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Informacje
wstępne
W podstawie programowej nauczania historii w polskich szkołach prawie nie ma bezpo-
średnich odniesień do harcerstwa. Jednak w jakimś stopniu jego członkowie – indywidu-
alnie czy też w ramach organizacji – uczestniczyli w ważnych dla Polaków wydarzeniach 
XX w. Spojrzenie na nie z ich perspektywy – wówczas niejednokrotnie rówieśników dzi-
siejszych uczniów – może być szansą przekazu wiedzy o przeszłości w sposób bardziej 
zrozumiały i ciekawy. Dlatego powstała ta teka edukacyjna. Jest ona pomyślana 
przede wszystkim jako pomoc dla nauczycieli historii, ale również języka polskiego, 
wychowawców, a także instruktorów harcerskich, którzy – po przystosowaniu do 
zasad metodyki harcerskiej – mogą wykorzystać niektóre fragmenty do pracy              
z młodzieżą. Autorami są pracownicy różnych oddziałów IPN, którzy sami byli lub nadal 
są zaangażowani w działalność harcerską.

Szybkie zapoznanie się, z jakimi hasłami podstawy programowej związane są 
poszczególne materiały, umożliwia poniższe zestawienie:
1. Teka edukacyjna a podstawa programowa

Z myślą o osobach niemających dotychczas bliższej styczności z harcerstwem prezentu-
jemy krótki artykuł wprowadzający i artykuł o harcerstwie emigracyjnym.
1. Harcerstwo w służbie Niepodległej Rzeczypospolitej
2. Związek Harcerstwa Polskiego na emigracji w latach 1939–1990. Zarys problematyki

Ponieważ historia XX w. nauczana jest głównie w kl. VII–VIII szkoły podstawowej i póź-
niej w szkołach ponadpodstawowych, przygotowane materiały odnoszą się do uczniów 
w wieku od 13 lat wzwyż. W scenariuszach lekcji, propozycjach ćwiczeń oraz przewod-
nikach do przygotowania gry i turnieju podano bliższe sugestie co do wieku uczniów 
i stopnia trudności.
1. Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego (+ materiały)
2. Dalsze losy bohaterów „Kamieni na szaniec” (+ materiały)
3. To będzie nasz atak – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy (+ materiały)

1. Co to jest harcerstwo?
2. W harcerskim mundurze
3. „I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami...” – polskie harcerstwo pod okupacją
4. Wojenna tułaczka
5. „Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego

Podstawa
programowa

Lekcja

Wprowadzenie

Scenariusze 
lekcji

Ćwiczenia

Informacje wstępne

Na marginesie zaznaczono
do kogo jest kierowana dana sekcja:
     - nauczyciela;
     - ucznia;
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W celu ułatwienia ukazania związków między historią Polski a działaniami harcerzy za-
mieszczamy kalendarium (tabelę synchronistyczną) oraz propozycje ćwiczeń z jego wy-
korzystaniem.
Kalendarium
Ćwiczenia z kalendarium

Materiały źródłowe zostały zgrupowane w bloki tematyczne, na końcu których zamiesz-
czono pytania. Zdajemy sobie sprawę, że w praktyce szkolnej trudno byłoby wykorzystać 
te materiały w całości, dlatego edycję przygotowano w sposób ułatwiający wydruk każ-
dego z nich na osobnej stronie. Od decyzji nauczyciela, znającego możliwości uczniów, 
zależy, w jakim zakresie i na jakim poziomie nauczania je wykorzysta i czy skorzysta 
z proponowanych pytań, czy też sformułuje własne zadania dostosowane do zakładanych 
celów lekcji. Przypisy merytoryczne i rozwinięcia skrótów stosowano w tekstach, w któ-
rych pojawiły się po raz pierwszy, więc w przypadku korzystania z pojedynczych tekstów 
warto zwrócić uwagę, czy nie ma potrzeby dołączenia uczniom stosownych wyjaśnień, 
dotyczących pojęć czy skrótów występujących w tekście a objaśnianych wcześniej.

Oprócz przypisów, odnoszących się do konkretnych materiałów źródłowych, zamieszcza-
my odrębnie krótki słownik zawierający występujące w nich ważniejsze osoby, terminy czy 
nazwy organizacji w układzie alfabetycznym.
Blok I. Co to jest harcerstwo?
Blok II. Jak powstał krzyż harcerski?
Blok III. Skauci idą na wojnę
Blok IV. Harcerze w obronie Lwowa i Płocka
Blok V. Szare Szeregi
Blok VI. „Czerwona zaraza”
Blok VII. Z krzyżem harcerskim na wojennej tułaczce
Blok VIII. Rozwiązanie „Czarnej Jedynki”
Blok IX. Druga konspiracja
Blok X. Na emigracji
Blok XI. Wypatroszenie żuczka
Blok XII. Harcerstwo a „Solidarność”
Słowniczek ważniejszych pojęć i postaci harcerskich występujących w materiałach źródłowych

Przewodnik przygotowania gry terenowej lub szkolnej „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem 
powstańczej przesyłki...” (+ materiały)
Przewodnik przygotowania turnieju drużynowego „Szare Szeregi” (+ załączniki)

Kalendarium

Wykaz 
publikacji

Materiały
źródłowe

Gra terenowa

Prezentujemy też wykaz publikacji, które pozwolą zgłębić tematykę harcerską. Przedsta-
wiamy przede wszystkim pozycje wydane przez IPN, ale również bibliografie i ciekawe 
portale internetowe innych instytucji i organizacji harcerskich.
1. Publikacje IPN związane z tematyką harcerską
2. Bibliografia harcerstwa i portale internetowe z materiałami o historii harcerstwa

Turniej

Informacje wstępne
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Wiele osób powszechnie znanych ze swoich zasług dla Polski w różnych dziedzinach 
aktywności – polityków, naukowców, wojskowych, działaczy społecznych, duchownych itd. 
– było na jakimś etapie swojego życia harcerzami. Przypominamy niektórych z nich.
Oni też byli harcerzami

Teka ma charakter otwarty i będziemy zamieszczać nowe propozycje związane 
z tematyką harcerską. Zachęcamy więc do odwiedzania naszej strony.

Materiał został wyposażony w linki wewnętrzne w czterech rodzajach:
1. linki odsyłające w tekście: kolor zielony;
2. kwadraty na marginesie: „  ” to linki powrotne względem linków z pkt. 1;
3. na każdej stronie tytuł główny linkuje do Informacji wstępnych, tytuł sekcji odsyła do początku sekcji;
4. każda lilijka „   ” na początku sekcji odsyła do spisu treści na s. 325 i 326;

Umieszczono także linki zewnętrzne:
1. link w tekście: kolor niebieski (czasem w postaci ścieżki, np. https://ipn.gov.pl/);
2. kwadraty z opisem „   ”, stosowane głównie w sekcji Publikacje;
3. linki w postaci zdjęć lub grafik, np. na s. 122 lub 130;

Zamieszczamy również fragmenty notacji wideo wykonanych przez pracowników Wydzia-
łu Notacji i Opracowań Multimedialnych Biura Edukacji Narodowej IPN, których boha-
terowie opowiadają swoje przeżycia związane z harcerstwem, a ponadto przykładowe 
ćwiczenia z ich wykorzystaniem.
Fragmenty notacji (opis)
1. Jerzy Pertkiewicz – harcerstwo w Kaliszu
2. Jerzy Pertkiewicz – harcerze ochotnicy nad Bzurą
3. Leszek Zabłocki – harcerstwo w Warszawie przed i w 1939 początki konspiracji
4. Bogusław Kamola Szare Szeregi – formy pracy
5. Bogusław Kamola Szare Szeregi – przyrzeczenie
6. Bogusław Kamola Szare Szeregi – zadania wywiadowcze
7. Bogusław Kamola – ćwiczenia GS
8. Bogusław Kamola – początek powstania
9. Bogusław Kamola kanały – początek służby
10. Bogusław Kamola kanały – przystosowanie do warunków
11. Bogusław Kamola kanały – transport broni
12. Bogusław Kamola kanały – udrażnianie
13. Bogusław Kamola kanały – zagrożenia
14. Bogusław Kamola kanały – kontrola ruchu
15. Bogusław Kamola kanały – spotkanie Żydów
16. Bogusław Kamola – czas wolny w czasie powstania
17. Bogusław Kamola – kapitulacja powstania
18. Wojciech Grzesiakowski – ZHP po II wojnie światowej
19. Jerzy Krakus – znaczenie Szarych Szeregów
Ćwiczenia do notacji „W skautowej rodzinie”

Notacje

Znani
harcerze

Nawigacja
w tece

Informacje wstępne

s. 4
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Teka edukacyjna
a podstawa programowa

Podstawa 
programowa

Dzięki przygotowanym przez nas materiałom uczeń powinien:

poziom podstawowy
znać historię powstania ruchu harcerskiego na ziemiach polskich i jego rolę w kształto-
waniu tożsamości patriotycznej;
wyjaśniać rolę konspiracyjnego harcerstwa podczas II wojny światowej, znać przykłady 
jego działań wymierzonych w okupantów;
podać przykłady nazwisk członków Szarych Szeregów i ich najważniejsze dokonania;
opisać proces podporządkowania ruchu harcerskiego po II wojnie światowej władzy ko-
munistycznej i jego upolitycznienia;
podać przykłady działalności konspiracyjnej harcerzy w czasach PRL i proces odbudowy-
wania idei niezależnego harcerstwa w latach osiemdziesiątych.

poziom rozszerzony
podać przykłady wybitnych polskich dowódców i polityków ukształtowanych przez ruch 
harcerski i ich osiągnięcia na rzecz niepodległości Polski.

Historia – szkoła podstawowa

�

�

�
�

�

�

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

XXIV. Ziemie polskie pod zaborami w II połowie XIX
i na początku XX wieku. Uczeń:
3. opisuje formowanie się nowoczesnej świadomości naro-
dowej Polaków.

XXVIII. Odrodzenie państwa polskiego
po I wojnie światowej. Uczeń:
2. przedstawia proces wykuwania granic [...];
3. opisuje wojnę polsko-bolszewicką i jej skutki (pokój ryski).

XXXII. Wojna obronna Polski we wrześniu 1939 r.
Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego
(17 września). Uczeń:
3. podaje przykłady szczególnego bohaterstwa Polaków [...].

XXXIV. Polska pod okupacją
niemiecką i sowiecką. Uczeń:
4. charakteryzuje polityczną i militarną działalność polskiego 
państwa podziemnego, w tym formy oporu wobec okupantów;
5. wyjaśnia przyczyny i opisuje skutki wybuchu powstania 
warszawskiego.

XXVI. Sprawa polska w czasie I wojny światowej. Uczeń:
3. ocenia polski wysiłek zbrojny i dyplomatyczny, wymienia 
prace państwowotwórcze podczas wojny.

Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Materiały źródłowe: blok II;

Materiały źródłowe: blok IV;

Notacje: 2. Jerzy Pertkiewicz, 3. Leszek Zabłocki;

Materiały źródłowe: blok V;
Notacje: 3. Leszek Zabłocki, 4–17. Bogusław Kamola;
Scenariusze: „Najmłodsi bohaterowie Powstania 
Warszawskiego”; „Dalsze losy bohaterów Kamieni na 
szaniec”;
Ćwiczenia: „I iść będziemy w Polskę
szarymi szeregami...”;
Gra terenowa; Turniej

Materiały źródłowe: blok III;

Teka edukacyjna a podstawa programowa

N
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XXXV. Sprawa polska w czasie II wojny światowej. Uczeń:
2. umieszcza w czasie i przestrzeni działania polskich
formacji na różnych frontach i obszarach toczącej się wojny.

XXXVIII. Stalinizm w Polsce i jego skutki. Uczeń:
2. omawia system terroru stalinowskiego w Polsce
i ocenia jego skutki.

XXXIX. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:
2. charakteryzuje realia życia społecznego i kulturalnego 
z uwzględnieniem specyfiki czasów gomułkowskich i gierkowskich;
7. wyjaśnia przyczyny i następstwa strajków sierpniowych w 1980 r.;
8. charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność”.

XL. Dekada 1981–1989. Uczeń:
2. przedstawia postawy Polaków wobec stanu wojennego, 
fenomen oporu społecznego.

XXXVII. Początki komunizmu w Polsce. Uczeń:
2. charakteryzuje postawy Polaków wobec nowych władz [...].

Materiały źródłowe: blok VII;

Materiały źródłowe: blok IV;
Notacje: 18. Wojciech Grzesiakowski;

Materiały źródłowe: bloki XI i XII;

Materiały źródłowe: blok XII;

Materiały źródłowe: blok VIII;
Ćwiczenie „Trzymamy Straż nad Odrą...”;

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Historia – liceum/technikum – zakres podstawowy

XXXV. Ziemie polskie pod zaborami 
w II połowie XIX i na początku XX wieku. Uczeń:
4. charakteryzuje proces formowania się nowoczesnej 
świadomości narodowej Polaków i innych grup narodowych 
zamieszkujących tereny dawnej Rzeczypospolitej; dostrzega 
znaczenie języka, wiary, edukacji dla podtrzymania świado-
mości narodowej.

XXXVIII. Sprawa polska w przededniu
i podczas I wojny światowej. Uczeń:
4. charakteryzuje przykłady zaangażowania militarnego 
Polaków podczas wojny, ze szczególnym uwzględnieniem 
losów Legionów.

XLI. Walka o odrodzenie państwa polskiego 
po I wojnie światowej. Uczeń:
3. charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy 
z Niemcami, z uwzględnieniem powstania wielkopolskiego, 
powstań śląskich i plebiscytów;
4. charakteryzuje proces kształtowania się polskiej granicy 
wschodniej, ze szczególnym uwzględnieniem wojny polsko-
-bolszewickiej.

XLVI. Wojna obronna Polski w 1939 roku.
Agresja Niemiec (1 września) i Związku Sowieckiego 
(17 września). Uczeń:
3. charakteryzuje etapy wojny obronnej, podaje przykłady 
bohaterstwa obrońców [...].

XLVIII. Polska pod okupacją
niemiecką i sowiecką. Uczeń:
6. charakteryzuje postawy polskiego społeczeństwa wobec 
polityki okupantów oraz wymienia przykłady heroizmu 
Polaków [...].

Materiały źródłowe: blok II;

Materiały źródłowe: blok III;

Materiały źródłowe: blok VI;

Notacje: 2. Jerzy Pertkiewicz; 3. Leszek Zabłocki;

Notacje: 3. Leszek Zabłocki; 4. Bogusław Kamola;
Ćwiczenie „I iść będziemy w Polskę
szarymi szeregami...”;

Historia –
szkoła
podstawowa

Podstawa 
programowa

Teka edukacyjna a podstawa programowa

N
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L. Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie i w okupowanym kraju. Uczeń:
2. ocenia znaczenie układu Sikorski-Majski dla obywateli 
polskich, znajdujących się pod okupacją sowiecką;
6. [...] wskazuje różne formy oporu wobec okupantów;
8. charakteryzuje powstanie warszawskie [...].

LV. Proces przejmowania władzy
przez komunistów w Polsce (1944–1948). Uczeń:
1. opisuje straty demograficzne, gospodarcze
i kulturowe po II wojnie światowej;
3. charakteryzuje okoliczności i etapy przejmowania
władzy w Polsce przez komunistów;
4. omawia działalność opozycji legalnej
oraz podziemia antykomunistycznego [...].

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń:
2. omawia i ocenia skutki terroru stalinowskiego w Polsce.

LVII. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:
1. charakteryzuje system władzy w latach 60. i 70. w PRL [...];
4. charakteryzuje i ocenia działalność
opozycji politycznej w latach 1976–1980;
7. charakteryzuje ruch społeczny „Solidarność” i ocenia jego 
wpływ na przemiany społeczno-polityczne w Polsce i w Europie.

LVIII. Dekada 1981–1989. Uczeń:
2. charakteryzuje postawy Polaków wobec
stanu wojennego, przedstawia formy oporu społecznego.

Materiały źródłowe: blok V;
Notacje: 3. Leszek Zabłocki; 4–17. Bogusław Kamola;
Ćwiczenie „I iść będziemy w Polskę
szarymi szeregami...”;
Turniej;

Materiały źródłowe: blok VIII; 
Ćwiczenie „Trzymamy Straż nad Odrą...”;

Materiały źródłowe: blok IX;
Notacje: 18. Wojciech Grzesiakowski;

Materiały źródłowe: bloki XI i XII;

Materiały źródłowe: blok XII;

Historia –
liceum/
technikum –
zakres 
podstawowy

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Historia – liceum/technikum – zakres rozszerzony

XLII. Dzieje polityczne II Rzeczypospolitej. Uczeń:
4. analizuje politykę wewnętrzną władz i postawy społeczeń-
stwa II Rzeczypospolitej wobec zagrożenia wojennego.

L. Działalność władz Rzeczypospolitej Polskiej na 
uchodźstwie i w okupowanym kraju. Uczeń:
3. charakteryzuje losy armii gen. Władysława Andersa;
4. dostrzega tragizm losów twórców zaangażowanych
w niepodległościową konspirację, w tym: Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego [...].

LV. Proces przejmowania władzy
przez komunistów w Polsce (1944–1948). Uczeń:
2. omawia sytuację polskiej emigracji politycznej [...].

LVI. Stalinizm w Polsce i jego erozja. Uczeń:
4. charakteryzuje przejawy odwilży popaździernikowej.

LVII. Polska w latach 1957–1981. Uczeń:
1. opisuje postawy społeczne od negacji
i oporu po przystosowanie i współpracę.

LVIII. Dekada 1981–1989. Uczeń:
2. opisuje i ocenia politykę władz PRL
względem Kościoła w latach 80.;
3. opisuje wpływ Kościoła katolickiego
na ruch społeczny Polaków.

Ćwiczenie „I iść będziemy w Polskę
szarymi szeregami...”;

Materiały źródłowe: bloki VI i VII;

Materiały źródłowe: blok X;

Materiały źródłowe: blok XI;

Materiały źródłowe: blok XI;

Scenariusz „To będzie nasz atak...”;

Podstawa 
programowa

Teka edukacyjna a podstawa programowa

N
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Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

Treści kształcenia – wymagania szczegółowe

Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Elementy teki edukacyjnej
„Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”

Wiedza o społeczeństwie – szkoła podstawowa

Wiedza o społeczeństwie – liceum/technikum

Język polski – szkoła podstawowa

Język polski – liceum/technikum

I. Społeczna natura człowieka. Uczeń:
3. wymienia cechy grup społecznych; charakteryzuje grupę 
koleżeńską i grupę nastawioną na realizację określonego 
zadania; uzasadnia, że efektywna współpraca przynosi różne 
korzyści; przedstawia różne formy współpracy w grupie.

IV. Aspekty etniczne życia społecznego. Uczeń:
4. analizuje przyczyny zamieszkiwania Polaków poza grani-
cami Rzeczypospolitej Polskiej (potoki emigracyjne, zmiana 
granic i wysiedlenia); wyjaśnia zróżnicowanie form i treści 
tożsamości polskiej tych osób.

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
Czytanie utworów literackich. Uczeń:
10. wykorzystuje w interpretacji tekstów
literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;
11. wykorzystuje w interpretacji utworów literackich
potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny,
historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.

I. Kształcenie literackie i kulturowe.
Czytanie utworów literackich. Uczeń:
5. interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego;
9. rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów 
oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami 
społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; 
poddaje ją refleksji.

IX. Udział obywateli w życiu publicznym – społeczeń-
stwo obywatelskie. Uczeń:
1. podaje cnoty obywatelskie (odpowiedzialność, troska
o dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość,
solidarność, roztropność, tolerancja, odwaga cywilna);
wykazuje, odwołując się do działań wybitnych Polaków, 
znaczenie ich urzeczywistnienia dla pożytku publicznego;
3. przedstawia cele i przykłady działania organizacji
społecznych skupiających młodych ludzi w Polsce [...].

VI. Społeczeństwo obywatelskie
i kultura polityczna. Uczeń:
5. przedstawia idee społeczeństwa obywatelskiego i charak-
teryzuje jego rozwój w XX-wiecznym państwie polskim.

V. Lektury obowiązkowe:
4. Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec

Materiały źródłowe: blok I;
Notacje: 3. Leszek Zabłocki;

Materiały źródłowe: bloki VII i X;

Materiały źródłowe: blok VI;

Materiały źródłowe: blok VI;

Materiały źródłowe: blok I;

Materiały źródłowe: blok XII;
Notacje: 1. Jerzy Pertkiewicz;

Scenariusz: „Dalsze losy bohaterów
Kamieni na szaniec”;

Podstawa 
programowa

Teka edukacyjna a podstawa programowa

N
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Harcerstwo w służbie
Niepodległej Rzeczypospolitej

prof. dr hab. Marek Wierzbicki

 Nawet pobieżne zapoznanie się z dziejami harcerstwa pozwala uświadomić sobie, 
że mamy do czynienia ze zjawiskiem ważnym, a nawet niezwykłym. Jest to bowiem bez 
wątpienia najdłużej działająca, ideowo-wychowawcza formacja dzieci i młodzieży w Pol-
sce, która odcisnęła niezwykle silne piętno na naszej narodowej historii XX wieku. Uwa-
gę zwraca jej niesłychana żywotność, ujawniająca się w tendencji do odradzania się po 
okresach dziejowych kataklizmów. Za każdym razem dokonywało się ono w sposób spon-
taniczny, oddolny, dzięki niezliczonym inicjatywom indywidualnym, grupowym i lokalnym. 
Dzięki temu polskie harcerstwo zyskało charakter ogólnonarodowego ruchu społecznego, 
w którym swoje miejsce znajdowali przedstawiciele wszystkich warstw, grup społeczno-
-zawodowych i wiekowych. Ta ostatnia z cech nadała mu rys formacji wielopokolenio-
wej, co w zasadniczy sposób odróżniało go (i wciąż odróżnia) od klasycznych ugrupowań 
młodzieży. 

 Uderza również jego elastyczność, która uwidaczniała się w zdolności do przysto-
sowania się do różnych kontekstów politycznych, społecznych i kulturowych. Kiedy powsta-
wało (w latach 1910–1911), Polski nie było wówczas na mapach Europy, a ziemie polskie 
należały do trzech ówczesnych europejskich mocarstw, czyli Austro-Węgier, Niemiec i Ro-
sji. Napływające z Wielkiej Brytanii wieści o tworzonym przez gen. Roberta Baden-Powella 
skautingu, jako nowej metodzie wychowania, zelektryzowały najbardziej aktywną społecz-
nie i świadomą narodowo część polskiej młodzieży. Powstające we wszystkich zaborach 
drużyny skautowe przygotowywały ich przedstawicieli do walki zbrojnej o niepodległość 
Polski w nadchodzącej „Wielkiej Wojnie”. To wówczas polski skauting został nasycony 
treściami, pochodzącymi z polskiej tradycji narodowej (np. nazewnictwem), zaś idea nie-
podległości Polski i służby państwu polskiemu znalazła się na czołowym miejscu wśród 
priorytetów nowego ruchu. W latach 1914–1921 młodzież skautowa/harcerska znalazła 
się na pierwszej linii walk o odbudowę i granice niepodległego państwa polskiego. Na 
przykład, w sierpniu 1920 r., w czasie Bitwy Warszawskiej w formacjach frontowych, tyło-
wych i pomocniczych pełniło służbę niemal 90% członków Związku Harcerstwa Polskiego 
(dalej: ZHP). 

 W okresie międzywojennym ZHP musiało znaleźć nową formułę programową, któ-
ra byłaby adekwatna do pokojowego funkcjonowania nowo odbudowanego państwa i spo-
łeczeństwa. Po kilkuletnim kryzysie nastąpił jego dynamiczny rozwój, charakteryzujący się 
ukształtowaniem harcerstwa żeńskiego wraz z jego unikalnym programem, utworzeniem 
dziecięcej gałęzi harcerstwa w postaci ruchu zuchowego, powołaniem drużyn specjalno-
ściowych (lotniczych, krótkofalarskich, wodnych, sportowych) czy ruchu wędrowniczego. 
Odzwierciedleniem tych tendencji rozwojowych był wyraźny wzrost liczebności ZHP, ze 
130 tys. w 1932 r. do 230 tys. w 1938 r. oraz wychowanie młodego pokolenia kadry instruk-
torskiej. Kiedy zaś w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, wśród organizacji polskiej kon-
spiracji niepodległościowej znalazło się wiele formacji harcerskich. Najsłynniejsza z nich, 
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Szare Szeregi, stworzyła żywą do dziś legendę walki z okupantem niemieckim i sowieckim, 
którą symbolizuje Akcja pod Arsenałem, Zamach na Kutscherę i bohaterstwo harcerskich 
batalionów „Zośka” i „Parasol” w czasie Powstania Warszawskiego. Organizacje harcerskie 
funkcjonowały także poza ziemiami polskimi, na uchodźstwie (np. Związek Harcerstwa 
Polskiego na Wschodzie, działający na Bliskim Wschodzie i kilku innych kontynentach), 
a tysiące harcerek i harcerzy walczyło w jednostkach Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Swoją służbę okupili wysokimi stratami osobowymi. 

 Po II wojnie światowej rozwój harcerstwa przebiegał dwutorowo. Część jego człon-
ków pozostała na uchodźstwie, prowadząc pracę wychowawczą wśród najmłodszych po-
koleń polskiej emigracji politycznej, w ramach Związku Harcerstwa Polskiego działającego 
poza granicami Kraju. W ten sposób działalność przedwojennego ZHP była kontynuowana 
poza Polską, która w tym okresie utraciła suwerenność (niezależność) państwową, popa-
dając w uzależnienie od Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich. Na jej zaś terenie 
władzę sprawowali zależni od Związku Sowieckiego polscy komuniści, którzy nie ukrywali 
swojej wrogości do idei harcerskiej i niezależności politycznej ruchu harcerskiego. Po od-
rodzeniu ZHP w latach 1945–1948 i jego likwidacji przez władze komunistyczne (1951 r.) 
przez kilka lat jego miejsce zajęła wzorowana na komunistycznej organizacji pionierskiej 
Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej, której cele i działania stanowiły zaprze-
czenie harcerskiej idei i metody. W 1956 r., na fali wielkiego buntu społecznego Polaków 
przeciwko stalinowskiej formie komunizmu, doszło do spontanicznego odrodzenia ZHP 
i ponownego nadania mu ogólnopolskiego charakteru. Ale już w latach sześćdziesiątych 
został on poddany licznym naciskom politycznym i ideologicznym, które zatarły jego har-
cerski charakter, faktycznie uniemożliwiając wychowanie metodą harcerską większości 
jego członków (3,5 mln w 1979 r.). Na najniższych szczeblach organizacji funkcjonowały 
stosunkowo nieliczne drużyny i środowiska harcerskie, nawiązujące do tradycyjnej idei 
i metody. 

 Rok 1980 i narodziny masowego ruchu „Solidarności” (ok. 9,5 mln członków 
w 1981 r.) wywołały rezonans w środowisku harcerskim i uformowanie jego reformator-
skiego nurtu, który – choć liczebnie nieprzekraczający ok. 50 tys. przedstawicieli – stano-
wił najważniejszy czynnik zmian ideowo-programowych ZHP w ostatniej dekadzie Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej (dalej: PRL). Początkowo ogniskował się on w Kręgach 
Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego i Niezależnym Ruchu Harcerskim, 
natomiast po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.) w postaci 
niejawnego, działającego w ramach ZHP Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej oraz kil-
kudziesięciu organizacji i środowisk niezależnych. Kryzys i upadek systemu komunistycz-
nego w Polsce (1988–1989) pozwolił na zalegalizowanie pluralistycznego charakteru ru-
chu harcerskiego. W 1989 r., obok oficjalnie działającego ZHP, powstały inne organizacje 
harcerskie, przede wszystkim Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, ZHP rok założenia 
1918, Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. Od tego momentu ruch har-
cerski szuka dla siebie formuły metodyczno-programowej, aby nadal realizować swoje 
wychowawcze funkcje. Efekty jego pracy w ostatnim trzydziestoleciu Polski niepodle-
głej można zauważyć zarówno w formowaniu kolejnych pokoleń Polaków (wychowanków 
harcerstwa dostrzegamy na różnych polach aktywności społecznej i stanowiskach), jak 
i obecności w czasie narodowych kryzysów (katastrofa smoleńska 2010 r. i epidemia 
COVID-19 w 2020 r. to jedynie niektóre przykłady).
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 Należy więc zadać sobie pytanie, gdzie tkwiły źródła tak niezwykłej – widocznej 
w czasach wojen i pokoju, wolności i zniewolenia – siły i popularności harcerstwa, którą 
w naszej historii możemy porównać jedynie do tej, jaką posiadał i wciąż posiada ruch lu-
dowy? Pierwszym z nich była atrakcyjność proponowanej młodym idei, wyrażonej w ideale 
służby Bogu, Polsce i bliźnim. W polskich warunkach druga część z tej triady oznaczała 
nacisk na walkę o niepodległość i wolność, stanowiącą najważniejszy, postulat narodowy 
Polaków w czasie ostatnich 200 lat. Harcerstwo uznało ją za swoje najważniejsze zadanie, 
służąc niepodległemu państwu polskiemu na wiele sposobów, nierzadko kosztem życia 
prywatnego, zdrowia, a nawet życia swoich członków. 

 Uzupełniał ją nacisk na realizację ideałów skautingu, wyrażających się w poszu-
kiwaniu dobra, prawdy i piękna oraz braterstwa i przyjaźni wraz z młodzieńczą przygodą 
przeżywaną na łonie przyrody. W oczekiwania młodszych i starszych trafiała harcerska 
metoda, kładąca nacisk na indywidualny rozwój ducha, ciała i umysłu oraz pracę w małych 
grupach (zastępach), co umożliwiało nawiązywanie silnych więzi międzyludzkich. Całość 
dopełniała atmosfera tajemniczości i niezwykłości uzyskiwana dzięki obrzędowości i kon-
taktowi z naturą. Dodajmy, że miała ona szczególne znaczenie dla nastolatków, pragnących 
choć na chwilę oderwać się od nudnego reżimu szkolnego, wokół którego organizowano 
ich codzienną egzystencję.

 W ten sposób, w specyficznych polskich warunkach, narodził się jeden z najtrwal-
szych ruchów społecznych, który był w stanie przetrwać nawet najtrudniejsze doświadcze-
nia współczesnej historii w postaci totalitaryzmu niemieckiego i sowieckiego oraz rodzimej 
odmiany tego drugiego, znanej jako „realny socjalizm”, realizowany w „Polsce Ludowej”. 
W długim, bo aż 45-letnim okresie PRL harcerstwo stanęło wobec niespotykanych wcze-
śniej wyzwań. Zostało bowiem nie tyle zlikwidowane (co początkowo też usiłowano usku-
tecznić), co „przebudowane” pod każdym względem, a następnie przekształcone – jako 
masowa organizacja dziecięco-młodzieżowa – w instrument polityki partii komunistycznej. 
Walka o jego tożsamość trwała niezmiernie długo i sprowadzała się głównie do trwania 
w harcerskich, tradycyjnych ideałach i metodach, a więc do dawania świadectwa. Pod 
koniec PRL okazało się paradoksalnie, że pomimo wieloletniej indoktrynacji, zaangażo-
wania sił i środków wielu instytucji państwa, rządzący nie urzeczywistnili do końca ideału 
„komunistycznego harcerstwa”. Co więcej, od 1980 r. na szeroką skalę nastąpiło odrodze-
nie ponadlokalnych struktur łączących niezależne i „niepokorne” środowiska, które zaczęły 
przybierać postać odrębnych ruchów i organizacji, artykułując żądania harcerek i harcerzy 
wobec niedemokratycznej władzy.

 To zjawisko uświadamia, iż w czasie całej, stuletniej historii harcerstwo dzieliło losy 
państwa i narodu polskiego. Podlegało tym samym procesom, starało się realizować jego 
interesy, walczyć o rozwiązanie jego problemów lub tak jak ono dostosować się do nie-
sprzyjających warunków. Swoją pracę i walkę starało się prowadzić zarówno w czasie po-
koju i niepodległego bytu, jak i podczas narodowej niewoli. Tak się złożyło, że niemal równo 
połowę czasu jego egzystowania przypadło na zabory, okupacje i totalitarne zniewolenie. 
Dawało to okazję do dawania świadectwa z bronią w ręku, konspiracyjnych działaniach, 
czynach oporu moralnego (manifestacjach, strajkach, bojkotach, upamiętnieniach). Pol-
skie społeczeństwo doskonale zapamiętało, że harcerze – jak mawiał prof. Tomasz Strzem-
bosz – byli zawsze tam, gdzie ważyły się losy Polski, a więc na szlaku bojowym Legionów 
Polskich Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas obrony Lwowa, w powstaniach: wielko-
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polskim i śląskich, na frontach wojny polsko-bolszewickiej, II wojny światowej, barykadach 
powstańczej Warszawy, w szeregach niepodległościowego podziemia, opozycji politycznej, 
NSZZ „Solidarność”, duszpasterstwach akademickich, pielgrzymkach i ruchu oazowym 
ks. Franciszka Blachnickiego. Niezwykły autorytet, jakim ówcześni Polacy obdarzali har-
cerską brać, brał się również z potwierdzanej czynem głębokiej niezgody na zawłaszczenie 
harcerstwa przez komunistyczną władzę i tęsknoty za jego odrodzeniem.
 
 Po upadku komunizmu (1989 r.), a więc od ponad 30 lat, polskiemu harcerstwu 
przyszło egzystować w czasach pokoju i – niespotykanego w ostatnich kilkuset latach 
naszej narodowej historii – dobrobytu. Jest otoczone szacunkiem społeczeństwa i pań-
stwa polskiego, które uznają jego unikalny dorobek (organizacyjny, ideowy i programowy), 
widoczny nie tylko na polu walki o niepodległość, ale i np. w dokonaniach na polu służ-
by społecznej czy nauk pedagogicznych. Nowe warunki tworzą jednak nowe wyzwania, 
a przede wszystkim skłaniają do odpowiedzi na pytanie: „Czy harcerstwo jest jeszcze po-
trzebne?” Wiele znaków na ziemi i niebie wskazuje, że tak. Doświadczenia ostatnich stu lat 
wykazały bowiem, że może ono zaproponować prawdopodobnie najskuteczniejszą metodę 
wychowania dziecka i młodzieńca (lub dziewczyny) na wartościowego człowieka i prawego 
obywatela. Umożliwiając wszechstronny rozwój osobowy, może stanowić doskonałe uzu-
pełnienie ideału wychowania szkolnego, nastawionego głównie na kształtowanie intelektu 
i bierną realizację narzuconych zadań. 

 Tymczasem, życie dorosłe, naznaczone nieraz morderczą konkurencją i rywaliza-
cją, wymaga także posiadania umiejętności, sprawności oraz wiedzy wybiegającej poza 
sferę intelektu. Przekonują się o tym boleśnie, np. absolwenci uczelni wyższych bez końca 
poszukujący pracy. Ci zaś, którzy uczestniczyli w systemie wychowawczym opartym na 
skautowej zasadzie „wychowanie przez działanie” (badenpowellowskie „learning by do-
ing”), mają w tym wyścigu – z racji posiadanych dodatkowych umiejętności – uprzywilejo-
waną pozycję. Współczesne realia uświadamiają także, że niezwykle ważną rolę odgrywa 
umiejętność odnalezienia się w zespole ludzkim, czy to w charakterze lidera czy też jego 
uczestnika. Harcerstwo dostarczało i dostarcza – dziś chyba unikalnej – możliwości do-
rastania we wspólnocie ludzi o różnorodnych osobowościach, talentach oraz poglądach 
(politycznych) i światopoglądach. Harcerstwo uczyło i uczy ich, jak szukać tego, co łączy 
w coraz bardziej podzielonym i zindywidualizowanym świecie. Dostarcza też spójnego sys-
temu wartości, bez którego nie przetrwa żadna zbiorowość (np. rodzina, mała czy większa 
ojczyzna, struktury społeczne). Tajemnica żywotności harcerstwa w przeszłości stanowi 
więc jego posag na przyszłość1. 

1 Zob. W. Hausner, M. Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Warszawa 2015.
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Związek Harcerstwa Polskiego
na emigracji w latach 1939–1990.  
Zarys problematyki

dr Paweł Róg

 1 września 1939 r. Rzesza Niemiecka zaatakowała Polskę, ponad dwa tygodnie 
później na tereny Rzeczypospolitej wkroczyli Sowieci. Wojsko Polskie, w obliczu agresji 
dwóch mocarstw i braku pomocy ze strony Anglii i Francji, zmuszone zostało do kapitulacji.

 Po przegranej wojnie obronnej 1939 r. na emigracji znalazło się dużo starszyzny 
harcerskiej, wśród niej członkowie naczelnych władz harcerskich, włącznie z przewodni-
czącym Związku Harcerstwa Polskiego (dalej: ZHP) Michałem Grażyńskim. 9 października 
1939 r. w Paryżu powołał on do życia Naczelny Komitet Wykonawczy ZHP. W jego skład 
weszli także: generał brygady dr Józef Zając – jako wiceprzewodniczący, harcmistrzyni 
(dalej: hm.) Maria Kapiszewska oraz harcmistrz (dalej: hm.) Henryk Kapiszewski – kie-
rownik Działu Zagranicznego Naczelnictwa ZHP. Komitetowi miały być podporządkowane 
struktury harcerskie na okupowanych przez Niemców terenach oraz drużyny działające 
na emigracji. 13 października 1939 r. Naczelny Komitet ZHP w Paryżu został afirmowany 
przez prezydenta RP Władysława Raczkiewicza. Po ewakuacji do Wielkiej Brytanii, w dniu 
24 grudnia 1940 r. w posiadłości Castlemains koło Douglas w Lanarkshire, odbyło się 
zebranie 15 członków starszyzny z udziałem Michała Grażyńskiego. Na tym spotkaniu 
ukonstytuował się Komitet Harcerski w Wielkiej Brytanii z siedzibą w Castlemains, którym 
kierował Grażyński. W jego skład weszła hm. Olga Małkowska, współzałożycielka polskiego 
skautingu. Kierowała ona tym organem od początku 1941 r., po zdymisjonowaniu przez 
emigracyjny Rząd RP Grażyńskiego. 21 sierpnia 1942 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych zatwierdziło listę członków emigracyjnych władz ZHP, przesłaną przez Małkowską, 
oraz zmieniło nazwę tego organu na Tymczasowy Komitet Harcerski. W styczniu 1943 r. 
przeniesiono jego siedzibę do Londynu oraz przyjęto nazwę Komitet Naczelny ZHP na Czas 
Wojny. Organem wykonawczym Komitetu stało się biuro harcerskie w Londynie, kierowane 
przez Kazimierza Sabbata, który de facto był szefem harcerstwa polskiego poza granicami 
kraju w czasie II wojny światowej. Biuro kierowało pracą drużyn, które powstały w Wielkiej 
Brytanii i w innych krajach europejskich, Iraku, Iranie, Palestynie, Egipcie i na pozostałych 
terenach kolonialnej Afryki oraz w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. Jemu podlegały 
też hufce harcerskie funkcjonujące w polskiej kolonii Santa Rosa w Meksyku. W 1944 r., 
dzięki zaangażowaniu księdza Józefa Jarzębowskiego, do organizacji należało tam około 70 
zuchów, 180 harcerzy i harcerek. 

 Po zakończeniu II wojny światowej wielu Polaków nie zdecydowało się na powrót 
do skomunizowanego kraju. Wśród nich byli instruktorzy i harcerze, którzy mieli w pamięci 
zesłania w głąb Sowietów oraz życie w łagrach. Powstała więc potrzeba przeorganizowa-
nia emigracyjnego harcerstwa, które w tym czasie liczyło 50 tysięcy członków. Z inicjatywy 
Michała Grażyńskiego, który nominalnie był nadal szefem organizacji, zwołano w terminie 
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od 30 stycznia do 1 lutego 1946 r. w Enghien pod Paryżem Zebranie Kolegium Komite-
tu Naczelnego ZHP na Czas Wojny. W trakcie obrad wymienione gremium przekształciło 
się w Zebranie Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami Kraju (dalej: pgK). Podległe 
temu gremium drużyny harcerzy i harcerek przeformowano na ZHP pgK. Obok męskich 
i żeńskich hufców, Rada Naczelna powołała do życia Starsze Harcerstwo. W jego skład 
mieli wejść doświadczeni członkowie organizacji, przede wszystkim żołnierze służący m.in. 
w jednostkach lotnictwa i marynarki wojennej, Brygadzie Spadochronowej gen. Stanisława 
Sosabowskiego i w 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Celem nowego elementu 
związku było szerzenie służby Bogu, Polsce i bliźnim oraz dalsza praca nad sobą. Nadto 
utrzymanie braterskiego środowiska, zachowanie harcerskiego stylu życia i zwyczajów, by 
przekazać je młodzieży i środowisku polonijnemu. Jedną z pierwszych spraw, którą zaję-
ło się Starsze Harcerstwo w Anglii, był protest przeciw brytyjskiej Paradzie Zwycięstwa. 
Zorganizowana została w dniu 8 czerwca 1946 r., bez udziału Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie. W paradzie pozwolono uczestniczyć jedynie delegacji polskich lotników, którzy 
mieli maszerować w grupie Królewskich Sił Powietrznych (Royal Air Force). Władze brytyj-
skie wysłały natomiast zaproszenie do Warszawy dla Ludowego Wojska Polskiego. Protest 
Starszego Harcerstwa, którego inicjatorem był hm. Sabbat, miał wymiar symboliczny i po-
legał na opuszczeniu Londynu w dniu parady. W tym czasie członkowie organizacji wzięli 
udział w wyprawie żeglarskiej po rozlewiskach rzek hrabstwa Norfolk. 

 Do 1949 r. ZHP pgK funkcjonowała na zasadzie autonomicznych organizacji w Wiel-
kiej Brytanii, we Francji, w Belgii, Niemczech, Danii, Norwegii oraz na Bliskim Wschodzie. 
Fragmentaryczne dane nie pozwalają na określenie, ile osób należało do harcerstwa w wymie-
nionych miejscach. Wiemy jedynie, że do organizacji w Wielkiej Brytanii należało 1435 osób, 
a w zachodnich strefach okupacyjnych Niemiec 6230 osób.

 W 1951 r. przekształcono strukturę organizacyjną ZHP pgK, dostosowując ją do 
sytuacji w polskiej diasporze. Od tego czasu dzielił się na siedem okręgów: w Argenty-
nie, Australii, Belgii, Kanadzie, USA i Wielkiej Brytanii. Nowym przewodniczącym związku 
w marcu 1953 r. został wybrany hm. Stanisław Sielecki, który wcześniej kierował orga-
nizacją na Wschodzie. Na funkcję Sekretarza Generalnego został wybrany hm. Ryszard 
Kaczorowski, a Starszym Harcerstwem kierował hm. Kazimierz Sabbat. 

 Główna misja organizacji w dalszym ciągu polegała na kultywowaniu polskości 
i patriotyzmu wśród kolejnych pokoleń emigrantów. Związek Harcerstwa poza granicami 
Kraju w wielu przypadkach był więc namiastką Polski. Dlatego stał się obok Stowarzysze-
nia Polskich Kombatantów, założonego w 1946 r. w Londynie, największą polską emigra-
cyjną organizacją patriotyczno-niepodległościową.

 Tak było w wielu miejscach na świecie, m.in. w Argentynie. Przykładowo, w latach 
pięćdziesiątych członkowie Kręgu Starszego Harcerstwa „Wędrownych Zniczy” z Buenos 
Aires zorganizowali wiele imprez dla Polonii tam mieszkającej. Cyklicznie urządzano „Ka-
ziuki Wileńskie” i „Wieczór młodzieżowy”. Krąg prowadził świetlicę, w której dzieci i mło-
dzież uczyły się piosenek harcerskich oraz tańców ludowych. Stałym elementem pracy były 
wykłady popularnonaukowe, na których poruszano tematy związane z aktualną sytuacją 
polityczną w Polsce i na świecie, historią, literaturą i kulturą narodową.
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 Sytuacja międzynarodowa i okoliczności powstania zmusiły związek do artykułowania 
w praktyce stanowiska jednoznacznie antykomunistycznego. Organizacja, w duchu patriotycz-
no-niepodległościowym, działała wśród młodzieży emigracyjnej. W 1948 r. emigracyjne środo-
wisko polonijne we Francji, we współpracy z ZHP pgK, „storpedowało” plan zorganizowania 
kolonii letnich przez działaczy PPR, przebywających w tym kraju. Związek przygotował wypo-
czynek letni pod namiotami dla dzieci, nienależących do harcerstwa, w ośrodku Stella-Plage. 
Instruktorzy ZHP pgK zwalczali tzw. „czerwone harcerstwo”, które powstało na fali popularności 
partii komunistycznych w Europie Zachodniej. Pseudoharcerstwo najprężniej funkcjonowało we 
Francji i w Belgii. W tych krajach tłumaczono młodzieży polonijnej, że rząd warszawski uznaje 
badenpowellowskie harcerstwo za ruch „reakcyjny”, a w Polsce próbuje się, poprzez naciski 
i szykany, zmienić ideowy charakter organizacji. Zdarzały się także epizody pracy emigracyj-
nego harcerstwa z młodzieżą mieszkającą w kraju. Przykładowo, dzięki współpracy z Polskim 
Czerwonym Krzyżem oraz duńskim Red Barnet, harcerstwo polonijne w Danii zorganizowało 
w 1946 r. w tym kraju obóz dla dzieci ze zrujnowanej Warszawy. Do stolicy Polski powróciły jako 
harcerze i harcerki.

 Związek Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, oprócz umacniania polskości 
wśród swych członków i Polonii, deklarował także lojalność wobec krajów zamieszkania. Za 
przykład takiej postawy może posłużyć zorganizowany przez argentyńskie struktury ZHP pgK 
Zlot Tysiąclecia. Odbył się w Miramar w dniach od 4 do 12 lutego 1967 r. Akcentem symboli-
zującym przywiązanie polskiej diaspory do nowej ojczyzny było złożenie wieńca pod pomnikiem 
narodowego bohatera Argentyny gen. José de San Martína. Przejawem integracji z krajami 
zamieszkania była także edukacja tamtejszych społeczeństw z zakresu wkładu Polaków w zwy-
cięstwo nad Niemcami w trakcie II wojny światowej. W maju 1954 r. ZHP pgK zorganizował 
w Stanach Zjednoczonych w Los Angeles manifestację z okazji dziesiątej rocznicy zdobycia 
Monte Cassino. Obchodom towarzyszyła akcja medialna w prasie i telewizji amerykańskiej. 

 W 25. rocznicę zwycięstwa na Monte Cassino, ZHP pgK zorganizował I Światowy Zlot 
organizacji. Odbył się on w dniach od 7 do 21 sierpnia 1969 r. u podnóża klasztoru, który stał 
się symbolem męstwa polskich żołnierzy w czasie II wojny światowej. Do Cassino przyjechało 
1150 harcerzy i harcerek ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, Francji, Australii, Wielkiej Brytanii 
i Argentyny. Uroczystości patriotyczne oraz obecność młodzieży polonijnej, w tym właśnie miej-
scu, przypomniały Włochom o udziale Polaków w zwycięstwie nad III Rzeszą. Dlatego harcerze 
i harcerki zorganizowali w dniu 10 sierpnia tego roku ognisko dla mieszkańców Cassino, które 
było nagrywane przez reporterów Radia Wolna Europa.
 
 Wzorem przedwojennego harcerstwa ZHP pgK bardzo akcentowało swój związek 
z chrześcijaństwem, a szczególnie z katolicyzmem. Rada Naczelna w dniu 19 kwietnia 1953 r. 
usankcjonowała przywiązanie do religii w następującej uchwale: „Związek Harcerstwa Polskie-
go zgodnie ze swoimi założeniami, stojąc wiernie i bez zastrzeżeń przy katolickim Kościele i jego 
hierarchii, zawsze kieruje się w swym działaniu zasadami nauki Jezusa Chrystusa i wskazaniami 
Stolicy Apostolskiej”. Integralną więc częścią funkcjonowania polonijnego harcerstwa była na-
uka i liturgia katolicka. Przykładowo, w 1960 r. w trakcie Zlotu w Lilford Park, z okazji pięćdzie-
sięciolecia harcerstwa, o. Augustyn Dzida – franciszkanin z Manchesteru codziennie odprawiał 
mszę świętą dla harcerzy. Wielkim echem wśród emigracyjnych harcerzy odbiła się wiadomość 
o wyborze Karola Wojtyły w październiku 1978 r. na papieża. Jan Paweł II zyskał sympatię pol-
skich emigracyjnych skautów, którzy tym bardziej chętnie i publicznie deklarowali przynależność 
do kościoła. Związek katolicyzmu z emigracyjnym harcerstwem dodatkowo cementował fakt, iż 
władze PRL oficjalnie szerzyły ateizm oraz zwalczały Kościół katolicki w Polsce. 
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 Wybicie się Polski na pełną niepodległość na przełomie 1989/1990 i zakończenie 
okresu zimnej wojny doprowadziło do przewartościowania celów organizacji emigracyj-
nych. Sygnał do tej zmiany dał prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, który 
zrzekł się w dniu 22 grudnia 1990 r. władzy i przekazał swoje insygnia prezydentowi Lecho-
wi Wałęsie. 

 W emigracyjnym harcerstwie pojawiły się głosy, iż należy się połączyć z jedną 
z niezależnych organizacji działających w kraju. Niektórzy projektowali związek z niezależ-
nym Związkiem Harcerstwa Polskiego, a inni ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
Większość działaczy emigracyjnego ruchu skautowego jednak odrzuciła powyższe propozy-
cje i organizacja funkcjonowała i nadal działa niezależnie.

 Rozpad Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich pod koniec 1991 r. doprowa-
dził do powstania niezależnych państw narodowych na „zgliszczach” imperium. W niektó-
rych z nich powstało harcerstwo polonijne, które organizacyjnie i materialnie wspierane jest 
przez ZHP pgK. Działa ono na terenie Łotwy, Litwy, Białorusi, Mołdawii oraz Kazachstanu.

 Od lat dziewięćdziesiątych XX wieku w ZHP pgK kładzie się większy nacisk na 
wychowanie w duchu polskości, rzetelną pracę na rzecz kraju przebywania oraz ojczyzny 
przodków i wierność skautowym ideałom. Integracja Polski z Unią Europejską w maju 
2004 r., która wywołała kolejne fale emigracji zarobkowej do krajów wspólnoty, doprowa-
dziła do wzrostu liczebności ZHP pgK oraz powstania nowych struktur organizacyjnych. 
Współcześnie działają one w ramach okręgów w Argentynie, Australii, Francji, Irlandii, Ka-
nadzie, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii oraz w formie jednostek na terenie Au-
strii, Holandii i Szwecji. Należy pamiętać, iż istnieją także inne polonijne stowarzyszenia 
harcerskie, które nie podlegają ZHP pgK. Taką organizacją przykładowo jest Harcerstwo 
Polskie w Republice Czeskiej.
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Najmłodsi bohaterowie 
Powstania Warszawskiego

Scenariusz
lekcji nr 1

informacje wstępne:
Temat powinien być realizowany w kl. VIII szkoły podstawowej po lekcji wprowadzającej 
ogólne informacje o przyczynach, przebiegu i skutkach Powstania Warszawskiego, jako 
uzupełnienie tego tematu. Poprzez przedstawienie zaangażowania w walkę rówieśników 
uczniów, a nawet młodszych dzieci, można będzie bardziej zaciekawić uczniów, odwołać 
się do ich emocji, pokazać, że również najmłodsze pokolenie zdolne jest do współodpo-
wiedzialności za losy Ojczyzny i skłonić do refleksji nad dzisiejszym patriotyzmem.

cele lekcji – uczeń: 
poznaje główne formy udziału dzieci i młodzieży w Powstaniu Warszawskim;
poznaje okoliczności i uwarunkowania podejmowania walki
z okupantem przez swoich rówieśników;
doskonali umiejętność pracy z tekstem źródłowym i pracy zespołowej;
doskonali umiejętność prowadzenia dyskusji, przygotowania
i wyrażania swoich argumentów, słuchania innych;
podejmuje refleksję nad rolą młodych ludzi w walce o niepodległość oraz dylematem
moralnym, czy młodzi powinni podejmować działania zagrażające ich życiu;
wyraża osobisty stosunek do bohaterstwa swoich wojennych rówieśników i możliwości 
ich naśladowania w dzisiejszych czasach;

metody pracy stosowane podczas lekcji:
praca z tekstem źródłowym w małych grupach;
dyskusja klasowa;

środki dydaktyczne:
Wydruki materiałów źródłowych.
Komputer i projektor (lub wydruk fotografii pomnika Małego Powstańca).
Stoliki ustawione do pracy w grupach.
Duże arkusze papieru, pisaki, taśma klejąca.
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Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego
Zenon Fajger

Zenon Fajger

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.
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Pytania
dla grup

struktura lekcji:

Nauczyciel przedstawia zdjęcie pomnika Małego Powstańca (materiał nr 1). Zwraca uwagę 
na szczególność sytuacji powodującej udział dzieci w walce, wyrażoną symbolicznie przez 
zbyt duży wojskowy ubiór i broń w ręku dziecka na pomniku. Informuje, że w czasie lekcji 
uczniowie dowiedzą się, jak naprawdę walczyli mali powstańcy, ale też podejmą refleksję 
nad tym, jakie wartości, postawy i cechy charakteru sprzyjają bohaterskim zachowaniom, 
oraz spróbują odpowiedzieć na pytanie, czy właściwe jest angażowanie dzieci do walki?  
(1 min)

Następuje podział na trzy grupy zadaniowe. 
Zadania dla grup: 
Na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych przedstawcie w formie plakatu 
główne formy zaangażowania młodych chłopców podczas Powstania Warszawskiego. 
(materiały nr 2, 3, 4) 
Na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych przedstawcie w formie plakatu 
główne formy zaangażowania młodych dziewcząt podczas Powstania Warszawskiego. 
(materiały nr 5, 6, 7) 
Na podstawie otrzymanych materiałów źródłowych przedstawcie w formie plakatu naj-
bardziej niebezpieczne formy aktywności dzieci i młodzieży podczas Powstania War-
szawskiego. (materiały nr 8, 9, 10) 
(Grupy pracują 15 min)

Grupy przedstawiają wyniki swojej pracy. Nauczyciel uzupełnia i podsumowuje. 
(8 min)

Nauczyciel, odwołując się do wiedzy z lekcji o przebiegu Powstania Warszawskiego, 
mówi o olbrzymich stratach poniesionych przez powstańców (również najmłodszych). 
Informuje, że już w czasie wojny zaangażowanie młodzieży do walki zbrojnej budziło 
wątpliwości dorosłych.  
(2 min) 
Przekazuje uczniom materiał nr 11. Dzieli klasę na połowę. 
Prosi uczniów, aby na podstawie materiału źródłowego i własnej wiedzy przygotowali 
argumenty do dyskusji uzasadniające, że zaangażowanie dzieci i młodzieży w walki po-
wstańcze było decyzją błędną (jedna połowa) lub właściwą (druga połowa). Uczniowie 
pracują indywidualnie lub w parach.  
(8 min)

1.

2.

3.

4.

�

�

�

�
�

Scenariusz
lekcji nr 1

Zenon Fajger
Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego

N



19

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Nauczyciel przeprowadza dyskusję:  
Czy zaangażowanie dzieci i młodzieży w walki powstańcze było właściwą decyzją?  
Uczniowie dyskutują, wykorzystując przygotowane argumenty
(pamiętając o wyznaczonych rolach). 
Po zakończeniu dyskusji nauczyciel prosi o wyrażenie osobistego stanowiska (np. pro-
sząc zwolenników tezy, że była to właściwa decyzja o przejście na jedną stronę klasy, 
przeciwników na drugą, niezdecydowanych o pozostanie na środku). Prosi o osobiste 
argumenty (niezależne od stanowiska przydzielonego grupom), refleksje, wnioski. 
(5 min)

Zadanie domowe: 
Napisz rozprawkę na temat (do wyboru):
Jak zostać bohaterem? Czy przykład młodych powstańców może pomóc mi kształtować 
swoją osobowość? 
Jakich bohaterów potrzebuje dzisiejsza Polska – czy mamy szanse naśladować naszych 
rówieśników z czasów Powstania Warszawskiego?
(1 min)
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Materiał nr 1:

Zbiory Wikimedia Commons (autor: Cezary p)

Scenariusz
lekcji nr 1

Zenon Fajger

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4154288

s. 18

s. 17

Najmłodsi bohaterowie Powstania Warszawskiego

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 1
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Scen. lek. nr 1
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Materiał nr 2:

FORMY „ZAWISZACKIEJ” SŁUŻBY

PIĘTNASTOLETNI TADEUSZ JAROSZ „TOPACZ”
OPISUJE PRACĘ „ZAWISZAKÓW” PODCZAS POWSTANIA

 W kilka dni po wybuchu powstania powstała inicjatywa zorganizowania poczty polowej. Pa-
miętam, na Poczcie Głównej czyściliśmy skrzynki, które się malowało znaczkiem lilijki i poczty polo-
wej, skrzynki te rozwieszano na placu Napoleona, na Jasnej, za Marszałkowską. Dalsze zada nia to 
zbieranie i roznoszenie poczty. Dopóki nie był zbudowany przekop i barykada w Alejach Jerozolim-
skich, trzeba było znaleźć sposób na doręczanie poczty przez Aleje. Powstał pomysł, aby na lince za-
wiesić pudełko, które podobnie jak kolejka linowa będzie przejeżdżało nad Alejami i nie trzeba będzie 
za każdym razem przechodzić. [...]

 Następnym ważnym naszym zadaniem była służba łączników u Delegata Rządu na Kraj, 
wice premiera Jankowskiego na ulicy Jasnej. Z naszej drużyny z zespołu śródmiejskiego służbę tę 
pełni ło na zmianę czterech czy sześciu chłopców. Otrzymaliśmy nowe szare kurtki, stosunkowo ład-
ne buty, opaski i pełnili służbę przy Delegacie Rządu na Kraj jako łącznicy czy gońcy. Kiedy około 
10 sierpnia duża ilość ludności cywilnej przychodziła z Woli i tworzyły się korki, zwłaszcza pomię dzy 
ulicą Marszałkowską a placem Kazimierza, pełniliśmy służbę porządkową.

 Nie mniej ważnym zadaniem „Zawiszaków” w Śródmieściu była służba obserwacyjna. 
W dru giej połowie sierpnia do pierwszych dni września pomagaliśmy w punkcie obserwacyjnym na 
szczycie „drapacza chmur” na placu Napoleona (było tam zawsze dwu chłopców), później po przej-
ściu, przez Aleje Jerozolimskie, na ulicy Koszykowej 39, które właściwie poza drużynowym i przy-
bocznym składały się z zupełnie młodych chłopców, liczących nie więcej niż 11 lat. [...]

 Przez większą część czasu musieliśmy sami zdobywać pożywienie, o które było coraz trud niej. 
A więc kilkunastoosobowe grupy chodziły po zboże do Haberbuscha [magazyn warszaw skiego bro-
waru] na ulicę Prostą (wtedy już chyba na ziemi niczyjej) i stamtąd to zboże nosiło się przez barykady, 
przez tunele aż do kwatery na ulicy Koszykowej. Odbywało się to w ten sposób, że każdy miał dwa 
plecaki, jeden z przodu, drugi z tyłu, i z tymi dwoma plecakami odbywał się marsz, z tym że najgorzej 
było z podkopami, bo przy każdym nachyleniu zboże sypało się za koł nierz. Poza zbożem przynosiło się 
również tłuszcz z magazynów położonych w podziemiach na rogu ulicy Świętokrzyskiej i Jasnej. [...]

 Poza tym byliśmy czynni przy takich akcjach, jak gaszenie pożaru, odgruzowywanie, trans port 
rannych, pomoc w budowie umocnień względnie podkopów. Pamiętam budowę pod kopu pod stano-
wiska niemieckie z oficyny domu przy ulicy Mokotowskiej 20 czy 22 pod ulicę Natolińską. Trwało to 
chyba całą dobę bez przerwy. Chodziło o to, aby podejść pod stanowiska niemieckie na Natolińskiej, 
niestety, było to już koło 20 września, zanim się podkop skończyło, powstanie upadło.

 Do typowych akcji harcerskich trzeba jeszcze zaliczyć akcje szkolenia harcerskiego i akcje 
szko lenia instruktorskiego. Drużynowi i ich przyboczni, którzy nie mieli stopni instruktorskich, prze-
chodzili szkolenie na najniższy stopień instruktorski, tak zwanego „przodownika”, poza tym wszy scy 
chyba przechodzili szkolenie z bronią – celowanie, rozbieranie broni itd. W ostatnich dniach chyba 
„Wiktor” demonstrował obsługę pepeszy. Pamiętam, raz w czasie takiego pokazu pepesza wystrzeliła, 
na szczęście bez wypadku. [...]

 W ostatnim okresie powstania pełniliśmy też służbę wartowniczą. Starsi chłopcy z jed nym 
posiadanym kabe [karabinem] trzymali wartę w pobliżu naszej kwatery przy rogu ulicy Koszykowej 
i Mokotowskiej. W tym miejscu, pamiętam, byłem, gdy nastąpiło zawieszenie broni w nocy z 30 wrze-
śnia na 1 października, ta makabryczna cisza, jaka nastała po normalnych strzela ninach. Wtedy się 
przekonałem i do dziś pamiętam, że rzeczywiście cisza może dzwonić w uszach.

cyt. za: Ludność cywilna w powstaniu warszawskim, 1.1, cz. 2, s. 240–242
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Materiał nr 3:

WARSZAWSKIE ORLĘTA  
 

ARTYKUŁ „WARSZAWSKIE ORLĘTA” W POWSTAŃCZEJ GAZECIE

 Dzieci Warszawy walczą. Wprawdzie nie z bronią w ręku, ale za to na wielu innych, nie mniej 
ważnych odcinkach. Mają nawet swoje specjalności. Sprytni, odważni docierają tam, gdzie, zdaje się, 
nie ma dostępu. Są prawą ręką walczących żołnierzy.

 Rozwalona barykada na jednej z głównych ulic. Jeszcze wczoraj pod jej osłoną można było 
przebiegać względnie bezpiecznie na drugą stronę. Dziś, po kilku celnych pociskach z „Tygrysa”, 
zostało tylko wspomnienie barykady. Obstrzał wzdłuż całej ulicy, osłona żadna. A meldunek trze ba 
przenieść natychmiast.

 Od ściany narożnej kamienicy odrywa się mała, skulona postać i kilku skokami przebywa 
nie bezpieczny odcinek. Pada seria z ckm-u. Na szczęście żadna kula nie trafia. Mała postać przemy-
ka się dalej, by spełnić to, co jej polecono. Czy jej się to uda? Często tak, czasami nie. I czasem ktoś 
taki mały zostanie na jezdni. Tak to bywa na wojnie...

 Wysunięte stanowisko. Nieprzyjaciel atakuje z krótkimi przerwami cały dzień. Żołnierze zmę-
czeni. Najbardziej daje się we znaki pragnienie. Żeby tak skąd trochę wody... I oto... Jak spod ziemi zja-
wia się dziesięcioletni smyk z całą bańką zimnej wspaniałej lemoniady. Gdyby nie to, że na pla cówce 
trzeba siedzieć cicho, chłopca powitałby ryk radości. Otrzymuje wymarzoną nagrodę: przez kilka minut 
wolno mu potrzymać w ręku prawdziwy karabin – karabin większy od niego.

cyt. za: Warszawskie orlęta, „Armia Ludowa”, Warszawa, 29 VIII 1944, nr 27
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Materiał nr 4:

ROZNOSICIELE RADOŚCI

REPORTAŻ W POWSTAŃCZYM PIŚMIE „DEMOKRATA”
O CHŁOPCACH Z HARCERSKIEJ POCZTY POLOWEJ

 Na murach, na bramach domów – małe czerwone skrzynki z napisem „Poczta Polska”. Uru-
chomili ją najmłodsi harcerze, szare zuchy, które zawsze wyciągają pomocną dłoń do cierpiących 
towarzyszy i braci. Czy zastanawiamy się, że te czworokątne pudełka to maleńkie stacje bohaterstwa? 
Bez żadnego rozkazu, po to tylko, aby pomóc ludziom odnaleźć swoich bliskich, aby stroskanym rodzi-
com przynieść wiadomość o ich walczącym synu, aby na przekór wrogowi przedrzeć się przez zapory 
wytworzone na żywym ciele miasta – narażają się mali, dzielni chłopcy na rany i śmierć, przebiegają 
bez lęku przez takie miejsca, przed którymi zawahaliby się najodważniejsi. Spotykam jednego z nich. 
Stopy ma zaban dażowane, widać pokaleczył je sobie w za dużych nie swoich butach. Mimo to spie-
szy się, biegnie pew nie, przemyka się pod barykadami, pędem przeskakuje przez znajdujące się pod 
obstrzałem ulice. [...]

cyt. za: Z. Głuszek, „Hej, chłopcy...”, cz. 2, s. 135–136
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Materiał nr 5:

SANITARIUSZKA OLGA LUDWIKIEWICZ „OLEŃKA”  
OPOWIADA O SŁUŻBIE SANITARIUSZEK NA MOKOTOWIE

 „Sanitariuszka na jezdnię – krzyknął ktoś z trzeciego piętra – uważaj, bo walą czołgi”. – „Leć 
po nosze” – krzyknęła Ewa do mnie, a sama pobiegła naprzód. Na jezdni leżało dwóch chłopców: 
poparzeni, ale żywi, jęczeli głucho. Biegnąc z noszami widziałam, jak Ewa uklękła koło jednego z nich 
i nagle przypadła do ziemi. Dwa kolejne ciężkie wybuchy: dwa wielkie słupy ziemi, kostki i kamieni 
zakryły wszystko. Czołgi. Korzystając z tej chmury pyłu, przypadłam z noszami do nich. „Dostałaś?” 
– krzyknęłam do Ewy. „Nie wiem. Ładuj”. Zaniosłyśmy jednego z nich za zbawczy mur, zdjęłyśmy go 
z noszy, kiedy stanął obok nas dr „Herman”, wprost od opatrunków, bo miał na sobie fartuch, niegdyś 
biały, a dziś wyglądający tak, jakby na nim wymalowano przedziwną mapę świa ta. „Myślałem, że tu 
nikt nie żyje. Widzieliśmy te pociski”.

 Ogień się wzmagał. Z oddali waliło działo kolejowe, czołgi ryły pociskami całe przedpola, tra-
fiały w odsłoniętą ze wszystkich stron placówkę. Potworne tumany pyłu ceglanego zasłaniały wszyst-
ko. Poruszając się jak we mgle, słyszeliśmy świst lecących ponad głowami granatów. Ewa schyliła się 
po nosze. „Nie pójdziesz teraz” – zawołałam, chwytając ją za rękę. Ewa stanowczym ruchem odsunę-
ła przytrzymującą ją dłoń, błysnęła w uśmiechu białymi zębami w usmolonej jak u kominiarza twarzy 
i padła na jezdnię. Trąciłam Andrzeja: „ranny”. Kiedy lekarz schylił się nad jęczącym, podbiegłam do 
Ewy i przypadłam do ziemi. Ewa usunęła już z nóg rannego kamienie i ziemię, którymi przysypał go 
kolejny pocisk. Ładujemy go na nosze. „Idziemy?” – pytam Ewę prostując się.

 Ruszamy naprzód wolnym krokiem, nie w nogę, aby jak najmniej chybotać noszami. Przed 
„Bilbao” dogania nas podmuch padającego tuż obok pocisku. Ocknęłam się dopiero za murem. Mnie 
i rannego, który spadł z noszy, wciągnęła tam Ewa przy pomocy doktora Andrzeja. Sama solidnie 
sponiewierana, nie straciła jednak przytomności. „Dostałaś?” – spytałam, widząc krew na jej czole. 
„Owszem, ale znów kamieniem. Na mnie to im nawet kuli szkoda”.

cyt. za: Pełnić służbę..., s. 248–249
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Materiał nr 6:

KANAŁAMI NA STARÓWKĘ

RELACJA MŁODEJ ŁĄCZNICZKI Z 5 WARSZAWSKIEJ
ŻEŃSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ, TERESY WILSKIEJ „BOŻENY”

 Miałyśmy wyruszyć na Starówkę rano, ale trasa była zajęta przez patrol zakładający linię 
telefo niczną. Musiałyśmy czekać parę godzin. Wreszcie przyszła wiadomość, że przejście wolne. Roz-
dano nam woreczki z granatami i amunicją. Były one tak uszyte, że szelki zakładało się na ramiona, 
a ładu nek umieszczony był na piersi. W czasie drogi trzeba było uważać, żeby nie zamókł. Szczegól-
nie, gdy stan wody w kanale podnosił się. „Mirka” rozdała nam jeszcze po kilka kostek cukru, kazała 
schować do woreczków. Na nasz protest, że nikt przecież nie będzie jadł w kanale, powiedziała tylko:

 – No, to się okaże.
 – Ile czasu będziemy szły? – zapytała któraś.
 – Myślę, że 2–3 godziny. To zależy jakie tempo wytrzymacie. Bądź co bądź, to niezła gimnasty-
ka. Idziemy sprzed gmachu PKO Świętokrzyską do placu Napoleona, później Mazowiecką, placem Pił-
sudskiego i Teatralnym do Bielańskiej. Tam dopiero wyjdziemy na górę. Jak widzicie, niezły spacerek.

 Zeszłyśmy znanym już włazem w dół. Szłam chyba druga. W pewnym momencie od przodu 
podano rozkaz:

 – Zgasić światła. Zupełna cisza. Wchodzimy pod teren zajęty przez Niemców.

 Pogasły nikłe światełka latarek. Szłyśmy jak najciszej, sprawdzając tylko przez dotknięcie 
nogi poprzedniczki, czy nie oddaliłyśmy się zbyt od siebie. Gdy podchodziłyśmy do jednej ze studzie-
nek, „Mirka” rozkazała:

 – Przechodzić jak najszybciej. Cisza.

 Serca waliły nam mocno. Czy nas nie słyszeli? Wlot kanału był otwarty. Płynęła stamtąd fala 
czystego powietrza i szarawa smuga światła. Z góry wyraźnie dolatywał szwargot niemieckich rozmów. 
Słychać było dźwięk przejeżdżających motorów. Po kilku minutach zatrzymałyśmy się na skrzyżowaniu, 
gdzie było trochę luźniej. Chwila odpoczynku. Siadamy na drążkach opartych o ściany kanału. Głowy 
i plecy opieramy o strop, kolana sięgają brody. Zajęcie tej nie najwygodniejszej pozycji wcale nie jest 
łatwe. Wypoczynek dość problematyczny. W każdym razie teraz pracuje inna grupa mięśni niż w „mar-
szu”, a to już dużo. Jesteśmy na Starówce. Zaraz dojdziemy do celu. Rozmawiamy szeptem.

 – Ależ wy chodzicie! Jeszcze takiego patrolu nie prowadziłam. Idziemy niecałą godzinę. To 
rekord, którego chyba nikt nie pobije. I to pierwszy raz. Fantastyczne z was typy.

 Rośniemy we własnych oczach i nadymamy się jak pawie. W parę minut potem owiał nas powiew 
świeżego powietrza. Stałyśmy koło studzienki włazowej. „Mirka” wyjrzała pierwsza. Rozejrzała się i wróciła.

 – Wyłaźcie po jednej i natychmiast pędem do najbliższej bramy. Nie straćcie głowy na górze. 
To nie Śródmieście. Przy włazie jest łącznik, pokaże wam drogę. No jazda! [...]

cyt. za: Pełnić służbę..., s. 297–300
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Materiał nr 7:

WOJSKOWA SŁUŻBA SPOŁECZNA

NACZELNIK „SZARYCH SZEREGÓW”, STANISŁAW BRONIEWSKI „ORSZA”
OPOWIADA O DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ HARCERZY PODCZAS POWSTANIA

 Harcerstwo przygotowywało się do tak zwanego „przełomu”, czyli Powstania w Warszawie, 
już od dawna i przewidywało, że wtedy właśnie, w tym okresie, wytęży wszystkie siły na wszystkich 
odcin kach działania. Nie były to tylko odcinki walki, odcinki bojowe, były różne inne. Między innymi 
została zorganizowana podczas Powstania tak zwana Wojskowa Służba Społeczna. Co to było? Otóż 
pełniły ją dziewczęta, harcerki, pełnili niektórzy instruktorzy harcerscy starsi oraz trochę młodzieży – 
tej, która akurat do swoich oddziałów nie trafiła, przypadkowo znalazła się w danym miejscu. Jakie 
było zada nie? Zadanie polegało na tym, żeby zorganizować pracę społeczną i ułatwić organizowanie 
się społe czeństwa. Patrole szły w teren, w taki dziwny teren – do piwnic i rumowisk, do całego wstrzą-
śniętego miasta. Patrole, które organizowały a właściwie inicjowały organizowanie się ludzi, bloków 
poszczegól nych dla wszystkiego, co było bardzo potrzebne miastu. Ludność była wstrząśnięta tymi 
wydarzenia mi, które się działy. Wobec tego trzeba było wszystko inicjować, ale i nie raz wykonywać. 
Stąd patrole sanitarne, patrole opieki nad matką i dzieckiem [...]. Wszystkie działa nia, które miastu, 
ludności były szalenie potrzebne – wykonywała Wojskowa Służba Społeczna. I trzeba powiedzieć, że 
z ogromnym zapałem ruszyła młodzież do tych zadań, aczkolwiek znam wiele przypad ków, że ci, którzy 
byli w tej pracy, oglądali się na swoje nieobsadzone funkcje wojskowe, bojowe – że oni nie są na linii, 
że oni są tutaj na tyłach, że to nie jest frontowa służba. Bardzo im było tutaj nijako. 

cyt. za: W. Bartoszewski, Dni walczącej Stolicy, s. 137–138
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Materiał nr 8:

ŚMIERĆ „BANANA”

RELACJA DRUŻYNOWEGO MIECZYSŁAWA JAKUBIKA „SZACHA” 
O ŚMIERCI JEDNEGO Z HARCERSKICH LISTONOSZY

Było to 17 sierpnia. Podczas apelu porannego przydzieliłem zastępom zadania. Zastęp 
Zbyszka miał się udać z pocztą do mieszkańców ulicy Smolnej i znajdującego się w jej pobliżu szpi-
tala powstańczego. Nie było to łatwe zadanie. Trzeba było przemknąć przez będący pod obstrzałem 
z wieżyczek Mostu Poniatowskiego ogród sióstr Szarytek, zwany ogrodem „Kazimierza”, a następ nie 
czołgając się w górę po stromej skarpie dostać się do otworu wykutego w murze okalającym były 
Szpital Oczny. Po drugiej stronie muru również trwał silny obstrzał z Muzeum Narodowego, w którym 
Niemcy mieli stanowiska ogniowe. [...]

Przejście przez wspomniany mur na skarpie było bardzo niebezpieczne. Wszędzie widniały 
ostrzegające napisy „Uwaga, obstrzał z mostu”. Poruszać się należało ostrożnie, z wyczekaniem od-
powiedniej chwili, błyskawicznymi skokami. Jeden z łączników „Myszołów” skoczył pierw szy. Już znik-
nął za murem. Cisza, spokój. Za nim poderwał się Zbyszek i... nagle zwinął się wpół i stoczył ze skarpy, 
zatrzymując się w jej połowie, na krzaku. Tego strzału hitlerowskiego strzelca wyborowego z wieżyczki 
mostu nikt nie słyszał. Dopiero następne spłoszyły resztę chłopców, któ rzy z tragiczną wieścią w kilka 
minut później zameldowali się w oddziale pocztowym.

Natychmiast wyruszyliśmy z noszami na pomoc Zbyszkowi. Nie sposób jednak było dotrzeć 
do niego, gdyż Niemcy prowadzili wściekły ogień po całej skarpie. [...]

Dopiero nazajutrz, z pomocą żołnierzy „Krybara” udało mi się zdjąć Zbyszka ze skarpy. [...] 
Harcerski pogrzeb odbył się w ogrodzie przy Konserwatorium. Trudno opisać ból rodziców po stracie 
syna. Ojciec Zbyszka poprosił, aby wolno mu było zachować na pamiątkę krzyż harcerski i drobiazgi 
z kieszeni munduru. 

cyt. za: J. Kasprzak, My z Zawiszy, s. 57–61
Warszawskie Dzieci – młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego,
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Materiał nr 9:

„SZCZURY KANAŁOWE”

HARCERSKA SŁUŻBA ŁĄCZNOŚCI KANAŁOWEJ W RELACJI HARCERZA 
Z PLUTONU 227 – KAPRALA ZBIGNIEWA AUGUSTYNIAKA „PIPKI”

 Do kanałów wchodziło się włazem znajdującym się na skrzyżowaniu ulicy Krasińskiego 
z obecną ulicą Stołeczną. Pierwszym etapem było dostanie się do komory rewizyjnej, a drugim opusz-
czenie się po linie do właściwego kanału. Droga na Starówkę wiodła pod ulicą Stołeczną, by po doj-
ściu w pobliże Dworca Gdańskiego i po przekroczeniu burzowca wieść dalej pod ulicą Franciszkańską 
i placem Krasińskich do włazu znajdującego się na tym placu przy ulicy Długiej. W czasie drogi nie 
wolno było się odzywać ani palić światła. Porozumiewano się tylko w wyjąt kowych wypadkach i to 
bardzo cicho, gdyż akustyka w kanałach była ogromna. Na niektórych odcinkach trzeba było korzystać 
z bardzo niskich bocznych odgałęzień kanałów. [...]

 W odległości około 200 m od włazu przy Dworcu Gdańskim Niemcy wznieśli zaporę, na 
budowę której użyli bramę jakiegoś domu, wzmacniając ją workami z piaskiem. W dniu 30 sierp-
nia płk „Wachnowski”, drogą radiową via Londyn, wysłał na Żoliborz rozkaz nakazujący za wszelką 
cenę likwidację tej przeszkody piętrzącej w kanałach i uniemożliwiającej komunikację z Żoliborzem. 
Rozpoznanie w kanał przeprowadził podporucznik „Gałązka” [Zygmunt Zbigniew Zamięcki] z harcer-
skim patrolem plutonu 227. Dla zniszczenia zapory sporządzona została przez podporucznika „Wronę” 
[Władysława Radziejowskiego] bomba zegarowa zawierająca trzy kilo gramy materiału wybuchowego.
Bombę do kanału zanieśli podporucznik „Wacek” (Jan Rossman) i podporucznik „Włodek” (Włodzi-
mierz Orleański). Ich pomoc i osłonę stanowiło czterech harcerzy pod dowództwem „Sępa” [Wiesława 
Chodorowskiego]. Wybuch bomby zniszczył zaporę całkowicie, otwiera jąc podziemną drogę łączno-
ści. Umożliwiło to załodze Starego Miasta ewakuację kanałami do Śródmieścia i Żoliborza. Prawie 
natychmiast po wysadzeniu tamy i spłynięciu wody, na Starówkę wyruszył z Żoliborza patrol harcerski 
niosący amunicję. Dowódca patrolu „Robert” [Wiesław Czajczyński] wyznaczył na szperacza „Korcza-
ka”. Wszyscy połączyli się sznurkiem, który miał służyć do sygnalizacji i również dla zabezpieczenia się 
przed zmyleniem drogi w kanałowych labiryntach. Patrol dotarł do szczątków wysadzonej tamy, wy-
minął ją i drogę zagrodziła im następna zapora. Były to zwały gruzu i ziemi sięgające wysoko, ale pod 
sufitem kanału możliwe było przeczołganie się na drugą stronę. Po sforsowaniu przeszkody chłopcy 
natrafili na spiętrzone ścieki. Przejście przez nie groziło utonięciem i dlatego „Robert” zarządził od-
wrót. Następnego dnia, kiedy ścieki obniżyły swój stan, drogą przeszedł patrol ze Starego Miasta na 
Żoliborz [...].

 Podczas ewakuacji Starówki harcerze pełnili w kanałach służbę porządkową, kierując 
oddzia ły oraz pojedynczych zbłąkanych żołnierzy i osoby cywilne do włazu na Żoliborz, a następnie do 
punktu zbornego. W kanałach zdarzały się różne niespodzianki. Jeden z patroli znalazł trupa niemiec-
kiego żandarma i zabrał jego broń i hełm. Inny patrol wycofał się z kanałów, gdy chłopcy poczuli jakiś 
dziwny zapach. Później stwierdzono, że Niemcy wrzucili przez właz karbid. Kiedy indziej Niemcy wleli 
do kanałów jakąś łatwopalną ciecz, którą następnie podpalili. Niewielka szybkość spływu pozwoliła 
ujść harcerzom przed niebezpieczeństwem. 

cyt. za: Z. Głuszek, „Hej, chłopcy...”, s. 285–287
Warszawskie Dzieci – młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego,
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Materiał nr 10:

DZIECIAK Z VIRTUTI MILITARI

 Grupa „Withala” od 18 sierpnia broniła zabudowań fabryki „Magnet” przy Belwederskiej 25. Niemcy wielo-
krotnie nacierali na tę placówkę. Podjeżdżali czołgami, pociskami z dział rozbijali ściany. Ale obrońcy odpierali wszyst-
kie ataki. 12 września niemieckie oddziały zajęły dom przy Belwederskiej 10. Akurat pod tym budynkiem znajdował się 
wylot tunelu prowadzącego z fabryki. Sytuacja reduty stała się bardzo groźna. Straciliśmy osłonę z prawego skrzydła. 
W każdej chwili mogli nas zaskoczyć z tunelu. Trzeba było szybko zabezpieczyć się z tej strony.

 Tymczasem nieprzyjaciel ustawił dwa gniazda cekaemów jeden był skierowany w tunel, drugi ulokowano na 
piętrze. Trzymały one całą redutę w szachu.

 I oto z pomysłem wystąpił „Kostek”, proponując spłatać figla niemiaszkom. Plan był taki: znaleźć godnej 
wielkości niewypały i podłożyć je nieproszonym gościom. Wyszukaniem odpowiedniego pocisku zajął się też „Kostek”.

 Nie musiał długo szukać. Niemcy obrzucali powstańców taką liczbą różnych bomb i pocisków, że sporo było 
niewypałów. [...]

 Pocisk należało ułożyć tak, by znalazł się tuż pod gniazdami cekaemów. Zacząłem bardzo ostrożnie przesu-
wać go przez tunel. Najmniejszy szelest czy niebaczne uderzenie o rury wodociągowe spowodowałyby serię ze strony 
nieprzyjaciela wprost w oczy pełzającego. Posuwałem więc pocisk o kilka centymetrów, opierając go o przedramię, by 
mieć pewność, że nie zetknie się z twardym podłożem tunelu. Pełzałem na kolanach i łokciach.

 Wreszcie doczołgałem się do właściwego miejsca, ulokowałem pocisk i wycofałem się. Zmęczony i mokry, 
z ulgą odetchnąłem świeżym powietrzem. Jakież było moje zaskoczenie, kiedy przed tunelem zobaczyłem uśmiechnię-
tego „Kostka”, który przy pomocy przyjaciół („Tęzel” i inni) przydźwigał na noszach dodatkowo ... „krowę”. Był to potęż-
ny niewypał tak zwanego „wyjca” lub, jak kto woli, „szafy-krowy”. Rozradowany „Kostek”, jąkając się, zakomunikował:

 – Ale bbbyczo, nno nie, będzie wwwulkan nnniewąski.
 Z podniecenia bardziej się zacinał.

 Wszystko trzeba było zaczynać od nowa. Zadanie trudniejsze, bo transportować mieliśmy we trójkę. 
A w ciasnym tunelu robiło się coraz goręcej, również z emocji. Udało się i tym razem. Pozostała sprawa zapalników. 
Miały być nimi handgranaty. [...] Do zawleczek granatów został przywiązany sznurek, którego drugi koniec sięgał po 
naszej stronie około 15 metrów poza wylot tunelu. „Kostek” chciał szarpnąć od razu, tak mu było pilno sprawdzić 
niezawodność swojej „piekielnej machiny”. Ledwo go powstrzymałem.

 Zaprosiliśmy szefostwo pułku. Przybyli ppłk „Waligóra” (Adam R. Grocholski) z kpt. „Januszem” (Jackiem Wy-
szogrodzkim) i wszyscy dowódcy sąsiadujących z nami oddziałów. Była późna noc. „Przedstawienie” jakby w teatrze. [...]

 Umówiłem się, że po moim sygnale „Kostek” odliczy dziesięć sekund i pociągnie za sznurek.
Czas zaczynać! Zagwizdałem i zbiegłem do piwnicy. Wszyscy patrzyli na sekundniki. Raz, dwa, trzy, ... osiem, dziesięć...

 Czyżby coś nawaliło? Już zamierzałem wyskoczyć z ukrycia, gdy wszystko dookoła zawirowało. Rzucony 
podmuchem do piwnicy, zobaczyłem czarny słup ziemi i dymu, sięgający wysokości czterech pięter, potem oślepiający 
błysk. W miejscu, gdzie przed chwilą byli Niemcy, zionęło pustką. Nie zostało nic.

 Kilkoma susami dopadłem naszego bohatera. Osmalony, czarny na twarzy, jak dzikus tańczył swój taniec 
wojenny. To był „Kostek”. Zapytałem:

 – Dlaczego nie szarpnąłeś tak, jak umówiliśmy się, po dziesięciu sekundach? Co się stało?
 – Eeee, nic takiego, tylko tttto ja oooodliczałem...

 Zrozumiałem. Nie korzystał z sekundnika, odliczał sam. W zdenerwowaniu bardziej się jąkał.
Dowództwo kazało przedstawić „Kostka” do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Wniosek zaakceptowano, 
kiedy „Kostek” już nie żył. Poległ podczas kolejnego natarcia na redutę „Magnet”. 

cyt. za: Eugeniusz Ajewski, Warszawa
„Biuletyn Informacyjny AK”, nr 10/2000.
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Materiał nr 11:

LIST PEŁEN ROZTEREK

JAN WUTTKE „CZARNY JAŚ” W LIŚCIE DO ZASTĘPCY NACZELNIKA
„SZARYCH SZEREGÓW” EUGENIUSZA STASIECKIEGO „PIOTRA POMIANA” 

DZIELI SIĘ SWOIMI WĄTPLIWOŚCIAMI CO DO ZASADNOŚCI
SŁUŻBY MŁODYCH CHŁOPCÓW W POWSTANIU

 Dziękuję za pomoc w sprawach pocztowych. Zbyszek był uszczęśliwiony. Nie poznaję tego 
typa! Przecież to przeciętny instruktor, ale od czasu pomysłu z Pocztą Powstańczą imponuje nam. 
Dorwał się chłop do swojej roboty.

 Oczywiście „Kuropatwa” to tylko „góra”. Fundamentem są dwie setki chłopców, którzy zgłosili 
się na listonoszy. Wiesz – odwaga, poświęcenie to sprawy normalne w atmosferze powstania, ale te 
szczeniaki imponują także sumiennością, wytrwałością, czyli właściwościami sprzecznymi z ich wie-
kiem. Obawiam się tylko, aby lawina korespondencji nie sparaliżowała całego aparatu. A poza tym te 
straszne przeszkody. Ostatnio z kanałów znów któryś nie wrócił.

 Ale właściwie nie o tym chciałem pisać. Nurtuje mnie rozterka. Chodzi o wiek chłopców, 
którzy pełnią służbę w poczcie. 14–15 lat, trafiają się i trzynastoletni, a raz sam odkryłem dwuna-
stolatka. Przecież to zbrodnia. Przecież chłopiec w tym wieku jest bardziej narażony na śmierć lub 
kalectwo. Zawsze mnie raziła nieodpowiedzialność literatów wychwalających bohaterstwo wojenne 
dzieci. Drażnią mnie rysunki i rzeźby przedstawiające dzieci w mundurach. Gniew mnie zalewa, gdy 
czy tam w prasie powstańczej zachwyty na temat dzieci walczących na barykadach. Sam kilkakrotnie 
interweniowałem przeciwko przyjmowaniu do oddziałów chłopców i dziewcząt poniżej osiemna stego 
roku życia. A w poczcie, która pośrednio mnie podlega, biegają po ostrzeliwanych dzielni cach chłopcy 
czternasto-, piętnastoletni.

 Wszyscy tu dookoła mówią, z Irką włącznie, że jeżeli nie damy jakiejś konkretnej pracy najak-
tywniejszym spośród tych wyrostków-zawiszaków, to chłopcy sami będą szukać roboty i wówczas 
mogą wpaść naprawdę, zaangażowani przez któregoś bezmyślnego dowódcę liniowego. My przy-
najmniej roztaczamy nad ich aktywnością maksimum opieki i oddalamy od linii.

 Ale czy te motywy i nasza troskliwość o bezpieczeństwo chłopców dają rozgrzeszenie? Pa-
miętasz, jak ten sam problem męczył nas w związku z akcjami Małego Sabotażu? „Orsza” prze cież 
pragnął nawet wycofać zawiszaków z „Wawra”.

 Wyrostki w oddziałach żołnierskich i w służbach na obszarach walki – to sprawa haniebna. 
A przecież my sami przyczyniliśmy się do wytworzenia tego nastroju. Może dla Ciebie, Piotrze, te 
sprawy są proste, ale mnie nie dają spokojnego snu.

cyt. za: J. Kasprzak, Tropami powstańczej przesyłki, s. 197–199
Warszawskie Dzieci – młodzież w służbie Polskiego Państwa Podziemnego,

Teki Edukacyjne Muzeum Powstania Warszawskiego, nr 2.
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Dalsze losy bohaterów 
„Kamieni na szaniec”

Scenariusz
lekcji nr 2

informacje wstępne:
Lekcja powinna być przeprowadzona w starszych klasach szkoły podstawowej po za-
poznaniu się z książką Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Znajomość bo-
haterów lektury i zaciekawienie ich losami będzie sprzyjało pogłębieniu wiedzy o walce 
Polaków o wyzwolenie spod okupacji, ale również trudnej sytuacji osób zaangażowanych 
w tę walkę po zakończeniu II wojny światowej.

cele lekcji – uczeń: 
poznaje formy zaangażowania w walkę z okupantem niemieckim
członków Szarych Szeregów w Warszawie;
rozumie, jaki był wkład harcerzy w walkę o niepodległość podczas II wojny światowej;
podejmuje refleksję nad zagrożeniami i problemami związanymi
z zaangażowaniem w walkę;
doskonali umiejętność wyszukiwania informacji w tekście,
analitycznego myślenia i formułowania wniosków;

metody pracy stosowane podczas lekcji:
rozmowa nauczająca z wykorzystaniem materiału filmowego;
praca z tekstem biogramów;

środki dydaktyczne:
Fragmenty filmu „Oni szli Szarymi Szeregami”; 
Film dokumentalny Mariusza Malca wyprodukowany został przez Fundację Filmową Armii Krajowej i był dystry-
buowany na płycie DVD jako bezpłatny dodatek do „Biuletynu IPN” nr 5–6/2010 z licencją do niekomercyjnego 
odtwarzania w celach edukacyjnych i do użytku domowego. Obecnie dysponentem filmu jest Muzeum II Wojny 
Światowej. Można go też znaleźć na „YouTube”;

Wydruki biogramów: Andrzej Romocki „Morro”, Sławomir Bittner „Maciek”, Wiesław Krajew-
ski „Sem”, Konrad Okolski „Kuba”, Bogdan Celiński „Wiktor”, Andrzej Długoszowski „Długi”;
Tablica;
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Dalsze losy bohaterów „Kamieni na szaniec”
Zenon Fajger

Zenon Fajger

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 8
powrót: Podst.
programowa j. pol.
szk. podst.

N

https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/biuletyn-ipn/9661,Biuletyn-IPN-nr-5-62010.html
https://www.youtube.com/
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struktura lekcji:

Nawiązanie do tematyki „Kamieni na szaniec”, przypomnienie głównych bohaterów i oko-
liczności ich śmierci. Przypomnienie epizodu kończącego książkę (akcja „Sieczychy”, 
śmierć „Zośki”). Zwrócenie uwagi, że dalsze losy głównych bohaterów to trwanie pamię-
ci wśród współpracowników (nazwanie batalionu Grup Szturmowych Szarych Szeregów 
imieniem „Zośki”, kompanii im. „Rudego” i „Alka”), ale działalność była kontynuowana 
przez innych członków Szarych Szeregów również opisanych w książce, ale też w niej 
nie odnotowanych. Poinformowanie, że Kamiński opisał ich dalsze losy podczas wojny 
w książce „Zośka i Parasol”.
(4 min)

Prezentacja fragmentu filmu „Oni szli Szarymi Szeregami” o akcji „Sieczychy” (1.05.54-
1.08.48). Prośba o zwrócenie uwagi na osoby występujące w relacji. Po obejrzeniu wy-
pisać te osoby na tablicy (Andrzej Romocki „Morro”, Sławomir Bittner „Maciek”, Wiesław 
Krajewski „Sem”, Konrad Okolski „Kuba”, Bogdan Celiński „Wiktor” – wspominający). 
Nawiązać do końcowego fragmentu książki, zwracając uwagę na zabieg autora ukazują-
cego ostatnie myśli „Zośki” przed śmiercią, który dostrzega w Andrzeju „Morro”, „Maćku” 
i Andrzeju Długoszowskim „Długim” (dopisać nazwisko i pseudonim na tablicy) następ-
ców „Alka” i „Rudego”. 
(8 min)

Informacja o dalszym rozwoju GS (sformowanie batalionu „Zośka” i „Parasol”) i podej-
mowanych akcjach. Prezentacja fragmentu filmu opowiadającego o „Akcji Kutchera” 
(1.11.08-1.13.36). Zwrócenie uwagi na znaczenie akcji i satysfakcję uczestników mimo 
poniesionych strat. Były też akcje nieudane i nieprzynoszące satysfakcji mimo ich powo-
dzenia – fragment filmu z relacją o wykonaniu wyroku na kolaborancie (1.14.51-1.15.55).
(8 min)

Przypomnienie programu „Dziś, jutro, pojutrze” – prowadząc walkę bieżącą, GS przygoto-
wywały się w ramach AK do udziału w Powstaniu („przełom”). Prezentacja fragmentu fil-
mu dotyczącego wybuchu Powstania Warszawskiego (1.15.56-1.21.00). Zwrócenie uwagi 
na radosną atmosferę nadziei w chwili wybuchu i przypomnienie o olbrzymich stratach 
i klęsce powstania.
(7 min)

Zainteresowanie uczniów, że członkowie Szarych Szeregów przygotowywali się również 
do zadań powojennych. Zapowiedź, że w ostatniej części lekcji zwrócimy uwagę także na 
los tych, którzy przeżyli wojnę.
(1 min)

1.

2.

3.

4.

5.
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Rozdanie biogramów osób wypisanych na tablicy (losowo, po 1 biogramie na osobę, parę 
lub małą grupę – w zależności od liczebności klasy). Uczniowie zapoznają się z biograma-
mi, mają zwrócić uwagę na datę i okoliczności śmierci (wiek), w przypadku osoby, która 
przeżyła wojnę, na jej dalsze losy, karierę zawodową.
(5 min)

W kolejności zapisanej na tablicy prosimy uczniów czytających poszczególne biogramy 
o przedstawienie informacji o postaciach, zaznaczając na tablicy (np. różne kolory podkre-
ślenia) osoby, które zginęły jeszcze przed Powstaniem („Maciek” – można zwrócić uwagę na 
typową dla młodego wieku brawurę jako czynnik niepotrzebnie zwiększający ryzyko śmierci 
– również współcześnie), podczas Powstania (będzie ich najwięcej, więc warto zaznaczyć, 
że był to okres największych strat – ok. 70% w batalionie „Zośka”, ok. 50% w batalionie „Pa-
rasol”) i które przeżyły wojnę („Wiktor”). Zwrócić uwagę na długoletnie więzienie Bogdana 
Celińskiego. Refleksja nad przyczynami takiego traktowania bohatera w „wolnej” Polsce.
(7 min)

Historię „Kamieni na szaniec” w istotny sposób uzupełnia publikacja prof. 
hm. Grzegorza Nowika „Epilog do Kamieni na szaniec”, wydana przez Nie-
zależne Wydawnictwo Harcerskie, która, bazując na późniejszych badaniach 
historyków, w nieco inny sposób przedstawia przebieg wydarzeń opisanych 
przez Aleksandra Kamińskiego, a zwłaszcza obala zarzut „sypania” w śledz-
twie przez aresztowanego wcześniej Henryka Ostrowskiego „Heńka”. Takie 
wrażenie celowo gestapowcy chcieli wywrzeć na przesłuchiwanym Janie 
Bytnarze „Rudym”, licząc na skłonienie go do zeznań, a on przed śmiercią 
przekazał tę informację Tadeuszowi Zawadzkiemu „Zośce”, na podstawie 
relacji którego swą książkę napisał Aleksander Kamiński. Pierwsze wyda-
nie „Kamieni na szaniec” ukazało się w lipcu 1943 r. i jest oczywiste, że 
wówczas nie można było zweryfikować tej wersji wydarzeń. Tymczasem 
uwolniony również pod Arsenałem „Heniek” wrócił do działalności w Sza-
rych Szeregach (przeniesiony na Lubelszczyznę) i ponownie aresztowany 
przeszedł przez kilka obozów koncentracyjnych. Uwolniony w maju 1945 r. 
w zachodnich Niemczech przeczytał „Kamienie na szaniec” i postanowił nie 

wracać do Polski. Mimo obietnicy jego byłych przełożonych, Ryszarda Białousa i Stanisława Broniewskiego, że 
wpłyną na zmianę sposobu przedstawienia jego postawy w śledztwie, nieco złagodzona pierwotna wersja prze-
trwała jednak w późniejszych wydaniach książki i nakręconych na jej podstawie filmach („Akcja pod Arsenałem” 
Tadeusza Łomnickiego z 1977 r. i „Kamienie na szaniec” Roberta Glińskiego z 2014 r.). Publikacje historyków ani 
zamieszczane w kolejnych wydaniach „Kamieni na szaniec” przypisy oczyszczające „Heńka” z zarzutu zdrady nie 
pokonały powstałego wcześniej mitu i Henryk Ostrowski zmarł w Australii w 1995 r. w poczuciu krzywdy.

Więcej: https://www.facebook.com/tomasz.sikorski.9026/posts/10212762803172973
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Scenariusz
lekcji nr 2

Materiał nr 1:

ANDRZEJ DŁUGOSZOWSKI ps. „Klanecki”, „Andrzej Długi” (1922–1944),
porucznik, podharcmistrz, uczestnik Powstania Warszawskiego

w II plutonie „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”

 Syn Jerzego Wieniawy-Długoszowskiego, pilota, majora służby stałej lotnictwa (zginął 
w 1931 r. w Grudziądzu podczas lotu ćwiczebnego), i Hanny z domu Zielińska. Uczył się w Szkole 
Powszechnej Organizacji Rodzin Wojskowych, a następnie w Państwowym Gimnazjum i Liceum Mę-
skim im. Stefana Batorego. Należał do 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. 
Maturę zdał w 1941 r. na tajnych kompletach gimnazjum Batorego. W konspiracji początkowo w Pol-
skiej Ludowej Akcji Niepodległościowej (PLAN), potem w zespole łączników komórki więziennej 
ZWZ (początek 1940 r. – lipiec 1940 r.). Od wiosny 1941 r. w Szarych Szeregach w hufcu „Mokotów 
Górny” (MG). Od jesieni 1942 r. w Grupach Szturmowych, od maja 1943 r. dowódca 1. drużyny („Sad 
100”) w hufcu „Południe” („Sad”). Po ukończeniu kursu podharcmistrzowskiego („Szkoła za Lasem”) 
mianowany podharcmistrzem (15 sierpnia 1943 r.). W styczniu 1943 r. ukończył II turnus Zastępczego 
Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK, uzyskując stopień plutonowego podchorą-
żego. W 1944 r. awansowany do stopnia sierżanta podchorążego. W czerwcu 1944 r. odbył szkole-
nie wojskowe w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem. Uczestniczył w wielu akcjach małosabotażowych 
oraz w akcjach bojowych: „Celestynów”, „Sieczychy”, „Wilanów” (zastępca dowódcy akcji), „T–U”. 
W Powstaniu Warszawskim uczestniczył w walkach na Woli jako zastępca dowódcy II plutonu „Alek”. 
Poległ 3 sierpnia 1944 r. na gruzach Getta przy ul. Gęsiej.

Na podstawie: http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/
Fot. AR MPW

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/andrzej-dlugoszowski,117.html
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Materiał nr 2:

ANDRZEJ ROMOCKI ps. „Morro” (1923–1944),
instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Szarych Szeregów,

kapitan Armii Krajowej, dowódca 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”

 Urodził się w Warszawie w inteligenckiej rodzinie ziemiańskiej o patriotycznych tradycjach. 
Uczęszczał do Męskiego Gimnazjum i Liceum Towarzystwa Ziemi Mazowieckiej. Był harcerzem 21. 
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. gen. Ignacego Prądzyńskiego. Podczas okupacji studiował na 
tajnych kompletach Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie do 1943 r. Studia przerwał, by całkowi-
cie oddać się działalności podziemnej, którą rozpoczął w 1940 r. w organizacji PET. W 1941 r. wraz 
z organizacją przeszedł do kierowanego przez Aleksandra Kamińskiego Małego Sabotażu „Wawer”. 
Rok później, wraz z wejściem „Wawra” do Szarych Szeregów, znalazł się w 4. drużynie „Sad 400”, 
której przewodził, w hufcu „Południe” – dowodzonym przez Jana Bytnara. Po utworzeniu batalionu 
„Zośka” był dowódcą II plutonu 2. kompanii „Rudy”, a następnie mianowany na dowódcę 2. kompanii.

 Ukończył kurs podharcmistrzowski, tzw. „Szkoła za lasem” i przybrał pseudonim instruktorski 
„Kuguar Filozof”. Ukończył również Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola” z trzecią lokatą. 
W maju 1944 r. wziął udział w kursie harcmistrzowskim.

 Jako dowódca 2. kompanii i zastępca dowódcy batalionu 1 sierpnia 1944 r. stawił się na 
miejscu koncentracji na Woli. Drugiego dnia powstania plutony pod jego dowództwem zdobyły dwa 
czołgi typu Pantera. Brał udział w zdobyciu Szpitala św. Zofii oraz Gęsiówki. Walczył o utrzymanie 
powstańczych stanowisk na Woli, w rejonie cmentarzy. Ciężko ranny w twarz pod koniec sierpnia, 
podjął udaną próbę przedostania się kompanii „Rudy” ze Starówki do Śródmieścia przez zajęty przez 
Niemców Ogród Saski.

 Na początku września wraz z batalionem przeszedł na Czerniaków. Przewodził w walkach 
na ulicach Książęcej oraz Rozbrat. Dowodził walką o utrzymanie przyczółka czerniakowskiego dla 
przybywającej z pomocą 1. Armii Wojska Polskiego gen. Berlinga. Zginął 15 września 1944 r., podczas 
lądowania pierwszego zwiadu berlingowców na Górnym Czerniakowie.

 Ekshumowany przez towarzyszy broni i matkę jesienią 1945 r., pochowany został w kwaterze 
batalionu „Zośka” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie.

Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Romocki
Fot. z publikacji: Aleksander Kamiński, Zośka i Parasol, Iskry, Warszawa 1970, s. 225 (autor nieznany);

także: http://powstanie-warszawskie-1944.ac.pl/morro.htm;
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3530005
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Materiał nr 3:

BOGDAN CELIŃSKI ps. „Wiktor” (1921–2016),
podporucznik, żołnierz Szarych Szeregów

i 3. drużyny II plutonu „Alek” 2. kompanii „Rudy” batalionu Zośka,
powstaniec warszawski, inżynier mechanik

 Podczas okupacji niemieckiej pracował w zakładach Bruhn-Werke w Warszawie. W 1942 r. 
włączył się do konspiracji i wraz z grupą kolegów z pracy wstąpił do Szarych Szeregów. Znalazł się 
w hufcu „Południe” („Sad 300”). 20 sierpnia 1943 r. wziął udział w akcji Taśma pod Sieczychami. 
Ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”.

 W Powstaniu Warszawskim walczył na Woli i Czerniakowie. Dwukrotnie ranny na Woli trafił 
do szpitala Jana Bożego na Starym Mieście. Pod koniec sierpnia kanałami przedostał się na Śród-
mieście. Włączył się do walki na Czerniakowie, gdzie został ponownie ranny. Wraz ze Stanisławem 
Lechmirowiczem ps. „Czart” przedostał się na Pragę po przęsłach mostu Poniatowskiego. Stamtąd 
trafił do szpitala w Michalinie. Następnie przebywał w szpitalu w Otwocku.

 Do Warszawy powrócił na początku 1945 r. i włączył się w akcję ekshumacyjną poległych Zośkowców.

 Powrócił na studia w szkole Wawelberga, które ukończył z tytułem inżyniera mechanika.

 W styczniu 1949 r. został aresztowany przez UB. W październiku 1949 r. skazany na 15 lat 
kary pozbawienia wolności. Karę odbywał w zakładach karnych we Wronkach i w Sztumie. Przebywał 
również w Obozie Pracy nr 3. Na wolność wyszedł 5 maja 1956 r. W tym samym roku podjął pracę 
w Biurze Konstrukcyjnym Przemysłu Motoryzacyjnego, a także ożenił się z córką pułkownika Adama 
Borkiewicza, koleżanką z batalionu „Zośka”, Anną. W latach 1957–1978 pracownik Biura Projektów 
Miastoprojekt, od 1978 r. do przejścia na emeryturę w 1982 r. pracował w Centralnym Ośrodku Ba-
dawczo-Rozwojowym.

 Był autorem Słownika biograficznego żołnierzy batalionu „Zośka” do książki Anny Borkie-
wicz-Celińskiej Batalion „Zośka”. Pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Historycznej Środowiska 
byłych Żołnierzy Batalionu „Zośka”. Członek Społecznego Komitetu Opieki nad Grobami Poległych 
Żołnierzy Batalionu „Zośka” oraz Komisji Historycznej Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

 W 1990 r. awansowany na podporucznika. Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach w Warszawie.

Na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Bogdan_Celi%C5%84ski
Fot. Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/4320; 

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/bogdan-celinski,5413.html
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Scenariusz
lekcji nr 2

Materiał nr 4:

KONRAD OKOLSKI ps. „Kuba” (1923–1944),
podharcmistrz, porucznik, członek Szarych Szeregów,

powstaniec warszawski

 Syn Konrada, żołnierza Legionów Polskich, podpułkownika, doktora medycyny, wieloletniego 
dyrektora Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie i Heleny z domu Głuchowska. Od 1936 r. uczęsz-
czał do Miejskiego Męskiego Gimnazjum i Liceum im. Hugona Kołłątaja, w którym należał do 80. 
Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. W czasie okupacji kontynuował naukę 
na tajnych kompletach Gimnazjum i Liceum im. Hugona Kołłątaja, uzyskując w 1942 r. świadectwo 
dojrzałości. W konspiracji w Szarych Szeregach. Z chwilą utworzenia Grup Szturmowych w listopa-
dzie 1942 r. zastępca dowódcy, a następnie dowódca 2. drużyny „CR 200” w hufcu „Centrum” (CR). 
Od września 1943 r. pełnił funkcję dowódcy plutonu w nowo utworzonym batalionie „Zośka”. Wiosną 
1944 r. ukończył II turnus Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”, a w lecie tego roku był 
zastępcą dowódcy szkoleniowej „Bazy Leśnej” pod Wyszkowem. Brał udział w akcjach zbrojnych: 
„Arsenał” (dowódca sekcji „sygnalizacja”), „Celestynów” (zastępca dowódcy grupy uderzeniowej), 
„Wilanów” i „Pogorzel” (zastępca dowódcy grupy uderzeniowej). W Powstaniu Warszawskim uczest-
niczył na III plutonie „Felek” 2. kompanii „Rudy” w walkach na Woli. Poległ 11 sierpnia 1944 r. na 
ul. Kolskiej, kiedy przedostawał się z częścią plutonu „Felek” do pozostałych oddziałów batalionu 
„Zośka”, wycofujących się na Stare Miasto.

Na podstawie: http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/
Fot. AR MPW

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/konrad-okolski,54449.html
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Materiał nr 5:

SŁAWOMIR MACIEJ BITTNER ps. „Maciek”, „Kajman Wojak” (1923–1944), 
podporucznik AK, podharcmistrz,

pierwszy dowódca 1. kompanii „Felek” batalionu „Zośka”

 Syn Ludwika, generała brygady ps. „Halka”, w konspiracji oficera SZP-ZWZ-AK, późniejsze-
go (od lipca 1944 r.) dowódcy 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty AK, i Anieli Haliny z domu Rychłowska. 
Rozpoczął naukę w gimnazjum we Lwowie, gdzie uzyskał małą maturę. Od 1939 r. w I klasie licealnej 
Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Stefana Batorego w Warszawie. Uczestnik kampanii 
wrześniowej w 1939 r. W czasie okupacji kontynuował naukę na tajnych kompletach gimnazjum im. 
Stefana Batorego, otrzymując świadectwo dojrzałości w 1942 r. W konspiracji członek Związku Walki 
Zbrojnej. Od maja do sierpnia 1942 r. żołnierz jednego z patroli dywersyjnych IV odcinka „Wachla-
rza” (dywersyjnej organizacji AK na ziemiach wschodnich). Od początku 1943 r. instruktor minerski 
w Grupach Szturmowych Szarych Szeregów, a od maja tego roku przyboczny komendanta Grup Sztur-
mowych. W maju 1943 r. został adiutantem ppor. Ryszarda Białousa, dowódcy Oddziału Specjalnego 
(późniejszego batalionu „Zośka”). Z chwilą utworzenia batalionu „Zośka” 1 września 1943 r. został do-
wódcą 1. kompanii „Felek”. Uczestniczył w wielu akcjach bojowych, wykazując zdolności organizacyj-
ne i wyróżniając się odwagą: „Arsenał” (jako dowódca sekcji „Sten I”), „Schultz”, „Celestynów”, „Sól”, 
„Czarnocin”, „Góral” (jako dowódca grupy osłonowej), „Sieczychy” (jako dowódca jednej z grup ataku-
jących), „Wilanów” i w akcji „Polowanie”. W czerwcu 1942 r. ukończył Zastępczy Kurs Szkoły Podcho-
rążych Rezerwy Piechoty ZWZ-AK, a w 1943 r. „Szkołę za Lasem”. Jego niespotykana wprost odwaga, 
brawura i pogarda śmierci zjednały mu opinię jednego z najdzielniejszych żołnierzy Grup Szturmowych. 
Aresztowany przypadkowo 18 lutego 1944 r. w Al. Niepodległości przy Rakowieckiej, został prawdo-
podobnie rozstrzelany w gruzach Getta 28 lutego 1944 r. Rozkazem L.19 dowódcy batalionu „Zośka” 
z 6 czerwca 1944 r. na jego cześć 1. kompanię batalionu nazwano pseudonimem „Maciek”.

Na podstawie: http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/
Fot. z publikacji: Szare Szeregi – harcerze 1939–1945, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988;

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2538739
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Materiał nr 6:

WIESŁAW KRAJEWSKI ps. „Sem”, „Miki” (1923–1944),
podharcmistrz, podporucznik, uczestnik Powstania Warszawskiego

 Syn Zdzisława, doktora medycyny, do 1939 r. naczelnego lekarza Ubezpieczalni Społecznej 
w Tomaszowie Mazowieckim, i Marii z domu Krawczyk, nauczycielki. W latach 1935–1939 uczęszczał 
do Państwowego Gimnazjum i Liceum Męskiego im. Stefana Batorego w Warszawie. Od 1935 r. był 
członkiem 23. Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Bolesława Chrobrego. Maturę uzyskał na tajnych 
kompletach w czasie okupacji. Następnie studiował w Państwowej Szkole Budowy Maszyn (dawna 
Państwowa Wyższa Szkoła Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda), którą 
ukończył w 1942 r. W konspiracji w Szarych Szeregach, pełnił służbę w Organizacji Małego Sabotażu 
„Wawer” i w podległych Kedywowi KG AK Grupach Szturmowych. W maju 1944 r. ukończył Zastępczy 
Kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Uczestniczył w akcjach bojowych: „Arsenał” 
(jako członek sekcji „Sten I”), „Celestynów”, „Góral”, „Sieczychy” i „Wilanów”, w czasie której wyróż-
nił się wyjątkową odwagą. Do wybuchu Powstania był dowódcą drużyny motorowej w 2. kompanii 
„Rudy” batalionu „Zośka”. W Powstaniu Warszawskim, odcięty w godzinie „W” od batalionu, dołączył 
na Czerniakowie, gdzie brał udział w walkach z resztką 2. kompanii „Rudy”. Poległ 20 września 1944 r. 
w czasie obrony jednej z ostatnich redut – domu Wilanowska 5.

Na podstawie: http://www.batalionzoska.pl/batalion/biogramy/
Fot. AR MPW

https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/wieslaw-krajewski,24147.html
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„To będzie nasz atak” – 
czyli jak SB inwigilowała
rzeszowskich harcerzy

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

informacje wstępne:
Lekcja w ramach programu IPN „Lekcje archiwalne” skierowanego do uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych. Czas realizacji – 60 minut. 

Lekcję można przeprowadzić w krótszym czasie, rezygnując z ilustrowania niektórych 
aspektów działań SB poprzez zmniejszenie liczby dokumentów i grup nad nimi pracujących.

Lekcja powinna być poprzedzona zajęciami w archiwum, podczas których uczniowie do-
wiedzą się, czym była Służba Bezpieczeństwa w PRL, na czym polegała jej działalność 
i poznają podstawowe pojęcia potrzebne do interpretacji dokumentów, z którymi będą 
pracować (sprawa operacyjnego sprawdzenia, figurant, techniki operacyjne B, W, PP, PT, 
tajny współpracownik, kontakt operacyjny). 

Materiały pochodzące ze SOS „Harcówka” (IPN-RZ-044/819) dobrane zostały w taki 
sposób, aby pokazać różne metody pracy operacyjnej SB (wykorzystanie osobowych źró-
deł informacji, obserwacja, podsłuch telefoniczny, perlustracja korespondencji). Zarówno 
powody wszczęcia SOS (aktywizacja na rzecz Kościoła), jak i późniejsze działania ukazu-
ją perfidię totalitarnego systemu ingerującego w prywatne życie ludzi nieprowadzących 
żadnej działalności politycznej. Poprzez odniesienie ich do harcerzy – będących wówczas 
rówieśnikami dzisiejszych licealistów – uczestnicy lekcji powinni lepiej poczuć „klimat” 
funkcjonowania tamtego systemu. Szczególnie istotny dla osiągnięcia tego celu wydaje 
się dokument (k. 136) ukazujący zamiar podjęcia działań w celu nakłonienia do współ-
pracy na podstawie szantażu bardzo osobistymi informacjami (sympatia dziewczyny do 
chłopaka, relacje z rodzicami). Ten aspekt sygnalizuje pierwsza część tytułu nawiązująca 
do zawartego w dokumencie komentarza oficera SB do treści listu harcerki do swojej 
siostry („To do wykorzystania, to będzie nasz atak”).

cele lekcji – uczeń: 
poznaje uwarunkowania działalności harcerstwa w latach 80. XX wieku;
poznaje niektóre pojęcia związane z działalnością SB (sprawa operacyjnego sprawdzenia, 
figurant, techniki operacyjne B, W, PP, PT, tajny współpracownik, kontakt operacyjny);
rozumie specyfikę tworzonych przez SB dokumentów;
wskazuje niektóre z aspektów totalitarnego charakteru władzy PRL
w latach 80. na przykładzie metod inwigilacji stosowanych przez SB;
doskonali umiejętność pracy z tekstem źródłowym, pracy zespołowej i wyrażania własnej opinii;

�
�

�
�

�

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy
Zenon Fajger

Zenon Fajger

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. rozsz.

N

https://inwentarz.ipn.gov.pl/showDetails?id=46845&q=ipn-rz-044/819&page=1&url=[|typ=0]
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

metody pracy stosowane podczas lekcji:
wykład;
praca w grupach;
elementy dyskusji;

środki dydaktyczne:
Zanonimizowane kopie wybranych dokumentów z SOS „Harcówka” – IPN-RZ-044/819;
Pytania dla grup;
Oczekiwane odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje dla prowadzącego;
Artykuł Służba Bezpieczeństwa wobec środowiska 1RwDH „Czarna Jedynka” w Rzeszowie;
Tablica, pisaki;

�
�
�

�
�
�
�
�

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

struktura lekcji:
Prowadzący informuje o temacie i celach lekcji, nawiązuje do wizyty w archiwum, zadaje 
pytania przypominające podstawowe pojęcia związane z działalnością SB, które będą po-
trzebne w dalszej części lekcji (SOS, figurant, TW, KO, techniki operacyjne: B, W, PP, PT). 
Jeśli uczniowie nie odwiedzali archiwum, prowadzący przekazuje krótką informację o SB 
i specyfice jej pracy oraz sposobie jej dokumentowania. 
(5 min)

Krótki wykład o historii harcerstwa i jego sytuacji w końcu lat 80. Należy zwrócić uwagę na 
patriotyczny rodowód i charakter harcerstwa w okresie przedwojennym, podczas II wojny 
światowej (Szare Szeregi) i okresie bezpośrednio po wojnie. Taki charakter harcerstwa był 
sprzeczny z dążeniem władz komunistycznych zależnych od ZRSS, stąd najpierw próba 
rozwiązania ZHP i przekształcenia w dziecięcą organizację na wzór sowieckich pionie-
rów, a po odrodzeniu ZHP w wyniku społecznego buntu w 1956 r. działania zmierzające 
do całkowitego podporządkowania go socjalistycznej ideologii przy zachowaniu tradycyj-
nych form obrzędowości i metodyki (stopniowo coraz bardziej eliminowanych). Po 1980 r. 
uaktywniły się środowiska prowadzące – mimo represji – tradycyjną pracę harcerską, 
tworząc w ramach ZHP Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego (KIHAM) i dążąc do przywrócenia harcerstwu jego dawnego charakteru. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego KIHAM rozwiązał się, ale tworzące go środowiska nie 
zaprzestały działalności. Znacznym wzmocnieniem dla nich była opieka Kościoła sforma-
lizowana w 1985 r. w ramach ogólnopolskich struktur duszpasterstwa harcerskiego.

W Rzeszowie w 1981 r. również zawiązał się KIHAM, a skupieni w nim instruktorzy utwo-
rzyli nawiązującą do przedwojennych tradycji drużynę – 1 Rzeszowską Drużynę Harcerską 
im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”. Drużyna działała oficjalnie w ramach rzeszow-
skiego hufca ZHP, ale formy jej działania budziły niepokój władz politycznych. W 1987 r. 
powstało w Rzeszowie Duszpasterstwo Harcerskie, w którego działalność zaangażowała 
się część członków „Czarnej Jedynki” oraz innych drużyn o podobnym charakterze. Zanie-
pokojony tym WUSW w Rzeszowie założył SOS „Harcówka”. 
(15 min)

1.

2.

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

N
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Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Praca z tekstem źródłowym – podział na 7 grup, rozdanie materiałów (teksty źródłowe 
i słownik terminów stosowanych w dokumentach wewnętrznych SB), podanie czasu pra-
cy, zadeklarowanie gotowości pomocy. 
(15 min)

Pytania dla grup:
Jakie było „zagrożenie”, które spowodowało zainteresowanie SB młodzieżą harcerską? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 15a, k. 15b)
Wyjaśnijcie (własnymi słowami, nie cytując tekstu dokumentu), jakie były cele SB wobec 
środowiska harcerskiego i w jaki sposób miały być zrealizowane? Scharakteryzujcie ro-
dzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 35, k. 36, k. 37)
W jaki sposób SB uzyskała informację o planowanym udziale harcerzy w spotkaniu 
z Ojcem Świętym w Tarnowie? Jakie działania podjęła w związku z tym? Scharakteryzujcie 
rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście.
(k. 16a, k. 16b, k. 19)
Wskażcie metody, jakimi SB chciała uzyskać informacje o zbiórkach drużyny w harcówce 
przy ul. Wiktora? Zwróćcie uwagę na liczebność i rangę zaangażowanych w to funkcjona-
riuszy. Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście.
(k. 64a, k. 64b, k. 65, k. 66, k. 67, k. 84)
Czego dowiadywała się SB w wyniku podsłuchu telefonicznego harcerzy? Zacytujcie frag-
menty wskazujące na szczególne wyczulenie na działalność religijną i kontakty z Kościo-
łem. Jak wykorzystywano uzyskane w ten sposób informacje? Scharakteryzujcie rodzaj 
źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 120, k. 121, k. 122)
Co interesowało SB w korespondencji harcerzy? Zacytujcie odnotowane przez SB szcze-
góły dotyczące spraw osobistych. Dlaczego je gromadzili i jak mogli je wykorzystać? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 136a, k. 136b)
Jakie konsekwencje dla „figurantów” sprawy wyniknęły w związku z zainteresowaniem się 
nimi przez SB? Czy Waszym zdaniem były one dotkliwe i mogły wpłynąć na zmianę ich 
postawy? Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście.
(k. 21, k. 107)

Prezentacja – przedstawiciele grup podają przygotowane na podstawie materiałów źró-
dłowych odpowiedzi na pytania. Prowadzący może zadawać pytania pomocnicze, korygo-
wać błędy, pomagać sformułować wnioski, uwypuklić najistotniejsze informacje (oczeki-
wane odpowiedzi i dodatkowe informacje w załączniku). 
(15 min)

Podsumowanie – zebranie wraz z uczestnikami lekcji wniosków uogólniających. Powinny 
one uwypuklać dążenia totalitarne władz PRL, realizowane przez SB, stosowane przez nią 
metody, specyfikę wytworzonych dokumentów. Należy zwrócić uwagę na stopień ingerencji 
w życie prywatne młodych ludzi (nawiązując do tytułu lekcji). Można również zwrócić uwagę 
na nieskuteczność tych działań u schyłku lat 80. i zastanowić się nad przyczyną tego. 
(10 min)

3.

�

�

�

�

�

�

�

4.

5.

Pytania
dla grup

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

N
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literatura pomocnicza (dla prowadzącego):
A. F. Baran, Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980–1990). Niepokorni i niezależni, 
Warszawa 2007;
S. Czopowicz, KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji, Warszawa 1998;
W. Hausner, Związek Harcerstwa Polskiego w latach 1956–1980 – zderzenie tradycyjnego 
wychowania harcerskiego z modelem indoktrynacji politycznej, [w:] Po ziemi naszej roze-
ślem harcerzy... Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku (red. K. Heska-Kwa-
śniewicz), Katowice 2007;
Z. Fajger, Służba Bezpieczeństwa wobec środowiska 1RwDH „Czarna Jedynka” 
w Rzeszowie (publikacja internetowa: http://prlrzeszow.comli.com/artykuly/item/4-czar-
na-jedynka lub niżej);

załączniki:
Skany dokumentów dla poszczególnych grup;
Słownik terminów stosowanych w dokumentach wewnętrznych SB;
Pytania dla grup;
Odpowiedzi na pytania i dodatkowe informacje dla prowadzącego; 
Artykuł Służba Bezpieczeństwa wobec środowiska
1. Rzeszowskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna Jedynka”;

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

�

�
�

�

�
�
�
�
�

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

N

http://prlrzeszow.comli.com/artykuly/item/4-czarna-jedynka
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Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiały dla grup:

PYTANIA DLA GRUP

Jakie było „zagrożenie”, które spowodowało zainteresowanie SB młodzieżą harcerską? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 15a, k. 15b)

Wyjaśnijcie (własnymi słowami, nie cytując tekstu dokumentu), jakie były cele SB wobec 
środowiska harcerskiego i w jaki sposób miały być zrealizowane? Scharakteryzujcie ro-
dzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 35, k. 36, k. 37)

W jaki sposób SB uzyskała informację o planowanym udziale harcerzy w spotkaniu z Oj-
cem Świętym w Tarnowie? Jakie działania podjęła w związku z pielgrzymką Jana Pawła II? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście.
(k. 16a, k. 16b, k. 19)

Wskażcie metody, jakimi SB chciała uzyskać informacje o zbiórkach drużyny w harcówce 
przy ul. Wiktora? Zwróćcie uwagę na liczebność i rangę zaangażowanych w to funkcjona-
riuszy. Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście.
(k. 64a, k. 64b, k. 65, k. 66, k. 67, k. 84)

Czego dowiadywała się SB w wyniku podsłuchu telefonicznego harcerzy? Zacytujcie frag-
menty wskazujące na szczególne wyczulenie na działalność religijną i kontakty z Kościo-
łem. Jak wykorzystywano uzyskane w ten sposób informacje? Scharakteryzujcie rodzaj 
źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 120, k. 121, k. 122)

Co interesowało SB w korespondencji harcerzy? Zacytujcie odnotowane przez SB szcze-
góły dotyczące spraw osobistych. Dlaczego je gromadzili i jak mogli je wykorzystać? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródła, nad którym pracowaliście. 
(k. 136a, k. 136b)

Jakie konsekwencje dla „figurantów” sprawy wyniknęły w związku z zainteresowaniem się 
nimi przez SB? Czy Waszym zdaniem były one dotkliwe i mogły wpłynąć na zmianę ich 
postawy? Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście. 
(k. 21, k. 107)

Grupa 1.

Grupa 2.

Grupa 3.

Grupa 4.

Grupa 5.

Grupa 6.

Grupa 7.

Zenon Fajger

s. 43

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

N
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Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 1 
k. 15a

Zenon Fajger

s. 43

s. 42

s. 41

s. 44

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 69

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 1

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał
dla grupy 1 
k. 15b

Zenon Fajger

s. 42

s. 44

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 69
powrót:
omówienie
dla gr. 1

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 2 
k. 35

Zenon Fajger

s. 42

s. 44

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 70

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 2

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 2 
k. 36

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 70
powrót:
omówienie
dla gr. 2

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 2 
k. 37

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 70

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 2

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 3 
k. 16a

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 71

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 3

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 3 
k. 16b

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 71

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 3

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 3 
k. 19

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 71

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 3

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 4 
k. 64a

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 72

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 4

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 4 
k. 64b

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 72

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 4

N



55

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 4 
k. 65

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 72

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 4

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 4 
k. 66

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 72

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 4

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiał 
dla grupy 4 
k. 67

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

s. 42

s. 44

s. 72

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

powrót:
omówienie
dla gr. 4

N
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /
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Załącznik nr 1:

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA WOBEC ŚRODOWISKA
1. RZESZOWSKIEJ DRUŻYNY HARCERSKIEJ „CZARNA JEDYNKA”

 Związek Harcerstwa Polskiego był jedną z najważniejszych organizacji młodzieżowych 
w II RP. Harcerstwo przetrwało w konspiracji okres II wojny światowej i zapisało piękną kartę, an-
gażując się w różne formy podjętej wówczas przez nasz naród walki o niepodległość. Po zakoń-
czeniu wojny, przejmujący władzę komuniści, stanęli przed faktem spontanicznego odradzania się 
drużyn harcerskich. Musieli zająć stanowisko wobec tego „spadku” po II RP. Początkowo liczyli na 
opanowanie go przez wprowadzenie do władz lewicowych instruktorów i działaczy młodzieżowych 
(m.in. ze Związku Walki Młodych, Organizacji Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 
i związanego z nią „Czerwonego Harcerstwa”), jednak stanowili oni nieliczny margines ruchu harcer-
skiego i nie byli w stanie narzucić nowych form pracy drużynom. Dopiero po pełnym przejęciu władzy 
w wyniku sfałszowanych wyborów w 1947 r., komuniści, likwidując wszelkie elementy niezależnego 
życia społecznego, rozwiązali również ZHP, pozostawiając jedynie organizację harcerską działającą 
wśród uczniów szkół podstawowych w ramach Związku Młodzieży Polskiej, poza nazwą niemającą 
nic wspólnego z tradycyjnym harcerstwem. „Odwilż” 1956 r. przyniosła odtworzenie ZHP i powrót do 
pracy części dawnych instruktorów, ale szybko komuniści, pozostawiając elementy tradycyjnej har-
cerskiej metodyki, uczynili z ZHP instrument indoktrynacji dzieci i młodzieży (z nielicznymi enklawami 
autentycznej pracy wychowawczej). W 1973 r. w szkołach ponadpodstawowych wprowadzono tzw. 
Harcerską Służbę Polsce Socjalistycznej wyraźnie odchodzącą od metodyki harcerskiej w kierunku 
masowej organizacji ideologicznej.

 Sierpień 1980 r. i kolejne upomnienie się Polaków o możliwość autentycznego życia spo-
łecznego podczas tzw. karnawału „Solidarności”, znów przyniosły spontaniczną falę odradzania się 
harcerstwa w jego tradycyjnej formie. Szczególną rolę odegrało w tym Porozumienie Kręgów Instruk-
torów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) działające w ramach ZHP. Pojawiają się też 
pierwsze inicjatywy utworzenia odrębnych organizacji harcerskich, działających poza związkiem kiero-
wanym przez etatowych (a więc zależnych od komunistycznego państwa) funkcjonariuszy harcerskich.

 Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego powstał również w Rzeszowie. 
Inicjatywą skupionych w nim instruktorów było odtworzenie najstarszej rzeszowskiej drużyny harcer-
skiej – 1. RwDH „Czarna Jedynka”. Mimo historycznej inspiracji i utrzymywania kontaktu z dawnymi 
instruktorami drużyny, nie była ona prostym powieleniem tradycyjnego harcerstwa, podejmując wiele 
nowoczesnych form działania. Jej aktywność, wymykająca się spod kontroli władz oświatowych (jako 
drużyna środowiskowa nie była związana z żadną szkołą), wkrótce przyciągnęła uwagę Służby Bez-
pieczeństwa.

 Pierwszy zachowany w dokumentach ślad tego zainteresowania dotyczy próby spacyfi-
kowania niepokornej drużyny w 1984 r. przy pomocy formalnych działań Komendy Chorągwi ZHP 
w Rzeszowie. W rezultacie dwóch instruktorów postawiono przed komisją dyscyplinarną i pozbawiono 
na rok możliwości pracy z młodzieżą. Wydarzenia te były jednym z tematów rozmowy funkcjonariusza 
SB, który co pewien czas odwiedzał komendę chorągwi, z hm. Krzysztofem Grzebykiem – zastępcą 
komendanta.

 W 1986 r. Krzysztof Grzebyk objął funkcję komendanta chorągwi i wkrótce sam stał się 
obiektem zainteresowania SB w wyniku donosu jednego z komendantów hufca, będącego tajnym 
współpracownikiem SB. Wśród zarzutów, które to spowodowały, było utrzymywanie kontaktów z in-
struktorami „Czarnej Jedynki” i faworyzowanie tego środowiska. Komendant oczywiście z wszystkiego 
zręcznie się wytłumaczył (w 1989 r. został Naczelnikiem ZHP).

 „Czarna Jedynka” stała się też jednym z głównych „bohaterów” sprawy operacyjnego spraw-
dzenia (SOS) kryptonim „Harcówka” wszczętej w maju 1987 r. Powodem były informacje o organizo-
waniu przez instruktorów KIHAM mszy dla harcerzy w niektórych rzeszowskich kościołach. W stycz-
niu 1987 r. rozpoczęła się regularna działalność Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy w Rzeszowie. 
W każdą drugą niedzielę miesiąca jedna z mszy św. w kościele farnym miała charakter harcerski 
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(homilia skierowana do harcerzy, udział umundurowanych harcerzy w służbie liturgicznej, czasem 
harcerskie elementy wystroju kościoła). Po mszy odbywało się spotkanie harcerzy, instruktorów, se-
niorów harcerstwa w salce parafialnej. We mszach uczestniczyli również funkcjonariusze SB, spo-
rządzali notatki na temat liczby uczestniczących w niej harcerzy, treści wygłaszanych homilii, fotogra-
fowali harcerzy w celu identyfikacji. Starano się również wprowadzać tajnych współpracowników na 
spotkania duszpasterstwa.

 W ten sposób uzyskano informację o planowanym na 10 czerwca wyjeździe harcerzy 
do Tarnowa w celu uczestnictwa w spotkaniu  z Janem Pawłem II, w ramach jego trzeciej pielgrzymki 
do Polski. Podjęto więc wiele działań, aby ograniczyć ich uczestnictwo. Również wówczas rolę inicja-
tywną przypisywano „Czarnej Jedynce”.

 SB interesowała się też letnimi wyjazdami 1. RwDH „Czarna Jedynka” do Szkocji pod szyl-
dem klubu turystycznego „Skaut”. Według SB przedstawiony program nie zawierał faktycznych celów 
wyprawy, a utworzony w 1984 r. klub „Skaut” był sposobem na ominięcie procedur związanych z tego 
typu wyjazdami obowiązujących w ZHP. Obawiano się nawiązania nieoficjalnych kontaktów z organi-
zacjami skautowskimi na Zachodzie, podpatrywania ich form i metod pracy, a następnie przenoszenia 
ich na rodzimy grunt. SB zgromadziła dokumentację wypraw – listy uczestników, program, pisma 
z prośbą o pozytywne zaopiniowanie do różnych instytucji.

 Podsłuchiwano też rozmowy telefoniczne i przeglądano korespondencję harcerzy, nie ograni-
czając się oczywiście do spraw związanych z wyjazdami, ale starając się uzyskać wszelkie informacje 
pozwalające na rozpracowanie środowiska. Skrupulatnie odnotowywano kolejne nazwiska, ustalano 
terminy zbiórek i spotkań, które starano się obserwować. Wszystko to nie przynosiło jednak oczekiwa-
nych rezultatów, usilnie poszukiwano więc tajnego współpracownika bezpośrednio w środowisku har-
cerzy. Ciekawym przykładem może być notatka dotycząca korespondencji jednej z harcerek ze swoją 
siostrą. Funkcjonariuszy zainteresowały m.in. relacje między dziewczętami i chłopcami w drużynie, 
a zwłaszcza informacja o tym, że autorka listu załatwiła sobie zwolnienie z lekcji w szkole i była 
w tym czasie na działce u koleżanki. Oficer prowadzący sprawę dopisał przy niej dużymi literami: 
„TO BĘDZIE DO WYKORZYSTANIA. TO BĘDZIE NASZ ATAK”. Zapewne spodziewał się, że szanta-
żując dziewczynę, uda się pozyskać TW znajdującego się wewnątrz środowiska. W aktach sprawy nie 
ma jednak żadnego śladu potwierdzającego, że udało się ten zamiar zrealizować.

 4 kwietnia 1989 r. SOS „Harcówka” została zakończona. W meldunku zakończeniowym 
oprócz 3 głównych figurantów odnotowano, że aktyw duszpasterstwa stanowiła grupa 26 osób, głów-
nie uczniów szkół średnich, spośród których do sprawy zarejestrowano 13. Nie stwierdzono podej-
mowania działań sprzecznych z prawem.

 Aktywność duszpasterstwa i drużyn środowiskowych inwigilowana była również przez Re-
jonowy Urząd Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie w ramach SOS kryptonim „Skauting”. W odróż-
nieniu od WUSW funkcjonariusze RUSW nie utożsamiali działalności duszpasterstwa ze środowi-
skiem „Czarnej Jedynki”.

*          *          *

 Analizując zachowaną w archiwum Oddziału IPN w Rzeszowie dokumentację, można od-
nieść wrażenie, że sam fakt pojawienia się „zagrożeń” w środowisku harcerstwa – organizacji ma-
sowej, skupiającej w większości dzieci i młodzież pod kontrolą pracowników etatowych i nauczycieli 
i uważanej za jeden z istotnych elementów komunistycznej indoktrynacji, był dla funkcjonariuszy 
SB zaskoczeniem. Nie orientowali się w środowisku harcerskim i nie pozyskali żadnych kompe-
tentnych informatorów. Podstawą uzyskiwanych informacji były tzw. techniki operacyjne (podsłuch 
telefoniczny, perlustracja korespondencji, obserwacja) i rozmowy z pracownikami komend hufca 
i chorągwi. Informacje z podsłuchu telefonów i kontroli korespondencji, wobec braku znajomości 
środowiska i swoistego harcerskiego żargonu, były często nieumiejętnie interpretowane, zaś pra-
cownicy komend, nie mogąc jako etatowi pracownicy ówczesnego systemu odmówić współpracy 
z SB, raczej nie wykazywali się nadmierną gorliwością.
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 Dla SB głównym zagrożeniem w środowisku harcerskim była jego „klerykalizacja”, kontakty 
z krajami kapitalistycznymi i działaczami opozycji. W dokumentach nie ma śladu większego zainte-
resowania samą istotą pracy drużyn, stosowania w wielu z nich przedwojennego tekstu roty przyrze-
czenia i prawa harcerskiego, regulaminów stopni i sprawności. Do końca pracownicy SB zdawali się 
nie dostrzegać zmian zachodzących w Polsce w końcu lat 80., prowadzących m.in. do powstawania 
alternatywnych organizacji harcerskich.

 Działalność SB nie wywarła istotnego wpływu na działalność „Czarnej Jedynki”, innych drużyn 
czy duszpasterstwa harcerskiego, które konsekwentnie realizowały swój program. Mogła ona mieć 
wpływ na etatowych pracowników ZHP obawiających się o rozwój zawodowej kariery, ale i w tym 
przypadku, ograniczony decyzją komendanta chorągwi o wyłączności na kontakty z SB. Pod koniec lat 
80. SB nie miała ona już realnych możliwości wywarcia wpływu na instruktorów harcerskich i zasto-
sowania represji wobec nich. W przypadku osób objętych SOS „Harcówka” było to jedynie okresowe 
wstrzymanie paszportów dla 2 osób uznanych za głównych „figurantów”. Próba usunięcia jednego 
z nich ze Studenckiego Hufca Pracy w Krakowie i w rezultacie zablokowania możliwości dostania się 
bez egzaminu na studia, podjęta po uzyskaniu z podsłuchu telefonicznego informacji o jego konflikcie 
z władzami hufca, zakończyła się wystawieniem mu przez indagowanych w tej sprawie rektora i odpo-
wiedzialnych za hufiec pracowników Akademii Rolniczej, opinii wzorowego junaka.

 Musimy też pamiętać, że SB była tylko elementem systemu – swoistym „narzędziem” w ręku 
PZPR, która również miała wpływ na obsadę głównych stanowisk we władzach ZHP. Materiały wytwo-
rzone przez SB nie wniosły żadnych rewelacyjnych informacji do historii „Czarnej Jedynki” – to, co istotne 
w pracy drużyny (program, metody pracy), wymykało się percepcji funkcjonariuszy SB. Warto jednak 
zapoznać się z nimi, nie tylko po to, aby lepiej poznać tło niektórych utrudnień, czy przypomnieć ulatujące 
z pamięci daty skrupulatnie odnotowanych przez służby wydarzeń. Istotniejsze wydaje się dostrzeżenie 
na tym przykładzie perfidii totalitarnego systemu, który nie hamował się przed stosowaniem wszelkich 
metod inwigilacji wobec środowiska młodzieży, niemającej nic wspólnego z jakąkolwiek działalnością 
polityczną, a jedynie pragnącej „być sobą” i aktywnie przeżywać swoją młodość. Byli oni obserwowani, 
podsłuchiwani, fotografowani, czytane były ich listy i wynotowywane z nich nieraz bardzo osobiste infor-
macje. Próbuje się ich złamać i pozyskać do współpracy przeciwko swoim przyjaciołom. Nieskuteczność 
tych wysiłków była też swoistym potwierdzeniem siły charakterów i osobowości skupionych w tej niepo-
kornej drużynie harcerek i harcerzy.

Zenon Fajger

Powyższy tekst to skrót artykułu opublikowanego na portalu internetowym „Rzeszowszczyzna 1944–1989”:
http://prlrzeszow.comli.com/artykuly/item/4-czarna-jedynka

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Zenon Fajger

Załącznik nr 1
Artykuł

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

N

http://prlrzeszow.comli.com/artykuly/item/4-czarna-jedynka


69

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 1. Z OMÓWIENIEM:

Jakie było „zagrożenie”, które spowodowało zainteresowanie SB młodzieżą harcerską? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 15a, k. 15b)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
Organizowanie mszy harcerskich, aktywizacja na rzecz Kościoła, działalność pozastatutowa, 
konspiracyjne zbiórki, nieuczestniczenie w alercie naczelnika ZHP i pochodzie 1-majowym.

Rodzaj źródła: meldunek założeniowy sprawy operacyjnego sprawdzenia – dokument 
wytworzony przez SB zawierający informacje uzasadniające powód podjęcia inwigilacji 
danego środowiska oraz jej cele.
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
Statut ZHP zawierał sformułowanie, że jest on organizacją świecką, co wówczas interpreto-
wano w ten sposób, że członek ZHP może prywatnie uczestniczyć w życiu religijnym, ale nie 
powinien tego robić w mundurze harcerskim, a zwłaszcza w ramach organizacji, czyli jakiejś 
zorganizowanej grupie umundurowanych harcerzy. Takie przypadki określano jako „działal-
ność pozastatutową” („sprzeczną ze statutem”). W skrajnych przypadkach konsekwencją 
mogło być pozbawienie funkcji (np. drużynowego) czy nawet usunięcie z ZHP.

Drużyny środowiskowe to takie, które nie działały przy szkołach, ich zbiórki nie odbywały 
się regularnie w szkolnych harcówkach czy klasach pod opieką nauczycieli i przez to trud-
ne były do kontrolowania przez władze oświatowe. Ich istnienie i działalność zgodna była 
z przepisami obowiązującymi w ZHP, ale brak możliwości kontroli nie mieścił się w kate-
goriach myślenia władz PRL i pewnie dlatego zbiórki organizowane poza szkołami (lokale 
osiedlowe, mieszkania prywatne, nieraz gdzieś w terenie) SB określała jako konspiracyjne. 
Podejmowane na nich „inicjatywy sprzeczne z aktualnie obowiązującym statutem ZHP” 
mogły oznaczać np. modlitwę na zakończenie zbiórki. Drużyny te często pracowały w opar-
ciu o przedwojenny tekst prawa i przyrzeczenia harcerskiego (oczywiście sprzeczny z aktu-
alnym statutem) oraz wzorowanych na przedwojennych regulaminach stopni i sprawności 
harcerskich, ale z dokumentów nie wynika, żeby to szczególnie interesowało SB.

Normalne, szkolne drużyny czy szczepy (związki drużyn w większych szkołach) często 
miały charakter masowy (zwłaszcza do 1980 r.) i nie prowadziły bieżącej pracy harcer-
skiej w oparciu o samodzielnie stworzony program. Przeważnie prowadzili je przymusowo 
nauczyciele wyznaczeni przez dyrektorów szkół i przez nich rozliczani. Władzom zależało, 
żeby stanowiły element indoktrynacji ideologicznej, a dyrektorom i nauczycielom, żeby 
nie „podpaść”. Dlatego większość tych drużyn aktywizowała się podczas ogłaszanego 
corocznie alertu Naczelnika ZHP, realizując centralnie opracowane zadania, oraz pod-
czas pochodu 1-majowego, kiedy umundurowana młodzież z czerwonymi chustami była 
gustowną ozdobą manifestacji poparcia dla systemu (czasami jeszcze podczas wakacji, 
gdyż organizowane przez hufce obozy były tanią i atrakcyjną formą wypoczynku). Oczy-
wiście zdarzały się wyjątki od tej reguły, ale w szkołach o wiele trudniej było prowadzić 
autentyczną pracę harcerską wolną od socjalistycznej indoktrynacji.

Zenon Fajger

s. 43

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 2. Z OMÓWIENIEM:

Wyjaśnijcie (własnymi słowami, nie cytując tekstu dokumentu), jakie były cele SB wobec 
środowiska harcerskiego i w jaki sposób miały być zrealizowane? Scharakteryzujcie ro-
dzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 35, k. 36, k. 37)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
Celem było ustalenie:
faktycznych zamiarów i celów działalności grupy harcerzy tworzących duszpasterstwo,
nazwisk osób nią kierujących,
wpływu księży na działalność harcerzy.
Działania SB miały doprowadzić do zmiany postawy harcerzy, zerwania ich kontaktów 
z Kościołem i angażowanie się w działania proponowane przez władze ZHP (pochody, alerty).

Cele te miały być zrealizowane poprzez:
rozpoznanie osób zaangażowanych w działalność duszpasterstwa harcerskiego i charakteru 
ich działalności;
wyjaśnienie charakteru zbiórek;
bieżące współdziałanie z kierownictwami Komendy Chorągwi i Hufców „Rzeszów” i „Ziemi 
Rzeszowskiej” ZHP celem ustalenia ilości środowiskowych drużyn harcerskich, ich składów 
osobowych oraz charakteru prowadzonej działalności;
współpracę z Wydziałem IV SB;
wykorzystanie perlustracji korespondencji (technika W) i podsłuchu telefonicznego (PT) 
celem ustalenia kontaktów, zamiarów i postaw społeczno-politycznych „figurantów”;
fotograficzne dokumentowanie pobytu umundurowanych harcerzy na imprezach kościel-
nych (wydział B);
wytypowanie, opracowanie i pozyskanie do współpracy z SB tajnego współpracownika wy-
wodzącego się ze środowiska działaczy duszpasterstwa harcerskiego;
prowadzenie systematycznych rozmów z figurantami sprawy celem neutralizacji ich poza-
statutowej działalności w ZHP.

Rodzaj źródła: plan przedsięwzięć operacyjnych – dokument wytworzony przez SB okre-
ślający konkretne działania mające doprowadzić do osiągnięcia celów, dla których wszczęto 
sprawę operacyjnego sprawdzenia.
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
Wydział IV zajmował się inwigilacją Kościoła. „Neutralizacja” mogła oznaczać skłonienie 
figurantów do zmiany zachowania na zgodne z oczekiwaniem SB lub pozbawienie ich wpły-
wu na młodzież, bez stosowania represji prawnych.

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 3. Z OMÓWIENIEM:

W jaki sposób SB uzyskała informację o planowanym udziale harcerzy w spotkaniu z Oj-
cem Świętym w Tarnowie? Jakie działania podjęła w związku z pielgrzymką Jana Pawła II? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście.
(k. 16a, k. 16b, k. 19)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
Informacje o planowanym udziale harcerzy uzyskano od TW „Paweł”, który uczestniczył 
w spotkaniu duszpasterstwa harcerskiego (informacji dostarczył też KO „LOT”). SB starała 
się zdobyć informacje o planach wyjazdu i zniechęcać do niego.
Z inicjatywy SB zorganizowano spotkanie przedstawicieli władz oświatowych (Kuratorium 
Oświaty i Wychowania) i ZHP w celu uzgodnienia stanowiska wobec organizatorów wyjaz-
dów, w wyniku którego wicekurator przeprowadził rozmowę z dyrektorami niektórych szkół, 
a komendant chorągwi z drużynowymi drużyn środowiskowych. SB przeprowadziło również 
rozmowy z harcerzem (uczniem LO) uważanym za organizatora wyjazdu. Rozmowy „ostrze-
gawcze” miały zniechęcić do wyjazdu.

Rodzaj źródła: uzupełnienia meldunków do sprawy operacyjnego sprawdzenia – doku-
menty wytworzone przez SB zawierające okresowe informacje uzyskane w wyniku inwigila-
cji środowiska i opisujące działania podejmowane przez SB.
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
Tarnów był miejscem ogólnopolskiego spotkania Jana Pawła II z harcerzami. Z Rzeszowa 
większość harcerzy udała się specjalnym pociągiem dla pielgrzymów i uczestniczyła we 
Mszy Św. we wspólnym sektorze. Wg relacji jednego z instruktorów 1 RwDH „Czarna Je-
dynka” drużyna ta pojechała do Tarnowa wynajętym autokarem. SB oceniała liczebność 
harcerzy z Rzeszowa na ok. 100 osób (k. 85).

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Zenon Fajger
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 4. Z OMÓWIENIEM:

Wskażcie metody, jakimi SB chciała uzyskać informacje o zbiórkach drużyny w harcówce 
przy ul. Wiktora? Zwróćcie uwagę na liczebność i rangę zaangażowanych w to funkcjona-
riuszy. Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście. 
(k. 64a, k. 64b, k. 65, k. 66, k. 67, k. 84)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
Poprzez obserwację wejścia do budynku i fotografowanie osób w wieku licealnym, śledze-
nie (obserwacja) wychodzących ze spotkania, tajne przeszukanie, zainstalowanie tam pod-
słuchu (PP), dorobienie kluczy. W planowanym przeszukaniu harcówki miało uczestniczyć 
6 oficerów (3 kapitanów i 3 poruczników), ponadto jakaś ich liczba prowadziła obserwację 
i ewentualny montaż podsłuchu.

Rodzaj źródła: dokumenty wytworzone w związku z bieżącymi działaniami podejmowa-
nymi przez SB – notatka służbowa (k. 64) dotycząca podjęcia obserwacji grupy młodzieży 
i komunikat (k. 84) relacjonujący jej przebieg i efekty, plan tajnego przeszukania (k. 66-
67) i pismo z prośbą o rozpoznanie możliwości zainstalowania podsłuchu (k. 65).
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
Punkt zakryty – jakieś mieszkanie, czy inne pomieszczenie, z którego funkcjonariusz SB 
mógł niezauważony prowadzić obserwację i ewentualnie wykonywać fotografie.
Warto podkreślić, jakie siły zaangażowała SB, aby dowiedzieć się, co „zagrażającego” har-
cerze mogą mieć w harcówce (teksty modlitwy, religijny wystrój?).

Zenon Fajger
„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 5. Z OMÓWIENIEM:

Czego dowiadywała się SB w wyniku podsłuchu telefonicznego harcerzy? Zacytujcie frag-
menty wskazujące na szczególne wyczulenie na działalność religijną i kontakty z Kościo-
łem. Jak wykorzystywano uzyskane w ten sposób informacje? Scharakteryzujcie rodzaj 
źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 120, k. 121, k. 122)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
SB dowiadywała się, kto się z kim kontaktował, o czym rozmawiano, gdzie i kiedy mają być zbiór-
ki i biwaki, co się na nich dzieje, jak przebiegają przygotowania do wyjazdu do Szkocji. 

Fragmenty wskazujące na szczególne wyczulenie
na działalność religijną i kontakty z Kościołem:
26 osób stanowi aktyw młodzieży harcerskiej zaangażowanej w działalność duszpasterstwa;
często umawiają się na zbiórki w punkcie katechetycznym;
na zbiórki zabierają świece, co może świadczyć o ich religijnym charakterze; 
figuranci posiadają stały kontakt z księżmi;
klerycy dostarczają im literaturę o nieznanej treści;
wprowadzają na zbiórkach element modlitwy harcerskiej;

Informacje wykorzystywano m.in. do ustalenia listy najbardziej aktywnych osób, aby objąć 
je inwigilacją („zarejestrować do sprawy”) i próbować wśród nich znaleźć tajnego współ-
pracownika.

Rodzaj źródła: analiza dokumentów „PT” – dokument wytworzony przez SB zawierający 
zestawienie informacji uzyskanych z podsłuchu telefonicznego w okresie 6 miesięcy, wyni-
kające z nich wnioski i dalsze działania.
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
Na podstawie PT podjęto kilka akcji obserwacyjnych dotyczących spotkań harcerzy z dzia-
łaczami opozycji, zbiórek czy wyjazdów w teren. Obserwacje nie potwierdzały informacji 
uzyskanych z PT, co dziwiło nadzorującego sprawę funkcjonariusza, który na jednym z mel-
dunków dopisał: „PT jest dezinformacją?” (k. 230). Skłaniało to tym bardziej do starań 
o pozyskanie TW wewnątrz grupy.
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 6. Z OMÓWIENIEM:

Co interesowało SB w korespondencji harcerzy? Zacytujcie odnotowane przez SB szcze-
góły dotyczące spraw osobistych. Dlaczego je gromadzili i jak mogli je wykorzystać? 
Scharakteryzujcie rodzaj źródła, nad którym pracowaliście.
(k. 136a, k. 136b)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
SB interesowało, z kim się kontaktują, jakie są między nimi relacje, jakie są ich działania i plany 
(wyjazdy), jakie są ich osobiste cechy i słabości.

Szczegóły dotyczące spraw osobistych:
? kręci z ...? – rodzice są temu przeciwni;
? zależy na ... ?;
wspólne tańce ze ... ?;
załatwiła sobie wolne – zwolnienie z lekcji i była na działce u ... ?;
należy zapamiętać jej odchudzanie, możliwe, że chce się podobać ... ?;

Wykorzystywano te informacje do wskazania kolejnych osób objętych inwigilacją („zarejestrowa-
nych do sprawy”), poszerzenia wiedzy o działaniach i wewnętrznych relacjach w grupie harcerzy, 
wskazania osób, które zamierzano pozyskać jako tajnych współpracowników, np. poprzez groźbę 
ujawnienia osobistych „kompromitujących” informacji (np. wagary).

Rodzaj źródła: notatka informacyjna – dokument wytworzony przez pracownika wydziału „W” 
(zajmującego się perlustracją korespondencji) na podstawie lektury listu harcerki do siostry, 
zawierający dodatkowe informacje i uwagi dopisane przez funkcjonariusza prowadzącego i nad-
zorującego sprawę operacyjnego sprawdzenia.
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
W dokumentach nie zachowały się kopie listów, tylko notatki informacyjne wykonane przez 
pracowników SB zajmujących się perlustracją korespondencji („W”). Notatka informacyjna 
o liście harcerki do swojej siostry (k. 136) zawiera szereg dopisków oficera prowadzącego 
wyrażających duże zainteresowanie tym listem. Za szczególnie ważną (zapisał drukowanymi 
literami) uznał on informację o zwolnieniu z lekcji i pobycie na działce u koleżanki. Dopisek: TO 
DO WYKORZYSTANIA (TO BĘDZIE NASZ ATAK) – PILNIE PRZYSTĄPIĆ DO USTALEŃ!!! 
może świadczyć, że SB miało nadzieję zastraszenia dziewczyny i pozyskania jej jako TW. 

W zachowanych dokumentach nie ma żadnych śladów potwierdzających podjęcie działań 
i pozyskanie TW w oparciu o informacje uzyskane z listu.
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Materiały dla prowadzącego:

PYTANIE DLA GRUPY 7. Z OMÓWIENIEM:

Jakie konsekwencje dla „figurantów” sprawy wyniknęły w związku z zainteresowaniem się 
nimi przez SB? Czy Waszym zdaniem były one dotkliwe i mogły wpłynąć na zmianę ich 
postawy? Scharakteryzujcie rodzaj źródeł, nad którymi pracowaliście. 
(k. 21, k. 107)

Odpowiedzi, które można znaleźć w materiałach źródłowych:
„Zastrzeżono” im prawo wyjazdów do wszystkich krajów świata na 2 lata. Próbowano doprowa-
dzić do usunięcia jednego z nich ze studenckiego hufca pracy i w ten sposób utrudnić dostanie 
się na studia. Nie były to konsekwencje bardzo dotkliwe i wątpliwe, aby mogły skłonić do zmiany 
postawy osoby przekonane do słuszności swoich działań.

Rodzaj źródła: 
uzupełnienie meldunku do sprawy operacyjnego sprawdzenia (k. 21) – dokument wytworzony 
przez SB, zawierający okresowe informacje uzyskane w wyniku inwigilacji środowiska i opisujący 
działania podejmowane przez SB;
pismo do Naczelnika Wydziału III SB w Krakowie (k. 107) – korespondencja wewnętrzna SB 
w związku z wyjazdem figuranta sprawy operacyjnego sprawdzenia na teren innego wojewódz-
twa, zawierająca informacje o nim i sugerująca podjęcie określonych działań;
 
Dodatkowe informacje dla prowadzącego:
W tamtym okresie paszporty wydawane były przez Wydział Paszportowy w WUSW. Osoba 
ubiegająca się o paszport (lub instytucja organizująca wyjazd zbiorowy) przedstawiała sto-
sowną dokumentację, na podstawie której był on wydawany. Przy jego odbiorze pozosta-
wiano dowód osobisty, a po powrocie należało zwrócić paszport i odebrać dowód. Paszport 
nie pozostawał w dyspozycji jego właściciela i na każdy kolejny wyjazd trzeba było uzyskać 
odrębną zgodę. Dla SB była to często okazja do szantażu w celu pozyskania współpracow-
ników. Zastrzeżenie paszportu oznaczało, że fakt ubiegania się o wyjazd będzie każdorazowo 
zgłaszany odpowiedniej komórce SB, od której będzie zależała decyzja. Wniosek o anulowa-
nie zastrzeżenia wobec tego z figurantów, który wyjechał do Krakowa, złożono 23.03.1989 r. 
(k. 278), ponieważ „aktualna postawa wymienionego nie wskazuje aby prowadził on poza-
statutową działalność w ramach Związku Harcerstwa Polskiego bądź utrzymywał kontak-
ty z osobami propagującymi idee sprzeczne z założeniami programowymi tej organizacji”. 
Istotę konfliktu w hufcu pracy wyjaśniają podsłuchane rozmowy matki figuranta z niejakim 
„Ludwikiem z Komitetu” (27 X, 2 XI 1987 r.), który proszony był o interwencję i załatwienie 
sprawy. Chodziło o to, że chłopak nie chciał wypełnić deklaracji wstąpienia do ZSMP (k. 108). 
W odpowiedzi na pismo z Rzeszowa, Naczelnik Wydziału III-1 WUSW w Krakowie informował 
o wykorzystaniu informacji z Rzeszowa do SO „Oświata” i podjęciu działań zmierzających do 
powołania figuranta do zasadniczej służby wojskowej w przypadku jego negatywnej opinii 
w hufcu. W rozmowach z rektorem, dyrektorem administracyjnym i kierownikiem hufca uzy-
skano jednak opinię, że „jest wzorowym junakiem, wykonujący (oryg.) wszystkie polecenia 
przełożonych, a nawet pomagający osobom funkcyjnym w pracy”. (k. 124)

1.
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Scenariusz
lekcji nr 3
archiwalnej

Zagrożenie: określenie charakteru lub/i obsza-
ru działalności uważanej przez SB za antypań-
stwową względnie antysocjalistyczną. Z. było 
kategorią formalną, zgłaszaną w meldunku ope-
racyjnym jako element kwalifikujący działalność 
podlegającą operacyjnej kontroli SB.

Tajny współpracownik (TW): osoba świado-
mie współpracująca z SB poprzez przekazywa-
nie informacji i wykonywanie zleconych działań. 
Zazwyczaj tajny współpracownik podpisywał 
zobowiązanie do współpracy, posługiwał się 
pseudonimem i był zobowiązany do składania 
pisemnych doniesień. Często był w różnej formie 
wynagradzany. 

Kontakt operacyjny (KO): osoba udzielająca 
potajemnie informacji SB bez podpisywania for-
malnego zobowiązania do współpracy.

Sprawa operacyjnego sprawdzenia (SOS): 
kategoria sprawy operacyjnej i akt jej dotyczą-
cych. SOS była wszczynana, gdy odpowiednia 
jednostka SB otrzymywała niepotwierdzoną in-
formację o prowadzeniu „antypaństwowej” etc. 
działalności lub przygotowań do takowej przez 
osobę lub grupę osób, bądź informację o prze-
stępstwie lub niepokojącym zjawisku, które na-
leżało zbadać dla ustalenia, czy nie były skutkiem 
działalności „antypaństwowej”. Prowadzenie 
SOS wymagało zastosowania dostępnych środ-
ków pracy operacyjnej (doniesień agentury, kon-
troli korespondencji, podsłuchu, niejawnej kwe-
rendy). 

Figurant: osoba poddana inwigilacji SB. Określe-
nie „główny figurant” dotyczyło osoby najważniej-
szej w prowadzonej sprawie operacyjnej (na której 
nazwisko najczęściej sprawa była rejestrowana). 
 

Technika operacyjna, środki: środkami tech-
niki operacyjnej były: podsłuch pokojowy (PP), 
podsłuch telefoniczny (PT), podsłuch telegraficz-
ny (PTG), podgląd dokumentowany fotograficz-
nie (PDF) i tajne przeszukanie (TP). Do stosowa-
nia „środków techniki operacyjnej” uprawniony 
był wyłącznie Departament Techniki MSW i jed-
nostki pionu „T”.

Podsłuch pokojowy (PP): termin oznaczający 
zarówno urządzenia podsłuchowe zainstalowane 
w pomieszczeniach – tak w mieszkaniach pry-
watnych, jak i budynkach publicznych, biurach 
itd., jak i czynność, tj. potajemne podsłuchiwanie 
osób przebywających w tych pomieszczeniach 
(ich mieszkańców lub użytkowników). PP był 
środkiem techniki operacyjnej.

Podsłuch telefoniczny (PT): termin ozna-
czający zarówno czynność (podsłuchiwanie), jak 
i urządzenia podsłuchowe rejestrujące rozmowy 
telefoniczne (lub umożliwiające ich bieżące od-
słuchiwanie) w tajemnicy przed osobami prowa-
dzącymi owe rozmowy. PT był środkiem techniki 
operacyjnej.

Podgląd i dokumentacja fotograficzna (pod-
gląd dokumentowany fotograficznie, PDF): 
potajemne podglądanie inwigilowanych osób, 
obiektów, pojazdów itd., połączone z ich fotografo-
waniem lub/i filmowaniem (metodami klasycznymi, 
później także TV-video). PDF był z reguły stosowa-
ny z zakrytych punktów obserwacyjnych (ZPO).

Zakryty punkt obserwacyjny (ZPO): po-
mieszczenie (mieszkanie), z którego obserwo-
wano (filmowano, fotografowano) osoby (rów-
nież budynki lub mieszkania) inwigilowane przez 
funkcjonariuszy pionu „B”. 

„W”, pion: oznaczenie, którym określano zwią-
zane z działalnością pionu „W”, tj. pionu kontroli 
korespondencji, czynności, informacje i doku-
menty (kopie potajemnie otwartej koresponden-
cji, zatrzymane przesyłki, wyciągi, notatki i odpisy 
z przechwyconej korespondencji).

Zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych: zakaz 
wyjazdów zagranicznych nakładany tajnie przez 
jednostki operacyjne SB na obywateli PRL. W przy-
padku złożenia przez obywatela objętego zastrzeże-
niem wniosku o wydanie paszportu, powiadamiano 
jednostkę operacyjną, która zastrzeżenie wydała.

SŁOWNIK TERMINÓW
STOSOWANYCH

W DOKUMENTACH
WEWNĘTRZNYCH SB

Więcej:

Zenon Fajger

https://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=A

s. 43

„To będzie nasz atak” – czyli jak SB inwigilowała rzeszowskich harcerzy

powrót:
wstęp
Scen. lek. nr 3

N

https://inwentarz.ipn.gov.pl/slownik?znak=A
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Co to jest harcerstwo?Ćwiczenie
nr 1

informacje wstępne:
Zestaw ćwiczeń może zostać wykorzystany w czasie lekcji wprowadzających podstawowe 
informacje o harcerstwie i przykłady działalności harcerek i harcerzy, np. przed przystąpie-
niem do omawiania lektury A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Przewidziany jest dla 
uczniów kl. VII–VIII szkoły podstawowej.

cele ćwiczenia – uczeń: 
wyszukuje, zestawia i systematyzuje informacje z różnego rodzaju źródeł; 
podaje przykłady różnych elementów istotnych dla zdefiniowania harcerstwa; 
uzasadnia swój wybór;

czas ćwiczenia:
Ok. 25 minut.

poziom trudności:
Podstawowy.

źródła i materiały pomocnicze:
Materiały źródłowe zamieszczone w bloku I;
Karty ćwiczeń;

przebieg:
Uczniowie zapoznają się z materiałami źródłowymi zawartymi w bloku I. Następnie poje-
dynczo, w parach lub małych grupkach wykonują polecenia na kartach ćwiczeń.

Zenon Fajger

�
�
�

�
�

Zenon Fajger
 „Co to jest harcerstwo?”

s. 208
powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku I

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Ćwiczenie
nr 1

polecenie nr 1:
NA PODSTAWIE MATERIAŁU ŹRÓDŁOWEGO Z BLOKU I
UZUPEŁNIJ LUKI W SCHEMACIE:

Harcerstwo

gra z regułami

___________

________________________

zbiór wartości
zawartych

w ___________ 
i ___________

METODA

IDEA

system
______________

obrzędowość
i ____________

stopnie
i ____________

instancje,
przepisy,

regulaminyhasło,
____________

Nauka,
____________

zajęcia w
 ____________
i ____________ 

harcerskie

Zenon Fajger
 „Co to jest harcerstwo?”

s. 208
powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku I

U



79

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

A B C

D
E

F

Ćwiczenie
nr 1

polecenie nr 2:
DO POJĘĆ ZACZERPNIĘTYCH Z TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO NR 1 DOPISZ NUMERY 
POZOSTAŁYCH MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH Z BLOKU I MOGĄCYCH BYĆ ICH ILU-
STRACJĄ (NIEKTÓRE MOGĄ PASOWAĆ DO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO POJĘCIA, ALE PO-
STARAJ SIĘ DOBRAĆ NAJWŁAŚCIWSZE TWOIM ZDANIEM DOPASOWANIE). KAŻDY 
WYBÓR KRÓTKO UZASADNIJ:

BRATERSTWO
materiał nr: _______
uzasadnienie:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

ŻYCIE POLOWE
materiał nr: _______
uzasadnienie:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

TECHNIKI HARCERSKIE
materiał nr: _______
uzasadnienie:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

OBRZĘDOWOŚĆ
materiał nr: _______
uzasadnienie:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

SŁUŻBA
materiał nr: _______
uzasadnienie:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

PRACA NAD SOBĄ
materiał nr: _______
uzasadnienie:
__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 

__________________________

Zenon Fajger
 „Co to jest harcerstwo?”

s. 208
powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku I

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

W harcerskim mundurze Ćwiczenie
nr 2

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Zestaw ćwiczeń może zostać wykorzystany w czasie lekcji wprowadzających podstawowe 
informacje o harcerstwie i przykłady działalności harcerek i harcerzy, np. przed przystąpie-
niem do omawiania lektury A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Przewidziany jest dla 
uczniów kl. VII–VIII szkoły podstawowej.

cele ćwiczenia – uczeń: 
wyszukuje informacje na ilustracjach; 
porównuje ilustracje z różnych okresów historycznych;
zestawia informacje z ilustracji z danymi z kalendarium i wiedzą pozaźródłową;
wyciąga wnioski na podstawie materiałów źródłowych; 

czas ćwiczenia:
Ok. 5 minut część A każdego ćwiczenia i B ćwiczenia 3
i po ok. 20 minut część B ćwiczeń 1 i 2.

poziom trudności:
Polecenie A w każdym ćwiczeniu – podstawowy.
Polecenie B w każdym ćwiczeniu – rozszerzony.

źródła i materiały pomocnicze:
Ilustracje na karcie pracy pochodzące z:
Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, rys. Bohdan Wróblewski;

Regulamin mundurowy i odznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich zatwierdzony przez Prezydium Rady 
Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 30.I.1965 r., Warszawa 1965;

https://sqadnica.pl/;
Karta pracy;
Kalendarium zawarte w tece edukacyjnej „Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej”;

przebieg:
Uczniowie zapoznają się z ilustracjami umieszczonymi na karcie pracy.
Następnie pojedynczo, w parach lub małych grupkach wykonują polecenia.

�
�
�
�

�
�

�

Zenon Fajger
„W harcerskim mundurze”

U

https://sqadnica.pl/
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Ćwiczenie
nr 2
karta pracy

Zenon Fajger

Karta pracy:
Mundur, noszone na nim oznaki i związane z nim elementy harcerskiego stroju są zewnętrz-
nym wyróżnikiem harcerki i harcerza, a równocześnie jednym ze sposobów ich identyfikacji 
z organizacją. Porównaj ilustracje przedstawiające wygląd munduru w różnych okresach 
(możesz wybrać harcerkę, harcerza lub oboje) i odpowiedz na pytania.

MUNDUR HARCERKI

Skautka lwowska 1912 r.

Harcerka starsza 1988 r. Harcerka w umundurowaniu współczesnym (ZHP) 

Harcerka starsza 1965 r.
Wędrowniczka

(harcerka starsza) 1938 r. 

s. 80

„W harcerskim mundurze”

powrót:
wstęp
Ćw. nr 2

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Ćwiczenie
nr 2
karta pracy

MUNDUR HARCERZA

Skaut lwowski 1912 r.

Harcerz starszy 1965 r.

Harcerz 1939 r.Harcerz 1921 r.

Harcerz starszy 1988 r.
Harcerz

w umundurowaniu współczesnym (ZHP)

źródła ilustracji:
Leksykon harcerstwa, red. O. Fietkiewicz, Warszawa 1988, rys. Bohdan Wróblewski; Regulamin mundurowy 
i odznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich zatwierdzony przez Prezydium Rady Naczelnej Związku 

Harcerstwa Polskiego w dniu 30.I.1965 r., Warszawa 1965; https://sqadnica.pl/

Zenon Fajger
„W harcerskim mundurze”

U

https://sqadnica.pl/
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

A

B

Ćwiczenie
nr 2

polecenie nr 1:

JAKIE ELEMENTY UMUNDUROWANIA HARCERSKIEGO
NAWIĄZUJĄ DO WOJSKOWYCH KORZENI? WYMIEŃ CO NAJMNIEJ 5:

KORZYSTAJĄC Z KALENDARIUM I WIEDZY POZAŹRÓDŁOWEJ, SPRÓBUJ SFORMU-
ŁOWAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE ZWIĄZKÓW HARCERSTWA Z WOJSKIEM:

Zenon Fajger
„W harcerskim mundurze”

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

A

B

Ćwiczenie
nr 2

polecenie nr 2:

JAKIE ELEMENTY UMUNDUROWANIA HARCERSKIEGO MOGĄ ŚWIADCZYĆ
O CZĘSTYM PODEJMOWANIU AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
(ĆWICZENIA, GRY TERENOWE, WĘDRÓWKI ITP.)?:

W JAKIM OKRESIE AKTYWNOŚCI NA ŚWIEŻYM POWIETRZU JEST NAJMNIEJ?
KORZYSTAJĄC Z KALENDARIUM I WIEDZY POZAŹRÓDŁOWEJ, SPRÓBUJ SFORMU-
ŁOWAĆ WNIOSKI DOTYCZĄCE PRZYCZYN ZMNIEJSZENIA TEGO TYPU AKTYWNO-
ŚCI PRZEZ HARCERZY (W PRZYPADKU HARCEREK UWZGLĘDNIJ TEŻ KONTEKST 
SPOŁECZNYCH NORM DOTYCZĄCYCH SPOSOBU UBIERANIA I FORM AKTYWNOŚCI 
KOBIET W DANYM OKRESIE HISTORYCZNYM):

Zenon Fajger
„W harcerskim mundurze”

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

A

B

Ćwiczenie
nr 2

polecenie nr 3:

JAKI ELEMENT WYSTĘPUJE WYŁĄCZNIE NA MUNDURZE WSPÓŁCZESNYM
(SZUKAJ NA LEWEJ KIESZENI BLUZY)?

KORZYSTAJĄC Z KALENDARIUM, WYJAŚNIJ, OD KIEDY ELEMENT, BĘDĄCY ODPO-
WIEDZIĄ NA POLECENIE 3A, MÓGŁ BYĆ UŻYWANY?

Zenon Fajger
„W harcerskim mundurze”

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

„I iść będziemy w Polskę
szarymi szeregami…” – polskie 
harcerstwo pod okupacją

Ćwiczenie
nr 3

dr Zofia Fenrych

„I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami…” – polskie harcerstwo pod okupacją
dr Zofia Fenrych

informacje wstępne:
Ćwiczenie może zostać wykorzystane w czasie lekcji poświęconych Polskiemu Państwu 
Podziemnemu lub społeczeństwu w czasie II wojny światowej. Warto je przeprowadzać 
zarówno w szkole podstawowej (i wówczas nieco zmodyfikować teksty – np. bardziej 
podzielić, by uczniowie czytali krótsze fragmenty), jak i średniej. Perspektywa najmłodszej 
grupy polskiej konspiracji może okazać się o wiele bliższa uczniom niż jej dorośli przed-
stawiciele. Ćwiczenie uczy definiowania problemów, analizy rzeczywistości, a następnie 
szukania rozwiązań, możliwości poprawy. Może być także punktem wyjścia do dyskusji 
na lekcji wychowawczej – propozycje tematów znajdują się w treści ćwiczenia. Ćwiczenie 
można również wykorzystać na zbiórce harcerskiej. Nie tylko pokazuje ważny fragment 
historii harcerstwa, ale też podkreśla aspekt wychowawczy i ideowy tego ruchu.

cele ćwiczenia – uczeń: 
opisuje problemy społeczne, z którymi musiało się zmierzyć
polskie harcerstwo w czasie II wojny światowej;
zna działania Szarych Szeregów podejmowane w czasie II wojny światowej;
wyjaśnia dylematy związane z konspiracją młodzieżową;
wskazuje działania przygotowujące harcerzy do powojennej odbudowy Polski; 

czas ćwiczenia:
Ok. 30 minut (ćwiczenie potrwa krócej, jeśli uczniowie wcześniej [w domu] przeczytają teksty).

źródła i materiały pomocnicze:
Źródła:
S. Broniewski „Stefan Orsza”, Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika, Warszawa 1982; 

A. Zawadzka, O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”, Warszawa 2001;

J. Jabrzemski, Harcerze Szarych Szeregów, Londyn 2010;

„Dziś – Jutro – Pojutrze”. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentów,
wybór i oprac. Andrzej S. [K. Stanowski], Warszawa 1985 (wydawnictwo bezdebitowe);

Wielka gra. Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 1939–1945,
red. S. Bogdanowicz i inni, Londyn 1974;

Harcerki 1939–1945, red. K. Wyczańska, Warszawa 1983;

Tablica/flipchart, kolorowe karteczki samoprzylepne lub różnokolorowe paski papieru,
taśma remontowa (papierowa) do przylepiania odpowiedzi;

�

�
�
�

�

�

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 6
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst. i rozsz.

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Ćwiczenie
nr 3

dr Zofia Fenrych

przebieg:
Uczniowie samodzielnie lub w parach czytają materiał nr 0, będący opracowaną przez pol-
skie harcerki analizą rzeczywistości okupacyjnej. Następnie cała grupa wspólnie wymienia 
trudności, z którymi musiało się zmierzyć polskie harcerstwo. Zapisz wymienione trudności 
na tablicy. Alternatywna propozycja: podczas czytania tekstu uczniowie od razu notują ha-
słowo na paskach papieru (najlepiej białe), z czym stykali się harcerze w czasie wojny. 
Dzielimy klasę na cztery grupy. Każdy zespół zapoznaje się ze swoimi tekstami (materiały 
dla ucznia). Każda grupa otrzymuje karteczki samoprzylepne / paski papieru innego koloru.
Po przeczytaniu tekstów uczniowie na karteczkach / paskach papieru zapisują formy 
działalności podejmowane przez Szare Szeregi, choć w niewielkim stopniu rozwiązujące 
problemy przedstawione w materiale nr 0. 
Następnie grupy na przemian przedstawiają swoje rozwiązania i przyklejają na tablicy/
flipcharcie, tworząc tzw. dywanik idei. 
Na koniec uczniowie wskazują te działania i pomysły, które świadczyły o przygotowaniach 
młodzieży na życie i pracę po wojnie. 
Ćwiczenie może być punktem wyjścia do dalszej dyskusji (np. na lekcji wychowawczej):

proponowane tematy:
Czy postąpilibyśmy tak samo jak nasi rówieśnicy w czasie II wojny światowej?
Jak dzisiaj – w warunkach wolnej Polski – można by rozwiązać zdefiniowane problemy?
Które z wypisanych trudności są nadal lub znowu aktualne, choć z innych powodów? 
Jak możemy im dziś zaradzić?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

�
�
�
�

Grupa 1

Grupa 3

Grupa 2

Grupa 4

„I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami…” – polskie harcerstwo pod okupacją

U
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Ćwiczenie
nr 3

dr Zofia Fenrych

Materiał nr 0:

ANALIZA RZECZYWISTOŚCI

Autorkami poniższego artykułu są instruktorki harcerskie.
Został on przesłany konspiracyjnie w 1944 r.

z Polski do harcerek i harcerzy w Anglii.

 Postarajcie się uprzytomnić sobie sumę wysiłków, którymi osiągnąć musimy rezultaty z pew-
nością niewystarczające. Postarajcie się w ograniczony ramami „policyjnej godziny” dzień wepchnąć 
to całe brzemię zadań, tak trudno dających się podzielić na wciąż malejącą ilość ramion. Dodajcie do 
tego konieczną ostrożność i nieufność szczutego zwierzęcia – wtedy zrozumiecie wiele. Ale prawdzie 
patrzmy w oczy: czas pracuje na naszą niekorzyść. Zahamowani w zdrowej żądzy ruchu, szeregiem 
ograniczeń odcięci od przyrody, od pięciu lat niedożywieni, przy równoczesnym nadmiernym wysiłku, 
trwamy kosztem zużywania sił fizycznych. A ilu przejdzie przez obozy, powróci inwalidami z robót 
w Niemczech, ilu padnie ofiarą nagminnie panującej gruźlicy? Walka o zdrowie młodego pokolenia 
beznadziejnie toczona dziś, musi być pierwszą sprawą w wolnej Polsce. Większe jeszcze straty bilan-
sujemy w dziedzinie charakteru i postawy światopoglądowej. Ostro zarysowana biegnie linia podziału 
między tymi, co wytrzymują próbę i wyjdą z niej zwycięsko, a tymi, których warunki spaczą i przygną. 
Brak autorytetu bezradnej często rodziny, szkoły i własnego prawa, stała praktyka w łamaniu i ob-
chodzeniu praw narzuconych wywołuje samowolę graniczącą z najbardziej krańcową anarchią. Od 
codziennej kradzieży do bandytyzmu waha się skala faktów. Rzeczywistość podważa kryteria moral-
ne: pięść i pieniądz – oto dwa bóstwa dnia. Mimo woli szanuje się własne jarzmo, bo jest znakiem 
siły – młodzież ulega propagandzie kinowych ekranów, gazetek ściennych, masowo tupiącym umun-
durowanym oddziałom. Szacunek dla pięści łączy się z kultem pieniądza. Można go zdobyć nie pracą 
a „spekulacją”, „fuksem” lub wręcz oszustwem i kradzieżą. Łatwy zysk – to pokusa zbyt silna dla wie-
lu. Raz zdobyty majątek uderza do głowy i wykoleja. Mnoży się „złota młodzież” koniunktury wojennej: 
szykowna, krzykliwa, rozbawiona. Alkohol święci swój triumf, podsuwa go młodym przezorna dale-
kowzroczność wroga. Dzieciom w szkołach wydaje się premie wódki. Monopolówka i samogonka to 
źródło humoru i beztroski, a równocześnie atak wroga, jak dotąd, niestety, skuteczny. Na szczęście już 
widać zapowiedź zmian. Dostrzegła niebezpieczeństwo czynna wieś, ujmująca coraz bardziej w swo-
je ręce całokształt swego życia. My stajemy do bezwzględnej walki na odcinku miasta. Trudno dziś 
znaleźć drogę: walory moralne zdają się być słabością. Nie istnieje odpowiedzialność za przyszłość. 
Jutro jest nieznane i niepewne. „Aby dziś, aby do jutra”. Plemię „dojutrków” to, niestety, przeciętna 
większość. Rzeczywistość z pozoru potwierdza ich stanowisko. Człowiek jeden dla drugiego przestał 
być wartością i sam dla siebie nie przedstawia ceny. Cynizm przegryza sumienie, nieuczciwość staje 
się cenioną zdolnością. Zblazowane, przeżyte, przedwcześnie stare, ulegające masowo nałogom po-
kolenie młodzieży obciąży przyszłość. A już podrastają dzieci skrofuliczne i wątłe, wtajemniczone we 
wszystkie strony życia, pozbawione dzieciństwa, od pierwszej świadomości wchłaniające troskę o byt 
i stały lęk upośledzonych. Rosną dzieci-starcy, którym należeć się będzie powrotna droga do naiwno-
ści, beztroski i swobody. Gdzie możemy, stajemy do walki o dzieciństwo dzieci, o młodość młodych. 
Potępiając hałaśliwą, niegodną chwili rozrywkę, dążymy do zaspokojenia tej potrzeby w miarę sił 
i możności.

Źródło: Wielka gra. Harcerstwo w Polsce w czasie II wojny światowej 1939–1945,
red. S. Bogdanowicz i inni, Londyn 1974, s. 29–30.
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HARCERKI

 A tymczasem zespoły żeńskie przy męskiej organizacji powstawały i rozrastały się. Dlaczego 
tak się działo? Przecież jest to zjawisko zupełnie chyba nieznane w jakimkolwiek okresie pokojowym. 
Tak, wydaje się, że jest to zjawisko ściśle związane z wojną, a nawet konspiracją, lub, idąc jeszcze da-
lej, można powiedzieć, że jest to zjawisko spowodowane przez wojnę i konspirację. Bo w konspiracji, 
w tej grze pełnej napięcia, nie mogła ostać się fikcja, jakichś niewłaściwych ludzi na jakichś niewła-
ściwych miejscach. Okazało się więc, że jak Polska długa i szeroka, jak lata okupacji przewlekłe i mo-
zaika organizacji konspiracyjnych bogata – wszędzie pracę łączniczek i pracę sanitariuszek chwyciły 
w swe ręce kobiety. Ich cichego, anonimowego poświęcenia, ich niezwykłych talentów maskowania 
się, ich subtelności w odczuciu sytuacji, ich opiekuńczego instynktu i troskliwości nie potrafili zastąpić 
mężczyźni. Kobiety stały się nieodłączną częścią każdej organizacji konspiracyjnej. Stało się tak, że 
bez nich jakakolwiek praca konspiracyjna wydawała się niemożliwa, nieprawdopodobna. Powstawały 
więc zespoły żeńskie przy wszystkich organizacjach konspiracyjnych, powstawały też przy różnych 
jednostkach organizacyjnych harcerstwa męskiego.

Źródło: S. Broniewski „Stefan Orsza”,
Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,

Warszawa 1982, s. 196–197.

 Pogotowie Harcerek było formą służby Organizacji Harcerek na wypadek wojny lub klęski 
żywiołowej, a więc w warunkach specjalnie trudnych, wymagających większej niż zazwyczaj czujno-
ści, gotowości i ofiarności. [...] Podstawowe przygotowanie harcerek objętych Pogotowiem polegało 
na zdobywaniu potrzebnych w czasie wojny umiejętności w zakresie służby sanitarnej, łączności, 
terenoznawstwa, gospodarczej, obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej oraz służby opiekuńczej, 
szczególnie nad dzieckiem. W pracy położono teraz szczególny nacisk na wyrabianie takich cech 
charakteru, jak czujność, zaradność, odwaga. Wyżej wymienione umiejętności (z wyjątkiem łączności 
technicznej) wchodziły do programu normalnej pracy i prób harcerskich. [...] Wrzesień 1939 r. zastał 
harcerki w stanie gotowości. Komenda Pogotowia działała przez cały czas oblężenia stolicy. Na po-
szczególnych terenach Pogotowie Harcerek zgłaszało swą pomoc władzom wojskowym i cywilnym 
lub – niejednokrotnie w warunkach dezorganizacji i popłochu – organizowało pracę na własną rękę. 
Była to pierwsza, dramatyczna konfrontacja z rzeczywistością wojenną. [...] W programie pracy Pogo-
towia Harcerek w ciągu prawie sześciu lat okupacji zmieniło się nasilenie prac w różnych dziedzinach. 
W pierwszych latach pozostawiono w pracy jedynie dziewczęta starsze i prowadzono intensywne 
szkolenie wspólnie z wojskiem. Gdy na przełomie roku 1942/1943 kierownictwo pracy dla wojska 
przeszło w ręce Wojskowej Służby Kobiet (WSK), Pogotowie Harcerek [...] prowadziło dalej szko-
lenie sanitarne i łączności dziewcząt młodszych, z tym że większy nacisk kładziono na zagadnienia 
wychowawcze. [...] Wojna i okupacja stwarzały warunki niecodzienne, w których trzeba było znaleźć 
swoje miejsce. Nie wszystkie harcerki potrafiły, chciały i mogły pełnić służbę wojskową. Były takie, 
które wybrały tajne nauczanie, pracę w zakładach opiekuńczych, opiekę nad więźniami, pracę kultu-
ralno-oświatową, w prasie, kolportażu czy jeszcze inną. Prace, które prowadziło Pogotowie Harcerek, 
dawały właściwie wszystkim instruktorkom i dziewczętom możliwość wyboru odpowiadającego kie-
runku i pozostania w Organizacji.

Źródło: Harcerki 1939–1945,
red. K. Wyczańska, Warszawa 1983, s. 26–27, 31, 39–40, 41.

s. 87

„I iść będziemy w Polskę szarymi szeregami…” – polskie harcerstwo pod okupacją

powrót:
wstęp
Ćw. nr 3

U



90

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Ćwiczenie
nr 3

dr Zofia Fenrych

Materiał nr 2. Grupa 2:

ZAWISZACY

 Praca wśród najmłodszych rozpoczęła się 3 listopada 1942 r. [...] Wkrótce, gdy młody ruch 
nabrał wewnętrznej prężności i napełnił się swoją własną treścią wewnętrzną, stworzył swoją własną 
nazwę – „Zawisza”. W nim upatrzyli sobie chłopcy wzór. On porywał ich wyobraźnię swą prawością, 
szlachetnością, odwagą i siłą. Jakiś kontrast stanowił w stosunku do codziennych widoków brzydoty, 
bezprawia i upodlenia ludzkiego. W marzeniach swych nazywali się chłopcy „rycerzami Zawiszy”. Taki 
też podtytuł nadali swemu sztandarowemu pismu: „Bądź Gotów” – pełna bowiem nazwa brzmiała: 
„Bądź Gotów – Pismo Rycerzy Zawiszy”. [...] Dziwne to było zjawisko, ta „Zawisza”. Powołana do 
życia świadomą decyzją kierownictwa, ożywiona zaplanowanym z góry programem i zaplanowanymi 
z góry metodami, stała się żywiołem trudnym do opanowania i stanowczo robiącym wrażenie ruchu 
powstałego samorodnie, spontanicznie. Wszystko to tylko wskazuje, jak decyzja powołująca „Zawi-
szę” była trafna i jak bardzo odpowiadała potrzebom życia. Zawiszacy, jak wiemy, to chłopcy w wieku 
12–15 lat. Za młodzi byli do pełnienia służby. Za młodzi do brania udziału w bieżącej walce. A jednak 
Szare Szeregi były i w tym szczególnie trudnym przypadku konsekwentne w stosunku do swej pod-
stawowej tezy programowej – wychowania przez walkę. Nie posyłając najmłodszych chłopców do 
walki, potrafili stworzyć im atmosferę walki. Potrafili ją stworzyć nie pogadankami i gawędami, lecz 
jak najbliższą więzią ze starszymi, walczącymi zespołami – Bojowymi Szkołami i Grupami Szturmo-
wymi [...]. Potrafiły ją stworzyć ponadto przez przygotowywanie zawiszackich zespołów do przyszłej 
służby pomocniczej, jaką miały one podjąć w okresie powstańczym, w okresie walki jawnej. Potrafiły 
ją stworzyć przez bogato rozwiniętą obrzędowość harcerską, ten istotny element skautowej metody, 
tylko formami różniący się w czasie wojny od swego pokojowego pierwowzoru. [...] Podstawową 
zaś treścią programu była gra. Zwykła harcerska gra – utrudniona, ale jednocześnie i wzbogacona 
specyfiką konspiracyjnego życia. [...] Obok gier terenowych osobny rozdział w życiu Zawiszaków sta-
nowiły gry w mieście. Obserwowanie kogoś na ulicy tak, by samemu nie zostać zauważonym, próby 
przechadzania się przez będącą pod obserwacją „przeciwnika” arterię wielkomiejską – oto przykłady. 
Równie pomysłowe były znaki rozpoznawcze biorących udział w grze drużyn, na przykład czarna 
kropka na policzku, lub kolorowa szpilka w klapie marynarki. W tych grach chłopcy poznali miasto jak 
swoją kieszeń, znali wszystkie bramy przechodnie, a nieraz zaułki i ruiny. Tych ostatnich nie brakowało 
w niektórych miastach, a wszędzie tam, gdzie były, stały się królestwem Zawiszaków. Przecież nie 
mogli oni mieć swych normalnych izb harcerskich, a chcieli gdzieś mieć swoje tajemnicze miejsce 
zbiórek i swoje skrytki pełne przeróżnych skarbów. Drużynowi dbali, aby ruiny posiadały zawsze kilka 
prowadzących w różne strony, na różne ulice, wyjść. Drużynowi dbali, aby nad bezpieczeństwem 
zebranych chłopców czuwały pozostawione przy otworach i szczelinach posterunki. A w środku to-
czyło się wolne, swobodne życie. [...] Można zaryzykować twierdzenie, że mimo niezwykle trudnych 
warunków „Zawisza”, ten najmłodszy człon Szarych Szeregów był najczystszym skautingiem, jaki 
widzieliśmy w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesiątków lat.

Źródło: S. Broniewski „Stefan Orsza”,
Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,

Warszawa 1982, s. 200–203.
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A

B Mały sabotaż [...] i dywersja stały się wkrótce podstawową działalnością konspiracyjną har-
cerzy. Po upadku Francji w 1940 r. było jasne, że wojna nie zakończy się szybko. Postanowiono więc 
opracować głębsze i dalekosiężne plany działania. Program taki kształtował się od drugiej połowy 
1940 r., a został ostatecznie sformułowany w czerwcu 1941 r. pod hasłem-kryptonimem „Dziś” – 
„Jutro” – „Pojutrze”. Każdy harcerz powinien brać udział w walce w okresie konspiracji („Dziś”), ale 
równocześnie przygotowywać się do jawnej walki w okresie powstania („Jutro”) oraz w tym samym 
czasie zdobyć kwalifikacje do pracy w Wolnej Polsce („Pojutrze”). 

Źródło: J. Jabrzemski, 
Harcerze Szarych Szeregów,

Londyn 2010, s. 12.

Materiał nr 3. Grupa 3:

„MAŁY SABOTAŻ”

 W „Biuletynie Informacyjnym” z dnia 1 listopada 1940 r. ukazał się artykuł wstępny pt. „Mały 
sabotaż”, napisany prawie na pewno przez Aleksandra Kamińskiego. Stwierdzono w nim, że w obec-
nych warunkach zarówno władze wojskowe, jak i partie polityczne uważają za niewskazane tak akcje 
powstańcze, jak i sabotaż wojskowy, gdyż osiągnięty w ten sposób zysk nie pokryłby nawet w części 
ofiar, jakie poniosłoby społeczeństwo. Są jednak formy sabotażu, małego sabotażu, które są nie tylko 
dopuszczalne, ale potrzebne, dostępne dla każdego i nie powodujące represji, a czyniące pobyt nie-
przyjaciela w naszym kraju uciążliwym, a jednocześnie pozwalające dać wyraz uczuciom patriotyzmu. 
[...] Powstająca organizacja Małego Sabotażu miała nosić nazwę „Wawer”, gdyż zaczynała swą dzia-
łalność w rocznicę masakry zakładników w Wawrze pod Warszawą 27 grudnia 1939 r. [Aleksander – 
Z.F.] Kamiński [komendant organizacji – Z.F.] zapytał każdego z uczestników zebrania, czy chce nale-
żeć do organizacji, i odebrał od nich przyrzeczenie organizacyjne, które brzmiało: „W obliczu kolegów 
stwierdzam słowem honoru, że o zamierzeniach, poczynaniach i pracy organizacji „Wawer” z nikim 
mówić nie będę”. Kamiński sformułował też zasadnicze cele działania organizacji Małego Sabotażu 
„Wawer”:
Podtrzymywanie na duchu społeczeństwa, któremu potrzebna jest świadomość istnienia
zorganizowanego oporu i walki; przeciwdziałanie osłabianiu ducha przez propagandę niemiecką.
Akcja wychowywania ludzi i wskazywania im właściwych form postępowania obywatelskiego.
Przykładowe karanie współobywateli za serwilizm [służalczość – Z.F.]
i podobne przejawy niewłaściwego zachowania wobec okupanta.
Systematyczne gnębienie i terroryzowanie okupanta.
Wychowywanie własnych szeregów, przede wszystkim młodzieży, kształtowanie wśród zorganizowa-
nych uczestników akcji małego sabotażu odwagi, sumienności, słowności, poczucia obowiązku, do-
kładności w wykonywaniu zadań i umiejętności współdziałania koleżeńskiego.

Źródło: A. Zawadzka,
O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”, 

Warszawa 2001, s. 72–74.
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AKCJA „M”

 [...] Pierwsze założenia akcji „M” wyraźnie określają jej charakter, jej cel i organizację. Wy-
chodząc z założenia, że ktoś musi wziąć na siebie odpowiedzialność za całą młodzież i że przede 
wszystkim ktoś musi się zainteresować młodzieżą niezorganizowaną, powołano do życia zespół kie-
rowniczy, mający kierować całą akcją „M”. [...] Cały teren działania można by podzielić na dwa odręb-
ne lecz zarazem ściśle zazębiające się ze sobą światy: na młodzież zorganizowaną i młodzież niezor-
ganizowaną. Ze względów zupełnie zrozumiałych i zupełnie uzasadnionych, cały prawie wysiłek M-u 
skierował się na trudniejszy teren, na młodzież pozostawioną samą sobie, nie należącą do żadnej 
organizacji, żyjącą życiem dnia dzisiejszego, przepełnioną troskami materialnymi, szukającą wyży-
cia w towarzyskich hulankach, karmioną wyłącznie prawie propagandą okupanta. Ten ogrom zadań, 
ta olbrzymia przestrzeń działania wykluczały możliwość zrealizowania tego wszystkiego przez jakąś 
jedną organizację, choćby jak największych rozmiarów i najlepszych chęci. Zaradzić złu może tylko 
cała młodzież wszystkich środowisk i przeróżnych zespołów. Tak powstała akcja M-u, organizacja bez 
organizowania, o.b.o., akcja, celem której było danie młodzieży niezorganizowanej takich wartości, 
jakimi żyje młodzież zorganizowana, bez używania jednak form organizacyjnych. Odrzucono formę, 
pozostawiono treść. [...] Wychowując naszą młodzież, musimy bardzo wyraźnie wyrabiać poczucie 
odpowiedzialności nie tylko za siebie, za swój osobisty poziom i swojej drużyny lub hufca, ale każdy 
czuć musi na sobie odpowiedzialność za styl życia najbliższego otoczenia, za poziom swojego środo-
wiska, w którym żyje i pracuje. Drużyna w Koziej Wólce musi wyczuwać tętno i postawę młodzieży 
z Koziej Wólki. Mało tego – musi nadawać ton tej młodzieży, być promotorem tych poczynań, które to 
środowisko podniosą na wyższy poziom społeczny. Harcerstwo nie kończy się na zbiórce i [nie – Z.F.] 
na niej się zaczyna. Zbiórka o tyle ma jakąś wartość, o ile stwarza przeżycia wywołujące dalej pew-
nego rodzaju „swędzenie mózgu”, chorobę, cechą której jest chęć poznania i działania. Wychować to 
znaczy pokazać cel życia, nadać temu życiu treść i styl. A to wszystko, by przeżyć, trzeba pokazać na 
żywym organizmie społecznym, a nie jako preparat otrzymany w probówce. [...]

Źródło: „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentów,
wybór i oprac. Andrzej S. [K. Stanowski],

Warszawa 1985 (wydawnictwo bezdebitowe), s. 57–58.
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Wojenna tułaczkaĆwiczenie
nr 4

Zenon Fajger

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Ćwiczenie może zostać wykorzystane w czasie lekcji o losach ludności polskiej podczas 
II wojny światowej. Przewidziane jest dla uczniów kl. VIII szkoły podstawowej.

cele ćwiczenia – uczeń: 
wyszukuje informacje w tekście; 
lokalizuje miejsca wydarzeń na mapie;

czas ćwiczenia:
Ok. 15 minut.

poziom trudności:
Podstawowy.

źródła i materiały pomocnicze:
Tekst źródłowy nr 3 zamieszczony w bloku VII;
Karta ćwiczenia z tabelą do uzupełnienia i mapką konturową;

przebieg:
Uczniowie zapoznają się z tekstem źródłowym nr 3 zawartym w bloku nr VII.
Następnie pojedynczo, w parach lub małych grupkach wykonują polecenia.

�
�

�
�

„Wojenna tułaczka”

s. 250
powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku VII

U
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Ćwiczenie
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Podróż Skąd? Dokąd? Kiedy? Dlaczego?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Lwów

ZSRS (brak 
precyzyjnych 
informacji)

ZSRS (brak 
precyzyjnych 
informacji)

Teheran

Nairobi

Lwów

Okolice
Archangielska

ZSRS (brak 
precyzyjnych 
informacji)

Teheran

Nairobi

Polska

wrzesień 
1939

1941–1942

1942

Ucieczka przed atakującym Polskę wojskiem 
niemieckim.

Przymusowe przesiedlenie z terenów okupo-
wanych przez ZSRS w głąb tego państwa.

Po agresji Niemiec na ZSRS podpisany został 
układ między ZSRS a rządem polskim na uchodź-
stwie, na mocy którego więzieni tam Polacy mieli 
odzyskać wolność i miała być formowana armia 
polska w ZSRS. W miejscach formowania armii 
chroniła się również ludność cywilna.

Ewakuacja armii polskiej z ZSRS.

Powrót do ojczyzny po zakończeniu wojny.

_________

__________
__________

__________
__________

______________________________________
______________________________________
______________________________________

polecenie nr 1:
NA PODSTAWIE TEKSTU ŹRÓDŁOWEGO UZUPEŁNIJ W TABELI DANE DOTYCZĄCE 
ZMIANY MIEJSC POBYTU ZDZISŁAWY WÓJCIK PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ:

__________
__________

Zenon Fajger

s. 95

s. 93

„Wojenna tułaczka”

s. 250

powrót:
wstęp
Ćw. nr 4

powrót:
zad. z mapą
Ćw. nr 4

powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku VII

U
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I R A N

K

E N I A

Z S
R

S
polecenie nr 2:
WPISZ WŁAŚCIWE NUMERY PODRÓŻY
(Z TABELI) W PUSTE POLA NA MAPIE.

Rejony formowania
Armii Polskiej

w ZSRS

więcej na ten temat:
Materiały źródłowe. Blok VII

„Z krzyżem harcerskim na wojennej tułaczce”

Ćwiczenie
nr 4

LWÓW

ARCHANGIELSK

BUZUŁUK

TASZKENT

TEHERAN

POL SKA

NAIROBI

POZNAŃ

Zenon Fajger

s. 93

„Wojenna tułaczka”

s. 250

powrót:
wstęp
Ćw. nr 4

powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku VII
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„Trzymamy Straż nad Odrą” –
harcerze a początki „nowego
porządku” politycznego

Ćwiczenie
nr 5

dr Zofia Fenrych

„Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego
dr Zofia Fenrych

informacje wstępne:
Zestaw ćwiczeń może zostać wykorzystany w czasie lekcji poświęconych początkom 
powojennego systemu politycznego w Polsce, ze szczególnym naciskiem na postawy 
polskiego społeczeństwa wobec nowej władzy. W kontekście zlotu młodzieży w Szcze-
cinie w kwietniu 1946 r. mamy do czynienia z kilkoma zjawiskami polityczno-społeczny-
mi: kwestię opozycji politycznej, jaką stanowiło Polskie Stronnictwo Ludowe ze Stanisła-
wem Mikołajczykiem na czele; problem odbudowy zniszczeń powojennych, m.in. poprzez 
wzmocniony entuzjazm społeczeństwa (w tym młodzieży); propagandowe udowadnianie 
polskości Ziem Zachodnich i Północnych (ziemie piastowskie) i polskiego prawa do gra-
nicy zachodniej na Odrze i Nysie; stosowana przez nowe władze metoda oswajania spo-
łeczeństwa ze sobą (przykład: udział przywódców PPR w mszach świętych – na fotografii 
ze zlotu w Szczecinie cała ekipa z Bolesławem Bierutem na czele klęczy w pierwszym 
rzędzie). W odniesieniu do podstawy programowej ćwiczenie to można przeprowadzić 
w klasie VIII szkoły podstawowej przy temacie związanym z 37. rozdziałem podstawy 
(„Początki komunizmu w Polsce”) i / lub klasie IV liceum przy temacie związanym z 55. 
rozdziałem („Proces przejmowania władzy przez komunistów w Polsce”).

cele ćwiczenia – uczeń: 
umiejscawia historię akcji „Trzymamy Straż nad Odrą” w powojennych dziejach Polski;
analizuje historię od szczegółu jednostkowego wydarzenia do ogółu ogólnopolskiego procesu;
zna i charakteryzuje postacie (Bolesław Bierut, Stanisław Mikołajczyk) i struktury
(Polska Partia Robotnicza, Polskie Stronnictwo Ludowe, Związek Harcerstwa Polskiego);

czas ćwiczenia:
Ok. 25 minut. 

źródła i materiały pomocnicze:
Źródła:
R. Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą, IPN, Szczecin 2007
(wszystkie wykorzystane w ćwiczeniu cytaty [z wyjątkiem 1] pochodzą również z tej publikacji); 

Tablica/flipchart, kolorowe karteczki samoprzylepne lub różnokolorowe paski papieru,
taśma remontowa (papierowa) do przylepiania odpowiedzi;

�
�
�

�

�

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.
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przebieg:
Przed przystąpieniem do ćwiczenia należy określić czas, którego będzie dotyczyć (zakończe-
nie II wojny światowej, początki „instalacji” władzy komunistycznej), a także główne strony 
konfliktu (Polska Partia Robotnicza i jedyna opozycja polityczna, czyli Polskie Stronnictwo 
Ludowe; w przestrzeni młodzieżowej są to Związek Walki Młodych i Związek Harcerstwa Pol-
skiego). Przed lekcją warto wypisać na tablicy lub wyświetlić na ekranie rozwinięcia skrótów 
(PPR, PSL, ZWM, ZHP, ZMW „Wici”, OM TUR). Warto także wybrać sekretarza grupy, który 
będzie notował pomysły reszty uczniów. Jeżeli nie ma chętnych, może to robić prowadzący. 
Prowadzący dzieli grupę na osiem zespołów (lub wielokrotność ośmiu). Rozdaje każdemu 
zespołowi jeden zestaw tekstów źródłowych (Materiały dla ucznia). Zadaniem uczniów jest 
przeczytanie swojej części i nadanie im jednego tytułu.
Po przeczytaniu uczniowie po kolei (numeracja źródeł) podają tytuły swoich zestawów (por. 
Materiały dla nauczyciela). Prowadzący lub sekretarz grupy zapisuje tytuły od 1 do 8 na 
tablicy lub flipcharcie. Każdy zespół powinien uzasadnić swój tytuł. 
Następnie – na podstawie tekstów i wiedzy ogólnej – uczestnicy wspólnie tworzą „mapę 
skojarzeń” według wzoru (por. Materiały dla nauczyciela):

Prowadzący lub sekretarz wpisuje wszystkie uzasadnione przez pomysłodawców hasła 
(mogą to być nazwiska, daty, wydarzenia, nazwy itp.).
Po wyczerpaniu pomysłów, wszyscy odczytują powstałą „mapę”, zastanawiając się, jakie 
hasła się ze sobą łączą i dlaczego (np. ZMW „Wici” zapisany pod hasłem „organizacje mło-
dzieżowe” łączyć się będzie z harcerstwem m.in. poprzez wspólną postawę w czasie zlotu 
w Szczecinie). Wszelkie odnalezione połączenia należy zaznaczyć, np. innym kolorem. Warto 
zrobić zdjęcie takiej „mapy”, by wszyscy uczestnicy mogli ją otrzymać. 
Podsumowaniem tematyki jest zadanie z fotografiami archiwalnymi i współczesnymi. Po-
przez odpowiednie połączenie ich w pary (poprzez identyfikację detali prezentowanych 
zdjęć) można stworzyć notatkę ugruntowującą wiedzę uczniów. 
Rozwinięciem tematyki, dla zainteresowanych, może być projekt przedstawiony na końcu.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ćwiczenie
nr 5

„Trzymamy
Straż nad Odrą”

Partia

Harcerstwo

1946 rok

Organizacje 
młodzieżowe

„Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego
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Materiał nr 0. Materiał dla nauczyciela:

tytuły zestawów:
W przypadku problemów z wymyśleniem tytułu, można się posiłkować poniższymi:
„Żelazna kurtyna”
Idea zorganizowania zlotu w Szczecinie
Popularność harcerstwa / Polska młodzież
Manifestacja 13 kwietnia 1946 r. 
Niedziela 14 kwietnia 1946 r. – msza polowa / „Klęczący Bierut”
Defilada / Harcerze wykluczeni!
Kontrowersje po defiladzie / „Kamienie na szaniec”
Reakcje przywódców ZHP / Po co ZHP w Polsce?

„mapa skojarzeń”:
Przed przeprowadzeniem ćwiczenia warto sobie stworzyć własną „mapę”. Trzeba jednak 
zawsze pamiętać, że każdorazowo „mapa” tworzona przez uczniów jest i powinna być nie-
powtarzalna. Tu prezentujemy przykładową (kolorem niebieskim zaznaczono połączenia 
z punktu 4 przebiegu zajęć).

dr Zofia Fenrych

Ćwiczenie
nr 5
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młodzieżowe
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po wojnie”

Związek
Walki

Młodych

Związek
Młodzieży
Wiejskiej

„Wici”Zlot
w Szczecinie

Aleksander
Kamiński

Związek
Harcerstwa
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Churchill
w Fulton

Defilada

s. 97

„Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego

powrót:
wstęp
Ćw. nr 5
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1
2

Materiał nr 1. Grupa 1:

 Od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem zapadła żelazna kurtyna, dzieląc 
nasz kontynent. Poza tą linią pozostały stolice tego, co dawniej było Europą Środkową i Wschod-
nią. Warszawa, Berlin, Praga, Wiedeń, Budapeszt, Belgrad, Bukareszt i Sofia, wszystkie te miasta 
i wszyscy ich mieszkańcy leżą w czymś, co trzeba nazwać strefą sowiecką, są one wszystkie poddane, 
w takiej czy innej formie, wpływowi sowieckiemu, ale także – w wysokiej i rosnącej mierze – kontroli 
ze strony Moskwy.

Winston Churchill, polityk brytyjski,
przemówienie w Fulton (USA) 5.03.1946 r. 

 Przemówienie Churchilla wywołało panikę wojenną na Pomorzu Zachodnim. Liczne plotki, że Po-
morze Zachodnie nie będzie przyłączone do Polski, że Szczecin i Świnoujście będą umiędzynarodowione.

mjr Longin Kołarz, szef WUBP w Szczecinie,
Raport dekadowy 10–20.03.1946 r. (Archiwum IPN).

dr Zofia Fenrych

Ćwiczenie
nr 5

s. 97

„Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego

powrót:
wstęp
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3
4

Materiał nr 2. Grupa 2:

 Na podstawie porozumienia z Ob. Marszałkiem Rola-Żymierskim ob. Wojewoda Borkowicz 
zamierza zorganizować w Szczecinie w połowie kwietnia uroczystość z okazji wyzwolenia Szczecina. 
[...] Jednym z celów imprezy ma być zamanifestowanie polskości Szczecina oraz woli narodu posia-
dania tego miasta.

Pismo dyrekcji Biura Wojskowego Ministerstwa Administracji Publicznej
do Ministra Ziem Odzyskanych Wicepremiera Władysława Gomułki z 26.02.1946 r. (AAN).

 Chcemy, aby uroczystość ta [...] wypadła wspaniale, aby wzięły w niej udział wszystkie or-
ganizacje [...]. Do Szczecina powinny przyjechać delegacje z całej Polski. Zlot ten winien być wielką 
manifestacją Ziem Odzyskanych, udział w niej wezmą najwyższe czynniki państwowe.

Protokół z Konferencji Ministerialnej odbytej
w Ministerstwie Informacji i Propagandy 14.02.1946 r. (AAN).

dr Zofia Fenrych

Ćwiczenie
nr 5
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5
6
7

Materiał nr 3. Grupa 3:

 Ludność była dla harcerzy przychylna. Wzbudzaliśmy sympatię wśród mieszkańców Szcze-
cina. W chwilach wolnych spacerowaliśmy po mieście, początkowo mała grupka, kilku trzymających 
się pod ręce druhów zagarniało napotkane po drodze harcerki i harcerzy, a często i młodzież z innych 
organizacji, rozrastając się szybko na całą szerokość ulicy. Roześmiane, śpiewające, a często idące 
tanecznym krokiem szeregi ożywiały zburzone i wyludnione miasto.

Stanisław Wicha, harcerz, uczestnik zlotu,
„Zeszyt Historyczny” nr 17, Szczecin, styczeń–czerwiec 1996.

 W uroczystościach wzięło udział prawdopodobnie łącznie ok. 50 tys. osób. Z organizacji mło-
dzieżowych najliczniejsi byli harcerze (10–15 tys.), następnie ZWM [Związek Walki Młodych] – 4700, 
Organizacja Młodzieżowa Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego – 1000 osób, Związek Młodzieży 
Wiejskiej „Wici” – 1000 osób, Młodzież Demokratyczna (600 osób). 

R. Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą.
Propaganda – Fakty – Dokumenty, Szczecin 2007.

 My młodzież polska, spadkobiercy dumy, tradycji nieubłaganej walki o wolność, sprawie-
dliwość i demokrację, ślubujemy Narodowi Polskiemu stać niezłomnie na straży naszych granic na 
Odrze, Bałtyku i Nysie. Zgodnym wysiłkiem młodych rąk, serc i mózgów zagospodarujemy te ziemie, 
zwiążemy je na zawsze z Macierzą. Zbudujemy Polskę sprawiedliwości społecznej.

Ślubowanie młodzieży na zlocie w Szczecinie,
„Życie Warszawy”, 14.04.1946 r., nr 104/533.

dr Zofia Fenrych
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8
Materiał nr 4. Grupa 4:

 Tuż przed godziną 18.00 [13 kwietnia 1946 r.] na trybunę weszli przedstawiciele rządu i władz 
lokalnych. Orkiestra wojskowa zagrała „Mazurek Dąbrowskiego”, wojsko zaprezentowało broń, Bierut 
po przejściu przed frontem, zajął miejsce na trybunie. Zapłonęły ogniska. Wojewoda Borkowicz za-
powiedział przemówienie prezydenta Krajowej Rady Narodowej [Bieruta]. Grupa młodzieży z ZWM 
zgromadzona pod trybuną skandowała na jago cześć [...]. Wraz z pojawieniem się na trybunie Miko-
łajczyka rozpoczęło się skandowanie jego nazwiska, zapoczątkowane prawdopodobnie przez człon-
ków „Wici”. Chorągiew łódzka [ZHP] pod wpływem instruktorów wykrzykiwała „Marszałek” – na co 
Rola-Żymierski miał reagować salutując. Harcerki chorągwi warszawskiej skandowały „zgoda – jed-
ność”. Trudno dziś powiedzieć, na ile wiwaty na cześć wicepremiera Mikołajczyka były polityczną 
deklaracją, na ile zaś podjęciem rywalizacji werbalnej z ZWM. Zapewne znaczenie miały oba czynniki. 
[...]. W wyniku znacznej przewagi liczebnej harcerzy i młodzież z „Wici” ich okrzyki (trwające ok. 20–23 
minut) zdominowały uroczystość. Nie pomogły apele Borkowicza ani samego Mikołajczyka. Bierut 
zmuszony był zejść z trybuny. Z nim odeszli także inni zgromadzeni na trybunie honorowej, w tym 
Mikołajczyk, który na pożegnanie pomachał kapeluszem. [...] Aby ukarać harcerzy, których obarczono 
główną winą za niespodziewane przerwanie uroczystości, postanowiono nie dopuścić ich do zaplano-
wanej na dzień następny defilady [...].

R. Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą.
Propaganda – Fakty – Dokumenty, Szczecin 2007.

dr Zofia Fenrych
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9
10

Materiał nr 5. Grupa 5:

 W niedzielę [14.04.1946 r.] uroczystości rozpoczęły się o godz. 10 na Jasnych Błoniach. [...] 
Także tutaj, w czasie przeglądu manifestantów dokonywanego przez Bieruta i Żymierskiego z otwar-
tego samochodu, miało dojść do wznoszenia okrzyków na cześć Mikołajczyka, co zagłuszyło pozdro-
wienia głowy państwa. Spokój zapanował jedynie na czas trwania mszy świętej polowej [...].

R. Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą.
Propaganda – Fakty – Dokumenty, Szczecin 2007.

 Msza polowa. Orkiestra wojskowa gra „Bogurodzicę”. Nisko chylą się głowy Prezydenta Bie-
ruta, Marszałka Żymierskiego i wszystkich obecnych, gdy klękają podczas Podniesienia na świętej 
Ziemi Lechitów.

B. Król, Wrażenie szczecińskie. Stoimy nad Nysą Łużycką i Odrą
(od specjalnego wysłannika), „Polska Zbrojna”, 17.04.1946 r.

dr Zofia Fenrych
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11

12

Materiał nr 6. Grupa 6:

 Potem nastąpiło poświęcenie sztandarów i wręczenie darów miasta dla wojska. Po dekoracji 
pionierów odbyła się defilada w al. Wojska Polskiego. Zapoczątkowały ją oddziały ZWM z poczta-
mi i transparentami, potem OM TUR, następnie Związek Młodzieży Demokratycznej, „Wici”, inne 
organizacje polityczne i społeczne [...]. Defiladę wojskową poprowadził dowódca 12 Dywizji gen. 
Lemontowicz. [...] Harcerze o obowiązującym ich zakazie defilowania zostali powiadomieni w ostat-
niej chwili. Mimo to komendanci podjęli spontaniczną decyzję o udziale w defiladzie. Dojście do al. 
Wojska Polskiego zablokowali członkowie ZWM oraz czołgi. Harcerzom udało się przedostać przez te 
przeszkody i w zwartych kolumnach przedefilować przed swoimi przełożonymi zgromadzonymi pod 
główną trybuną. Zostali wówczas owacyjnie powitani przez mieszkańców.

R. Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą.
Propaganda – Fakty – Dokumenty, Szczecin 2007.

 Około pierwszej zaczęła się defilada. Oddziały ZWM po przedefilowaniu zatrzymano koło 
trybuny, by na okrzyki na cześć Mikołajczyka odpowiadały skandowaniem „do Londynu”. ZWM pre-
zentował się bardzo licho, lepiej TUR [...]. Po przejściu partii politycznych tanki stanęły na drodze 
przed pochodem PSL, SP [Stronnictwa Pracy] i harcerzy, i nie puściły ich do defilady. Po odejściu 
rządu harcerze przedefilowali przed swym komendantem, idąc trzy godziny. Następnie rozbiegli się 
po mieście, demonstrując na cześć Mikołajczyka. Rozpalili ogniska przed PSL i demonstrowali do 
drugiej w nocy.

Maria Hulewiczowa, sekretarka Stanisława Mikołajczyka, [w:]
Diariusz Stanisława Mikołajczyka prowadzony przez Marię Hulewiczową,

oprac. M. Adamczyk, J. Gmitruk, Warszawa 2002.

dr Zofia Fenrych
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14

13
Materiał nr 7. Grupa 7:

 [...] niech inni nie myślą, że byliśmy smutni z powodu tego, że nie wolno było nam defilować 
razem z ZWM, czy z PPR. Defiladę od nas odebrał nasz Przewodniczący ZHP oraz całe społeczeń-
stwo i byliśmy dumni z tego powodu. Nasze kochane polskie wojsko uśmiechało się patrząc na nasze 
długie szeregi, dzielną postawę i gotowość pomocy wojsku w obronie Ojczyzny w każdej chwili. Ko-
chani nasi żołnierze witali nas okrzykami „Niech żyje harcerstwo” oraz rzucając na nas kwiaty, które 
sami otrzymali podczas defilady. Byliśmy tym tak wzruszeni – nagroda więc dla nas była podwójna 
[...]. Miłość nasza do Ojczyzny jest ogromna! Gdyby więc zaszła tego potrzeba razem w szeregach 
z całą Polską krew przelać, życie oddać za ukochaną Ojczyznę, gotowi jesteśmy w każdej chwili.

Anonimowa harcerka lub harcerz,
wypracowanie ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie.

 Można zacząć bitwę i nawet ją wygrać, ale wojny się z wami nie wygra. Wy macie za sobą 
dwa atuty, których ta władza nigdy nie miała: młodość i społeczeństwo. To wy wygracie tę wojnę. [...] 
Służcie ojczyźnie dobrą nauką, nie rzucajcie „kamieni na szaniec”.

Stanisław Mikołajczyk miał tak powiedzieć do harcerzy,
[za:] C. Chlebowski, Bez pokory, t. 1, Warszawa 1997.

dr Zofia Fenrych
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16

15
Materiał nr 8. Grupa 8:

 W trosce i niepokoju zebraliśmy się tutaj, aby stwierdzić, że znaczna część młodzieży polskiej 
między innymi również część młodzieży harcerskiej przejawia budzący obawy stosunek do władz pań-
stwowych i rzeczywistości polskiej. Surowo – bez względu na to, że było ono w licznych przypadkach 
inspirowane przez czynniki nieharcerskie – je potępiamy. [...] Poczuwamy się do obowiązku, jak naj-
większego wzmożenia pracy wychowawczej w kierunku zharmonizowania uczuć i czynów młodzieży 
z potrzebami państwa i nowej dążącej do lepszego jutra Polski. [...]

Oświadczenie Naczelnictwa ZHP z 19.04.1946 r.
złożone premierowi Edwardowi Osóbce-Morawskiemu
(główną autorką dokumentu była Wiktoria Dewitzowa,

jedna z rzeczniczek podporządkowania się ZHP rządowi).

 Zadaniem politycznym ZHP jest wychowanie młodzieży w duchu długofalowych i najdonio-
ślejszych potrzeb i ideałów ludzkości i Polski. [...] Wychowanie polityczne w stosunku do młodzieży 
szkolnej i harcerskiej kierować się winno dwoma zasadami:
 
Wzbudzać pozytywny, wiążący uczucia i myśli stosunek obywatelski
młodzieży do odrodzonego państwa polskiego i jego władz.
Wyrabiać krytyczny stosunek do niedoskonałych jeszcze elementów
dzisiejszej rzeczywistości oraz kształtować wizję postępu i dalszych zdrowych przemian.

Oświadczenie starszyzny harcerskiej z 19.05.1946 r.
skierowane do premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego

(podpisali Aleksander Kamiński i Zofia Zakrzewska)
[AAN, Urząd Rady Ministrów].

dr Zofia Fenrych

Ćwiczenie
nr 5

1.

2.
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Ćwiczenie
nr 5

Materiał nr 9. Karta pracy (zadanie fotograficzne).
polecenie:
POŁĄCZ PONIŻSZE FOTOGRAFIE ARCHIWALNE W PARĘ ZE WSPÓŁCZESNYM OD-
POWIEDNIKIEM. EFEKTEM BĘDZIE KRÓTKA NOTATKA NA TEMAT HISTORII AKCJI 
„TRZYMAMY STRAŻ NAD ODRĄ”. ZAPISZ JĄ W ZESZYCIE I ZAPAMIĘTAJ.

fotografie archiwalne:

2

fotografie Fragment notatki (dopisz część drugą)

1Powojenna granica na Odrze i Nysie nie 
została zaakceptowana przez...

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2
1By udowodnić polskie prawo do Ziem 

Zachodnich i Północnych (tzw. Ziemie 
Odzyskane), zorganizowano wiele akcji 
propagandowych. Jedną z nich był...

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2
1Wzięło w nim udział kilkadziesiąt tysięcy 

młodych ludzi z różnych organizacji, 
a także najwyżsi przedstawiciele władzy...

____________________________________

____________________________________

____________________________________

2
1Nie wszystko potoczyło się według planu 

organizatorów. Młodzież ze Związku 
Młodzieży Wiejskiej „Wici” i harcerska 
pokazała, gdzie były jej sympatie poli-
tyczne, opowiadając się po stronie...

____________________________________

____________________________________

____________________________________s. 97

„Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego

powrót:
wstęp
Ćw. nr 5
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nr 5

fotografie współczesne:

...państwa zachodnie
do lat siedemdziesiątych.

...z prezydentem Bolesławem Bierutem 
i wicepremierem Stanisławem Mikołaj-
czykiem na czele.

...Mikołajczyka, reprezentującego 
w oczach polskiego społeczeństwa 
Rząd RP na uchodźstwie.

...zlot pod hasłem „Trzymamy Straż 
nad Odrą”, który odbył się w Szczecinie 
w kwietniu 1946 r.

„Trzymamy Straż nad Odrą” – harcerze a początki „nowego porządku” politycznego

s. 107
powrót:
fot. archiw.
Ćw. nr 5
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Materiał nr 10:

PROJEKT EDUKACYJNY „PRZYSTOSOWANIE?
OPÓR? WALKA? POWOJENNE POSTAWY MŁODZIEŻY”

polecenie:
NAWIĄZUJĄC DO TREŚCI CAŁEGO MATERIAŁU (W TYM TYTUŁU TEGO PROJEKTU), ROZPOCZ-
NIJ (SAM LUB W GRUPIE KOLEGÓW) HISTORYCZNE ŚLEDZTWO ZWIĄZANE Z PONIŻSZYM TEK-
STEM. ZNAJDŹ ODPOWIEDZI NA PYTANIA I STWÓRZ NIEPOWTARZALNĄ PREZENTACJĘ WYNI-
KÓW SWOICH POSZUKIWAŃ. EFEKTEM MOŻE BYĆ STRONA INTERNETOWA, MINIWYSTAWA, 
NUMER SPECJALNY SZKOLNEJ GAZETKI, PIĘKNY ESEJ LUB INNY ORYGINALNY POMYSŁ.

 
TEKST ŹRÓDŁOWY

 Obywatelu Premierze! Z najwyższą troską obserwujemy to, co przeżywa dziś bardzo znaczna 
część młodzieży. Przewodziliśmy w ciągu wojny wspaniałej grupie młodzieży – walczącemu w kon-
spiracji harcerstwu. Jesteśmy nie tylko świadkami bohaterstwa tej młodzieży, jesteśmy także współ-
odpowiedzialni za te straszne straty, jakie młodzież w toku tej wojny poniosła. I dlatego z najwyższym 
niepokojem, z przerażeniem obserwujemy, jak ciężka sytuacja polityczna oraz krótkowzroczność, 
a czasem głupota ludzka – przedłużają stan niepokoju umysłów. Las i konspiracja, niestety wciąż 
jeszcze wywołują tu i ówdzie pozytywny wśród młodzieży odzew i bezpośrednie skutki tego odzewu: 
krew, więzienie, a w „najlepszym” razie – bezpłodną, niszczącą duszę atmosferę nienawiści i negacji.

 Nie chcemy tego! Widzimy jałowość i bezsens każdego zmarnowanego młodego życia. Pra-
gniemy wyrwania młodzieży ze ślepej ulicy, w jaką została wpędzona przez fatalny bieg faktów oraz 
przez brak poczucia odpowiedzialności ludzkiej. Pragniemy uspokojenia nastrojów młodzieży i włą-
czenia jej w pozytywny proces odbudowy kraju i w trosce o to – w tej samej trosce, która jest troską 
Rządu i każdego w Polsce uczciwego człowieka – piszemy do Obywatela Premiera i usiłujemy czynić 
wszystko co w naszej mocy, aby uzdrowić położenie i nastroje młodzieży. 

Oświadczenie starszyzny harcerskiej z 19.05.1946 r.
skierowane do premiera Edwarda Osóbki-Morawskiego

(podpisali Aleksander Kamiński i Zofia Zakrzewska)
[AAN, Urząd Rady Ministrów] – fragment.

 
pytania:
O jakiej „wspaniałej grupie młodzieży” pisali instruktorzy harcerscy?
Jak można rozumieć hasła użyte w tekście: „współodpowiedzialność za straszne straty”, „krótko-
wzroczność”, „głupota ludzka”, „las i konspiracja”, „bezpłodna, niszcząca duszę atmosfera nienawiści 
i negacji”, „jałowość i bezsens każdego zmarnowanego młodego życia”, „ślepa ulica”? Spróbuj znaleźć 
więcej niż jeden sposób rozumienia tych wyrażeń.
Jakie postacie reprezentują poszczególne postawy, o których mowa (bezpośrednio i pośrednio) w tekście?
Czy pod takim oświadczeniem podpisaliby się przedstawiciele podziemia niepodległościowego („żołnierze 
wyklęci”)? Dlaczego?
Jak oceniasz wymowę tego oświadczenia?

�
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PROPONOWANA LITERATURA:

A. Friszke, Między wojną a więzieniem 1945–1953. Młoda inteligencja katolicka, Warszawa 2015.
A. Friszke, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL, Warszawa 2007.
„Jesteście naszą wielką szansą”. Młodzież na rozstajach komunizmu 1944–1989, red. P. Ceranka, S. Stę-
pień, Warszawa 2009.
Ł. Kamiński, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego żywiołowego 
oporu społecznego 1944–1948, Toruń 2000.
Młodzież w oporze społecznym 1944–1989, red. M. Kała i Ł. Kamiński, Wrocław 2002.
M. Olczak, Jan Rodowicz „Anoda”. Życie i śmierć bohatera „Kamieni na szaniec”, Warszawa 2015.
Organizacje młodzieżowe w XX wieku. Struktura, ideologia, działalność, red. P. Tomaszewski, M. Wołos, Toruń 2008. 
A. Paczkowski, Zdobycie władzy 1945–1947, Warszawa 1993.
Peerelowskie młodzieży chowanie z Ryszardem Terleckim rozmawia Barbara Polak, „Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej” 2001, nr 10.
A. Pietrzak, Żołnierze Batalionu Armii Krajowej „Zośka” represjonowani w latach 1944–1956, Warszawa 2008.
Polacy wobec PRL. Strategie przystosowawcze, red. G. Miernik, Kielce 2003.
Przebudować człowieka. Komunistyczne wysiłki zmiany mentalności, red. M. Kula, Warszawa 2001.
R. Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą. Propaganda – fakty – dokumenty, Szczecin 2007.
H. Świda-Ziemba, Młodzież w PRL. Portrety pokoleń w kontekście historii, Kraków 2011.
H. Świda-Ziemba, Urwany lot. Pokolenie inteligenckiej młodzieży powojennej w świetle listów i pamiętni-
ków z lat 1945–1948, Kraków 2003.
M. Wierzbicki, Młodzież w PRL, Warszawa 2009.
M. Wierzbicki, Związek Młodzieży Polskiej i jego członkowie. Studium z dziejów funkcjonowania stalinow-
skiej organizacji młodzieżowej, Warszawa 2006.
M. Zaremba, Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys, Kraków 2012.
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Gra terenowa lub szkolna
„Polegaj jak na Zawiszy!
Tropem powstańczej przesyłki…”

Gra terenowa

dr Zofia Fenrych

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”
dr Zofia Fenrych

informacje wstępne:
Prezentujemy zestaw zadań, z których można przygotować własną grę terenową lub 
szkolną. Propozycja powstała z kompilacji zadań przygotowanych przez edukatorów z Od-
działu IPN w Szczecinie. Zadania można wykorzystać w wersji 1:1 lub zmodyfikować do 
własnych potrzeb. Gra terenowa lub szkolna tym różni się od gry miejskiej, że nie po-
trzebuje konkretnej przestrzeni, w której zakotwiczamy kolejne punkty zadaniowe. Jeśli 
jednak mieszkają Państwo w przestrzeni, w której znajduje się wiele śladów po Szarych 
Szeregach lub w ogóle po harcerzach (albo Polskim Państwie Podziemnym), można je 
wykorzystać również w organizacji gry miejskiej.

Przygotowując grę, należy odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań:
Kto będzie organizował grę? kilku nauczycieli, nauczyciel z grupą uczniów? ilu organizatorów 
potrzeba? jakie talenty, uzdolnienia, zainteresowania reprezentuje grupa organizatorów?
Dla kogo będzie organizowana? W jakim wieku będą uczestnicy? jaką będą mieli wiedzę, a także 
wytrzymałość fizyczną (to ważne przy grze terenowej)? ile drużyn / osób uczestników przewidujemy?
W jakim celu będzie organizowana? np. zdobycie wiedzy czy jej podsumowanie? 
Co będzie zorganizowane? gra terenowa czy szkolna? 
Jak będzie organizowana? w jakich okolicznościach? lekcja czy święto szkoły? gdzie? w jakim 
terenie? jaką trasą będą iść uczestnicy? gdzie umieścimy kolejne stacje zadaniowe? Jakie 
materiały potrzebujemy? czy będą potrzebne fundusze? jeśli tak to ile?
Kiedy będzie zorganizowana? jaka będzie pora roku (to ważne przy grze terenowej)? ile mamy 
czasu na przygotowanie? ile czasu ma trwać gra?

Po udzieleniu odpowiedzi na te pytania warto sformułować plan pracy.
O czym trzeba przy nim pamiętać?
podział zadań;
ustalenie trasy gry (po lesie / parku lub po szkole [jedna klasa, kilka, korytarz czy cała szkoła?]);
stworzenie tzw. warstwy fabularnej, czyli wątku, który będzie łączył wszystkie stacje zadaniowe;
ustalenie liczby zadań i ich opracowanie (lub skorzystanie z przygotowanych);
scenariusz gry, który powinien zawierać: wszystko powyższe;
rekrutacja drużyn;

Gra „Polegaj jak na Zawiszy!” dotyczy Polskiego Państwa Podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem 
wątku Szarych Szeregów i ich najmłodszej grupy, czyli Zawiszaków. Wątek ten stanowi również osnowę 
fabularną: uczestnicy idą szlakiem swoistego „treningu Zawiszaka” z okresu „DZIŚ” (element programu 
wojennego Szarych Szeregów). 

Na kolejnych stronach prezentujemy przykładowe zadania:

1.

2.

3.
4.
5.

6.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.
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zadania merytoryczne:

KRZYŻÓWKA Z GAZETĄ Uczestnicy na starcie otrzymują „gazetę” z kilkoma artykułami 
opisującymi zagadnienia związane z grą. W jednym punkcie drużyny rozwiązują krzyżówkę, 
korzystając z informacji zawartych w otrzymanym materiale (przykładowa krzyżówka załączni-
ki 1, 2, 3 w TURNIEJU HISTORYCZNYM). Rozbudowana krzyżówka bywa też czasochłonna, 
co powoduje, że jest to dobre tzw. zadanie startowe, mające na celu opóźnić drużyny, by nie 
biegły jedna za drugą lub wręcz wszystkie razem.

MAPA Z SZYFREM Pytanie, które chcemy zadać uczestnikom gry lub hasło, które chcemy 
im przekazać, możemy umieścić w takim zadaniu. W załączeniu (załączniki nr 1 i 2) prezentu-
jemy dwie propozycje takiego zadania. Ponieważ jest dość czasochłonne, dobrze się spraw-
dza jako tzw. zadanie startowe, mające na celu nie opóźnić drużyny, by nie biegły jedna za 
drugą lub wręcz wszystkie razem.

NAZEWNICZA ROZSYPANKA Z POLSKIM PAŃSTWEM PODZIEMNYM W takim za-
daniu można wykorzystać wiele organizacji, nazwisk, wydarzeń itp. Zadanie uczy kojarzenia 
ich ze sobą. Niejednokrotnie pokazuje, że dany element może pasować do różnych zestawień, 
a jego dopasowanie w konkretnym miejscu łączy się z wymogami zadania. Poleceniem jest 
stworzenie kilku triad skojarzeniowych. Można je modyfikować i tworzyć np. grupy skoja-
rzeniowe po 3, 4, 5 elementów. Nie polecamy w tym miejscu łączenia w pary – wówczas 
rozwiązań może być więcej i trudniej będzie zadanie ocenić. W załączniku nr 3 prezentujemy 
przykładowe zadanie oraz jego rozwiązania i potencjalne problemy. Warto, żeby uczestnicy gry 
mieli szansę poznać wcześniej wszystkie użyte pojęcia. Można do tego wykorzystać „gazetę”, 
wykład wstępny, wystawę itd.

PORTRETY Z SZYFREM W tym zadaniu sprawdzamy rozpoznawalność postaci związa-
nych z tematyką gry, ćwiczymy deszyfrację, a także możemy zadać dodatkowe pytanie lub 
podać hasło z tego punktu. Warto, żeby uczestnicy gry mieli szansę poznać wcześniej wszyst-
kie użyte wizerunki postaci. Można do tego wykorzystać „gazetę”, wykład wstępny, wystawę 
itd. Uczestnicy mogą również otrzymać zestawienie większej liczby postaci reprezentujących 
tematykę gry i spośród nich wybrać te odpowiednie. O reszcie postaci również warto wspo-
mnieć, na przykład przy podsumowaniu gry. W przypadku Polskiego Państwa Podziemnego 
można w ten sposób podkreślić, jak wielu konkretnych ludzi stało za jego działaniami (przy-
kładowe zadanie załącznik nr 4).

SCHEMATY Z LUKAMI Tworzenie schematów ma nam pomóc w oglądzie całości jakiegoś 
zjawiska, przy jednoczesnej szczegółowości w opisie. Gotowych schematów związanych z har-
cerstwem czy historią jest sporo – do odszukania w bogatych zasobach Internetu. Najsłynniej-
szym jest chyba schemat Polskiego Państwa Podziemnego stworzony na emigracji. Ciekawe 
zestawienie dotyczące z kolei Szarych Szeregów opracowało Muzeum Powstania Warszaw-
skiego w swojej tece edukacyjnej. Tu przedstawiamy propozycję opartą o produkt szczeciń-
skiego oddziału IPN pt. „Polskie Państwo Podziemne” (załącznik nr 5). Na wydrukowanym 
schemacie (jeżeli są takie możliwości, warto go zalaminować lub wydrukować na grubszym 
papierze – wówczas wystarczy mniej egzemplarzy, a może też się przydać przy innej okazji; jeśli 
nie ma takich możliwości, trzeba przygotować egzemplarz dla każdej drużyny) wybieramy kilka 
elementów, które wycinamy. Z tyłu wyciętych części piszemy hasło. Może to być zaszyfrowane 
(lub nie) pytanie, może to być część dużego hasła, które gracze zbierają na poszczególnych 
punktach, mogą to być pojedyncze słowa, którymi uzupełniamy hasło na karcie drużyny.

GAZETA HARCERSKA
Początki organizacji harcerskich - skauting
 Źródła harcerstwa sięgają do początku XX wieku, kiedy to zaczęły powstawać drużyny skauto-
we. Ich głównym twórcą był lord Robert Baden-Powell (nazywany często Bi-Pi – nawiązanie do jego 
nazwiska, ale także do ważnego hasła skautowego: Be Prepared – Bądź gotów!), brytyjski generał, jeden 
z dowódców w czasie wojny burskiej w Afryce. Tam broniąc twierdzy Mafeking utworzył oddział służby 
pomocniczej z młodych chłopców. Zobaczył, że można dać odpowiedzialne zadania młodzieży, pod wa-
runkiem, że potraktuje się ich poważnie. Po powrocie do Wielkiej Brytanii rozpoczął współpracę z Erne-
stem Thompsonen Setonem, twórcą ruchu Woodcraft, który zakładał bliskość człowieka z przyrodą. W 
1908 r. Bi-Pi wydał książkę pod tytułem „Scouting for boys”, która stała się klasycznym podręcznikiem 
dla twórców drużyn. Bardzo szybko zaczął działać także ruch żeński, prowadzony przez Agnes (siostra) 
i Olave (żona) Baden-Powell. Idea skautingu błyskawicznie rozprzestrzeniała się po całym świecie.

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie 1 czerwca 2019 r.
Gra terenowa organizacji harcerskich w Szczecinie

Skauting na ziemiach 
polskich
Ksiażka do-
tarła także na 
ziemie pol-
skie, będące 
wówczas pod 
zaborami. Le-
genda głosi, 
że przetłuma-

czenie książki Baden-Powella 
dostał za karę Andrzej Małkow-
ski. Przetłumaczył i zafascyno-
wał się tym pomysłem. Razem 
ze swoją żoną Olgą Drahonow-
ską, zaczął tworzyć drużyny 
skautowe. Bazowały one w dużej 
mierze na istniejących już or-
ganizacjach, np. Towarzystwie 
Gimnastycznym „Sokół”, akade-
mickim „Zarzewiu” czy ruchu 
abstynenckim „Eleusis”. Szyb-
ko polski ruch skautowy zyskał 
własną nazwę – harcerstwo.                                     

Harcerstwo w Polsce 
międzywojennej
Od początku istnienia nie-
podległego państwa polskiego 
zaczęły kształtować się ofi-
cjalne struktury harcerskie. 
Od listopada 1918 r. Związek 
Harcerstwa Polskiego połączył 
większość pomniejszych organi-
zacji i drużyn z różnych zaborów.  

Nawiązywał w ten sposób m.in. 
do rycerzy-harcowników. Na-
tomiast do samej idei skauto-
wej Małkowscy dołożyli jeszcze 
walkę o niepodległość. Druży-
ny harcerskie powstawały we 
wszystkich zaborach (choć tyl-
ko w austriackim działano jaw-
nie i legalnie), a polscy druho-
wie i  druhny mieli swój ważny 
udział w odzyskaniu przez Pol-
skę niepodległości, a następnie 
w kształtowaniu ich granic.

Pogotowie Harcerskie
Sprawdzianem dla polskiego 
harcerstwa stała się II wojna 
światowa. Był to test niezwykle 
wymagający i okrutny, a harce-
rze choć zwycięsko, wyszli zeń 
z ogromnymi stratami, przede 
wszystkim osobowymi. Od 
1938  r. harcerki, a od początku 
1939 r. harcerze przygotowywali 
się do wojny tworząc organizacje 
Pogotowia Harcerskiego. W ra-
mach tej specjalnej, dodatkowej 

Harcerze na pogrzebie Marszałka RP Józefa Piłsudskiego, 18.05.1935 r. (ze zbiorów Edwarda Wołuckiego).

Rozpoczął się niełatwy proces 
ujednolicania struktur i sym-
boliki. Równolegle prowadzona 
była coraz bardziej rozbudowy-
wana praca wychowawcza – na 
różnych poziomach wiekowych: 
od najmłodszych skrzatów-
-przedszkolaków, poprzez zu-
chy, harcerzy, aż po wędrowni-
ków i harcerzy starszych oraz 
instruktorów. Powstawały ko-
lejne programy wychowawcze, 
podręczniki, szkoły instruk-
torskie. Powstawały drużyny 
i środowiska specjalistyczne: 
turystyczne, jeździeckie, żeglar-
skie i inne. Harcerze uczest-
niczyli we wszystkich świę-
tach państwowych, a mundur 
harcerski cieszył się właściwie 
wszędzie szacunkiem i sym-
patią. Choć czyniono sporo 
zakusów, by organizację przy-
bliżyć do któregoś z ruchów po-
litycznych, to harcerstwo w swej 
masie pozostało apolityczne.

organizacji harcerki i harcerze 
kończyli specjalistyczne kur-
sy, które miały ich przygoto-
wywać do pomocy służbom 
państwowym w opanowaniu 
chaosu wojennego (np. kursy 
pierwszej pomocy, transportu 
i opatrywania rannych, pielę-
gniarskie, przeciwpożarnicze, 
czy opieki nad dziećmi i oso-
bami chorymi). Podobnie jak 
większość społeczeństwa, har-
cerze również byli zaskoczeni 
polską przegraną w wojnie 
obronnej 1939 r., zarówno siłą 
dwóch okupantów, niedotrzy-
maniem zobowiązań przez 
Francję i Wielką Brytanię, jak 
i polskim nieprzygotowaniem. 
Szybko jednak podnieśli się 
z  tego szoku i podjęli decyzję 
o tworzeniu konspiracyjnych 
struktur. 27 września 1939 r. 
w Warszawie grupa instruk-
torów i przywódców przed-

wojenne-
go ZHP 
w y b r a ł a 
na ko-
mendanta 
podziem-
nej or-
ganizacji 
harcerza 
z Wiel-
kopolski, 

Floriana Marciniaka. To on 
był głównym twórcą struk-
tur konspiracyjnych, a przede 
wszystkim programu wycho-

BIULETYN WOJENNY
Polskie Państwo Podziemne ma 

swoją strukturę!
To prawdziwy fenomen – nikomu i nigdy nie udało się stworzyć czegoś równie zaawansowanego. Nasze podziemne 
państwo podlega Rządowi w Londynie i podzielone jest na dwa zasadnicze piony: cywilny i wojskowy. Armia Krajowa, 
choć nie jest największą tajną strukturą wojskową, to z pewnością należy do czołówki. Przeprowadza akcje dywersyjne 
i sabotażowe, szkodząc okupantom, na ile ma tylko taką możliwość. Pionem cywilnym w okupowanej Polsce kieruje de-
legat Rządu na Kraj, od 1944 r. w randze wicepremiera. Jemu podlegają wszelakie departamenty zajmujące się sprawa-
mi administracyjnymi, społecznymi, tajną edukacją, informacją i propagandą (czyli tworzenie gazet i ulotek). Ważnym 
ramieniem pionu cywilnego jest również sądownictwo. I wszystko to realizowane jest w konspiracji, w sposób tajny, 
ukryty przed okupantami.

Powstały w tym samym dniu, 
w którym pierwsza cywilno-
-wojskowa organizacja Polskie-
go Państwa Podziemnego – 
27 września 1939 r. instruktorzy 
harcerscy zdecydowali o  przej-
ściu do konspiracji. Pierwszy 
Naczelnik Szarych Szeregów 
– Florian Marciniak, stworzył 
program wojenny dla harcerzy, 
któremu nadał kryptonim „Dziś 
– Jutro – Pojutrze”. 
„Dziś” to walka, którą podjąć 
można było w warunkach okupa-
cji, zapewniając bezpieczeństwo 
harcerzom. Harcerze z  Szarych 
Szeregów w całej okupowanej 
Polsce realizowali ten punkt 
w różnorodny sposób.
ciąg dalszy na kolejnej stronie

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Szczecinie 2 października 2018 r.
Gra terenowa „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki...

Gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz, 
dowódca Służby Zwycięstwu Polski, 
czyli pierwszej organizacji powstałej 
w  ramach Polskiego Państwa Pod-
ziemnego, został wysłany przez pre-
miera i Naczelnego Wodza gen. Wła-
dysława Sikorskiego do Lwowa. Tam 
ma tworzyć struktury militarne Tajne-
go Państwa.

Gen. Stefan Grot-Rowecki, pierwszy 
komendant i twórca Armii Krajo-
wej został aresztowany przez gestapo. 
Wszystko wskazuje na to, że stało się 
to w wyniku zdrady, m.in. Ludwika 
Kalksteina, agenta gestapo, a po woj-
nie współpracownika aparatu bez-
pieczeństwa. Grot-Rowecki został 
uwięziony w  obozie koncentracyj-
nym Sachsenhausen. Stracono go na 
początku powstania warszawskiego.

Ponadto organizował opór 
ludności cywilnej i  organizo-
wał działalność tajnych sądów. 
Współtworzył listę zasad cze-
go Polakowi nie wolno robić 
w warunkach okupacji – przede 
wszystkim surowo zakazana była 
wszelka współpraca z okupan-
tem.

Szare Szeregi 
najmłodsza część Tajnego 
Państwa!

Bardzo wiele informacji na temat 
Polskiego Państwa Podziemne-
go czerpiemy z książek dwóch 
jego przedstawicieli kuriera Jana 
Karskiego i szefa Kierownictwa 
Walki Cywilnej, Stefana Kor-
bońskiego.
Korboński razem z  żoną Zofią, 
organizował radiostację i  prze-
kazywał do 
Wielkiej Bry-
tanii infor-
macje na te-
mat sytuacji 
w kraju. 

Polskie Państwo Podziemne nie mo-
głoby funkcjonować bez kontaktu ze 
światem zachodnim – urzędującym 
tam polskim rządem i  przywódcami 
państw walczących z  hitlerowskimi 
Niemcami. Łączność udało się zacho-
wać dzięki ogromnej odwadze i po-
święceniu licznych kurierów i emisa-
riuszy. 

Wśród nich wspo-
mnieć można Elż-
bietę Zawacką 
„Zo”, znaną rów-
nież jako Elisabeth 
Watson, kurierkę 
AK i jedyną kobie-
tę cichociemną. 
Jednym z bardziej 

znanych kurierów był także Jan No-
wak-Jeziorański, późniejszy autor 
książek, a także szef Rozgłośni Polskiej 
Radia Wolna Europa.

Działania okupan-
tów budziły w Pola-
kach bardzo różne 
reakcje i postawy. 
Cieszymy się dziś, 
że sporo z nich 
było pozytywnych 
i świadczyło o za-
chowaniu człowie-
czeństwa, poczuciu 

solidarności, przyzwoitości. Tak było 
w przypadku Polaków, którzy zdecy-
dowali się pomóc skazanej na zagładę 
ludności żydowskiej. Wśród postaci 
warto tu przypomnieć Irenę Sendle-
rową, kierującą działem dziecięcym 
w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”, 
który uratował od śmierci co najmniej 
kilkaset żydowskich dzieci oraz Zofię 
Kossak-Szczucką, znaną polską pisar-
kę, której gorący apel stał się przyczy-
ną powołania tej organizacji. 

Przykładowe 
gazety z artykułami, 
opisujące zagadnienia 
związane 
z grą terenową, 
przygotowane
przez IPN Oddział 
w Szczecinie

s. 118
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UKRYTE LISTY Taka forma to szansa wprowadzenia kolejnego zadania bez potrzeby anga-
żowania punktowych. Zadanie ukryte w liście powinno być możliwe do samodzielnego rozwią-
zania (np. przy pomocy „gazety” czy internetu), bez skomplikowanej instrukcji, a jego wynik ła-
twy do sprawdzenia na kolejnym punkcie lub na mecie. Formy zadań to np. krzyżówka (lepiej, 
żeby nie była zbyt rozbudowana), zaszyfrowane pytanie lub rebus, odpowiedź na które będzie 
„hasłem wejścia” na kolejny punkt. Ciekawym pomysłem jest zadanie tekstu do zapamiętania 
(przykłady w załączniku nr 6), który trzeba wyrecytować na kolejnym punkcie lub mecie. Warto 
zachęcić tu do współpracy w grupie. Takie zadanie ćwiczy pamięć, istotną nie tylko w rozwoju 
młodzieży, ale także nawiązuje do tematyki gry – tu: do „treningu Zawiszaków”. Zadanie nie 
musi być szczególnie oryginalne, jeśli idzie o formę. Pomysłowość można natomiast zainwe-
stować w sposób jego ukrycia. Przy tworzeniu kryjówki warto wspomnieć gry w podchody. 
Można wykorzystać tradycyjne metody harcerskie (np. wyznaczanie kierunku „na azymut), 
znaki patrolowe, określenie miejsca poprzez opis charakterystycznych punktów, szkic terenu 
itp. Ale można także uwzględnić nowoczesne możliwości i np. podać dane GPS, przekazać 
fotografię kryjówki (lub jej charakterystycznego szczegółu – to zwłaszcza w przypadku gier 
szkolnych) itd. Kwestią, którą należy tu przemyśleć, jest ilość ukrytych listów. Czy wystarczy 
jeden egzemplarz, który drużyny przeczytają (ew. rozwiążą) i schowają z powrotem? czy lepiej 
przygotować egzemplarzy tyle ile drużyn i ukryć je w miejscu o konkretnym promieniu zasię-
gu? Dużo niestety zależy od naszej wiary w uczciwość graczy i umiejętność gry fair play.

ZADANIA NA CAŁEJ TRASIE GRY Do zadań na trasie gry nie zawsze jest niezbędny 
punktowy (por. „ukryte listy”). By uczestnicy zachowali ciągłą czujność na trasie, można zapro-
ponować zadanie, które realizujemy podczas całej gry. Przykład: w pakiecie startowym mogą 
otrzymać kartę z fragmentami fotografii archiwalnych. Na każdej stacji zadaniowej jest jedna 
z tych fotografii w całości. Punktowi nie zwracają na nie uwagi, gracze sami powinni o tym 
pamiętać i w odpowiednim miejscu opisać fotografie. By utrudnić zadanie, każda drużyna 
/ gracz, otrzymuje tylko jeden fragment. Musi być więc czujna i pamiętać porównać swój 
fragment z fotografią na każdym punkcie (zob. załącznik nr 7). Zadaniem na trasie może być 
także rodzaj sondy (przy grze terenowej może być z tym problem, ale w grze szkolnej już nie), 
w której drużyna ma zebrać odpowiedzi na pytania związane z tematyką gry (np. dotycząca 
stanu wiedzy na ten temat wśród respondentów).

zadania terenowe:

TOR PRZESZKÓD Zawiszacy uczyli się poruszać po mieście, szykując się do roli łączni-
ków, przewodników oddziałów, listonoszy. Musieli być zwinni, ostrożni, szybcy. Tor przeszkód 
na trasie gry można zrobić w formie zwykłego slalomu (między drzewami lub przeszkodami 
ustawionymi w szkole) lub wykorzystując naturalne przeszkody leśne, bądź zasoby szkolnych 
magazynków sportowych w jakiś sposób je urozmaicić. Warto mierzyć czas, ale ponieważ 
gra jest drużynowa, należy zsumować czas każdego uczestnika. Przy tego rodzaju zadaniach 
ważne jest podkreślenie ich roli w fabule gry.

MINI-PODCHODY Zawiszacy szkolili umiejętność szybkiego i cichego poruszania się. Takie 
mini-podchody należy zorganizować w następujący sposób: wybrać teren leśny posiadający 
odpowiednie przeszkody naturalne (korzenie, kamienie, drzewa, krzaki, wzniesienia), za który-
mi można się schować. W przypadku gry przeprowadzanej w szkole takie przeszkody należy 
wcześniej przygotować. Przy tym zadaniu potrzebni są co najmniej dwaj punktowi. Cała dru-

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”
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Jak ocenić to zadanie?
pomoże poniższa tabela, którą wypełnia drugi punktowy:

I

II

runda

III

IV

V

suma

czas ze stopera1 złapani2 punkty ujemne3 punkty za metę4

* Dodatkowo na zakończenie gry można porównać najlepszy czas poszczególnych drużyn i doliczyć premię
(5–10 punktów, w zależności od ogólnie przyjętej punktacji), np. dla jednej lub trzech najszybszych drużyn.

1 włączony na pierwszy gwizdek, zatrzymany po drugim;
2 liczba złapanych; za każdą osobę złapaną odejmujemy na koniec 1 punkt;
3 za każde zachowanie przeciw komuś wpisujemy punkt ujemny, nie punktujemy wypadków, nieuwagi, niezamierzonych działań;
4 liczba osób, które dobiegły – za każdą osobę wpisujemy odpowiednią liczbę punktów: za dobiegnięcie

w I rundzie: 5 punktów, w II rundzie: 4 punkty, w III: 3 itd.; tu wpisujemy także czas najszybszego członka drużyny;

żyna na punkcie staje na wyznaczonej linii startu. Jeden z punktowych stoi w odległości kilku, 
kilkunastu metrów. Na dany znak (gwizdek, klaśnięcie, okrzyk itp.) odwraca się i liczy głośno 
do np. dziesięciu (zależy to od liczby drużyn, a także od terenu, który trzeba pokonać). W tym 
czasie cała drużyna biegnie w jego stronę. Po odliczeniu punktowy daje znak (gwizdek itp.) 
i odwraca się. Wszyscy uczestnicy do tego momentu powinni się ukryć. Każdy, kogo punktowy 
zobaczy ze swojego miejsca, zostaje wywołany i musi podejść na linię mety. Drugi punktowy 
mierzy czas, włączając stoper tylko w czasie, gdy pierwszy jest odwrócony. Obserwuje również 
zachowanie drużyny: czy pomagają sobie, czy działają przeciwko sobie. Za to drugie zachowa-
nie są punkty ujemne, gdyż Zawiszacy uczeni byli do współpracy i działania razem (koniecznie 
trzeba o tym poinformować w instrukcji do zadania!). Ponieważ nie zawsze punktowi będą 
znali imiona uczestników gry, przyda się trzeci punktowy, który będzie stał koło pierwszego 
i przyprowadzał wskazanych przez niego graczy, którzy nie zdążyli się schować lub zrobili to 
nieskutecznie. Odległość między startem a metą powinna być taka, żeby można było dobiec 
najszybciej w 2 rundzie, najpóźniej w 5 bez wskazania przez pierwszego punktowego. Po piątej 
rundzie kończymy podchody (chyba że wszyscy dobiegli lub zostali złapani wcześniej) i sumu-
jemy wyniki.

NAZWA DRUŻYNY:
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NAPIS Zasada przeprowadzenia zadania jest podobna jak przy „mini-podchodach”. Tematy-
ka nawiązuje do działalności Organizacji Małego Sabotażu. Szare Szeregi wymagały, by two-
rzone napisy spełniały kilka warunków: każda akcja musiała być ubezpieczona (tzn. przepro-
wadzana przez co najmniej dwie osoby), a napis wykonany dokładnie, wyraźnie i do końca. 
Zadanie w grze polega na wykonaniu takiego napisu (można przygotować kilka haseł: „Tylko 
świnie siedzą w kinie”, „Pawiak pomścimy”, „Polska walczy!”, „Deutschland verloren” itd.). 
Zależnie od potrzeb w grze, drużyny (lub punktowi) losują lub wybierają jedno hasło lub więcej 
(powinny być podobnej długości, trudności). Na stacji zadaniowej przygotowany jest warsztat 
pracy: płachta szarego papieru, pędzel i farba (można to oczywiście modyfikować: w grze 
szkolnej wystarczy nawet tablica i kreda). Na stacji powinno być dwóch punktowych. Jeden 
jest obserwatorem zachowania drużyny. Drugi (główny punktowy) swoistym wyznacznikiem 
czasu. Gdy drużyna wylosuje (wybierze) swoje hasło, główny punktowy odchodzi ze swojego 
punktu (np. wychodzi z klasy, odchodzi kilkadziesiąt metrów). Drużyna powinna podzielić się 
rolami – wyznaczyć „malarzy” i „czujki”, podzielić się pracą. W momencie, gdy punktowy wra-
ca, „malarze” nie mogą mieć w ręku pędzla (kredy itp.), a nikt z drużyny nie może stać bliżej 
niż metr od miejsca wykonania napisu. Umownie przyjęte jest, że gdy główny punktowy jest 
w odległości ok. 10 metrów od miejsca wykonania napisu, to nie widzi żadnych działań druży-
ny. Gdy wraca, „nie widzi” częściowego wykonania napisu. Każda drużyna ma dwa podejścia 
(główny punktowy dwa razy opuszcza miejsce wykonania napisu) do napisania całego hasła 
(lub haseł; jeśli organizatorzy zdecydują się na jedno krótkie hasło dla każdej drużyny, powinno 
przysługiwać jedno, dość krótkie podejście). Punkty przyznaje drugi punktowy. Ocenie powin-
ny podlegać: dokończenie hasła (haseł), estetyka ich wykonania, działanie w grupie (np. czy 
„czujki” ostrzegły na czas „malarzy”).

ZIELNIK Metoda harcerska od zawsze zakładała wychowanie w bliskości z naturą. W Sza-
rych Szeregach, a już szczególnie u Zawiszaków, nazwanych „najczystszym skautingiem”, nie 
było inaczej. Jednym z zadań gry terenowej (w szkolnej tego zadania raczej się nie zrobi) 
może być stworzenie „zielnika” z mniej lub bardziej znanych roślin. Zadanie to można zapro-
ponować na trasie gry, pomiędzy dwoma stacjami. W załączeniu prezentujemy przykładowy 
projekt „zielnika”. Może to być także zwyczajna kartka papieru i taśma klejąca. By było bardziej 
ekologicznie, tworzony na trasie „zielnik” można przygotować w formie wirtualnej, za pomocą 
cyfrowego aparatu fotograficznego (wystarczy telefon komórkowy). Zadanie punktowane jest 
na jednej ze stacji lub na mecie, wówczas drużyna prezentuje poszczególne, wykonane przez 
siebie fotografie, nazywając poszczególne rośliny. W ten sposób młodzież nie tylko nie niszczy 
przyrody, ale dodatkowo uczy się odpowiedniego uchwycenia kadru, dostrzega szczegół itd.

s. 118
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UKRYTA PRZESYŁKA Warszawscy Zawiszacy swoje szkolenie mogli zweryfikować, służąc 
w Harcerskiej Poczcie Polowej w czasie Powstania Warszawskiego. To zadanie terenowe na-
wiązuje do ich dzieła. Uczyć może solidności, odpowiedzialności, spostrzegawczości. Zadanie 
ma również charakter „międzystacyjny”. Na jednej ze stacji drużyny otrzymują informację, że 
na trasie ukryta jest dla nich przesyłka (informacja ta może być przekazana także poprzez list 
ukryty na trasie). Miejsce ukrycia może być szczegółowo opisane lub sfotografowane i poka-
zane drużynom lub wskazane dokładne umieszczenie na mapie lub lokalizacja GPS. Ważne 
jest, by ukryta przesyłka była w tylu egzemplarzach co ilość drużyn. Gracze szukają przesyłki, 
a następnie dostarczają w wyznaczone miejsce. Może to być kolejna stacja zadaniowa, meta 
lub podobny punkt na trasie (instrukcja dotarcia do niego podobna jak przy kryjówce).

POMIAR CZASU Ponieważ Zawiszacy uczyli się poruszania nie tylko ostrożnego i sprawne-
go, ale także szybkiego, można wprowadzić jeszcze jedno zadanie „międzystacyjne” – pomiar 
czasu. Na jednej ze stacji zadaniowej punktowy wpisuje czas wyjścia, na którejś z kolei czas 
przyjścia. Wszystkie czasy przejścia zbierane są na mecie, za najkrótsze można otrzymać 
bonusowe punkty. Ważne jest, by nie wprowadzać pomiaru czasu między stacjami, gdy ocze-
kujemy, że drużyny mają wykonać jeszcze inne zadanie (np. „Zielnik” lub Ukryty list). Jeżeli 
czas jest mierzony np. między stacją 3 a 5, zadanie na stacji 4 powinno być tak sformułowane, 
że wszystkie drużyny, które są w danym momencie na punkcie, mogą od razu przystąpić do 
zadania, a nie czekać na swoją kolejkę.

PIERWSZA POMOC Również w tej dziedzinie szkoleni byli Zawiszacy. W tym zadaniu warto 
zarówno sprawdzić podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy – najlepiej tę praktyczną 
(jak wzywać pomoc, co można zrobić będąc świadkiem wypadku, co zrobić, żeby nie zaszko-
dzić itd.), jak również promować całe zjawisko. Do współpracy warto zaprosić harcerzy, którzy 
specjalizują się zarówno w samej pomocy, jak i szkoleniach na ten temat.

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”
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Gra terenowa

dr Zofia Fenrych

praktyczne wskazówki przy przygotowaniu
scenariusza i regulamin gry:

TRASA I KOLEJNOŚĆ DRUŻYN

Częstym problemem gier terenowych jest tłok – i na trasie
(drużyny idą razem lub jedna za drugą), i na punktach. Rozwiązań jest kilka:
 

trasa jest „linearna”, ale opóźnienie kolejnych drużyn ma miejsce poprzez zadanie startowe. 
Drużyny wychodzą na trasę dopiero po poprawnym rozwiązaniu zadania. Zadanie powinno być 
dość czasochłonne (ale też nie za bardzo, by drużyny nie zniechęciły się przed wyruszeniem), 
natomiast poziom trudności trzeba dobrze rozeznać. Zadanie powinno być łatwe do zrobienia 
dla wszystkich, bardziej ćwiczyć umiejętność wyszukania informacji niż sprawdzać wiedzę. 
trasa jest „linearna”, czyli wszyscy idą od punktu pierwszego do ostatniego tą samą drogą, ale wy-
chodzą w różnych momentach. To znaczy, że zgłoszone drużyny są poinformowane, o której godzi-
nie mają przyjść na start. Nie ma wówczas jednego wspólnego rozpoczęcia gry. Takie rozwiązanie 
jest dobre, gdy gra organizowana jest na bardzo dużo drużyn i jest „imprezą towarzyszącą”.
trasa jest „linearna”, wszyscy idą tą samą drogą i przychodzą na start w wybranym przez sie-
bie momencie, ale w czasie wyznaczonym przez organizatora. Na przykład klasa X organizuje 
grę z okazji święta szkoły lub dni otwartych. Gra wyznaczona jest między 10 a 13, to znaczy, 
że w tych godzinach można podejść do punktu startowego, pobrać pakiet startowy (o nim 
będzie jeszcze mowa), poinformować się o przebiegu gry i ruszyć na trasę. Ważne, by wyzna-
czyć trasę w ten sposób, że jest możliwe jej przejście (łącznie z wykonaniem zadań) w ciągu 
np. 1 godziny. W ten sposób ostatnia grupa, która chce przejść całą trasę, powinna się zgłosić 
o 12.00. Jeśli ktoś chciałby sprawdzić po prostu, co się dzieje na grze i nie chce znaleźć się 
w rankingu, może grę rozpocząć też później, ale musi być o tym poinformowany. Przy takiej 
formie ważne jest, by punktowi mieli świadomość, że muszą cały ten czas spędzić na wyzna-
czonych im miejscach. Aczkolwiek jest możliwe przeprowadzenie gry w tej formie bez punk-
towych – poprzez ukrycie zadań w skrzynkach i dobrze skonstruowanej karcie drużyny (o tym 
więcej poniżej). Takie rozwiązanie jest dobre właśnie jako „impreza towarzysząca”. 
trasa jest „promienista”, wszyscy idą do tych samych punktów, ale w różnej kolejności. Można 
wyznaczyć każdej drużynie inną trasę od początku do końca. Jest to możliwe, gdy odległość 
między punktami nie jest duża (czyli np. w przypadku gry szkolnej). W grze terenowej, gdzie 
odległości są większe, można wyznaczyć dwa pierwsze punkty, których kolejność jest obliga-
toryjna, a następne drużyna układa już sobie sama. 
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Gra terenowa

dr Zofia Fenrych

praktyczne wskazówki przy przygotowaniu
scenariusza i regulamin gry:

Czy drużyny powinny znać całą trasę? Rozwiązań jest kilka:

drużyny w tzw. pakiecie startowym otrzymują mapę / plan gry
z zaznaczonymi stacjami zadaniowymi i trasą.
trasa jest jedna, „linearna”, ale uczestnicy jej nie znają; rozwiązanie kolejnych zadań to informacja 
o następnym punkcie (lub za rozwiązanie otrzymują w nagrodę informację o kolejnej stacji).
można też zdecydować się na wersję „pół-na-pół”. Część stacji jest zaznaczona na planie, a o 
części uczestnicy dowiadują się na trasie. Ważne jest jednak dobre rozplanowanie trasy. Jeśli 
rzeczywiście zdecydujemy się na ukrycie połowy stacji, powinny być one dość blisko, tak by 
długość trasy nie zniechęciła uczestników.

Ciekawym zabiegiem na trasie są tzw. punkty ukryte,
o czym trzeba pamiętać przy ich konstruowaniu?

jeżeli planujemy trasę „promienistą” i chcemy poinformować drużyny o „ukrytym liście” na 
trasie, trzeba to zrobić w taki sposób, by wszyscy mieli go potem „po drodze”. Patrząc na sche-
mat poniżej, informacja o „ukrytym liście” powinna znaleźć się na starcie, stacji 1 lub 2, w ten 
sposób idący zarówno trasą niebieską, jak i zieloną mają szansę go odnaleźć. 
tzw. punktem ukrytym nie musi być „list” czy w ogóle tzw. punkt bezobsługowy. Może to być 
normalna stacja zadaniowa, ale o której istnieniu dowiadują się w trakcie gry (z założeniem, 
że pozostałe punkty są uczestnikom znane).

�

�

�

�

�

2

3
pakiet startowy:
Pakiet startowy może być bogaty jak jego szumna nazwa, ale może stanowić jedynie KARTĘ DRUŻYNY. Taka 
KARTA to dobry sposób na sprawdzenie, na ilu punktach byli gracze, może być miejscem, w którym punktowi 
będą wpisywali zdobyte punkty. KARTA może także rozwiązać problem fabuły gry, czyli elementów spajających 
poszczególne punkty. Np. na KARCIE gracze mogą wpisywać kolejne fakty z historii bohatera gry (fikcyjnego lub 
rzeczywistego). Może to być również historia konkretnego wydarzenia, np. kolejne etapy II wojny światowej (por. 
załączniki 2, 4 i 5). Wówczas trzeba pamiętać, by ich kolejność była odpowiednio wpisywana przez graczy na kartę, 
by chronologia historyczna nie była zaburzona. W pakiecie startowym może znaleźć się także mapa / plan (miasta, 
terenu, szkoły). Warto dołączyć też regulamin. Jeżeli przewidujemy zadania na całą trasę (por. załącznik 7, „Ziel-
nik”), to materiały do nich również mogą znaleźć się już w pakiecie startowym. Podobnie – jeśli nie przewidujemy 
żadnego wstępu merytorycznego (wykład, pogadanka itp.), a chcemy, by gracze dysponowali sprawdzoną wiedzą 
merytoryczną, do pakietu dołączamy coś w rodzaju zaproponowanej wyżej „gazety”.
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1

przykładowa
karta drużyny

dr Zofia Fenrych

punkty za zadanie startowe

NAZWA DRUŻYNY:

historyczna gra terenowa POLEGAJ JAK NA ZAWISZY! Międzyzdroje

punkty za zadanie przy hotelu New 
Slavia [wejście na Kawczą Górę]

punkty za zadanie
przy kościele

  

  

hasło nr 1  

Polskie Państwo Podziemne to ______________ na skalę

__________________. Polakom, mimo __________________  

_____________________ ze strony okupantów, udało się

zbudować _____________________________ całe państwo,

________________, ________________, _______________,

_________________, organizacjami __________________,

a także _________________________.

1. 2.

Instytut Pamięci Narodowej
Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej
w Szczecinie

POLEGAJ JAK NA ZAWISZY!
historyczna gra terenowa

2

3

4

hasło nr 2

hasło nr 3

hasło nr 4
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A
B
C

przykładowa
karta drużyny

dr Zofia Fenrych

punkty za zadanie
na Kawczej Górze

punkty za zadanie „przy Marynarzu” 
[przyznawane na mecie]

punkty za zadanie „Kombatanci” 
[przyznawane na mecie]

punkty za quiz na mecie
[przyznawane na mecie]

punkt – Pomnik Marynarza; 
odpowiedzcie na pytania:

czas wyjścia:

czas przejścia/kolejność:

punktacja końcowa:

czas powrotu:

jak nazywał się ten człowiek?

jakiej był narodowości
i jaki zawód uprawiał?

w jaką działalność pozazawodową
był zaangażowany?

odpowiedź –
zadanie na Kawczej Górze

  

  

  

  

  

  

  

  

W okolicy Pomnika Marynarza znajdują się dwa „kamienie pamięci”. 
Jeden z nich upamiętnia postać urodzoną 7 maja 1891 r.

W strukturach Tajnego Państwa bardzo aktywna była

______________ działająca m.in. w _________________,

czyli tajnym __________________. __________________  

zajmowali się np. ___________________, podnosząc tym

samym na duchu obywateli i uprzykrzając życie okupan-

tom.

Było to np. ______________ _____________ i malowanie

_________________ czyli połączonych ________________

oznaczających _____________. W __________ najmłodszą

grupę stanowili _______________, którzy wsławili się

najbardziej pełniąc funkcje ________________________

______________ w __________________________________.

5hasło nr 5

historyczna gra terenowa POLEGAJ JAK NA ZAWISZY! Międzyzdroje
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Gra terenowa
trasy
przykładowe

dr Zofia Fenrych

start gry

start gry / meta

stacja zadaniowa 1

stacja zadaniowa 2

stacja zadaniowa 2

stacja zadaniowa 3

stacja zadaniowa 4

stacja zadaniowa 5

meta

„ukryty list”

pomiar czasu

stacja zadaniowa 3

JEDNA TRASA 
„LINEARNA”

gdy wszystkie 
drużyny idą tą 
samą trasą, 
warto zadbać,
aby nie szły 
jedna za drugą

TRASA
„PROMIENISTA”

każda drużyna 
odwiedza 
wszystkie stacje 
ale w różnej 
kolejności, poru-
szając się inną 
trasą (na sche-
macie wskazano 
dwie z wielu 
możliwości);

przykładowa trasa „linearna”:

przykładowa trasa „promienista”:

stacja zadaniowa 4

„ukryty list”/
bezobsługowa 

stacja zadaniowa

stacja zadaniowa 5 stacja zadaniowa 1

trasa 1
trasa 1

trasa 1trasa 1

tra
sa

 1

tra
sa

 1

trasa 2trasa 2

trasa 2
trasa 2

trasa 1trasa 1

trasa 1
trasa 1

tr
as

a 
1

tr
as

a 
1

tr
as

a 
1

tr
as

a 
1

trasa 2trasa 2

trasa 2trasa 2

tra
sa

 2

tra
sa

 2

tra
sa

 2

tra
sa

 2

trasa 2trasa 2
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Gra terenowa
załącznik nr 1

dr Zofia Fenrych

załącznik nr 1:

MAPA Z SZYFREM Pierwsze zadanie nie ma związku z historią czy harcerstwem. Jest bar-
dzo ogólne, ale ćwiczy posługiwanie się mapą, rozpoznawanie podstawowych krain geogra-
ficznych czy polskich miast. Aby odczytać szyfr, należy przygotować tabele w oparciu o poniż-
szy wzór:

Aby odczytać zaszyfrowaną wia-
domość, potrzebna jest mapa i ta-
bela deszyfrująca. Hasło zostanie 
zaszyfrowane za pomocą fotografii 
przedstawiających różne miejsca. 
Po połączeniu miejsc z fotografii z ich 
położeniem na mapie otrzymamy po-
zycję komórki w tabeli deszyfrującej. 
Potem należy odczytać zawartość 
komórki i złożyć hasło z otrzymanych 
liter i znaków, zachowując kolejność, 
w jakiej zostały podane fotografie.

Przygotowanie zadania należy zacząć od wpisania potrzebnych znaków do tabeli deszyfrują-
cej: tego, co jest nam potrzebne w haśle. Resztę pól uzupełniamy dowolnie:
np. chcemy, żeby drużyny ułożyły hasło: „CO OZNACZA SKRÓT GS?”.
Wpisujemy więc potrzebne nam litery i znaki w komórki, które odpowiadają fotografiom miejsc 
użytych do zaszyfrowania hasła. Resztę uzupełniamy pozostałymi literami z alfabetu, liczbami 
lub znakami.

na przykładzie komórki z czerwonym tłem
w gotowej tabeli dla gracza nie powinny się wyróżniać!
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tabela deszyfrująca, przykład:

Województwo
zachodniopomorskie

Województwo
pomorskie

Województwo
warmińsko-mazurskie

Województwo
podlaskieWojewództwo

kujawsko-pomorskie

Województwo
mazowieckie

Województwo
łódzkie

Województwo
świętokrzyskie

Województwo
podkarpackieWojewództwo

małopolskie

Województwo
śląskie

Województwo
opolskie

Województwo
dolnośląskie

Województwo
lubuskie

Województwo
lubelskie

Województwo
wielkopolskie

B

B

A

A

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

C

C

D

D

E

E

F

F

s. 112

GDAŃSK

SZCZECIN

POZNAŃ

WROCŁAW

ŁÓDŹ

KRAKÓW

Rysy

Tarnica

Święty
Krzyż

Jezioro
Śniardwy

Białowieża

WARSZAWA

l
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powrót: o zał. nr 1
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zał. nr 2
mapa nr 2
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Gra terenowa
załącznik nr 1

dr Zofia Fenrych
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Materiał dla gracza:

TABELA DESZYFRUJĄCA nr 1

MAPA nr 1
korzystając z podziału na kolumny i wiersze,

połącz miejsce na fotografii z komórką tabeli deszyfrującej

Województwo
zachodniopomorskie

Województwo
pomorskie

Województwo
warmińsko-mazurskie

Województwo
podlaskieWojewództwo

kujawsko-pomorskie

Województwo
mazowieckie

Województwo
łódzkie

Województwo
świętokrzyskie

Województwo
podkarpackieWojewództwo

małopolskie

Województwo
śląskie

Województwo
opolskie

Województwo
dolnośląskie

Województwo
lubuskie

Województwo
lubelskie

Województwo
wielkopolskie

B

B

A

A

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

C

C

D

D

E

E

F

F
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FOTOGRAFIE RÓŻNYCH MIEJSC cz. 1

szczyt Tarnica
Bieszczady

Gdańsk

domena publiczna via Wikimedia Commons

Henryk Bielamowicz, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Gra terenowa
załącznik nr 1

s. 122
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powrót: Gra teren. 
zał. nr 1
mapa nr 1

s. 130
powrót: Gra teren. 
zał. nr 2, polecenie
do wykonania
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125

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej / dr Zofia Fenrych

Gra terenowa
załącznik nr 1 FOTOGRAFIE RÓŻNYCH MIEJSC cz. 2

Monika Kowalczewska, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

domena publiczna via Wikimedia Commons

szczyt Święty Krzyż
Góry Świętokrzyskie

szczyt Rysy
Tatry

s. 122
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Gra terenowa
załącznik nr 1 FOTOGRAFIE RÓŻNYCH MIEJSC cz. 3

domena publiczna via Wikimedia Commons

Südstädter, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Szczecin

Wrocław
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Gra terenowa
załącznik nr 1 FOTOGRAFIE RÓŻNYCH MIEJSC cz. 4

Ludwig Schneider, CC BY-SA 3.0 <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>, via Wikimedia Commons

Konrad Wąsik, CC BY 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by/3.0>, via Wikimedia Commons

Kraków

Muzeum Przyrodniczo-Leśne
im. S. Miklaszewskiego

Białowieskiego Parku Narodowego
w Białowieży

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

s. 122
powrót: Gra teren. 
zał. nr 1
mapa nr 1

N

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rynek_Glowny_w_Krakowie.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bia%C5%82owie%C5%BCa,_Poland_-_panoramio_(13).jpg
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Gra terenowa
załącznik nr 1 FOTOGRAFIE RÓŻNYCH MIEJSC cz. 5

MAx 92, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Marcin Białek, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Łódź

Warszawa

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

s. 122
powrót: Gra teren. 
zał. nr 1
mapa nr 1

N

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ulica_Piotrkowska_in_Lodz.JPG
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg
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Gra terenowa
załącznik nr 1 FOTOGRAFIE RÓŻNYCH MIEJSC cz. 6

nocnalunatyczka, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Radomil, CC-BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

Jezioro Śniardwy, Mazury

Poznań

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

s. 122
powrót: Gra teren. 
zał. nr 1
mapa nr 1

N

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:%C5%9Aniadrwy_-_panoramio.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Poznanskie_Krzyze_Pomnik.jpg
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Gra terenowa
załącznik nr 1

dr Zofia Fenrych

zadanie w praktyce:
Gracze otrzymują następujący pakiet:
mapa Polski;
tabela deszyfrująca;
pakiet fotografii miejsc położonych w Polsce;
karta ze zdaniem do deszyfracji ukrytym poprzez szczególne ułożenie fotografii z pakietu;

polecenie przykładowe:
PRZY POMOCY MATERIAŁÓW ZAŁĄCZONYCH W PAKIECIE ODGADNIJ
HASŁO ZASZYFROWANE ZA POMOCĄ PONIŻSZYCH FOTOGRAFII:

�
�
�
�

ZASZYFROWANE ZDANIE TO: _________________________________________________

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Rysy16.JPG/800px-Rysy16.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Rysy16.JPG/800px-Rysy16.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Rynek_Glowny_w_Krakowie.jpg/800px-Rynek_Glowny_w_Krakowie.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/58/Rynek_Glowny_w_Krakowie.jpg/800px-Rynek_Glowny_w_Krakowie.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Bia%C5%82owie%C5%BCa%2C_Poland_-_panoramio_%2813%29.jpg/800px-Bia%C5%82owie%C5%BCa%2C_Poland_-_panoramio_%2813%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/05/Bia%C5%82owie%C5%BCa%2C_Poland_-_panoramio_%2813%29.jpg/800px-Bia%C5%82owie%C5%BCa%2C_Poland_-_panoramio_%2813%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/Poznanskie_Krzyze_Pomnik.jpg/450px-Poznanskie_Krzyze_Pomnik.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg/800px-Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg/800px-Warszawa_Pa%C5%82ac_Prezydencki_2011.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/PolandSzczecinPanorama.JPG/800px-PolandSzczecinPanorama.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c3/Gda%C5%84sk%2C_D%C5%82ugie_Pobrze%C5%BCe_%28HB1%29.jpg/800px-Gda%C5%84sk%2C_D%C5%82ugie_Pobrze%C5%BCe_%28HB1%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/Ratusz_wroclaw.JPG/800px-Ratusz_wroclaw.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Ulica_Piotrkowska_in_Lodz.JPG/800px-Ulica_Piotrkowska_in_Lodz.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/42/Tarnica_1.jpg/800px-Tarnica_1.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8d/%C5%9Aniadrwy_-_panoramio.jpg/800px-%C5%9Aniadrwy_-_panoramio.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/PolandSzczecinPanorama.JPG/800px-PolandSzczecinPanorama.JPG
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/47/%C5%9Aw_Krzy%C5%BC.jpg/800px-%C5%9Aw_Krzy%C5%BC.jpg
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CO OZNACZA SKRÓT GS? Takie hasło zaszyfrowano w zadaniu przykładowym. Ale foto-
grafie i mapę można wykorzystywać wielokrotnie (warto więc zainwestować w zalaminowanie 
tej części materiałów), zmieniając tylko tabelę deszyfrującą. Ogólność tematu pozwala zadanie 
wykorzystać przy różnej tematyce. Dobór zdjęć i mapy może być jednak zupełnie inny, bardziej 
osadzony w epoce (por. MAPA Z SZYFREM nr 2.)
Skrót GS oznacza Grupy Szturmowe (najstarsza grupa wiekowa Szarych Szeregów).

Gra terenowa
załącznik nr 2

dr Zofia Fenrych

załącznik nr 2:

MAPA Z SZYFREM nr 2 Schemat zadania jest taki sam jak przy Mapie z szyfrem 1. Tym razem 
zastosowano jednak mapę historyczną i fotografie archiwalne. Ma to swoje niewątpliwe plusy: gra 
jest bardziej osadzona w historii, z drugiej strony nie jest już tak wielorazowego użytku jak poprzednia 
wersja. Modyfikacją jest również zastosowanie całych słów w tabeli deszyfrującej. Hasło może two-
rzyć związane z fabułą zdanie, które gracze wpisują w kartę drużyny lub po prostu muszą zapamiętać.

zadanie:
Pakiet:
mapa Polski pod dwoma okupacjami: niemiecką i radziecką;
tabela deszyfrująca;
pakiet fotografii wydarzeń na ziemiach polskich z okresu II wojny światowej;
karta ze zdaniem do deszyfracji ukrytym poprzez umieszczenie fotografii z pakietu w pewnej 
kolejności, jest to nie tylko kolejność chronologiczna, ale także ukryta informacja;

PRZYKŁAD JAK NALEŻY ROZUMIEĆ ZADANIE:
Przypuśćmy, że na jednej z fotografii jest Łuck, jego para na mapie to D3. W komórce D3 tabeli deszyfrującej 
znajduje się słowo „Schlezwig-Holstein”, czyli nazwa niemieckiego pancernika ostrzeliwującego Wybrzeże.

polecenie:
POŁĄCZ MIEJSCA NA MAPIE Z FOTOGRAFIAMI WYDARZEŃ PRZEDSTAWIONYMI NA KAR-
CIE ZE ZDANIEM DO DESZYFRACJI, ODNAJDŹ PARĘ LITERA-CYFRA DLA DANEGO MIEJSCA 
I, PRZY UŻYCIU TABELI DESZYFRUJĄCEJ ORAZ RESPEKTUJĄC KOLEJNOŚĆ FOTOGRAFII 
NA KARCIE, ODCZYTAJ ZASZYFROWANE ZDANIE:

polecenie dodatkowe:
ABY UŁATWIĆ SOBIE PRACĘ, WYKORZYSTAJ PONIŻSZĄ TABELĘ: W POLA JASNE WPISZ 
PARĘ LITERA-CYFRA, W POLA CIEMNE SŁOWA Z KOMÓREK TABELI DESZYFRUJĄCEJ; 
GOTOWE HASŁO MOŻNA WPISAĆ W KARTĘ DRUŻYNY:

�
�
�
�

s. 112
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powrót: o zał. nr 2 
we wstępie do
Gry terenowej

s. 118
powrót: o zał. nr 2 
we wstępie do
Gry terenowej
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Gra terenowa
załącznik nr 2

dr Zofia Fenrych
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FOTOGRAFIE WYDARZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 1

Ostrzał Gdyni przez niemiecki pancernik Schlezwig-Holstein w czasie Września 1939 r.
domena publiczna via Wikimedia Commons

Oddział Stanisława Jankowskiego ps. „Agaton” w czasie Powstania Warszawskiego, 1944 r.
domena publiczna via Wikimedia Commons

Gra terenowa
załącznik nr 2

s. 132

s. 131

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra 
teren., wstęp
zał. nr 2

powrót: Gra teren. 
zał. nr 2
mapa nr 2

N

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Schleswig_Holstein_firing_Westerplatte_September_1939.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Powstanie_Warszawskie_Patrol_Agatona.jpg
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Spotkanie żołnierzy Wehrmachtu i Armii Czerwonej w Brześciu nad Bugiem, 1939 r.
Contando Estrelas, CC BY-SA 2.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0>, via Wikimedia Commons

Operacja „Ostra Brama” – wyzwolenie Wilna przez Armię Krajową, 1944 r.
domena publiczna via Wikimedia Commons

Gra terenowa
załącznik nr 2

FOTOGRAFIE WYDARZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 2

s. 132

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra teren. 
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Desfile_conjunto_nazi-sovi%C3%A9tico_en_Brest-Livosk,_Polonia,_22_de_septiembre_de_1939_-_36553545310_Nazi-Soviet_parade_Brest-Livosk_Poland_1939-09-22.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:19440712_soviet_and_ak_soldiers_vilnius.jpg
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Defilada kawalerii sowieckiej we Lwowie, 1939 r.
domena publiczna via Wikimedia Commons

Litzmannstadt Ghetto, czyli getto dla ludności żydowskiej w Łodzi, 1940–1944.
Bundesarchiv, R 49 Bild-1733 / Holtfreter, Wilhelm / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Gra terenowa
załącznik nr 2

FOTOGRAFIE WYDARZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 3

dr Zofia Fenrych

s. 132

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra teren. 
zał. nr 2
mapa nr 2

N

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bundesarchiv_R_49_Bild-1733,_Polen,_Ghetto_Litzmannstadt,_Br%C3%BCcke.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lviv_1939_Sov_Cavalry.jpg
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Niemieckie represje wobec ludności polskiej w Bydgoszczy, 1939 r.
domena publiczna via Wikimedia Commons

Arthur Greiser, namiestnik II Rzeszy w Kraju Warty, rezydujący w Poznaniu, 1939–1945.
Bundesarchiv, Bild 183-E12078 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Gra terenowa
załącznik nr 2

FOTOGRAFIE WYDARZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 4

dr Zofia Fenrych

s. 132

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra teren. 
zał. nr 2
mapa nr 2

N

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bundesarchiv_Bild_183-E12078,_Posen,_Amtseinf%C3%BChrung_Arthur_Greiser.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Public_execution_of_Polish_hostages_in_Bydgoszcz_(1939).jpg
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Hans Frank, Generalny Gubernator okupowanych ziem polskich, rezydujący w Krakowie, 1939–1945.
Bundesarchiv, Bild 121-0270 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 DE
<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/de/deed.en>, via Wikimedia Commons

Więzienie niemieckie na zamku w Lublinie, 1944 r.
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Lublinie

Gra terenowa
załącznik nr 2

FOTOGRAFIE WYDARZEŃ NA ZIEMIACH POLSKICH
PODCZAS II WOJNY ŚWIATOWEJ cz. 5

dr Zofia Fenrych

s. 132

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra teren. 
zał. nr 2
mapa nr 2

N

https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Bundesarchiv_Bild_121-0270,_Polen,_Krakau,_Polizeiparade,_Hans_Frank.jpg
https://www.mnwl.pl/
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Gra terenowa
załącznik nr 2

dr Zofia Fenrych

KARTA ZE ZDANIEM DO DESZYFRACJI

ZASZYFROWANE ZDANIE TO: _________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

tabelka pomocnicza:

s. 131

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra 
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zał. nr 2
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https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/aa/Schleswig_Holstein_firing_Westerplatte_September_1939.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Public_execution_of_Polish_hostages_in_Bydgoszcz_%281939%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a8/Desfile_conjunto_nazi-sovi%C3%A9tico_en_Brest-Livosk%2C_Polonia%2C_22_de_septiembre_de_1939_-_36553545310_Nazi-Soviet_parade_Brest-Livosk_Poland_1939-09-22.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fa/Lviv_1939_Sov_Cavalry.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/22/Bundesarchiv_Bild_183-E12078%2C_Posen%2C_Amtseinf%C3%BChrung_Arthur_Greiser.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/56/Bundesarchiv_Bild_121-0270%2C_Polen%2C_Krakau%2C_Polizeiparade%2C_Hans_Frank.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Bundesarchiv_R_49_Bild-1733%2C_Polen%2C_Ghetto_Litzmannstadt%2C_Br%C3%BCcke.jpg
https://bytom.fotopolska.eu/1706/1706549/Lublin_Zamek_Krolewski_-_Muzeum_Lubelskie.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/19440712_soviet_and_ak_soldiers_vilnius.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d8/Powstanie_Warszawskie_Patrol_Agatona.jpg
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O ŚWICIE 1.09.1939 R. NIEMCY ZAATAKOWAŁY POLSKĘ, WZDŁUŻ CAŁEJ 
GRANICY, Z LĄDU, Z POWIETRZA I OD STRONY MORZA. Takie hasło zaszyfrowa-
no w zadaniu powyżej. Tabelę deszyfrującą można wykorzystać także w kolejnym zadaniu. 
Z ostatniego wiersza i ostatniej kolumny można odczytać następujące zdania: 17.09.1939 r. 
rozpoczęła się agresja ZSRS na Polskę. „Cios nożem w plecy!” Niemcy i ZSRS podzieliły 
się Polską. Część historyków nazywa to IV rozbiorem Polski.

Gra terenowa
załącznik nr 3

dr Zofia Fenrych

załącznik nr 3:

NAZEWNICZA ROZSYPANKA Poniżej przedstawiamy przykładową rozsypankę skojarze-
niową, łączącą temat Polskiego Państwa Podziemnego z Szarymi Szeregami.

Poprawne TRIADY SKOJARZENIOWE to: 

Florian Marciniak + Stanisław Broniewski + Leon Marszałek = naczelnicy Szarych Szeregów 
Wola + Stare Miasto + Czerniaków = szlak bojowy batalionów harcerskich 
„Radosław” + „Zośka” + „Parasol” = dwa bataliony harcerskie
wchodzące w skład Zgrupowania „Radosław” 
Pogotowie Harcerek + Związek Koniczyn + „Bądź Gotów!” = kryptonimy Organizacji Harcerek ZHP
„Zawisza” + „Bojowe Szkoły” + „Grupy Szturmowe” = grupy wiekowe Szarych Szeregów
Cyryl Ratajski + Jan Piekałkiewicz + Jan Stanisław Jankowski = trzech Delegatów Rządu na Kraj 
Jan Karski + Elżbieta Zawacka + Jan Nowak-Jeziorański = kurierzy Polskiego Państwa Podziemnego 
Aleksander Kamiński + „Przodownik” + „Wielka Gra” = autor i jego dwa dzieła

�
�
�

� 
�
�
�
�

Florian Marciniak

Czerniaków

Leon Marszałek

Stare Miasto

Stanisław Broniewski

„Zośka”

Wola

Aleksander Kamiński
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„Parasol”

Cyryl Ratajski

„Bojowe Szkoły”

„Przodownik”

Pogotowie Harcerek

Jan Stanisław 
Jankowski

Bądź Gotów!

Elżbieta Zawacka

„Radosław”

Jan Piekałkiewicz

„Grupy Szturmowe”

„Wielka Gra”

Związek Koniczyn

Jan Karski

„Zawisza”

Jan Nowak- 
-Jeziorański

Gra terenowa
załącznik nr 3

dr Zofia Fenrych

POTENCJALNE PROBLEMY: można stworzyć więcej „triad skojarzeniowych” niż te wymienione powyżej, 
np. „Zośkę” i „Parasol” połączyć z „Grupami Szturmowymi”, bo to w ich ramach działały bataliony harcerskie, 
wówczas jednak pozostanie nam „luzem” „Radosław”, a także para „BS” i „Zawiszacy”. Przy zadaniu, które jest 
elementem rywalizacji, trzeba uznać jedną odgórną prawidłową odpowiedź. Te hasła można jednak wykorzystać 
do dalszej gry w skojarzenia, np. na lekcji o Polskim Państwie Podziemnym lub Powstaniu Warszawskim.

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

N
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Gra terenowa
załącznik nr 4

dr Zofia Fenrych

załącznik nr 4:

PORTRETY Z SZYFREM Zadanie polega na dopasowaniu imienia i nazwiska do portre-
tu, a następnie rozszyfrowanie hasła. Warto ponumerować portrety, żeby słowa hasła miały 
odpowiednią kolejność. Zaszyfrowane słowa przy kartonikach z nazwiskami mogą być po tej 
samej stronie lub na rewersie kartonika. Zastosowano szyfr GA – DE – RY – PO – LU – KI, 
w którym każdą literę zamieniamy (G na A, A na G, L na U, U na L itd.), a jeśli jakiejś litery nie 
ma (np. W, C, Z, J itd.), zostawiamy bez zmian. Tu zostały wykorzystane grafiki z historycznej 
gry edukacyjnej „Polskie Państwo Podziemne” wydanej przez Oddział IPN w Szczecinie.

SZYFR:
G
D
R
P
L 
K

A
E
Y
O
U
I

1. JLŻ 27.09.1939 3. TGJNDAP OGŃSTWG:

5. K SZGYD

2. OKDYWSZD

4. ZWRCKĘSTWL 6. TDAP ENKG

7. EZKDŃ 8. OGŃSTWG

Cz. 1: Portrety

Ilustracje wykonał Tomasz Bereźnicki

s. 112

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: o zał. nr 4 
we wstępie do
Gry terenowej

s. 118
powrót: o zał. nr 4 
we wstępie do
Gry terenowej

N

http://www.bereznicki.pl/
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Gra terenowa
załącznik nr 4

dr Zofia Fenrych

gen. Stefan 
Grot-Rowecki

Florian
Marciniak

gen. August Emil 
Fieldorf „Nil”

Irena
Sendlerowa

Elżbieta
Zawacka „Zo”

Jan Nowak-
-Jeziorański

rotm.
Witold Pilecki

Aleksander 
Kamiński

SŁLŻBGSTYLITLYROPWSTGŁR

OPUSIK SZDYDAK!

OPUSIKDAP OPEZKDMNDAP.

PBCHPEZKMR

SZYFR:
G
D
R
P
L 
K

A
E
Y
O
U
I

Cz. 2: Imiona
i nazwiska

ZASZYFROWANE ZDANIE TO: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

N
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JUŻ 27.09.1939 POWSTAŁY PIERWSZE STRUKTURY TAJNEGO PAŃSTWA: 
SŁUŻBA ZWYCIĘSTWU POLSKI I SZARE SZEREGI! TEGO DNIA OBCHODZI-
MY DZIEŃ POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO.
Takie hasło zaszyfrowano w zadaniu powyżej.

Gra terenowa
załącznik nr 5

załącznik nr 5:

SCHEMAT Z LUKAMI Przykładowy schemat pochodzi z edukacyjnej gry historycznej Od-
działu IPN w Szczecinie pt. „Polskie Państwo Podziemne”. Nawiązuje on do znanych przed-
stawień struktury Tajnego Państwa. Przygotowanie ćwiczenia polega na tym, by z wydruko-
wanego schematu usunąć kilka elementów. Na usuniętych kawałkach napisać fragmenty 
lub całe hasło (może być ono pytaniem, na które gracze muszą odpowiedzieć). Zadaniem 
uczestników gry jest poprawne ułożenie brakujących kawałków i zapisanie hasła.

UWAGA! Przy wyborze pól do wycięcia warto pamiętać o względach praktycznych: jeśli wyt-
niemy zbyt dużo pól koło siebie, schemat może nam się podrzeć:

!!

dr Zofia Fenrych

WO

 

PODZIEMNE

WO

 

PODZIEMNE

Polskie Państwo Podziemne to edukacyjna gra historyczna, której głównym zamierze-
niem jest przedstawienie szerokiego spektrum działalności Polskiego Państwa Podziemnego.

Na potrzeby projektu została wytworzona oryginalna szata 
graficzna, która w komiksowej stylistyce ujęła zarówno bo-
haterów niniejszego wydawnictwa, jak i schemat struktury 
działalności Polskiego Państwa Podziemnego. Zamysłem 
autorów było naświetlenie odbiorcy rozmachu i skali działal-
ności PPP poprzez szereg postaci istotnych dla faktografii, 
jak i graficzne zilustrowanie na „nowo” schematu struktur 
Polskiego Państwa Podziemnego, którego symboliczny wy-
miar stanowi niejako inspirację dla odbiorcy do pochylenia 
się i „odszyfrowania” zawartych w nim treści.

Gra składa się z kilku wariantów, które można swobodnie 
modyfikować i dostosowywać do poziomu graczy. Warstwę 
merytoryczną wzbogaca dołączona broszura, w której za-
mieszczono esej historyczny poświęcony Polskiemu Pań-
stwu Podziemnemu oraz biogramy bohaterów.

Poprzez dobór postaci gra wydatnie przybliży wiedzę o Polskim Państwie Podziemnym młodszemu 
odbiorcy, a także posłuży nauczycielom jako atrakcyjne narzędzie popularyzacji rodzimej historii.

Autorzy gry: dr Zofia Fenrych, Maciej Frycz | Projekt graficzny: Tomasz Bereźnicki

więcej informacji:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/81906,Polskie-Panstwo-Podziemne.html

możliwość zakupu:
https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/polskie-panstwo-podziemne-edukacyjna-gra-historyczna,461876

CIEKAWOSTKA:

s. 141

s. 112

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: o zał. nr 5 
we wstępie do
Gry terenowej

powrót: Gra 
teren., zał. nr 4 
portrety z szyfrem

s. 118
powrót: o zał. nr 5 
we wstępie do
Gry terenowej

N

https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ppp/do-pobrania/
https://www.prezydent.pl/archiwum-lecha-kaczynskiego/ppp/do-pobrania/
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/81906,Polskie-Panstwo-Podziemne.html
https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/polskie-panstwo-podziemne-edukacyjna-gra-historyczna,461876
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Gra terenowa
załącznik nr 5

Ilustracje wykonał 
Tomasz Bereźnicki

N

http://www.bereznicki.pl/
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1
Gra terenowa
załącznik nr 6

dr Zofia Fenrych

załącznik nr 6:

„UKRYTE LISTY” Poniżej przedstawiamy przykładowe ukryte listy.

tekst do zapamiętania nr 1

UWAGA! ta informacja musi tu zostać do końca gry! nie zabieracie jej ze sobą.
Waszym zadaniem jest zapamiętanie poniższej informacji i przekazanie jej –
w formie raportu – najbliższemu punktowemu!

Szare Szeregi dzieliły się na trzy grupy wiekowe:
ZAWISZA, BOJOWE SZKOŁY i GRUPY SZTURMOWE.
Do tej ostatniej mogli należeć pełnoletni harcerze.

Nazwy struktur terenowych zostały zaszyfrowane:
Główna Kwatera ZHP przyjęła nazwę PASIEKA,
chorągiew to UL,
hufiec – RÓJ,
drużyna – RODZINA,
a jeden zastęp lub patrol – PSZCZOŁA. 

Harcerze Szarych Szeregów działali według
wojennego programu wychowawczego o kryptonimie:
DZIŚ – JUTRO – POJUTRZE. 

Organizacja Harcerek działała pod kryptonimami
ZWIĄZEK KONICZYN i „BĄDŹ GOTÓW”. 

W 1989 r. Szare Szeregi zostały odznaczone
Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego VIRTUTI MILITARI.

s. 113

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: o zał. nr 6 
we wstępie do
Gry terenowej

N
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2

3

Gra terenowa
załącznik nr 6

dr Zofia Fenrych

tekst do zapamiętania nr 2

zaszyfrowane pytanie

UWAGA! Waszym zadaniem jest zapamiętanie poniższej informacji i przekazanie jej 
z pamięci (!) punktowemu na mecie! Podzielcie się zdaniami – jest ich dokładnie 10. 
W treści jest też 10 wyrażeń, które są kluczowe dla punktowego. Jeśli powiecie je 
wszystkie – będą punkty. 

 Mimo powszechnego terroru niemieckiego, w kraju rozwinęło się na wiel-
ką skalę podziemne życie kulturalne, obejmujące wszystkie dziedziny twórczości. 
Pomoc materialną środowisku twórczemu starał się zapewnić m.in. Departament 
Oświaty i Kultury Delegatury Rządu RP. W mieszkaniach prywatnych odbywały 
się koncerty, przedstawienia teatralne, wieczory literackie. Dynamicznie rozwijał 
się podziemny ruch wydawniczy. W czasie wojny ukazało się blisko 1500 tytułów 
czasopism konspiracyjnych. Podziemne gazetki były źródłem informacji i stano-
wiły oręż w walce z propagandą wroga. Wydawano książki, wśród nich opowieść 
o harcerzach Szarych Szeregów – „Kamienie na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, 
„Dywizjon 303” Arkadego Fiedlera o bohaterstwie lotników polskich w czasie bitwy 
o Anglię, „Na oczach świata” Marii Kann o zagładzie getta warszawskiego i walce 
żydowskich bojowników. Bujny rozwój prasy konspiracyjnej nie byłby możliwy bez 
sprawnie funkcjonującego zaplecza technicznego – podziemnych drukarni. Obsłu-
ga tajnej drukarni należała do najtrudniejszych form działalności konspiracyjnej, 
bo odgłos pracującej maszyny mógł doprowadzić do dekonspiracji. Wykrycie dru-
karni przez Niemców równało się śmierci jej obsługi.

Rozszyfrujcie poniższe pytanie – na odpowiedź czeka najbliższy punktowy:

ITO BRŁ OKEYWSZRM NGCZDUNKIKDM SZGYRCH SZDYDAÓW?

Na stronie następnej wskazówki i podpowiedzi.

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

N
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4

GADERYPOLUKI to wyraz-klucz do użytego w powyższym zadaniu szyfru. Jest to szyfr o niewielkim 
stopniu trudności. Bardzo popularny wśród zuchów. Kluczem do rozwiązania jest wcześniej wspomnia-
ny wyraz GADERYPOLUKI podzielony na sylaby: GA – DE – RY – PO – LU – KI.
Metoda szyfrowania polega na podmienianiu liter w szyfrowanym wyrazie. Jeśli w wyrazie mamy literkę 
„O”, to patrzymy na klucz i zauważamy, że literka „O” jest w sylabie z literką „P”, więc zamiast „O” wpi-
sujemy „P”. Literki, które nie znajdują się w kluczu, po prostu zostawiamy:

przykład:
wyraz do zaszyfrowania:   H A R C B O O K

podzielony na sylaby klucz:  GA – DE – RY – PO – LU – KI

wyraz zaszyfrowany:   H G Y C B P P I

Podobne słowa klucze możemy wymyślać samemu, innymi znanymi są:

KO – NI – EC – MA – TU – RY KA – CE – MI – NU – TO – WY NO – WE – BU – TY – LI – SA
PO – LI – TY – KA – RE – NU MO – TY – LE – CU – DA – KI GU – BI – KA – LE – SO – NY
    KA – LI – NO – WE – BU – TY 

Szyfry i ich opis zaczerpnięte z:
Harcbook, czyli internetowy poradnik harcerski http://fenek.eu/index.php/lacznosc/articles/szyfry.html 

KTO BYŁ PIERWSZYM NACZELNIKIEM SZARYCH SZEREGÓW?
Takie hasło zaszyfrowano w zadaniu powyżej. Odpowiedź to Florian Marciniak.

Gra terenowa
załącznik nr 6

dr Zofia Fenrych

przeniesienie i ukrycie przesyłki

Przykładowa fotografia miejsca, w którym ukryto przesyłkę.
fot. Z. Fajger

s. 146

s. 141

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: Gra 
teren., zał. nr 4 
portrety z szyfrem

powrót: Gra 
teren., zał. nr 6 
zdanie do rozkod.

N

http://fenek.eu/index.php/lacznosc/articles/szyfry.html
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Gra terenowa
załącznik nr 7

dr Zofia Fenrych

załącznik nr 7:

ZADANIE FOTOGRAFICZNO-DETALICZNE NA CAŁĄ TRASĘ
Poniżej znajdują się przykładowe fotografie z wybranym szczegółem:

Szare Szeregi. Napisy wykonane przez członków Organizacji Małego 
Sabotażu „Wawer” 1944 r. (archiwum Ilustracji WN PWN SA)

1 sierpnia 1944 r., w stolicy o 17.00 wybiła godzina „W” – rozpoczęło 
się powstanie warszawskie. Ok. 50 tys. powstańców stanęło naprze-
ciw 16 tys. żołnierzy niemieckich (Eugeniusz Lokajski/domena pu-
bliczna via Wikimedia Commons)

Żołnierze z batalionu "Pięść" bronią barykady przy ul. Siennej w War-
szawie. W głębi widać nieistniejącą dziś kamienicę wydawnictwa 
Gebethner i Wolff (Stefan Bałuk/domena publiczna via Wikimedia 
Commons)

hasło: Kamienica wydawnictwa
Gebethner i Wolff

s. 115

s. 113

s. 118

Gra terenowa lub szkolna „Polegaj jak na Zawiszy! Tropem powstańczej przesyłki…”

powrót: o zał. nr 7 
we wstępie do
Gry terenowej

powrót: o zał. nr 7 
we wstępie do
Gry terenowej

powrót: Gra 
teren., przykł.
do zad. Napis

N

https://mm.pwn.pl/ency/jpg/583/1e/d96i4055.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Lokajski_-_Niemieckie_ulotki_%281944%29.jpg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2a/Warsaw_Uprising_by_Ba%C5%82uk_-_Batalion_Pi%C4%99%C5%9B%C4%87_na_%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bciu.jpg
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Wawer;3994341.html#prettyPhoto[gallery]/0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lokajski_-_Niemieckie_ulotki_(1944).jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Warsaw_Uprising_by_Ba%C5%82uk_-_Batalion_Pi%C4%99%C5%9B%C4%87_na_%C5%9Ar%C3%B3dmie%C5%9Bciu.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_firmy_Gebethner_i_Wolff_w_Warszawie
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Turniej drużynowy 
„Szare Szeregi”

Turniej

dr Zofia Fenrych

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”
dr Zofia Fenrych

informacje wstępne:
Przedstawiamy propozycję konkursu, który przeprowadza się w formie turnieju drużyn. 
Można go przeprowadzić w klasie, dzieląc uczniów na grupy, lub na zbiórce harcerskiej 
(obozie bądź zimowisku), wykorzystując w tym współzawodnictwo zastępów. Prezento-
wane zadania zostały przygotowane i wykorzystane na turniejach historycznych organizo-
wanych przez edukatorów z Oddziału IPN w Szczecinie. Doświadczenie podpowiada, że 
można zorganizować najwyżej 4 rundy. Gotowych do przeprowadzenia takiego konkursu 
zachęcamy do wyboru spośród poniższych propozycji, a także modyfikacji w taki sposób, 
by dostosować poziom do uczniów i harcerzy. 
Prezentujemy przykładowe zadania, z których można skompilować gotowy turniej. Warto 
je mieszać pod względem formy, uzupełniać o nagrania dźwiękowe, fragmenty filmów. Za 
niezbędne uważamy podanie poprawnych odpowiedzi. Do przygotowania się warto pod-
sunąć konkretne zagadnienia, a nawet bibliografię. Część zadań wymaga przygotowania 
wydruków, w części można wykorzystać tylko kartkę i długopis. 

typy zadań:
KRZYŻÓWKI
Trzy krzyżówki o różnym stopniu trudności
(jedna krzyżówka może stanowić jedną rundę). (załączniki 1, 2, 3)

KARTY PRACY
Akcje dywersyjne Grup Szturmowych (karta pracy + zadania: należy je skopiować w takiej ilości, 
ile jest drużyn turniejowych. Wszystkie drużyny otrzymują kartę pracy. Na dany przez prowadzące-
go znak przedstawiciel każdej grupy pobiera z wyznaczonego miejsca zadanie 1. Gdy drużyna je 
skończy, przedstawiciel pobiera zadanie 2 itd. Liczyć powinna się przede wszystkim poprawność 
wykonania, ale można również uwzględnić punkty za szybkość). (załącznik 4)

Dwie wersje zadania z cytatami (w jednej drużyny widzą i jednocześnie mogą słyszeć od-
czytywane fragmenty; w takim zadaniu sprawdzamy umiejętność interpretacji, odniesienia 
fragmentu wypowiedzi do większego zjawiska. Uwaga! przygotowane cytaty można również 
nagrać i odsłuchać w czasie turnieju. W drugiej wersji tylko je słyszą. To zadanie sprawdza 
umiejętność uważnego słuchania. Przygotowane cytaty należy nagrać przed turniejem (naj-
lepiej przez różne osoby). Uczestnicy zapoznają się z pytaniami, a następnie odsłuchują przy-
gotowane fragmenty i odpowiadają na pytania. Jeżeli nie ma sprzętu, którym by można się 
posłużyć przy stworzeniu nagrań, można je odczytać „na żywo”. (załączniki 5 i 6)

Symbole i pojęcia związane z Szarymi Szeregami. (załącznik 7)

Zadania poświęcone trzem bohaterom Szarych Szeregów (tu przygotowano kartę nt. Aleksan-
dra Kamińskiego, Jana Rodowicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego). (załącznik 8)

Harcerskie piosenki (piosenki mogą być również cytatami, można do nich zadać pytania, moż-
na stworzyć rundę w typie programu „Jaka to melodia” itd.). (załącznik 9)

„Kto → co?” – do krótkich biogramów należy przyporządkować imię i nazwisko osoby. (załącznik 10)

�

�

�
�

�

�

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7

s. 112

powrót: Podst.
prog. hist. lic./
tech. zakr. podst.

powrót:
wstęp
Gry terenowej

N
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Turniej

dr Zofia Fenrych

ZGADYWANKI
W załączniku znajduje się lista zdań, które mają naprowadzić drużyny na odgadywaną po-
stać. Prowadzący turniej po kolei odczytuje zdania, a uczestnicy zgadują, o kogo chodzi. Przy 
mniejszej liczbie drużyn (do 5) można to zadanie przeprowadzić ustnie – tzn. uczniowie zgła-
szają się do odpowiedzi. Wówczas można wprowadzić modyfikację: jeżeli drużyna zgłosi się 
po pierwszym zdaniu i odpowie poprawnie – otrzymuje 5 punktów, jeśli po drugim: 3 punkty 
itd. Sekretarz lub jury zapisuje wyniki. Prawidłowa odpowiedź znajduje się w kwadratowym 
nawiasie [ ]. (załącznik 11)

PRAWDA / FAŁSZ
Każda drużyna otrzymuje dwie kartki formatu A4 – jedna z dużą literą P, druga z literą F. Pro-
wadzący kolejno czyta zdania, a drużyny podnoszą odpowiednie wg nich karty. Sekretarz lub 
jury zapisuje wyniki. (załącznik 12)

PYTANIA DO WYBORU
Prowadzący turniej przygotowuje planszę wg wzoru poniżej (może być tu również wykorzystana 
prezentacja powerpoint). Drużyny w ustalonej kolejności (np. wg liczby zdobytych do tej pory 
punktów, wg alfabetu itp.) wybierają pytanie dla siebie, podając kolor i liczbę punktów (punkta-
cję można dostosować do ogólnej punktacji turniejowej – tu podana jest dość wysoka). Mogą 
wybrać pytanie łatwiejsze, ale i za mniej punktów lub zaryzykować i spróbować odpowiedzieć 
na wysoko punktowane pytanie trudne. Przykładowe pytania prezentuje załącznik nr 13.

wzór planszy
(pytania mogą być napisane z drugiej strony każdego z kolorowych prostokątów):

Zadania przygotowali edukatorzy z Oddziału IPN w Szczecinie, oprac. dr Zofia Fenrych

10

10

10

10

10

20 30 40

20 30 40

20 30 50

20 30 50

20 30 60

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

N



151

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Turniej
załącznik nr 1

dr Zofia Fenrych

1

2

3

4

5 7

8

6

KRZYŻÓWKA nr 1

PIONOWO
1. „Praca w wolnej i niepodległej Polsce” w programie Szarych Szeregów miała kryptonim?; 
3. Najmłodsi harcerze Szarych Szeregów;
4. Nazwa kompanii wydzielonej, z której powstał batalion „Parasol”; 
6. Akcja propagandowa Szarych Szeregów wobec Niemców; 
7. „Tylko ___________________ siedzą w kinie”;
8. Patron szkoły, do której uczęszczali bohaterowie „Kamieni na szaniec”; 

POZIOMO
1. Kryptonim Głównej Kwatery Szarych Szeregów;
2. Kryptonim akcji odbicia więźniów z Pawiaka, w tym Jana Bytnara ps. „Rudy”;
5. Pseudonim hm. Tadeusza Zawadzkiego;

N
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 D
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Y:

______________________________________________
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Turniej
załącznik nr 2

dr Zofia Fenrych

KRZYŻÓWKA nr 2

N
A

ZW
A

 D
R

U
ŻY

N
Y:

______________________________________________

1

2 3

4

5

6

7

8 9

10

11

12 13 14

15

PIONOWO
1. Kryptonim plutonu
dowodzonego przez „Rudego”;
3. Symbol powolnej pracy Polaków
na rzecz okupanta,
malowany przez harcerzy;
4. Przezwisko „Alka”, nadane
mu z powodu „długiego” wyglądu;
7. Polska Akcja
Niepodległościowa (skrót);
9. Przedmiot, którego
uczył Leszek Domański
w „Batorym”;
10. Imię narzeczonej „Alka”;
12. Z czyjego pomnika „Alek” 
zdjął niemiecką tablicę?;
14. Pseudonim hm. Leszka
Domańskiego; 

POZIOMO:
2. Stopień wojskowy uzyskiwany
po szkole o kryptonimie „Agricola”;
5. Miejsce akcji odbicia więźniów
jadących do Auschwitz; akcją dowodził „Zośka”;
6. Pojazd, którym jeździł zarobkowo „Alek” i jego koledzy;
8. Jeden z patronów Szkoły Budowy Maszyn i Elektroniki, 
w której uczyli się bohaterowie „Kamieni...” w czasie okupacji;
11. Pseudonim Jana Rossmana,
z którym współpracowali bohaterowie „Kamieni...”;
13. Praca zarobkowa wielu harcerzy, związana ze zniszcze-
niami domów (okien) warszawskich we wrześniu 1939 r.;
15. Nazwisko warszawskiego restauratora, z którym walczy-
li chłopcy z „Wawra”, gdyż ten pośredniczył w prenumeracie 
niemieckich czasopism;
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Turniej
załącznik nr 3

dr Zofia Fenrych

KRZYŻÓWKA nr 3
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Turniej
załącznik nr 3

dr Zofia Fenrych

KRZYŻÓWKA nr 3, pytania:

PIONOWO:
1. Pseudonim hm. Eugeniusza Stasieckiego, harcerza z Częstochowy, szefa Głównej Kwatery
Szarych Szeregów, odpowiedzialnego za sprawy wychowawcze w batalionie „Zośka”;
3. Zgrupowanie AK, w skład którego weszły bataliony „Zośka” i „Parasol”;
4. Rozwiąż rebus:

6. Pseudonim dowódcy wykonania wyroku śmierci na szefie SS i policji w dystrykcie
warszawskim Franzu Kutscherze;
7. Obóz koncentracyjny na terenie Niemiec, w którym działała drużyna harcerek „Mury”;

POZIOMO:
2. Drugi Naczelnik Szarych Szeregów określił tę grupę wiekową w czasie realizacji DZIŚ
jako „najczystszy skauting”;
4. Rozwiąż rebus:

5. Tytuł podręcznika dla drużynowego „Zawiszy”, napisanego przez Aleksandra Kamińskiego;
7. Pseudonim Tadeusza Zawadzkiego, jednego z najwybitniejszych dowódców harcerskich,
który poległ w akcji pod Sieczychami;
8. Dzielnica Warszawy, w której rozpoczęły powstańczą walkę bataliony harcerskie „Zośka”
i „Parasol”;
10. Pseudonim dowódcy Akcji pod Arsenałem;

hasło końcowe:

ŁA Ę=Ą       K=G             M

PRZETŁUMACZ:

     KS=JO  WA        L              SZY        A        PSZCZ

VIIIVIIVIIII VII IVI IX

SPEAK!

fot. i graf.
domena
publiczna
via Wikimedia 
Commons
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

KARTA PRACY nr 1:
AKCJE DYWERSYJNE HARCERSKICH GRUP SZTURMOWYCH

Poniższe zadania należy skopiować w takiej ilości, ile jest drużyn turniejowych. Wszystkie 
drużyny otrzymują kartę pracy. Na dany przez prowadzącego znak przedstawiciel każdej grupy 
pobiera z wyznaczonego miejsca zadanie 1. Gdy drużyna je skończy, przedstawiciel pobiera 
zadanie 2 itd. Liczyć powinna się przede wszystkim poprawność wykonania, ale można rów-
nież uwzględnić punkty za szybkość.

ZADANIE 1: UŁÓŻ AKCJE GS WYMIENIONE W TABELI CHRONOLOGICZNIE I OZNACZ 
CYFRAMI RZYMSKIMI, W TEN SPOSÓB, ŻE NAJWCZEŚNIEJSZA BĘDZIE MIAŁA NU-
MER I, A NAJPÓŹNIEJSZA V.

ZADANIE 2: WSKAŻ, KTÓRE AKCJE WYMIENIONE W TABELI BYŁY AKCJAMI „ZOŚKI”, 
KTÓRE „PARASOLA”, A KTÓRE BEZ PODZIAŁU NA BATALIONY.

ZADANIE 3: OKREŚL, GDZIE ODBYŁY SIĘ POSZCZEGÓLNE AKCJE WYMIENIONE W TABELI: 
Kraków, Warszawa, północna część okręgu warszawskiego,
południowa część okręgu warszawskiego

ZADANIE 4: DOPASUJ OPISY DO ODPOWIEDNICH AKCJI W TABELI:

Turniej
załącznik nr 4

dr Zofia Fenrych

I. Akcja likwidacyjna szefa SS w Warszawie. Przeprowadzona przez harcerzy „Para-
sola”, pod dowództwem Bronisława Pietraszkiewicza ps. „Lot”. Akcja zakończyła się 
sukcesem, ale za cenę życia czterech harcerzy.

III. Akcja rozbicia strażnicy granicznej (posterunek żandarmerii), zakończona suk-
cesem. Dowodził Andrzej Romocki ps. „Morro”. Zginęła tylko jedna osoba: Tadeusz 
Zawadzki ps. „Zośka”.

II. Akcja likwidacyjna szefa SS i gestapo Generalnego Gubernatorstwa, który miał 
swoją siedzibę w Krakowie. Akcja przeprowadzona przez harcerzy „Parasola”. Akcja 
nieudana. Wzięło w niej udział 20 harcerzy, poległo pięciu.

IV. Akcja odbicia więźniów przewożonych do Auschwitz. Dowodził nią Tadeusz Za-
wadzki ps. „Zośka”. Akcja zakończyła się sukcesem. 

V. Akcja odbicia więźniów przewożonych z Alei Szucha (siedziba Gestapo) na Pawiak. 
Przede wszystkim chodziło o uwolnienie Jana Bytnara ps. „Rudy”. Była to pierwsza tego 
typu akcja w Warszawie. Dowodził Stanisław Broniewski ps. „Orsza”. Akcja zakończyła się 
sukcesem, ale śmierć poniosło trzech harcerzy (dwóch w wyniku ran, trzeci złapany przez 
Niemców i rozstrzelany). Nie przeżył również „Rudy”, który zmarł w wyniku przebytych tortur.

C
D
E

B

A
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Turniej
załącznik nr 4

Akcje
dywersyjne
harcerskich
Grup
Szturmowych

tabela
do zadań 1–4

dr Zofia Fenrych

„Koppe”

„Pod
Arsenałem”

„Celestynów”

„Kutchera”

„Sieczychy”

1 2 3 4

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

s. 155
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zał. nr 4
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

KARTA PRACY nr 2:
BOHATEROWIE „KAMIENI NA SZANIEC”

POLECENIE: ZATYTUŁUJCIE KAŻDY CYTAT ZWIĄZANY Z BOHATERAMI KSIĄŻKI 
ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO „KAMIENIE NA SZANIEC”, WYKORZYSTUJĄC PROPOZY-
CJE SPOD TABELI. UWAGA! MOGĄ SIĘ TRAFIĆ ZŁE PODPOWIEDZI!

Turniej
załącznik nr 5

dr Zofia Fenrych

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

1

1. W godzinach wieczornych przyszło czterech harcerzy. Prosili mnie, ażebym się 
ubrała, że zaprowadzą mnie do Jasia. Przyszłam na ulicę Kazimierzowską 15, do 
domu profesora Wuttke. Tam przygotowali pierwszy odpoczynek Jasia po uwol-
nieniu. Kiedy weszłam do kuchni, było pewno z 6–7 chłopców, a wśród nich wy-
szedł z pokoju Tadzio Zawadzki ze strzykawką i przywitał się i powiedział: Proszę 
Pani, proszę nie płakać, nie płakać! Być mężną. Ażeby nie pogorszyć stanu Jasia, 
bo Jaś jest ciężko chory.

3. Przyszedł Tadeusz do mnie – powiedział mi: wiesz, że Janek jest aresztowa-
ny? Wiem. Decyduję się go odbić z transportu. A ile masz broni? Dwa pistolety 
maszynowe. To chyba przymało... 
Myśmy czekali na decyzję. Stąd dramatyczny moment, że akcja była zorganizo-
wana 23 marca 1943 r., czyli w dzień, a właściwie pół dnia, pół doby po areszto-
waniu tego przyjaciela, prawda, Janka Bytnara „Rudego”, ale musiała być odwo-
łana i to na mnie spadł ten dramatyczny moment, kiedy wszyscy już stali gotowi, 
ja powiem, musiałem – przepraszam, że użyję takiego wyrazu – „wykrztusić 
z siebie”: decyduję o odwołaniu akcji. No trudno. Ale przeżycie było straszliwe, 
bo samochód z tym Jankiem Bytnarem przejechał tuż koło nas, prawie trącając 
nas płachtą samochodową po nosach.

2. Akcje, które miały z jednej strony utrudnić Niemcom życie i stale im do-
kuczać, stale sygnalizować im, że Polska żyje, że Polska walczy, że Polska 
nie poddała się mimo beznadziejnej okupacji, z drugiej strony miała ta orga-
nizacja też wychowywać Polaków, czego nie wolno a co należy robić. Więc 
wskazówki: nie utrzymywać stosunków towarzyskich z Niemcami, utrudniać 
im życie, uprawiać „żółwia”, zwlekać z pracą na rzecz okupanta, sabotować 
tam, gdzie można bez większego ryzyka, zarządzenia, rozporządzenia, nie 
czytać prasy niemieckiej, nie chodzić do kin.

4. 20 sierpnia 1943 r. przed świtem 60 chłopców z Grup Szturmowych 
Szarych Szeregów zaatakowało i rozgromiło niemiecką strażnicę granicz-
ną w Sieczychach. Zdobyto broń. Zginęli Niemcy. Z atakujących poległ 
tylko jeden, ugodzony kulą w serce.

5. Obok pracy, studiów, walki kończą tajną szkołę podchorążych. Są żoł-
nierzami Armii Krajowej, lecz nie przestali być harcerzami. Wśród tysięcz-
nych dylematów, jaki niesie im, niespełna dwudziestoletnim, czas grozy, 
staje ten najważniejszy – czy wolno zabijać? W notatkach Alka odbija się 
ich wielka, dramatyczna rozterka: 
Zabić, po co? Dla broni? A czy wolno nosić broń wobec odpowiedzialności zbio-
rowej, gdy inni jej nie noszą? Czy męskością nazwiemy twardość serca?

2
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PROPOZYCJE TYTUŁÓW DO KARTY PRACY nr 2Turniej
załącznik nr 5

dr Zofia Fenrych

AKCJA POD
ARSENAŁEM MATKA „RUDEGO”

ODWOŁANA AKCJA
ODBICIA WIĘŹNIÓW

PAWIAKA

REKRUTACJA ŻOŁNIERZE, ALE
NADAL HARCERZE

„MAŁY SABOTAŻ”

ŚMIERĆ „ZOŚKI”

PRZYSIĘGA
SZARYCH SZEREGÓW

PIERWSZY
KONTAKT Z AK

s. 157
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3

2

1

KARTA PRACY nr 3:
SZARE SZEREGI
pytania do fragmentów cz. 1

dr Zofia Fenrych

PYTANIA DO FRAGMENTU nr 1:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

W czasie jakiego wydarzenia napisany został przeczytany list?

____________________________________________________________________________

O jakich oddziałach mówił autor wypowiedzi?

____________________________________________________________________________

PYTANIA DO FRAGMENTU nr 2:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

W ten sposób „Orsza” rozmawiał z byłym komendantem AK. Podajcie jego imię i nazwisko:

____________________________________________________________________________

Skąd „Orsza” chciał wrócić do kraju?

____________________________________________________________________________

PYTANIA DO FRAGMENTU nr 3:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

Kto był autorem napisu na niemieckim obwieszczeniu? [podajcie min. 1 nazwisko]

____________________________________________________________________________

Jaką organizację stworzył „Kamyk”, inspirując się opisanym wydarzeniem? [podajcie pełną nazwę]

____________________________________________________________________________

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

Turniej
załącznik nr 6
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7

6

5

Turniej
załącznik nr 6

dr Zofia Fenrych

PYTANIA DO FRAGMENTU nr 5:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

Kogo opisuje zaprezentowany tekst? [podajcie imię i nazwisko]

____________________________________________________________________________

Na pamiątkę kogo przyjął podany w tekście pseudonim? [podajcie imię i nazwisko]

____________________________________________________________________________

PYTANIA DO FRAGMENTU nr 6:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

Co było „amunicją” opisanej w nagraniu organizacji? [podajcie min. 1 przykład]

____________________________________________________________________________

Ile minimalnie osób brało udział w pojedynczej akcji tej organizacji?

____________________________________________________________________________

PYTANIA DO FRAGMENTU nr 7:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

Jak brzmiała podstawowa teza programowa Szarych Szeregów?

____________________________________________________________________________

Jak nazywały się dwie starsze od opisywanej w tekście organizacje szaroszeregowe?

____________________________________________________________________________

4
PYTANIA DO FRAGMENTU nr 4:
PRZECZYTAJCIE PONIŻSZE PYTANIA, A NASTĘPNIE WYSŁUCHAJCIE NAGRANIA. OD-
POWIEDZCIE NA PYTANIA. ZA KAŻDĄ POPRAWNĄ ODPOWIEDŹ – 1 PUNKT.

Prezentowany tekst to program organizacji konspiracyjnej. Jaka była jej pełna nazwa?

____________________________________________________________________________

Jak nazywała się drużyna harcerska z „Kamieni na szaniec”, która współpracowała z tą organizacją?

____________________________________________________________________________

KARTA PRACY nr 3:
SZARE SZEREGI
pytania do fragmentów cz. 2

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

N



161

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Turniej
załącznik nr 6

dr Zofia Fenrych

3

2

1
 Nurtuje mnie rozterka. Chodzi o wiek chłopców, którzy pełnią służbę w poczcie. 14–15 
lat, trafiają się i trzynastoletni, a raz sam odkryłem dwunastolatka. Przecież to zbrodnia. 
Przecież chłopiec w tym wieku jest bardziej narażony na śmierć lub kalectwo. Zawsze mnie 
raziła nieodpowiedzialność literatów wychwalających bohaterstwo wojenne dzieci. Drażnią 
mnie rysunki i rzeźby przedstawiające dzieci w mundurach. Gniew mnie zalewa, gdy czytam 
w prasie powstańczej zachwyty na temat dzieci walczących na barykadach. Sam kilkakrot-
nie interweniowałem przeciwko przyjmowaniu do oddziałów chłopców i dziewcząt poniżej 
osiemnastego roku życia. A w poczcie, która pośrednio mnie podlega, biegają po ostrzeliwa-
nych dzielnicach chłopcy czternasto-, piętnastoletni.

[„Czarny Jaś” Wuttke]

 Rozmowa była trudna. Jej istotna treść brzmiała: Generał: „Pan jedzie do kraju”, ja: „Tak 
jest”, G: „A więc pójdzie pan do konspiracji?”, ja: „Nie, panie generale”, G: „To znaczy, że będzie 
pan współpracował”, ja: „Nie, panie generale”. G: „Nie rozumiem – no to co?”, ja: „Ja tam będę”.

[wspomnienie Stanisława Broniewskiego „Orszy”
– rozmowa z gen. Borem-Komorowskim]

 Był to początek listopada 1939 roku. Rozpacz i beznadzieja [...] Wzrok stara się nie 
dostrzec wrogich mundurów, myśl krąży wokół widma głodu, zimna, straszliwej klęski”. Na 
murach Warszawy zawisły tysiące żółtych plakatów podpisanych przez generalnego guberna-
tora Hansa Franka: „Oddziały armii niemieckiej przywróciły porządek na obszarach polskich. 
Ponowne zagrożenie pokoju europejskiego nieuzasadnionymi żądaniami tworu państwowe-
go, który powstał z Wersalskiego Traktatu przemocy i nigdy już nie będzie odnowiony, zostało 
tym razem raz na zawsze usunięte”. Obywatele „tworu”, powołanego w 1918 r. czy Państwa 
Polskiego, przechodzili ze spuszczonymi głowami omijając tekst. Nagle Kamyk zauważył, że 
niektórzy zatrzymują się, uśmiechają i idą dalej – raźniej. „Podszedłem. [...] na czarnym gotyku 
liter nalepiony był biały, wąski papier, a na nim zdanie: »Marszałek Piłsudski powiedziałby: A my 
was w dupie mamy«. [...] stałem oszołomiony. Kontrast między beznadziejnością położenia 
politycznego a niefrasobliwością dowcipu był tak wielki, że wstrząsająco uderzał w wyobraźnię 
[...]. Zacząłem energiczniej stawiać kroki i coś gwizdać. A gdy mijałem groźnie maszerujący 
batalion piechoty – do taktu niemieckich kroków uporczywie wracał napis nalepki...”

[wspomnienie Aleksandra Kamińskiego
– za: B. Wachowicz]

 1. Pierwszym celem naszym jest Niepodległa Polska; 2. Drugim celem jest wychowanie 
Nowego Człowieka w Polsce. Cechami jego muszą być: braterstwo dla każdego innego czło-
wieka, poświęcenie dla dobra ogólnego, wysoka godność życia, sprawność i posłuszeństwo 
w pracy; 3. Trzecim celem to walka, a potem praca dla Polski Ludowej. a. Polska Ludowa 
powinna współpracować z bratnimi narodami w Stanach Zjednoczonych Europy Środkowej.
[...] d. Praca Polaków w nowo powstałym państwie albo w Nowych Stanach Zjednoczo-
nych musi być intensywna, a służyć ma dwom celom: podniesieniu ogólnej kultury; planowej 
i racjonalnej gospodarce siłami ludzi i bogactwami natury tak, by wszystkim ludziom było jak 
najlepiej. Hasło nasze: Wytrwamy i Wygramy!

[program organizacji PLAN]

4

KARTA PRACY nr 3:
SZARE SZEREGI
Fragmenty cz. 1

Fragmenty do nagrania lub odczytania.
W nawiasach kwadratowych
podani zostali autorzy słów.

s. 160

s. 159

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót: Turniej
załącznik nr 6
pyt. 1-3

powrót: Turniej
załącznik nr 6
pyt. 4-7

N
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7

6

5
 [...] wychowywał odwagę. To nie może budzić najmniejszych wątpliwości. [...] wycho-
wywał odwagę specjalną [...] – ukrytą w cieniu murów, płotów i drzew, tę inną – wsłuchaną 
w przyspieszone bicie własnego serca, tę inną – kuszącą brakiem świadków, szamoczącą 
się bardziej z sobą samym niż z wrogiem. [...] [...] uczył solidności w pracy. Już instrukcje 
komendy przemyśliwujące drobiazgowo każdy szczegół wawerskiej pracy stwarzały idealną 
atmosferę dla solidności. Lecz instrukcje te były nie tylko na papierze, były naprawdę reali-
zowane. [...] Wszystko to uczyło solidności i przejmowania się pracą, sugerując, że amunicji 
jest mało i każdy pocisk musi być celowo użyty. Ta celowość użycia wawerskiej amunicji 
została jeszcze dalej posunięta przy akcji rozrzucania wszelkiego rodzaju ulotek. Ulotka, nie 
pozostawiając w przeciwieństwie do nalepki czy napisu żadnych widzialnych znaków, wy-
magała tym większej uczciwości i solidności. [...] To, że ulotek nigdy nie dawało się lub nie 
kładło po kilka lecz zawsze po jednej – nie podlegało najmniejszej dyskusji; ponadto szcze-
gółowe instrukcje wydane w sprawach ulotek uczyły myśleć i solidnie działać. Na robotę 
chodziły w zasadzie dwójki: jeden wykonujący i jeden ubezpieczający. [...] uczył koleżeństwa 
i to takiego, o którym mickiewiczowska bajka mówiła, że „ ...prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w biedzie”. [...] uczył wytrwałości, niezrażania się niepowodzeniami, twardości.

[S. Broniewski „Orsza” – „Całym życiem...”]

 Dziwne to było zjawisko, ta „Zawisza”. Powołana do życia świadomą decyzją kierow-
nictwa, ożywiona zaplanowanym z góry programem i zaplanowanymi z góry metodami, stała 
się żywiołem trudnym do opanowania i stanowczo robiącym wrażenie ruchu powstałego 
samorodnie, spontanicznie. Wszystko to wskazuje, jak decyzja powołująca „Zawiszę” była 
trafna i jak bardzo odpowiadała potrzebom życia. Zawiszacy, jak wiemy, to chłopcy w wieku 
12–15 lat. Za młodzi byli do pełnienia służby. Za młodzi do brania udziału w bieżącej walce. 
A jednak Szare Szeregi były i w tym szczególnie trudnym przypadku konsekwentne w sto-
sunku do swej podstawowej tezy programowej – wychowania przez walkę. Nie posyłając 
najmłodszych chłopców do walki potrafili stworzyć atmosferę walki. Potrafili ją stworzyć nie 
pogadankami i gawędami, lecz jak najbliższą więzią ze starszymi walczącymi zespołami [...]. 
Potrafiły ją stworzyć przez bogato rozwiniętą obrzędowość harcerską, ten istotny element 
skautowej metody, tylko formami różniącymi się w czasie wojny od swego pokojowego pier-
wowzoru. To wszystko stwarzało atmosferę „Zawiszy”.

[S. Broniewski „Orsza” – „Całym życiem...”]

 Na czele „Wawra” stanął mężczyzna w sile wieku, o czarnych, krzaczastych brwiach, 
o czarnych oczach i włosach, o niskim głosie. Jako komendant nowo utworzonej organizacji 
przyjął pseudonim „Dąbrowski”. „Dąbrowski” pracował z pasją i z namiętnością tworzenia; 
w jego mózgu rodziła się koncepcja za koncepcją. Kto stykał się z mi, wówczas, ten stykał 
się z człowiekiem, który chwycił wiatr w żagle. [...] [miał] w swym życiu dużo takich wielkich 
lotów: tworzenie przed wojną ruchu zuchowego, wojenny „Wawer”, wojenny „Biuletyn Infor-
macyjny”, lecz wawerskiego lotu chyba nic nie prześcignie. Był w nim i bojowiec, i artysta, 
i skaut, i wychowawca, a przede wszystkim – Polak [...].

[S. Broniewski „Orsza” – „Całym życiem...”]

KARTA PRACY nr 3:
SZARE SZEREGI
Fragmenty cz. 2

Turniej
załącznik nr 6

dr Zofia Fenrych

s. 160

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót: Turniej
załącznik nr 6
pyt. 4-7
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KARTA PRACY nr 4:
SYMBOLE I POJĘCIA ZWIĄZANE Z SZARYMI SZEREGAMI

ZADANIE 1: UZUPEŁNIJ PONIŻSZE DIAGRAMY:

diagram nr 1
Polska pod okupacją w okresie
28 IX 1939 r. do 22 VI 1941 r.
Chorągwie Szarych Szeregów

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 7

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

Wizna

Szack

Stryj

Rzeszów

Rokitno

Radom

Nowy
Targ

Lida

Kuty

Krosno

Kalisz

Grodno

Gdynia

Dawidgródek

Czortków

Cieszyn

Bydgoszcz

Wilno

Warszawa

Tarnopol

Nowogródek

Lwów

Lublin

Kraków

Kielce

Katowice

nad Bugiem

Generalne Gubernatorstwo

III Rzesza

ZSRS

Ch. Mazowiecka
Ul „Puszcza”

Ch. Częstochowska
Ul „Warta” („Obraz”)

Ch. Pomorska
Ul „Lina”

Ch. Białostocka
Ul „Biały”

Ch. Radomska
Ul „Rady”

Ch. Kielecka
Ul „Skała”

Ch. _____________
Ul „Przemysław”

Ch. _____________
Ul „Brama”

Ch. _____________
Ul „Wisła”

Ch. Krakowska
Ul „Smok”

Ch. Łódzka
Ul „____________”

Ch. Poleska
Ul „Błota”

Ch. wysiedlonych
z Zachodu

Ul „Chrobry”

Ch. Lubelska
Ul „Zboże”

Ch. Zagłębiowska 
Ul „Barbara”

Ch. Nowogródzka 
Ul „Las”

Ch. wysiedlonych
ze Wschodu
Ul. „Złoty”

Ch. Lwowska
Ul „____________”

Ch. Śląska
Ul „Huta”

Ch. Wołyńska
Ul „Gleba”

s. 149

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót:
wstęp do
Turnieju

N
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  _________

wolna
Polska

  _______

  powstanie

diagram nr 2 

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 7

Dziś

___________

_______

_______

_______

_______

_______

Kw
at

er
a

Gł
ów

na

hu
fc

e
dr

uż
yn

y
za

st
ęp

y
ch

or
ą-

gw
ie

diagram nr 3: należy wpisać kryptonimy struktury Szarych Szeregów –
obok komórek, w których należy wpisać kryptonimy, podano oficjalne nazwy struktur:

0/3 pkt za każdy diagram, razem maksymalnie 9 pkt, każdy błąd to 0 pkt za cały diagram

Zadanie nr 1

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

N
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0/3 pkt za prawidłowe dopasowanie, błąd oznacza 0 pkt

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 7

ZADANIE 2: ZA POMOCĄ LITER (A-E) DOPASUJCIE NAZWĘ AKCJI DO JEJ OPISU. 

ZADANIE 3: DOPASUJCIE POJĘCIE DO JEGO DEFINICJI. 

A

A

AKCJA
POD ARSENAŁEM

„WAWER”

B

B

AKCJA
„FOTOGRAFICZNA”

KEDYW

C

C

AKCJA
„N”

„MAŁY
SABOTAŻ”

DAKCJA
PRZECIW

PAPROCKIEMU EAKCJA
„KINOWA”

Akcja mająca na celu 
propagowanie wśród 
Niemców przekonania, 
że w III Rzeszy istnieje silna 
antyhitlerowska opozycja.

Kierownictwo dywer-
sji Komendy Głów-
nej Armii Krajowej.

Akcja skierowana przeciw fotografom, 
którzy w witrynach swoich zakładów 
fotograficznych wystawiali zdjęcia nie-
mieckich żołnierzy w mundurach. Pole-
gała na wybijaniu szyb w witrynach.

Akcja skierowana przeciw 
pewnemu restauratorowi 
pośredniczącemu w spro-
wadzaniu niemieckich 
gazet do Warszawy. 

0/3 pkt za prawidłowe dopasowanie, błąd oznacza 0 pkt

Forma walki z okupantem niemiec-
kim polegająca np. na pisaniu na 
murach antyhitlerowskich haseł.

Kryptonim podziemnej organi-
zacji działającej w Warszawie 
w latach 1940–1944.

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

N
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Turniej
załącznik nr 7

ZADANIE 4: PODPISZCIE SYMBOLE. 

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________

___________________ ___________________

0–4 pkt: 1 pkt za każdy prawidłowy podpis

fot. symboli 
ZnajZnak
wyd. IPN

ZnajZnak to gra edukacyjna, która za pomocą 133 symboli
opowiada historię Polski od 1918 do 1989 r. (2–16 graczy, wiek: 10+)

To jedna z niewielu gier edukacyjnych, które przekazując gra-
czom wiedzę, nie nudzą i nie męczą. Gra składa się ze 132 
kart. Na każdej karcie jest pokazanych 12 ze 133 różnych 
symboli dotyczących najnowszej historii Polski. Jeżeli weź-
miemy dowolne dwie karty i uważnie się im przyjrzymy, okaże 
się, że zawsze mają one jeden wspólny symbol. Gracz ma 
za zadanie jak najszybciej znaleźć ten wspólny symbol na 
dwóch leżących na stole kartach i podać jego nazwę. Jeżeli 
mu się to uda, swoją kartę oddaje przeciwnikowi. Jeżeli nie 
zna nazwy znaku, odwraca kartę, odczytuje definicję sym-
bolu, a na stół wykłada nową kartę i gra toczy się dalej. Wy-
grywa ten, kto pierwszy pozbędzie się wszystkich kart z ręki.

Projekt gry i koordynacja wydania: Karol Madaj | Współpraca: Tomasz Ginter, Kamila Sachnowska
Projekt graficzny: Tomasz Ginter | Projekt pudełka: Sylwia Szafrańska

więcej informacji:
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93045,ZnajZnak-Historia-Polski-opowiedziana-
-symbolami.html

możliwość zakupu:
https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/znajznak-gra-edukacyjna-praca-zbiorowa,484229

CIEKAWOSTKA:

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

N

https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93045,ZnajZnak-Historia-Polski-opowiedziana-symbolami.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/gry/gry-planszow/93045,ZnajZnak-Historia-Polski-opowiedziana-symbolami.html
https://ipn.poczytaj.pl/zabawka/znajznak-gra-edukacyjna-praca-zbiorowa,484229
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Turniej
załącznik nr 7

ZADANIE 6: DO PODANYCH GRUP WIEKOWYCH
PODAJCIE ODPOWIEDNIĄ NAZWĘ SZARYCH SZEREGÓW.

12–14 LAT 15–17 LAT POWYŻEJ 17 LAT

___________________ ___________________ ___________________

___________________ ___________________ ___________________

0–3 pkt: 1 pkt za każde prawidłowe dopasowanie

ZADANIE 5: WPISZCIE ODPOWIEDNIE LITERY (A-C, KTÓRYMI OZNACZONE SĄ FOTOGRA-
FIE) PRZY OPISIE AKCJI „MAŁEGO SABOTAŻU”.

A

B

C

Akcja mająca na celu zniechęcenie 
ludności do chodzenia do kin, pod-
czas seansów do sal wrzucano gaz.

0–3 pkt: 1 pkt za każde prawidłowe dopasowanie

Usunięcie niemiec-
kiej tablicy z pomnika
polskiego astronoma.

Napis na budynku Muzeum Narodowego wskazujący 
miejsce przechowywania zdemontowanego pomnika 
jednego z pułkowników powstania kościuszkowskiego.

fot. A i B
domena publiczna
via Wikimedia 
Commons

fot. C
ulotka
domena publiczna 
via Polona.pl

s. 115

s. 149

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót: Gra
teren., przykł.
do zad. Napis

powrót:
wstęp do
Turnieju

N

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PL_Warsaw_National_Museum_-_graffiti_by_Jan_Kilinski.jpg
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Tablica_DEM_GROSSEN_ASTRONOMEN_NIKOLAUS_KOPERNIKUS_pomnik_Miko%C5%82aja_Kopernika_w_Warszawie.jpg
https://polona.pl/item/tylko-swinie-siedza-w-kinie,NjkzMDM2NTQ/4/#info:metadata
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Turniej
załącznik nr 8

ZADANIE 1: UZUPEŁNIJCIE PONIŻSZY DIAGRAM,
WYKORZYSTUJĄC NAZWISKA ZAMIESZCZONE POD NIM:

ZADANIE 2: ZAZNACZCIE 5 ORGA-
NIZACJI, ŚRODOWISK LUB MIEJSC, 
Z KTÓRYMI MIAŁ DO CZYNIENIA 
BEZPOŚREDNIO JAN RODOWICZ:

 Stefania Zieleńczyk; Barbara Drapczyńska; Barbara Sapińska;
Stanisław Pigoń; Stanisław Baczyński;

Krzysztof
Kamil

Baczyński

Jan 
Rodowicz 
„Anoda”

________________
żona

________________
matka

________________
ojciec

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

KARTA PRACY nr 5:
TRZEJ BOHATEROWIE SZARYCH SZEREGÓW

0/2 pkt za prawidłowe dopasowanie, błąd oznacza 0 pkt

0–5 pkt: 1 pkt za każde prawidłowe dopasowanie

Batalion 
„Parasol”

Organizacja
„Wawer” „Zawisza”

Szkoła
Podchorążych 

„Agricola”

Liceum
im. Batorego

Uniwersytet
WarszawskiZakłady

Radiowe
Philipsa

Harcerska
Poczta 
Polowa

„Zośkowcy”

Relacja 
„Biuletynu 
Informa-
cyjnego”

s. 149

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót:
wstęp do
Turnieju

N
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Turniej
załącznik nr 8

Aleksander
Kamiński

ZADANIE 3: POŁĄCZCIE MIASTO Z ETAPEM ŻYCIA ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO:

ZADANIE 4: PRAWDA CZY FAŁSZ? 

P

2 3 4 51

F

Aleksander Kamiński pracował w domu dla dzieci Janusza Korczaka.

Krzysztof Kamil Baczyński był harcerzem najpierw
w batalionie „Zośka”, następnie w batalionie „Parasol”.

Aleksander Kamiński kładł bardzo duży nacisk
na samowychowanie i samokształcenie.

Matka Jana Rodowicza była siostrą generała Bortnowskiego.

K.K. Baczyński przed śmiercią opublikował kilka powieści kryminalnych.

Jan Rodowicz dowodził akcją pod Sieczychami.

Aleksander Kamiński, Krzysztof Kamil Baczyński i Jan Rodowicz
byli uczestnikami Powstania Warszawskiego.

„Anoda” był przeciwny tworzeniu Archiwum batalionu „Zośka”. 

Powieść „Antek Cwaniak” jest uważana
za podręcznik dla drużynowych zuchów.

Warszawa

Górki Wielkie 

Pruszków

Warszawa 

Humań  

Złożenie przyrzeczenia harcerskiego

Szkoła Instruktorska

Miasto urodzenia

Praca w bursie dla młodzieży

Studia historyczne

1 A

2 B

3 C

4 D

5 E

0–9 pkt: 1 pkt za każde prawidłowe dopasowanie

0–5 pkt: 1 pkt za każde prawidłowe dopasowanie

s. 149

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót:
wstęp do
Turnieju

N
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Turniej
załącznik nr 9

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

KARTA PRACY nr 6:
HARCERSKIE PIOSENKI

ZADANIE 1: UZUPEŁNIJCIE LUKI W PONIŻSZYM TEKŚCIE. CO TO ZA UTWÓR?

Wszystko co nasze __________________ oddamy

W niej tylko życie, więc idziem żyć

Świty się bielą, otwórzmy bramy

Rozkaz wydany, wstań w __________________ idź!

Ramię pręż, __________________ krusz

Ducha tęż, Ojczyźnie miłej służ

Na jej zew, w bój czy trud

Pójdzie rad __________________ polskich ród

__________________ polskich ród!

JEST TO ______________________________________________________

0–6 pkt: 1 pkt za uzupełnienie luki, 2 pkt za tytułs. 149

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

powrót:
wstęp do
Turnieju

N
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Turniej
załącznik nr 9

ZADANIE 2: UŁÓŻCIE TEN FRAGMENT W ODPOWIEDNIEJ KOLEJNOŚCI. CO TO ZA UTWÓR?

nam poda

wyzwanie

czy z zachodu

Zawisza ze wschodu

i ruszym do Miecz

pochodu Gdy rzucą nam

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

JEST TO _____________________________________________________

JEST TO _____________________________________________________

0–6 pkt: po 2 pkt za wers piosenki, 2 pkt za tytuł

ZADANIE 3: Z JAKIEJ PIOSENKI POCHODZĄ PONIŻSZE ZWROTY?

Długa droga daleka przed nami...
Jasny świt się roztoczy, wiatr owieje nam oczy...
Po zwycięstwo, my, młodzi, idziemy na bój...
Nowa Polska zwycięska, jest w nas i przed nami...
Bo kto wie, czy to Jutro, Pojutrze, czy Dziś...

0/2 pkt: za podanie tytułu

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

N
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Turniej
załącznik nr 9

ZADANIE 4: Z JAKĄ PIOSENKĄ SZARYCH SZEREGÓW ZWIĄZANE SĄ TE ILUSTRACJE? 

JEST TO _____________________________________________________

0/2 pkt: za podanie tytułu

Wolska 40

Wolska

W O L ALeszno
Leszno

O
kopow

a

Tow
arow

a

K
aralokow

a

M
łynarskaPłocka

Kalinki Walerjana

Jaklorowska
Krochmalna

Żytnia

Żytnia

Żytnia

Żytnia

Syreny

W
ronia

W
ronia

Leszno

pl.

Opolski

pl.

Kercelego

Wolska Chłodna

fot. budynku
ze zbiorów 
Archiwum
Państwowego
w Warszawie

fot. pozostałe
domena publiczna

fragment
planu Warszawy
z 1935 r.

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”
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https://www.warszawa.ap.gov.pl/referat_gabarytow/galerie/Wolska2_galeria/6471.html
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Turniej
załącznik nr 10

NAZWA DRUŻYNY:

_________________________________________________

KARTA PRACY nr 7:
„KTO – CO?” – KRÓTKIE BIOGRAMY

ZADANIE 1: WPISZ POPRAWNE NAZWISKO OPISANEJ OSOBY. SKORZYSTAJ
Z LISTY PONIŻEJ (UWAGA: NIE WSZYSTKIE NAZWISKA SĄ POTRZEBNE):

 Aleksander Kamiński; Jan Rodowicz „Anoda”; Stanisław Broniewski „Stefan Orsza”; Jan Piwnik „Ponury”; Stefan Batory; 
Elżbieta Zawacka „Zo”; Juliusz Dąbrowski; Zofia Florczak; Zdzisława Bytnarowa; Jan Kiliński; Tadeusz Mirowski „Oracz”; 
Józef Zawadzki; Tadeusz Krzyżewicz „Buzdygan”;

_______________________

_______________________ _______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________
_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

Król Polski w XVII wieku, patron szkoły bohaterów „Kamieni na szaniec”.

Matka jednego z bohaterów „Ka-
mieni na szaniec”, z wykształce-
nia pedagog, w czasie Powstania 
Warszawskiego współpracowała 
z Harcerską Pocztą Polową, nazy-
wana Matulą Polskich Harcerzy. 

Harcerz Szarych Szeregów wy-
stępujący w „Kamieniach na sza-
niec”, poległ w akcji Grup Sztur-
mowych w czerwcu 1943 r., brat 
Stefana twórcy „Zawiszaków”, 
na jego grób szedł Tadeusz Za-
wadzki „Zośka” z bukietem róż, 
w którym ukrył tajną karteczkę, 
kiedy został aresztowany w ła-
pance przez gestapo.

Harcerz, twórca zuchów, jeden 
z twórców Szarych Szeregów, redak-
tor naczelny „Biuletynu Informacyj-
nego”, twórca i komendant Organi-
zacji Małego Sabotażu „Wawer”.

Ojciec jednego z głównych bo-
haterów „Kamieni na szaniec”, 
profesor chemii, rektor Politech-
niki Warszawskiej, współpraco-
wał blisko z Szarymi Szeregami.

Pułkownik, z zawodu szewc, do-
wódca warszawiaków w powsta-
niu kościuszkowskim, jego po-
mnik Niemcy usunęli w odwecie 
za „zniszczenie” pomnika Koper-
nika przez Alka Dawidowskiego.

Instruktor harcerski, uczestnik 
AKaHy. W czasie wojny bliski 
współpracownik Floriana Marci-
niaka. Komendant konspiracyjnej 
Chorągwi Warszawskiej (Ul „Wi-
sła”). Dowódca Akcji pod Arsena-
łem. Powstaniec warszawski, po 
nim – jeniec obozu Bergen-Belsen. 

Harcerz Szarych Szeregów, jeden 
z bohaterów „Kamieni na sza-
niec”, jedna z ofiar śmiertelnych 
Akcji pod Arsenałem.

Polska nauczycielka, doktor ha-
bilitowana filologii polskiej, harc-
mistrzyni, ostatnia Naczelniczka 
Organizacji Harcerek ZHP przed 
przejęciem go i rozwiązaniem 
przez władze komunistyczne 
w 1949 r. Bardzo zaangażowana 
w upamiętnienie działań harcer-
skich w czasie wojny.

Harcmistrz, instruktor harcerskie-
go Kręgu im. Mieczysława Bema, 
współtwórca Polskiej Ludowej Ak-
cji Niepodległościowej. Przyjaciel 
Aleksandra Kamińskiego. Żeby 
uratować aresztowanych bliskich, 
sam zgłasza się do gestapo. Był 
okrutnie torturowany (nie wydał 
nikogo), a następnie rozstrzelany 
2 kwietnia 1940 r. 

Jeden z bohaterów „Kamieni na 
szaniec”, uczestnik akcji Sza-
rych Szeregów m.in. Akcji pod 
Arsenałem, uczestnik Powstania 
Warszawskiego, po zakończeniu 
wojny student architektury, aresz-
towany 24 grudnia 1948 r., zginął 
w areszcie UB, na podstawie jego 
archiwum Aleksander Kamiński 
napisał „Zośkę i Parasol”. 

1 pkt za każde poprawnie wpisane nazwisko

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”

s. 149
powrót:
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KTO TO? CO TO? – ZGADYWANKI:

ZGADYWANKI cz. 1

Poniżej znajduje się lista zdań, które mają naprowadzić drużyny na odgadywaną postać. 
Prowadzący turniej po kolei odczytuje zdania, a uczestnicy zgadują, o kogo chodzi. Przy 
mniejszej liczbie drużyn (do 5) można to zadanie przeprowadzić ustnie – tzn. uczniowie zgła-
szają się do odpowiedzi. Wówczas można wprowadzić modyfikację: jeżeli drużyna zgłosi się 
po pierwszym zdaniu i odpowie poprawnie – otrzymuje 5 punktów, jeśli po drugim: 3 punkty 
itd. Sekretarz lub jury zapisuje wyniki. Prawidłowa odpowiedź znajduje się w kwadratowym 
nawiasie [ ]. 

Warszawski harcerz, uczeń Liceum im. Stefana Batorego, uczestnik Szarych Szeregów;
Poległ w walce na początku sierpnia 1944 r.;
Jeden z najwybitniejszych polskich poetów XX wieku, 
autor wierszy „Elegia o... [chłopcu polskim]” i „Biała magia”; 

[Krzysztof Kamil Baczyński]

Jeden z Naczelników Szarych Szeregów;
Pełnił tę funkcję w czasie Powstania Warszawskiego;
Po kapitulacji Powstania złożył dymisję i razem z harcerzami-powstańcami trafił do obozu 
jenieckiego;

[Stanisław Broniewski „Stefan Orsza”]

Jeden z dowódców harcerskich batalionu „Zośka” (konkretnie kompanii „Rudy”);
Dowodził oddziałem harcerskim, który przedostał się ze Starego Miasta do Śródmieścia „górą” 
(nie kanałami);
Zginął na Czerniakowie;

[Andrzej Romocki „Morro”]

Jedna z najsłynniejszych drużyn harcerskich na Wileńszczyźnie;
Jej drużynowym był Józef Grzesiak ps. „Czarny”;
Weszła w skład Szarych Szeregów jako drużyna Grup Szturmowych;

[„Czarna Trzynastka”, czyli 13 Wileńska Drużyna Harcerzy]

Jeden z obiektów zdobytych w czasie Powstania Warszawskiego przez harcerzy batalionu „Zośka”;
Przetrzymywani tam byli więźniowie żydowscy;
Więzienie – obóz koncentracyjny w Warszawie;

[Obóz przy ul. Gęsiej, tzw. Gęsiówka]

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 11
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Harcerz warszawskich Szarych Szeregów, jeden
z przyjaciół głównych bohaterów „Kamieni na szaniec”;
Brał udział w Powstaniu Warszawskim, wówczas też poślubił Irenę Kowalską „Irkę”;
Był człowiekiem bardzo wrażliwym społecznie, sprzeciwiał się udziałowi w walce 
młodych chłopców;

[Jan Wuttke „Czarny Jaś”]

KT
O 

TO
?

�

�
�

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 11

Wybitny polski pedagog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego;
Twórca polskich zuchów i szef Szkoły Instruktorskiej ZHP w Górkach Wielkich;
Autor wielu książek m.in. „Zośka i Parasol”;

[Aleksander Kamiński]

Harcerz Grup Szturmowych i absolwent Szkoły Podchorążych Armii Krajowej „Agricola”;
Zastępca dowódcy 3. plutonu „Felek” 2. kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”;
Zginął po wojnie w więzieniu Urzędu Bezpieczeństwa;

[Jan Rodowicz „Anoda”]

KT
O 

TO
?

KT
O 

TO
?

�

�

�

�

�

�

Konspiracyjna organizacja działająca w czasie II wojny światowej;
W jej działania zaangażowani byli harcerze Szarych Szeregów;
Jej celem było m.in. podtrzymywanie na duchu społeczeństwa i osłabianie propagandy niemieckiej;

[Organizacja Małego Sabotażu]

Tak nazywano po wojnie środowisko młodych ludzi razem walczących
i wychowujących się w czasie okupacji i powstania;
Jedną z postaci łączących tę grupę był „Anoda”;
W 1948 r. od aresztowania „Anody” Urząd Bezpieczeństwa
rozpoczął rozpracowywanie tego środowiska;

[„zośkowcy”]
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ZGADYWANKI cz. 2
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PRAWDA CZY FAŁSZ?

a

b

c

d

e

f

Każda drużyna otrzymuje dwie kartki formatu A4 – jedna z dużą literą P, druga z literą F. 
Prowadzący kolejno czyta zdania, a drużyny podnoszą odpowiednie wg nich karty. Sekretarz 
lub jury zapisuje wyniki.

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 12

Grupy Szturmowe Szarych Szeregów były: 

Tajne nauczanie było: 

Pogotowie Harcerek było: 

Akcja „M” była: 

Florian Marciniak był: 

Aleksander Kamiński był: 

aP

bP

cP

dP

eP

fP

aF

bF

cF

dF

eF

fF

stworzone we wrześniu 1939 r.?
złożone z chłopców w wieku 12–14 lat?
przeznaczone do realizacji zadań w ramach „małego sabotażu”?
w składzie Kedywu [Kierownictwa Dywersji] Armii Krajowej?

prowadzone tylko przez Szare Szeregi?
zawarte w programie „Dziś – Jutro – Pojutrze”?
legalne, prowadzone za zgodą niemieckiego okupanta? 
prowadzone na wszystkich szczeblach edukacji [szkoła podstawowa, gimnazjum itd.]?

zorganizowane w 1938 r.?
jednostką przygotowywaną do walki z bronią w ręku?
złożone z dziewczynek w wieku 7–12 lat?
przemianowane na Związek Koniczyn?

adresowana do młodzieży harcerskiej?
współorganizowana m.in. przez „Zawiszaków”?
realizowana przez kilka różnych organizacji konspiracyjnych?
szkoleniem minerskim?

w poznańskim Pogotowiu Wojennym Harcerzy?
jednym z instruktorów harcerskich tworzących Szare Szeregi?
aresztowany przez Gestapo?
odbity przez harcerzy w akcji bojowej?

autorem książki o losach batalionów „Zośka” i „Parasol”?
bezpośrednim dowódcą „Rudego”, „Alka” i „Zośki”?
twórcą i głównodowodzącym Organizacji Małego Sabotażu „WAWER”?
redaktorem naczelnym „Biuletynu Informacyjnego” 
głównego czasopisma Armii Krajowej?

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

Turniej drużynowy „Szare Szeregi”
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PYTANIA DO WYBORU
Poniżej plansza z przykładowymi pytaniami do wyboru według wzoru planszy ze s. 153.

dr Zofia Fenrych

Turniej
załącznik nr 13
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Kalendarium
historia
harcerstwa

historia
Polski i świata

od 1905 r.
do 1914 r.

Kalendarium

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1906

1905

XX
wiek

    1905 r.
rewolucja w Rosji

    1913 r.
udział polskiej delegacji (występującej z polskimi barwami narodowymi) 
w III Wszechbrytyjskim Zlocie Skautów w Birmingham 

    1912 r.
w książce Eugeniusza Piaseckiego i Mirosława Schreibera „Harce młodzieży 
polskiej” po raz pierwszy pojawia się nazwa harcerz i terminologia nawiązują-
ca do polskich tradycji rycerskich

    jesień 1910 r.
w Warszawie przy szkole im. W. Wróblewskiego powstaje drużyna skautowa 
im. Szymona Konarskiego (później 27 WDH) 

    1908 r.
powstanie tajnego Związku Walki Czynnej 
we Lwowie, wkrótce powstają jawne od-
działy strzeleckie pod egidą ZWC, a także 
innych nurtów politycznych

    1914 r.
do wybuchu wojny w zaborze austriackim działa 140 drużyn męskich 
i 56 drużyn żeńskich, mimo przeciwdziałania władz ruch rozwija się też 
w zaborze rosyjskim i pruskim

    1913 r.
ks. Kazimierz Lutosławski publikuje wizerunek swojego projektu krzyża 
harcerskiego

    1911 r.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” we Lwowie powołuje Komendę Skauto-
wą i rozkazem A. Małkowskiego (z 22 V) powstają pierwsze oficjalne dru-
żyny, w zaborze rosyjskim powstaje tajna Naczelna Komenda Skautowa dla 
Kongresówki

    1912 r.
w Galicji powstaje Komisja Tymczasowa 
Skonfederowanych Stronnictw Niepodle-
głościowych

    1913 r.
ogłoszenie przepisów dotyczących stroju skautowego

    1907 r.
gen. Robert Baden-Powell prowadzi pierwszy obóz skautowy i w następnym 
roku wydaje książkę „Scouting for boys”, która wkrótce dociera do Polski i jest 
przetłumaczona m.in. przez Andrzeja Małkowskiego (1909)

Do sekcji Kalendarium odnosi się wiele 
miejsc w materiale. Wszystkie linki po-
wrotne: 80, 83, 84, 85, 192, 193, 194, 
195, 197, 199, 215, 220, 225, 243, 250, 
256, 269, 274, 283, 320

U

https://pl.wikipedia.org/wiki/1907
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/1909
https://pl.wikipedia.org/wiki/1910
https://pl.wikipedia.org/wiki/1911
https://pl.wikipedia.org/wiki/1912
https://pl.wikipedia.org/wiki/1913
https://pl.wikipedia.org/wiki/1914
https://pl.wikipedia.org/wiki/1906
https://pl.wikipedia.org/wiki/1905
https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
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od 1914 r.
do 1918 r.

1918

1917

1916

1915

1914

    1915 r.
w Warszawie powstaje Związek Skautek Polskich

    11 XI 1918 r.
ZHP ogłasza alarm dla starszych harcerzy, w Warszawie powstaje Batalion 
Harcerski Wojska Polskiego

    1 XI 1918 r.
spotkanie przedstawicieli środowisk harcerskich z różnych byłych zaborów 
w Lublinie, uznane za zjazd Harcerskiej Komisji Międzydzielnicowej. Podjęto 
na nim uchwałę o połączeniu w jeden Związek Harcerstwa Polskiego i utwo-
rzeniu Naczelnej Rady Harcerskiej (zjazd zjednoczeniowy). Proces jednocze-
nia harcerstwa trwa do 1921 r.

    26 XI 1914 r.
w Kijowie powstaje Związkowa Komenda Skautowa na Rusi

    1915 r.
zjazd instruktorów harcerskich w Rosji, w następnych latach odbywają się taj-
ne kursy instruktorskie, powstaje Harcerstwo Polskie w Państwie Rosyjskim 
(później Harcerstwo na Rusi i w Rosji, które w 1917 r. liczy ok. 5 tys. członków 
działających w 70 środowiskach od Humania po Władywostok). Harcerze 
współpracują z Polską Organizacją Wojskową, starsi wstępują do korpusów 
polskich. Po przejęciu władzy przez bolszewików w Rosji wiele harcerek 
i harcerzy podlega represjom

    X–XI 1918 r.
harcerze w wielu miastach uczestniczą w rozbrajaniu żołnierzy austriackich 
i niemieckich oraz przejmowaniu władzy z rąk zaborców

    1915 r.
na okupowanych przez państwa centralne terenach Kongresówki powstaje 
Polska Organizacja Skautowa skupiająca drużyny nieakceptujące niechęt-
nej wobec zaangażowania w prace niepodległościowe postawy Naczelnej 
Komendy Skautowej

    1–2 VII 1916 r.
w Warszawie powstaje Związek Harcerstwa Polskiego skupiający większość 
środowisk z Kongresówki, jako swoje symbole przyjmuje krzyż harcerski 
i lilijkę

    1914 r.
po wybuchu wojny Związkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie rozwią-
zuje drużyny. Skauci wstępują do legionów, tworzą tajną Pocztę Narodową, 
a w Zakopanem angażują się w inicjatywę Andrzeja Małkowskiego utworze-
nia Rzeczypospolitej Podhalańskiej

    XI 1918 r.
liczni harcerze uczestniczą w walkach z Ukraińcami o Lwów i Przemyśl oraz 
w oddziałach z odsieczą. Grupę 18 harcerzy z 5 Lwowskiej Drużyny nazwa-
no Orlętami Lwowskimi, rozszerzając później to określenie na wszystkich 
najmłodszych obrońców. Wielu harcerzy walczy również w innych miejscowo-
ściach w wojnie polsko-ukraińskiej trwającej do lata 1919 r.

     VIII 1915 r.
na front rusza Warszawski Batalion POW, w skład którego wchodzi wielu skautów

    1 XI 1918 r.
początek walk polsko-ukraińskich 
o Lwów

    3 IX 1914 r.
armia rosyjska wkracza do Lwowa

    28 VII 1914 r.
wypowiedzenie wojny Serbii przez Au-
stro-Węgry rozpoczyna I wojnę światową

    III 1917 r.
rewolucja lutowa w Rosji, formowanie 
polskich korpusów wojskowych

    V 1915 r.
bitwa pod Gorlicami, do sierpnia Rosjanie 
wycofują się z Galicji

    6 VIII 1914 r.
wymarsz I Kompanii Kadrowej z Krakowa 
w kierunku zaboru rosyjskiego

    7 XI 1917 r.
rewolucja bolszewicka w Rosji

    5 XI 1916 r.
zapowiedź Niemiec i Austro-Węgier 
utworzenia Królestwa Polskiego z ziem 
dawnego zaboru rosyjskiego

    16 VIII 1914 r.
Naczelny Komitet Narodowy powołuje 
Legiony Polskie w ramach armii Austro-
-Węgier

    3 III 1918 r.
podpisanie traktatu pokojowego Niemiec 
i Austro-Węgier z Rosją

    11 XI 1918 r.
rozejm w Compiègne – zakończenie 
I wojny światowej

historia harcerstwa historia Polski i świata

s. 194

Kalendarium
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od 1918 r.
do 1922 r.

    7 VIII 1920 r.
rozkaz ministra spraw wojskowych nadający oficjalne miano „harcerski” 
oddziałom, w których jest nie mniej niż 50% harcerzy

1918

1919

1920

1921

1922

    14 VIII 1920 r.
podczas Bitwy Warszawskiej pod Ossowem koło Radzymina poległ ksiądz-
-harcerz Ignacy Skorupka, kapelan ochotniczego I batalionu 236 pułku 
piechoty

    V–VII 1921 r.
w III powstaniu śląskim wzięło udział ok. 1500 harcerzy śląskich i 600–700 
spoza Śląska

    X 1920 r.
ok. 500 harcerzy (201. Ochotniczy pp) po zakończeniu walk z bolszewikami 
uczestniczy w wyprawie gen. Żeligowskiego na Wilno

    7 VII 1920 r.
po konferencji u przewodniczącego ZHP a równocześnie dowódcy Armii 
Ochotniczej gen. Józefa Hallera wydany zostaje rozkaz postawienia harcer-
stwa w stan pogotowia

    18–19 VIII 1920 r.
udział ok. 130 harcerzy w obronie Płocka, która uniemożliwiła bolszewikom 
oskrzydlenie Warszawy

    XII 1918 r. – II 1919 r.
liczni harcerze uczestniczą w powstaniu wielkopolskim, kompania harcerska 
stała się zalążkiem 1 Pułku Strzelców Wielkopolskich, który w marcu 1919 r. 
wyruszył na odsiecz Lwowa

    1920 r.
Józef Piłsudski objął protektorat nad ZHP – później będą to czynić prezydenci 
Stanisław Wojciechowski (1924) i Ignacy Mościcki (1926)

    17 VII 1920 r.
ponad 2000 harcerzy z różnych chorągwi zgłasza się do Armii Ochotniczej 
w Warszawie, łącznie w tym okresie w wojsku polskim znalazło się ok. 9 tys. 
harcerzy (z tego 6 tys. w Armii Ochotniczej) oraz prawie 15 tys. harcerek i har-
cerzy w służbach pomocniczych

    18–19 VIII 1920 r.
udział ok. 130 harcerzy w obronie Płocka, która uniemożliwiła bolszewikom 
oskrzydlenie Warszawy

    15 XI 1919 r.
Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich zezwala harcerzom w czynnej służbie 
wojskowej na noszenie krzyża harcerskiego na wojskowym mundurze

    1920/21 r.
I Zjazd Walny ZHP w Warszawie

    2/3 V 1921 r.
wybuch III powstania śląskiego

    5 VII 1920 r.
Rada Obrony Państwa wydaje odezwę do 
narodu, rozpoczyna się formowanie Armii 
Ochotniczej

    II 1919 r.
początek wojny z bolszewicką Rosją, 
do lata 1920 r. wojsko polskie odnosi 
sukcesy

    17 III 1921 r.
uchwalenie konstytucji RP (konstytucja 
marcowa)

    18 IV 1922 r.
przyłączenie Wileńszczyzny (opanowanej 
w X 1920 r. przez gen. Lucjana Żeligow-
skiego) do Polski

    13–25 VIII 1920 r.
bitwa warszawska zakończona rozbiciem 
wojsk bolszewickich

    16 VIII 1919 r.
wybuch I powstania śląskiego

    18 III 1921 r.
podpisanie traktatu pokojowego między 
Polską a Rosją Sowiecką w Rydze

    16 VI 1922 r.
przyłączenie Górnego Śląska

    27 XII 1918 r.
wybuch powstania wielkopolskiego

    19/20 VIII 1920 r.
wybuch II powstania śląskiego

    4 VII 1920 r.
kontrofensywa bolszewicka dowodzona 
przez Michaiła Tuchaczewskiego

    20 III 1921 r.
plebiscyt na Górnym Śląsku
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1924 r.
do 1935 r.

1924

1925

1926

1927

1928

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

    1927 r.
powołanie Rady do spraw Religijnych ZHP czuwającej nad działalnością 
duszpasterstwa harcerskiego

    7–15 VIII 1932 r.
Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Garczynie, poprzedzony „Zlotem 
Harcerzy Pomorskich” (Pomorskiej Chorągwi Harcerzy)

    VI 1931 r.
udział licznej reprezentacji ZHP w Zlocie Skautów Słowiańskich w Pradze

    1926 r.
powstaje ZHP w Niemczech. ZHP działa też w innych krajach, gdzie są więk-
sze skupiska Polaków (Argentyna, Austria, Brazylia, Belgia, Czechosłowacja, 
Dania, Estonia, Francja, Holandia, Kanada, Litwa, Łotwa, Rumunia, Szwecja, 
USA, Węgry, Wolne Miasto Gdańsk)

    VIII 1933 r.
udział licznej reprezentacji ZHP w IV Jamboree (międzynarodowym zlocie 
skautów) w Gödöllő na Węgrzech

    1928 r.
II Ogólnopolski Zlot Harcerek w Rybienku k. Wyszkowa

    3–9 VII 1924 r.
I Zlot Narodowy Harcerzy w Warszawie i Świdrze (harcerki)

    VIII 1932 r.
na Buczu w Górkach Wielkich odbywa się VII Światowa Konferencja Skautek

    5 VII 1931 r.
poświęcenie budynków stanicy i Szkoły Instruktorskiej na Buczu w Górkach 
Wielkich (woj. śląskie)

    II 1926 r.
powstaje Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego 
(TUR)

    1 X 1933 r.
otwarcie szkoły instruktorów zuchowych w Nierodzimiu (woj. śląskie)

    XII 1934 r.
Naczelna Rada Harcerska uchwaliła prawo zucha – do najmłodszej gałęzi 
harcerskiej należało już wówczas 35 tys. dziewcząt i chłopców

    14–23 VII 1929 r.
II Narodowy Zlot Harcerzy w Poznaniu towarzyszący Powszechnej Wystawie 
Krajowej prezentującej dziesięcioletni dorobek niepodległego państwa

    1925 r.
Olga Małkowska tworzy szkołę pracy harcerskiej „Cisowy Dworek” 
w Sromowcach Wyżnych

    VIII 1933 r.
wizyta naczelnego skauta świata Roberta Baden-Powella z żoną w Gdyni

    IV 1932 r.
XII Zjazd Walny ZHP wprowadza zmiany w tekście prawa i przyrzeczenia 
harcerskiego

    30 V 1926 r. – 31 X 1928 r.
wyprawa harcerzy polskich samochodem dookoła świata pod kierownictwem 
Jerzego Jelińskiego

    7–15 VIII 1934 r.
I Zlot Starszego Harcerstwa w Żabiem na Huculszczyźnie

    11–25 VII 1935 r.
Jubileuszowy Zlot ZHP z okazji 25-lecia organizacji w Spale (26 tys. uczestników)

    12 V 1935 r.
śmierć Józefa Piłsudskiego

    1929 r.
początek światowego kryzysu
gospodarczego

    30 I 1933 r.
Adolf Hitler zostaje kanclerzem Niemiec

    12–14 V 1926 r.
zbrojny zamach stanu Józefa Piłsudskie-
go (przewrót majowy), początki rządów 
sanacji
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1936 r.
do 1939 r.

1936

1938

1939

1937

    16 I 1936 r.
Naczelnictwo ZHP zatwierdza powstanie Kół Harcerzy z Czasów Walk 
o Niepodległość

    20–21 V 1939 r.
XVII Zjazd Walny ZHP w Lublinie

    jesień 1938 r.
pogotowie w południowych chorągwiach w związku z kryzysem monachijskim 
i wkroczeniem wojsk polskich na Zaolzie

    8 IV 1936 r.
uznanie ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności na mocy rozporządze-
nia Rady Ministrów

    VIII 1939 r.
konspiracyjne szkolenie we współpracy z wojskiem harcerzy w Wolnym 
Mieście Gdańsku, utworzenie ochotniczych oddziałów harcerskich

    10 I 1939 r.
naczelniczka harcerek Maria Krynicka zarządza powołanie Pogotowia Harce-
rek pod kierunkiem Józefiny Łapińskiej

    1938 r.
rozpoczyna się rejs harcerzy dookoła świata na jachcie „Poleszuk” (rozwiąza-
ny 18 IX 1939 r. w Chicago w związku z wybuchem wojny)

    koniec VIII 1939 r.
część obozów letnich została skrócona, wielu instruktorów i starszych harce-
rzy została zmobilizowana

    10 V 1939 r.
naczelnik harcerzy Zbigniew Trylski mianuje członków Komisji Pogotowia 
Harcerzy

    III 1939 r.
zajęcie Czech i Moraw przez Niemcy, 
utworzenie niepodległej Słowacji, przyłą-
czenie Rusi Zakarpackiej do Węgier

    29–30 IX 1938 r.
konferencja w Monachium, decyzja 
o przyłączeniu przygranicznych terenów 
Czechosłowacji do Niemiec

    2 X 1938 r.
przyłączenie Zaolzia do Polski

    30 VIII 1939 r.
prezydent RP ogłasza mobilizację po-
wszechną

    13 IV 1939 r.
Francja deklaruje pomoc dla Polski; Hitler 
zrywa pakt o nieagresji zawarty z Polską

    23 VIII 1939 r.
Niemcy i ZSRR zawierają układ o nie-
agresji (pakt Ribbentrop-Mołotow) z taj-
nym protokołem przewidującym podział 
ziem Polski i państw bałtyckich

    18 III 1939 r.
postawienie części polskich sił zbrojnych 
w stan gotowości, a następnie częściowa 
mobilizacja

    31 III 1939 r.
rząd Wielkiej Brytanii udziela Polsce 
gwarancji pomocy militarnej
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1939 r.
do 1940 r.

    20–21 IX 1939 r.
liczny udział harcerzy w obronie Grodna, wielu z nich zostało potem rozstrze-
lanych przez Sowietów w pokazowych egzekucjach

    początek 1940 r.
w Warszawie powstaje konspiracyjna organizacja założona przez Aleksandra 
Kamińskiego dla prowadzenia małego sabotażu, która później przyjęła nazwę 
„Wawer” (od miejsca zbrodni dokonanej przez Niemców w nocy z 26 na 27 XII 
1939 r.). Oparta była w znacznym stopniu o struktury Szarych Szeregów

    9 X 1939 r.
w Paryżu powstaje emigracyjny Komitet Naczelny ZHP z wybranym przez 
majowy zjazd przewodniczącym ZHP Michałem Grażyńskim na czele

    22 IX 1939 r.
grupa instruktorów we Lwowie tworzy konspiracyjną Harcerską Organiza-
cję Niepodległościowo-Wojskową działającą w południowej części okupacji 
sowieckiej

    27 IX 1939 r.
zebranie przebywających w Warszawie członków Naczelnej Rady Harcerskiej 
postanawia o przejściu przez ZHP do działalności konspiracyjnej i mimo 
niemożności spełnienia statutowych wymogów powołuje nowe władze orga-
nizacji. Organizacja harcerzy przyjmuje kryptonim „Szare Szeregi”, organizacja 
harcerek „Bądź Gotów” (później „Związek Koniczyn”)

    18 IV 1940 r.
premier rządu emigracyjnego gen. Władysław Sikorski zawiesza dotychcza-
sowe władze ZHP (związany z sanacją Grażyński zostaje później internowany)

    24 XII 1940 r.
Olga Małkowska staje na czele wybranego przez starszyznę instruktorską 
w Castle Mains w Szkocji Tymczasowego Komitetu ZHP (później uznanego 
oficjalnie przez rząd, od VI 1943 r. jako Komitet Naczelny ZHP na czas wojny)

    18 X 1939 r.
w środowisku „Czarnej Trzynastki” w Wilnie powstaje Związek Bojowników 
Niepodległości

    27 X 1939 r.
utworzenie konspiracyjnego Harcerstwa Polskiego (od 1943 r. używało kryp-
tonimu „Hufce Polskie”), stawiającego silny nacisk na wychowanie religijne 
i ideologię narodową

    1–5 IX 1939 r.
udział harcerzy w obronie Górnego Śląska, wielu z nich zostało zamordowa-
nych po wkroczeniu Niemców. Symbolem tych wydarzeń stała się obrona 
wieży spadochronowej w Katowicach (3–4 IX)

    13 IX 1939 r.
śmierć naczelnego kapelana ZHP ks. hm. kpt. Mariana Luzara podczas udzie-
lania pomocy rannym w czasie nalotu w Równem

    IX 1939 r.
harcerki i harcerze pełnią służbę pomocniczą dla wojska, a w niektórych 
miejscowościach czynnie włączają się w walkę

1940

    22 IX 1939 r.
kapitulacja Lwowa

    1 IX 1939 r.
agresja Niemiec na Polskę

    30 IX 1939 r.
gen. Władysław Sikorski zostaje pre-
mierem rządu RP na emigracji (później 
również Naczelnym Wodzem)

    28 IX 1939 r.
kapitulacja Warszawy

    3 IX 1939 r.
wypowiedzenie wojny Niemcom przez 
Francję i Wielką Brytanię

    6 X 1939 r.
kapitulacja ostatniego dużego zgrupowa-
nia wojsk polskich – Samodzielnej Grupy 
Operacyjnej „Polesie”

    4 XII 1939 r.
gen. Sikorski powołuje Związek Walki 
Zbrojnej (w miejsce utworzonej przed 
kapitulacją Warszawy Służby Zwycię-
stwu Polski), który ma być podziemnym 
wojskiem dowodzonym z Paryża

    28 IX 1939 r.
układ o przyjaźni i granicy między Niem-
cami i ZSRS – podział ziem polskich

    17 IX 1939 r.
agresja ZSRS na Polskę

    X 1939 r.
Niemcy wcielają do Rzeszy Pomorze 
Gdańskie, Wielkopolskę, Górny Śląsk, 
część Mazowsza i Suwalszczyznę, na 
pozostałym obszarze tworzą Generalne 
Gubernatorstwo

    10 II 1940 r.
pierwsza deportacja ludności polskiej 
z okupowanych terenów w głąb ZSRS

    5 III 1940 r.
decyzja władz ZSRS o wymordowaniu 
ponad 20 tys. polskich jeńców i więźniów 
(zbrodnia katyńska)

    10 V 1940 r.
agresja Niemiec na Francję, Belgię 
i Holandię. Utworzone we Francji oddziały 
polskie biorą udział w walce, a po jej klę-
sce polski rząd i część wojska ewakuuje 
się do Wielkiej Brytanii

historia harcerstwa historia Polski i świata

1939

Kalendarium

U

https://pl.wikipedia.org/wiki/1940
https://pl.wikipedia.org/wiki/1939


184

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1941 r.
do 1944 r.

    1942 r.
opracowanie programu wychowawczego Szarych Szeregów „Dziś – Jutro – 
Pojutrze”

    VII 1944 r.
180-osobowy oddział Związku Bojowników Niepodległości pod dowództwem 
hm. Józefa Grzesiaka „Czarnego” bierze udział w wyzwalaniu Wilna (operacja 
„Ostra Brama”)

    VII 1943 r.
pierwsze wydanie „Kamieni na szaniec”

    28 III 1943 r.
akcja pod Arsenałem

    6 V 1943 r.
aresztowanie naczelnika Szarych Szeregów Floriana Marciniaka

    1 VIII – 2 X 1944 r.
ok. 4 tys. harcerek i harcerzy bierze udział w Powstaniu Warszawskim

    30 XII 1944 r.
szef resortu oświaty Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego wydaje 
rozporządzenie w sprawie wznowienia działalności ZHP. Nowe władze ZHP 
powołuje resort oświaty PKWN

    VIII 1943 r.
powstanie batalionu „Zośka”

    1 II 1944 r.
zamach na dowódcę SS i policji w dystrykcie warszawskim gen. Franza 
Kutscherę

    1942 r.
ZHP na Wschodzie rozpoczyna aktywną działalność wśród ewakuowa-
nych z ZSRS z armią gen. Andersa uchodźców rozlokowanych w różnych 
krajach na całym świecie i staje się najpopularniejszą organizacją wśród 
polskich dzieci i młodzieży (ok. 12 tys. członków w 1945 r.)

    1942 r.
wprowadzenie w Szarych Szeregach podziału na grupy wiekowe: „Zawi-
sza” (12–14 lat), „Bojowe Szkoły” (15–17 lat) i „Grupy Szturmowe” (powy-
żej 17 lat)

    11–13 X 1941 r.
I Konferencja Harcerska na Bliskim i Środkowym Wschodzie w Tel Awiwie, 
później uznana za I Walny Zjazd ZHP na Wschodzie

1941

1942

1943

1944

    IV 1943 r.
Niemcy informują o odkryciu grobów 
polskich oficerów w Katyniu, ZSRS 
wykorzystuje dążenie polskiego rządu 
do wyjaśnienia sprawy jako pretekst do 
zerwania stosunków dyplomatycznych

    30 VII 1941 r.
układ Sikorski-Majski, w konsekwencji 
którego Polacy więzieni w ZSRS powinni 
odzyskać wolność i w ZSRS przystąpiono 
do tworzenia polskiej armii

    22 VII 1944 r.
ogłoszenie manifestu przez utworzony 
w Moskwie Polski Komitet Wyzwolenia 
Narodowego, któremu Sowieci przekazu-
ją władzę na „wyzwalanych” terenach na 
zachód od Bugu

    4 VII 1943 r.
śmierć gen. Sikorskiego

    14 II 1942 r.
przekształcenie ZWZ w Armię Krajową

    1 VIII 1944 r.
wybuch powstania w Warszawie

    22 VI 1941 r.
agresja Niemiec na ZSRS, wszystkie 
ziemie polskie przechodzą wkrótce pod 
okupację niemiecką

    7 VII 1944 r.
początek operacji „Ostra Brama” mają-
cej na celu wyzwolenie Wilna siłami AK 
w ramach akcji „Burza”

    III–VIII 1942 r.
ewakuacja armii gen. Andersa wraz 
z grupą ludności cywilnej z ZSRS do Iranu

historia harcerstwa historia Polski i świata

s. 195

Kalendarium

4 powrót: Ćwiczenia
z kalendarium
ćw. nr 4

U

https://pl.wikipedia.org/wiki/1941
https://pl.wikipedia.org/wiki/1942
https://pl.wikipedia.org/wiki/1943
https://pl.wikipedia.org/wiki/1944


185

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1945 r.
do 1951 r.

    X 1945 r.
grupa ujawnionych instruktorów Szarych Szeregów z Aleksandrem Kamiń-
skim na czele wstępuje do odradzającego się ZHP

    20 XII 1948 r.
komendanci chorągwi harcerek i harcerzy pod naciskiem władz państwowych 
ogłaszają odezwę wzywającą do zerwania z pozostałościami wychowania 
skautowego i harcerskiego (związanego z kapitalizmem) i oparcia pracy na 
zasadach wychowania socjalistycznego

    15 VI 1949 r.
usunięcie z ZHP Aleksandra Kamińskiego w ramach masowej akcji wymiany 
kadry. Wywołało to (wraz z innymi działaniami skierowanymi przeciwko trady-
cyjnemu modelowi harcerstwa) masowe występowanie instruktorów z ZHP, 
rozwiązywanie drużyn, ukrywanie sztandarów i kronik, powstawanie lokalnych 
organizacji konspiracyjnych

    3 V 1946 r.
liczny udział harcerek i harcerzy w demonstracjach i strajkach studenckich 
spowodowanych zakazem obchodów rocznicy uchwalenia konstytucji

    I 1951 r.
w miejsce ZHP powstaje masowa Organizacja Harcerska ZMP (przeznaczo-
na dla dzieci ze szkół podstawowych), dla celów propagandowych używająca 
nazwy „harcerska”, ale wzorowana na organizacji pionierskiej działającej 
w ZSRS i odcinająca się od idei, metodyki i tradycji ZHP

    2 II 1946 r.
podczas zjazdu reprezentantów harcerstwa polskiego z różnych krajów 
w Enghien-les-Bains pod Paryżem powołano władze Związku Harcerstwa 
Polskiego działającego poza granicami kraju (ZHP pgK), obejmujący polskie 
środowiska harcerskie na całym świecie. Jego przewodniczącym został ostat-
ni wyłoniony zgodnie ze statutem przewodniczący ZHP – dr Michał Grażyński

    IV 1946 r.
zlot „Trzymamy Straż nad Odrą” w Szczecinie, podczas którego doszło do 
spontanicznego manifestowania poparcia dla opozycji przez harcerzy i starć 
z młodzieżą z komunistycznego Związku Walki Młodych i wojskiem

    2 VIII 1950 r.
Plenum Rady Naczelnej Związku Młodzieży Polskiej podejmuje decyzję 
o przyłączeniu ZHP, co w praktyce oznacza jego likwidację

    VI 1946 r.
ZHP jako jedyne stowarzyszenie społeczne nie podpisuje deklaracji wzywają-
cej do głosowania „3 x tak” w referendum 30 VI

    1948 r.
realizacja programu Harcerskiej Służby Polsce (narzuconego przez władze 
polityczne masowego programu prac społecznych)

    25 III 1945 r.
rozwiązanie Pogotowia Wojennego Harcerek

    3 IX 1945 r.
w związku z przebywaniem dużej ilości Polaków w Niemczech (byli więźnio-
wie obozów koncentracyjnych, jeńcy, robotnicy przymusowi) i powstaniem 
licznych drużyn zrzeszających ok. 25 tys. harcerek i harcerzy, powołana zosta-
je Tymczasowa Rada i Tymczasowa Komenda ZHP w Niemczech (zachod-
nie strefy okupacyjne). W następnych latach liczba harcerzy szybko maleje 
w związku z powrotem do kraju lub wyjazdami na emigrację do innych krajów

    17 I 1945 r.
rozwiązanie Szarych Szeregów

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

    II 1945 r.
konferencja w Jałcie

    21 XII 1948 r.
z połączenia PPR i PPS powstaje Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza

    2 IX 1945 r.
powstanie tajnego Zrzeszenia „Wolność 
i Niezawisłość” kontynuującego działal-
ność AK

    III 1945 r.
aresztowanie przywódców polskiego 
państwa podziemnego i wywiezienie do 
Moskwy, gdzie odbędzie się ich proces 
przed sowieckim sądem

    30 VI 1946 r.
referendum ludowe traktowane jako 
próba sił przed wyborami

    28 VI 1945 r.
na mocy decyzji jałtańskich powstaje 
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej, 
którego wicepremierem został Stanisław 
Mikołajczyk

    19 I 1947 r.
sfałszowane wybory do Sejmu Ustawo-
dawczego legalizujące władzę komuni-
stów w Polsce

    19 I 1945 r.
rozwiązanie AK
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1953 r.
do 1964 r.

    1957 r.
powstawanie drużyn ZHP (ok. 600 tys. członków), powrót wielu dawnych 
instruktorów do pracy harcerskiej (Aleksander Kamiński od końca 1956 r. jest 
przewodniczącym Naczelnej Rady Harcerskiej)

    1960 r.
msza św. za poległe i zmarłe harcerki w kościele pw. św. Marcina w War-
szawie z inicjatywy niejawnego środowiska instruktorek skupionych wokół 
ostatniej naczelniczki „Związku Koniczyn” hm. Zofii Florczak. Odprawiana 
corocznie będzie konsolidować tradycyjne środowiska harcerskie

    IV 1958 r.
odsunięcie Aleksandra Kamińskiego i instruktorów wywodzących się z trady-
cyjnych środowisk od pracy w ZHP

    28 V 1957 r.
zatwierdzenie „Instrukcji o odznakach harcerskich i zuchowych” przywraca-
jącej krzyż harcerski i lilijkę, tradycyjny mundur, nazwy stopni instruktorskich 
i harcerskich

    VIII 1957 r.
delegacja ZHP pgK, jako reprezentacja Polski, uczestniczy w Jubileuszowym 
Światowym Jamboree Skautów i Światowym Zlocie Skautek

    3–5 IV 1964 r.
III Walny Zjazd ZHP przyjmuje zasadę pogłębiania wychowania ideologiczne-
go, czego wyrazem jest m.in. wprowadzenie słowa „socjalizm” do roty przyrze-
czenia i usunięcie liter ONC („Ojczyzna, Nauka, Cnota”) z lilijki harcerskiej

    1958 r.
powstaje program pracy harcerskiej z dziećmi niepełnosprawnymi, chorymi 
i nieprzystosowanymi społecznie „Nieprzetarty szlak”

    IV 1959 r.
II Zjazd ZHP z udziałem I sekretarza KC PZPR Władysława Gomułki. Rozpoczy-
na się proces umasowienia, centralizacji i odejścia od tradycyjnej metodyki ZHP

    IX 1956 r.
powstaje Organizacja Harcerska Polski Ludowej (OHPL), która ma być orga-
nizacją komunistyczną, ale korzystającą z elementów tradycyjnej metodyki 
harcerskiej (stopnie, sprawności, obozy itp.)

    4 XII 1956 r.
w Krakowie powstaje Rewolucyjna Komenda Harcerek i Harcerzy ZHP (dą-
żąca do odrodzenia tradycyjnego harcerstwa). W wielu środowiskach uaktyw-
niają się dawni instruktorzy, dążąc do reaktywacji ZHP

    8–10 XII 1956 r.
Krajowy Zjazd Działaczy Harcerskich (OHPL) w Łodzi, który po dołączeniu 
przedstawicieli tradycyjnych środowisk, pod wpływem ministra oświaty Wła-
dysława Bieńkowskiego, decyduje o reaktywacji ZHP na bazie OHPL. 
Jest później uznawany za I Zjazd ZHP (bez nawiązania do ZHP z lat wcze-
śniejszych)

    IX 1954 r.
XV Plenum Zarządu Głównego OH ZMP rozpoczyna dyskusję nad zmianami 
w tej organizacji w związku z jej nieatrakcyjnością dla dzieci 

    28 VI 1956 r.
antykomunistyczne wystąpienia w Po-
znaniu stłumione zbrojnie przez wojsko

    5 III 1953 r.
śmierć Józefa Stalina

    19 X 1956 r.
I sekretarzem Komitetu Centralnego 
PZPR zostaje Władysław Gomułka, 
dający nadzieję na demokratyzację życia 
w Polsce

    III 1956 r.
XX Zjazd Komunistycznej Partii Związku 
Sowieckiego, na którym skrytykowano 
Stalina

1953

1954

1962

1963

1964

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1955
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1966 r.
do 1976 r.

    1970 r.
akcja programowa „ISKRA-70” z okazji 100. rocznicy urodzin Włodzimierza Lenina

    1976 r.
rajd „Arsenał” w Warszawie staje się ogólnopolską imprezą integrującą drużyny 
nawiązujące do szaroszeregowej tradycji i niezależnie myślących instruktorów

    1971 r.
pierwszy rajd „Arsenał” zorganizowany w Warszawie w rocznicę odbicia „Ru-
dego” z rąk gestapo

    lato 1976 r.
harcerze z „Gromady Włóczęgów” (krąg starszoharcerski działający przy 
1. WDH im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”) włączają się w akcję po-
mocy represjonowanym robotnikom z Radomia i Ursusa. Niektórzy z nich stają 
się współzałożycielami Komitetu Obrony Robotników (KOR)

    1976 r.
II Światowy Zlot Harcerstwa w bazie harcerskiej na Kaszubach w Kanadzie

    1969 r.
ZHP pgK przyznaje stopień harcmistrza prymasowi Polski kard. Stefanowi 
Wyszyńskiemu, odbywa się I Światowy Zlot ZHP pgK pod Monte Cassino

    1 VI 1975 r.
reforma administracyjna likwidująca 
powiaty i wprowadzająca 49 małych 
województw

    XII 1970 r.
zapoczątkowana w Gdańsku fala pro-
testów spowodowanych podwyżką cen, 
krwawo stłumiona przez wojsko

    25 VI 1976 r.
strajki i protesty spowodowane pod-
wyżką cen. Najostrzejszy przebieg 
miały w Radomiu i Ursusie

    20 XII 1970 r.
Edward Gierek zostaje I sekretarzem 
KC PZPR

    23 IX 1976 r.
utworzenie Komitetu Obrony Robotni-
ków, który stał się główną organizacją 
opozycyjną (działał jawnie)

    1967 r.
warszawski Hufiec ZHP Mokotów przyjmuje imię Szarych Szeregów i staje 
się głównym ośrodkiem kultywowania ich pamięci

    1967 r.
udział ZHP w akcji „Aurora” z okazji rocznicy rewolucji październikowej 
w Rosji, w ramach której zorganizowano 45 tys. ognisk pod hasłem „Pokłon 
rewolucji”, a sprawność „Aurora” uzyskało 1,4 mln harcerek i harcerzy

    lata 1967–1973
„Operacja 1001-Frombork”, w ramach której 46 tys. harcerek i harcerzy 
pracowało społecznie przy odbudowie Fromborka przed rocznicą urodzin 
Mikołaja Kopernika

    III 1968 r.
fala antykomunistycznych wystąpień 
młodzieży zapoczątkowana brutalnie 
rozpędzoną demonstracją studentów 
Uniwersytetu Warszawskiego

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1973

1975

1976

1972

1974

historia harcerstwa historia Polski i świata

    1966 r.
kościelne obchody Milenium Chrztu 
Polski i państwowe Tysiąclecia Państwa 
Polskiego

    1973 r.
ZHP wchodzi w skład Federacji Socjalistycznych Związków Młodzieży 
Polskiej (FSZMP). Dla drużyn harcerskich działających w szkołach średnich 
wprowadzono program „Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej”, którego 
zasadniczym celem było pogłębianie wiedzy na temat ideologii komunizmu 
i formowanie postaw „socjalistycznego patrioty” PRL poprzez aktywność spo-
łeczno-polityczną. Drużyny HSPS nie nosiły tradycyjnych szarych i zielonych 
mundurów harcerskich, używały natomiast beżowych (piaskowych) koszul, 
czerwonych krajek i bordowych beretów
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1977 r.
do 1981 r.

    22 V 1981 r.
grupa instruktorów z Lublina i Warszawy, nie widząc możliwości odnowy 
ZHP, po wcześniejszym wystąpieniu z tej organizacji, tworzy Niezależny Ruch 
Harcerski (NRH)

    5 X 1980 r.
na spotkaniu uczestniczących w dorocznej mszy w kościele pw. św. Marci-
na przedstawicieli środowisk z Warszawy, Lublina, Trójmiasta i Zakopanego 
u dr. Tomasza Strzembosza zapada decyzja zorganizowania ogólnopolskiego 
zebrania instruktorów poświęconego odbudowie autentycznego harcerstwa

    5–10 IX i 26 IX – 7 X 1981 r.
Harcerska Służba Zjazdowa gdańskiego środowiska KIHAM podczas I Krajo-
wego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

    22 XI 1980 r.
Porozumienie Instruktorów przekształca się w Porozumienie Kręgów Instruk-
torów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM), powołuje Radę 
Porozumienia i rozpoczyna wydawanie pisma „Bratnie Słowo”

    6 X 1980 r.
list otwarty instruktorów Hufca ZHP Kraków Śródmieście do władz ZHP, 
w którym domagają się konkretnych kroków na rzecz odnowy organizacji. 
W następnych tygodniach jego treść była przeredagowywana, poszerzana 
i przekazywana do innych ośrodków

    18–20 IX 1981 r.
Jubileuszowy Zlot 70-lecia Harcerstwa zorganizowany przez KIHAM w Krakowie

    15–18 III 1981 r.
VII Zjazd ZHP. ZHP występuje z FSZMP i wycofuje drugą zwrotkę hymnu, ale 
większość postulatów KIHAM nie zostaje podjęta przez uczestników zjazdu, 
wśród których dominują nauczyciele i etatowi instruktorzy

    25 X 1980 r.
na kolejnym spotkaniu u T. Strzembosza powstaje Porozumienie Instruktorów 
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, dążące do odnowy ZHP w oparciu 
o postulaty Listu Otwartego instruktorów z Krakowa

    28 IX 1980 r.
w Warszawie powstaje Krąg Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkow-
skiego

    IX 1980 r.
ożywienie harcerskich środowisk niezależnych, utworzenie Kręgu Instruktorów 
Harcerskich „Zawisza” w Lublinie i Związku Drużyn Bratnich w Trójmieście

    10 XI 1980 r.
zarejestrowanie w sądzie statutu 
Niezależnych Samorządnych Związków 
Zawodowych „Solidarność”

    5 IX 1981 r.
rozpoczyna się I Krajowy Zjazd Delega-
tów NSZZ „Solidarność” w Gdańsku

    lato 1980 r.
fala strajków w całej Polsce zakończona 
podpisaniem porozumień otwierających 
drogę do powstania niezależnych związ-
ków zawodowych

    1977 r.
rozpoczęcie „Operacji Bieszczady 40”

    VI 1979 r.
spontaniczny udział części środowisk harcerskich w pierwszej pielgrzymce 
Jana Pawła II w Polsce

    I 1979 r.
w Zakopanem zmarła Olga Małkowska. Władze ZHP przemilczają ten fakt 
i utrudniają drużynom udział w uroczystościach pogrzebowych

    16 X 1978 r.
kard. Karol Wojtyła zostaje papieżem 
i przyjmuje imię Jan Paweł II

    VI 1979 r.
pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski

1977

1978

1979

1980

1981

    XII 1981 r.
Rada Naczelna ZHP deklaruje poparcie dla wprowadzenia stanu wojennego, 
kilku instruktorów KIHAM zostaje internowanych

    13 XII 1981 r.
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

historia harcerstwa historia Polski i świata

    III 1977 r.
VI Zjazd ZHP pod hasłem „Jutro socjalistycznej Polski budujemy dziś” dodaje 
drugą zwrotkę do hymnu harcerskiego (nawiązującą do socjalizmu)
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /od 1982 r.
do 1988 r.

    12–13 IX 1982 r.
pierwsza pielgrzymka harcerek i harcerzy na Jasną Górę, Rada Porozumienia 
KIHAM wzywa kręgi do samorozwiązania, w ich miejsce z czasem wykształca 
się niejawny Ruch Harcerski (w ramach ZHP)

    1985 r.
powołano Krajowe Duszpasterstwo Harcerek i Harcerzy (bp Kazimierz Górny) 
w celu koordynacji działalności licznie powstających od 1982 r. duszpasterstw 
harcerskich. Wydaje ono ogólnopolskie pismo „Czuwajmy”

    1984 r.
pielgrzymka reprezentacji Ruchu Harcerskiego do Rzymu, harcerskie ognisko 
z Janem Pawłem II w Castel Gandolfo

    VI 1988 r.
liczny udział harcerek i harcerzy w pogrzebie mjr. Jana Piwnika „Ponurego” na 
Wykusie i w Wąchocku

    10 XII 1982 r.
przedstawiciele ZHP podpisują Deklarację zasad współpracy socjalistycznych 
związków młodzieży

    VI 1987 r.
ok. 20 tys. harcerek i harcerzy uczestniczy w „Białej Służbie”. Głównymi miej-
scami spotkań harcerzy z papieżem są Gdańsk i Tarnów

    1984 r.
usunięcie z ZHP hufca w Trzebini za akcentowanie treści religijno-patriotycznych

    26 VI 1982 r.
Rada Naczelna ZHP formalnie rozwiązuje Radę Porozumienia KIHAM

    1988 r.
IV Światowy Zlot Harcerstwa w Rising Sun w USA, po raz pierwszy z udzia-
łem reprezentacji Ruchu Harcerskiego i niezależnych organizacji harcerskich 
z Polski

    1 X 1988 r.
powstaje Porozumienie Niezależnych Środowisk i Organizacji Harcerskich

    VI 1983 r.
ok. 2–2,5 tys. harcerek i harcerzy uczestniczy w „Białej Służbie” podczas piel-
grzymki Jana Pawła II do Polski

    V 1988 r.
List otwarty do społeczeństwa polskiego podpisany przez niezależnych liderów 
harcerskich i osoby publiczne, w którym domagano się przywrócenia w ZHP 
tradycyjnego modelu wychowania

    I 1985 r.
spotkanie przewodniczącego Ruchu Harcerskiego hm. Jerzego Parzyńskiego 
z kierownictwem ZHP pgK w Londynie zapoczątkowuje współpracę między 
harcerstwem emigracyjnym a „niepokornym” harcerstwem w kraju

    1982 r.
III światowy Zlot Harcerstwa w Comblain-la Tour w Belgii

    VII 1988 r.
zlot ZHP na polach Grunwaldu

    13 X 1988 r. 
powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej skupiający niezależne i „nie-
pokorne” drużyny w Trójmieście

    X 1988 r.
ujawnienie się Ruchu Harcerskiego jako Ruch Harcerski Rzeczypospolitej. 
Jego członkowie przejęli władzę w kilku hufcach ZHP

    II 1982 r.
w Lublinie powstaje pierwsza drużyna w ramach duszpasterstwa liturgicznej 
służby ołtarza, zapoczątkowując Ruch Zawiszacki nazwany oficjalnie Harcer-
skim Ruchem Liturgicznym (od 1985 r.)

    VI 1983 r.
druga pielgrzymka Jana Pawła II do Polski

    VI 1987 r.
trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do 
Polski

    19 X 1984 r.
porwanie, a później zamordowanie 
ks. Jerzego Popiełuszki przez funkcjona-
riuszy Służby Bezpieczeństwa

    VIII 1988 r.
fala strajków z żądaniem ponownej 
rejestracji „Solidarności” zakończona po 
obietnicy rozmów przy „okrągłym stole”

    1985 r.
na czele KPZS staje Michaił Gorbaczow 
zapowiadający zmianę polityki ZSRS

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

od 1989 r.
do 1995 r.

    VIII 1991 r.
III Jubileuszowy Zlot 80-lecia Harcerstwa pod Częstochową (w związku ze 
Światowymi Dniami Młodzieży). Wobec braku porozumienia osobny zlot 
w Olsztynie zorganizowały ZHR i ZHP-1918, osobny w Pająku – władze ZHP

    XII 1989 r.
z inicjatywy Stanisława Broniewskiego „Orszy” powstał Krajowy Komitet 
Odrodzenia ZHP

    19 III 1989 r.
w Krakowie ogłoszono deklarację reaktywowania ZHP działającego w oparciu 
o statut z 1936 r. (ZHP – rok założenia 1918)

    IX 1990 r.
XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP skrócił kadencję władz Związku

    lato 1991 r.
udział 10-osobowej delegacji harcerzy z różnych organizacji w XVII Jamboree 
w Korei Południowej

    IX 1989 r.
kurs pracy harcerskiej w Wilnie prowadzony przez instruktorów „Referatu 
Wschód” ZHR. Działalność referatu przyczyniła się do powstania środowisk 
harcerskich wśród Polaków w Litewskiej, Łotewskiej i Ukraińskiej SRS oraz 
nawiązania kontaktów z odradzającym się tam skautingiem

    III 1989 r.
IX zjazd ZHP zmienia numerację na XXVI i usuwa ze statutu organizacji zapis 
o uznawaniu kierowniczej roli PZPR oraz słowo socjalizm z tekstu prawa 
i przyrzeczenia harcerskiego

    XII 1990 r.
XXVIII Zjazd ZHP w Bydgoszczy, przewodniczącym ZHP został były instruktor 
Szarych Szeregów Stefan Mirowski, wprowadzono pewne zmiany nawiązujące 
do przedwojennych wzorców (np. tekst prawa i przyrzeczenia harcerskiego)

    II 1989 r.
ogólnopolskie spotkania instruktorów, w wyniku których ogłoszono powołanie 
Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej jako ogólnopolskiej organizacji alterna-
tywnej wobec ZHP

    X 1992 r.
zjednoczenie ZHP-1918 z ZHR (dla połączonych organizacji przyjęto nazwę 
ZHR)

    III 1990 r.
okupacja siedziby Głównej Kwatery ZHP w Warszawie przez zwolenników 
odrodzenia harcerstwa

    1 IV 1989 r.
założycielski zjazd ZHR w Sopocie

    1991 r.
„Biała Służba ’91” podczas IV pielgrzymki Jana Pawła II do Polski i Światowych 
Dni Młodzieży

    4 VI 1989 r.
częściowo demokratyczne wybory, 
których wyniki potwierdzają zdecydowa-
ne poparcie społeczeństwa dla strony 
solidarnościowej

    29 I 1990 r.
samorozwiązanie PZPR

    24 VIII 1989 r.
Tadeusz Mazowiecki zostaje pierwszym 
po wojnie niekomunistycznym premierem 
Polski

    9 XII 1990 r.
Lech Wałęsa wygrywa wybory prezy-
denckie 

    10–15 VIII 1991 r.
6. Światowe Dni Młodzieży w Częstochowie

    XII 1989 r.
zmiany w konstytucji przywracające 
nazwę Rzeczpospolita Polska i orła 
w koronie jako jej godło

    1–9 VI 1991 r.
czwarta wizyta Jana Pawła II w Polsce

    27 X 1991 r.
pierwsze po II wojnie światowej wolne 
wybory parlamentarne w Polsce

    26 XII 1991 r.
formalne rozwiązanie ZSRS poprzedzone 
deklaracjami niepodległości poszczegól-
nych republik

    6 II – 5 IV 1989 r.
przewodniczący RHR hm. Wojciech Wróblewski i przedstawiciel niezależnego 
harcerstwa hm. Marek Frąckowiak wchodzą w skład delegacji strony opozy-
cyjno-solidarnościowej podczas obrad Okrągłego Stołu

    6 II – 5 IV 1989 r.
rozmowy Okrągłego Stołu, jednym 
z ustaleń jest przeprowadzenie częściowo 
demokratycznych wyborów do sejmu 
i całkowicie demokratycznych do nowo 
utworzonego senatu

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995
    1995 r.
SHK „Zawisza” zostaje członkiem katolickiej Federacji Skautingu Europejskiego

historia harcerstwa historia Polski i świata
Kalendarium
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https://pl.wikipedia.org/wiki/1992
https://pl.wikipedia.org/wiki/1993
https://pl.wikipedia.org/wiki/1994
https://pl.wikipedia.org/wiki/1995
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od 1996 r.
do 2004 r.

    22 II 2003 r.
bł. ks. Stefan Frelichowski (zamordowany w 1945 r. w obozie koncentracyjnym 
Dachau) zostaje ogłoszony patronem harcerstwa

    1996 r.
ZHP po kilku latach starań zostaje przyjęty jako reprezentant Polski do Świa-
towej Organizacji Ruchu Skautowego (należał do niej do 1949 r.)

    2001 r.
utworzenie Muzeum Harcerstwa w Warszawie

    1 V 2004 r.
Polska przystąpiła do Unii Europejskiej

    2 IV 1997 r.
Zgromadzenie Narodowe uchwaliło nową 
konstytucję (weszła w życie 17 X po 
zatwierdzeniu przez referendum konsty-
tucyjne przeprowadzone 25 V)

    1999 r.
Polska przystąpiła do NATO

1996

1997

1998

2000

1999

2001

2002

2003

2004

historia harcerstwa historia Polski i świata
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Ćwiczenia z kalendarium

dr Zofia Fenrych

Ćwiczenia z kalendariumĆwiczenia
z kalendarium

cele wszystkich ćwiczeń – uczeń: 
łączy historię harcerstwa z historią Polski i świata;
wyciąga wnioski ogólne na podstawie szeregu wydarzeń; 
odnajduje związki przyczynowo-skutkowe w kalendarium i wiedzy poza nim; 

czas ćwiczenia:
Podany przy każdym ćwiczeniu osobno.

czas ćwiczenia:
7 minut.

Wybierz 3–4 wydarzenia z historii Polski z okresu 1907–1989, które uważasz za ważne, 
ciekawe lub które po prostu dobrze zapamiętałeś. Najlepiej jeśli będziesz tu korzystać 
z własnej pamięci, w drugiej kolejności podręcznika i Internetu. Ważne jest to, by były 
to wydarzenia punktowe, czyli łączące się z konkretną datą dzienną lub miesięczną. Na-
stępnie sprawdź na osi czasu, co działo się wówczas z polskimi harcerzami i uzupełnij 
poniższą tabelę.

dr Zofia Fenrych

�
�
�

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 1

ćwiczenie nr 1:
SPRAWDŹ, CO DZIAŁO SIĘ W WAŻNYCH MOMENTACH
NASZEJ HISTORII Z POLSKIMI HARCERZAMI.

Wydarzenie z historii Polski Wydarzenie z historii harcerstwa

Np. Wrzesień ’39 Działanie Pogotowia Harcerskiego, 27 IX ZHP 
podejmuje decyzję o działaniu konspiracyjnym

U

https://pl.wikipedia.org/wiki/XX_wiek
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czas ćwiczenia:
15 minut.

polecenie A:
NA PODSTAWIE KALENDARIUM WYMIEŃ MIEJSCA, ODDZIAŁY I WYDARZENIA, W KTÓRE 
BYLI ZAANGAŻOWANI HARCERZE W CZASIE WALKI O NIEPODLEGŁOŚĆ I KSZTAŁTOWA-
NIA GRANIC W LATACH 1907–1920

polecenie B:
NA PODSTAWIE WYDARZEŃ WYMIENIONYCH W POLECENIU A, JAK OCENIASZ STOPIEŃ 
ZAANGAŻOWANIA HARCERSTWA W WALKĘ O NIEPODLEGŁOŚĆ? UZASADNIJ SWOJĄ OD-
POWIEDŹ:

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 2

ćwiczenie nr 2:
WALKA O NIEPODLEGŁOŚĆ

dr Zofia Fenrych

1__________________________

__________________________

4__________________________

__________________________ 5__________________________

__________________________ 6__________________________

__________________________

7__________________________

__________________________

2__________________________

__________________________ 3__________________________

__________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Ćwiczenia z kalendarium

U
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czas ćwiczenia:
15 minut.

polecenie:
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM POLSCY HARCERZE I HARCERKI ORGANIZOWALI 
I BRALI UDZIAŁ W WIELU ZLOTACH W POLSCE I ZA GRANICĄ. NA PODSTAWIE KALEN-
DARIUM ZNAJDŹ I JE WYMIEŃ (PODAJ TEŻ DATĘ), WPISUJĄC W ODPOWIEDNIM MIEJSCU 
W TABELI, A NASTĘPNIE KORZYSTAJĄC Z WIEDZY POZAŹRÓDŁOWEJ ODPOWIEDZ NA PY-
TANIA UMIESZCZONE POD TABELĄ.

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 3

ćwiczenie nr 3:
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM 

dr Zofia Fenrych

Zloty polskiego harcerstwa Zloty międzynarodowe

? ? ?

A
Dlaczego w 1920 r. 
odbył się Zlot Har-

cerstwa Górnośląskiego, 
skoro 1 listopada 1918 r. 

miał miejsce zjazd zjedno-
czeniowy ZHP?

(porównaj to z wydarzeniami 
z historii Polski i świata 

w kalendarium)
CDlaczego obecność pol-

skich harcerzy na między-
narodowych zlotach skautów 

była tak ważna? B D
?

Czym była Powszechna 
Wystawa Krajowa w Po-

znaniu w 1929 r.? Dlaczego 
obecność tam polskiego 
harcerstwa była ważna?

Jakie trzy szkoły harcerskie 
(instruktorskie) powstały 

w okresie międzywojennym?

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Ćwiczenia z kalendarium

U
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Olga Małkowska Michał Grażyński

czas ćwiczenia:
10 minut.

polecenie:
NA PODSTAWIE KALENDARIUM I WIEDZY SPOZA NIEGO (PODRĘCZNIKI, INTERNET) ZRE-
ALIZUJ PONIŻSZE POLECENIA ZWIĄZANE Z OKRESEM II WOJNY ŚWIATOWEJ:

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 4

ćwiczenie nr 4:
II WOJNA ŚWIATOWA 

dr Zofia Fenrych

AZnajdź związek przyczy-
nowo-skutkowy pomiędzy 
układem Sikorski-Majski 

(30 lipca 1941 r.) a ZHP na 
Wschodzie:

CCzego dowiadujemy 
się o Oldze Małkowskiej 

i Michale Grażyńskim 
z kalendarium? Znajdź do-
datkowe informacje o tych 
osobach (4–5 zdań). Co 

je łączyło?

B
?

?

Dlaczego Ak-
cja pod Arsenałem 

(26 marca 1943 r.) i za-
mach na Franza Kutscherę 

(1 lutego 1944 r.) znalazły się 
w kalendarium po stronie 
wydarzeń z historii har-

cerstwa? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Ćwiczenia z kalendarium

U
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czas ćwiczenia:
15 minut.

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 5

ćwiczenie nr 5:
ZARAZ PO WOJNIE...

AWymień trzy przykłady 
z lat 1945–1950 umiesz-
czone w kalendarium, ilu-

strujące opozycyjny stosunek 
dużej części harcerstwa 

wobec władz w powojen-
nej Polsce.

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2
3

1

B

D
C

W czerwcu 1949 r. 
usunięto z ZHP wielu 

wybitnych instruktorów, 
wśród nich był Aleksander 
Kamiński. Znajdź informa-

cje o nim umieszczone 
w kalendarium.

Przyjrzyj się zmianom 
(mniej lub bardziej trwa-

łym lub pozornym) w latach 
1956–1958. W jaki sposób 
wiążą się one z wydarze-

niami ogólnopolskimi? 

Co się działo z ZHP
w latach 1950–1956?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

?

?

Ćwiczenia z kalendarium

U
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Akcja (operacja) i data OpisCWymień akcje, w których 
harcerze brali masowy 

udział i krótko wyjaśnij (ko-
rzystając ze źródeł i Interne-

tu), na czym polegały:

dr Zofia Fenrych

czas ćwiczenia:
25 minut.

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 6

ćwiczenie nr 6:
WALKA Z HARCERSTWEM... (1958–1979) 

AKorzystając z ka-
lendarium, wymień te 

wydarzenia, które świadczą 
o niszczeniu w ZHP śladów 

po tradycji harcerstwa 
(sprzed II wojny światowej 

i Szarych Szeregów).

B
?

Jak sądzisz, dlaczego 
władze PRL nie chciały tych 

tradycji w kontrolowanej 
przez siebie organizacji?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

1
4

2
5

3
6

7

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

Ćwiczenia z kalendarium

U

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zamachy_Armii_Krajowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Zamachy_Armii_Krajowej


198

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

?

D
1
2
3
4

Jak sądzisz, czy młodzież 
harcerska powinna się 
angażować w tego typu 

działania?

Ćwiczenie
z kalendarium
nr 6

dr Zofia Fenrych

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

EWymień te wydarze-
nia, inicjatywy i akcje, 

które świadczą, że mimo 
wszystko polscy harcerze 
przechowywali w pamięci 
oraz działaniach przedwo-
jenne i wojenne tradycje 

harcerskie:

Ćwiczenia z kalendarium

U
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Ćwiczenie
z kalendarium
nr 7

dr Zofia Fenrych

czas ćwiczenia:
10 minut.

polecenie A:
KORZYSTAJĄC Z KALENDARIUM, WYMIEŃ ŚRODOWISKA I ORGANIZACJE HARCERSKIE 
OPOZYCYJNE WOBEC OFICJALNYCH WŁADZ ZHP I WŁADZ PRL:

polecenie B:
KORZYSTAJĄC Z KALENDARIUM, TEKSTÓW ŹRÓDŁOWYCH ORAZ WIEDZY POZAŹRÓDŁO-
WEJ, OCEŃ, DLACZEGO TAKIE KROKI ZACZĘTO PODEJMOWAĆ W TYM CZASIE? DLACZEGO 
WTEDY BYŁO TO MOŻLIWE? CO KIEROWAŁO INSTRUKTORAMI PRAGNĄCYMI REFORM? 

ćwiczenie nr 7:
HARCERSKA ALTERNATYWA (LATA OSIEMDZIESIĄTE) 

1

5

2

6

3

7

4

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ćwiczenia z kalendarium

U
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Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok I
„Co to jest harcerstwo?” 

Materiały
źródłowe

Blok I

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe zawierają podstawowe informacje o harcerstwie i przykłady działal-
ności harcerek i harcerzy. Mogą być wykorzystane do wprowadzenia informacji o harcer-
stwie jako wstęp do tematyki historycznej z nim związanej, np. przed przystąpieniem do 
omawiania lektury A. Kamińskiego „Kamienie na szaniec”.

s. 199

s. 197

s. 78

s. 77

6

7

powrót: "Co to
jest harcerstwo?"
Ćw. nr 1

powrót: "Co to
jest harcerstwo?"
Ćw. nr 1

powrót: Ćwiczenia
z kalendarium
ćw. nr 6

powrót: Ćwiczenia
z kalendarium
ćw. nr 7

s. 8
powrót: Podst.
programowa
wos - szk. podst.

U
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Materiał nr 1:

Fragment gawędy
„Harcerstwo. Gra w kolory czyli La Fontaine1 wiecznie żywy”

wygłoszonej przez hm. Grzegorza Nowika2 28 X 1980 r.
na seminarium „Na czym polega harcerstwo?”

 Co to jest harcerstwo? Jeden powie idea, drugi – metoda, inny, że organizacja, a następ-
ny – ruch młodzieży. I każdy z nich ma rację, ale żaden nadrzędnej. Kawałkowanie harcerstwa jest 
zabiegiem sztucznym jak rozszczepianie światła przez pryzmat. Ale o tyle koniecznym, by wiedzieć 
co się nań składa. Trzeba mieć przy tym świadomość, że podziały nie będą ostre, jak trudno jest wy-
znaczyć wyraźną granicę między żółcią a czerwienią w załamanym świetle. Płaszczyzny pojmowania 
harcerstwa będą się wzajemnie przenikać i dopełniać. Wejrzyjmy w nie, by przez ogląd ze stron wielu 
wyrobić sobie ową "rację nadrzędną".

 IDEA – Jawi się nam w tym miejscu pytanie: Jakiego człowieka chcemy wychować? – jakie-
go potrzebuje społeczeństwo? – jakiego potrzebować będzie? ... To pytanie, zawsze stawiane przez 
instruktorów harcerskich, leży u podłoża naszej idei.

 Zbiór wartości zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim określa nam wzorzec osobowy, 
według którego chcemy kształtować charaktery i postawy nas samych i naszych młodszych braci. Wartości 
te da się streścić w starej "zasadzie trzech palców": Służba..., Braterstwo... Praca nad sobą... Jak trwałe 
są to wartości ... czas świadczy najlepiej. Można powiedzieć, że ponadczasowe, skoro już lat ponad 70 
wyznaczają azymut polskiej młodzieży. Harcerstwo adaptowało też ideały filareckie3 Ojczyzna – Nauka – 
Cnota. [...] Ideały te to chleb nasz powszedni i o ile do harcerstwa przywiodła nas jako młodych bardzo 
ludzi – piękna metoda – to dziś tkwimy w niej dla tej właśnie idei. A staramy się realizować ją nie słowami, 
ale w codziennym działaniu, którego celem nadrzędnym jest wychowanie, nie zaś doraźne efekty. A najsku-
teczniejszym sposobem oddziaływania wychowawczego jest własny przykład instruktora. Wyrazem tych 
idei są nasze symbole organizacyjne – Krzyż Harcerski, Lilijka. 

 METODA – Przed ponad osiemdziesięciu laty postawiła na głowie ówczesne systemy i programy 
nauczania i wychowania. Od tego czasu zawsze wyprzedzała szkołę, która post factum czerpała z dorob-
ku harcerstwa. Metoda harcerska dostosowana do potrzeb fizycznych, psychicznych i społecznych dzieci 
i młodzieży – ma na celu indywidualne ukształtowanie jednostki, w duchu ideałów harcerskich. Podstawą 
tej metody jest fenomen socjotechniczny – system zastępowy4. Owa miniatura społeczeństwa – stanowi 
dla młodych ludzi ich świat, świat przeżyć i dokonań, są szkołą społecznego współżycia – socjalizacji. Tylko 
działanie małych autonomicznych grup rówieśniczych daje szanse właściwego stosowania pozostałych 
elementów metodyki i samowychowania. Tzn. – system stopni i sprawności, które rozwijają indywidu-
alną aktywność, stwarzają kolejne szczeble drabiny, po których harcerze wspinają się w walce z samym 

1 Jean de La Fontaine (1621–1695) – francuski poeta i bajkopisarz. „Karafka la Fontaine'a” to anegdotyczny 
przedmiot sporu pomiędzy trzema mężczyznami. Siedząc dokoła stołu, sprzeczali się, jakiej barwy jest światło 
odbijające się w stojącej przed nimi kryształowej karafce. Historia mówi, że la Fontaine, poproszony o rozwią-
zanie ich sporu, okrążył stół i spostrzegł, że światło zmienia kolor w zależności od perspektywy, tak więc każdy 
z mężczyzn miał rację.
2 Grzegorz Nowik (ur. 1955 r.) – instruktor harcerski, harcmistrz, historyk harcerstwa, pisarz publicysta. Profesor 
zwyczajny doktor habilitowany historii. Od 1963 r. harcerz 22. Warszawskiej Drużyny Harcerzy. W 1973 r. zaini-
cjował z hm. Stanisławem Czopowiczem stworzenie pierwszych w Warszawie niejawnych struktur „niepokornego 
harcerstwa”, w latach 1980–1982 wiceprzewodniczący Kręgu Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego 
Chorągwi Stołecznej ZHP. Od 1980 do 1990 r. kierował kształceniem instruktorów w KIHAM, ruchu Płaskiego Węzła 
i Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej w Warszawie. W 1989 r. współzałożyciel Związku Harcerstwa Rzeczypospo-
litej i członek Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP. Od 2016 r. przewodniczący ZHR.
3 Filareci [gr. philáretos – miłujący cnotę], Zgromadzenie Filaretów – tajne, patriotyczne stowarzyszenie mło-
dzieży wileńskiej działające w latach 1820–1823. Zlikwidowane wskutek masowych aresztowań przez władze 
rosyjskie.
4 Zastęp – najmniejsza jednostka organizacyjna w harcerstwie złożona z kilku osób kierowanych przez rówie-
śnika. Zastępy nie działają samodzielnie, lecz wchodzą w skład drużyny.

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 1

s. 79

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”

powrót: "Co to
jest harcerstwo?"
Ćw. nr 1
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sobą. Życie Polowe – obozy, biwaki, wędrówki, gry terenowe itd. (reakcja na cywilizację miejską) – porcja 
świeżego powietrza, tężyzny fizycznej, zbliżenia do natury. Wreszcie szeroki wachlarz technik harcerskich, 
dających każdemu wybrać coś dla siebie, romantyczna obrzędowość, mundur narodowego kroju. Wszystko 
to tworzy niezwykle atrakcyjną kompozycję. [...]

 Tak nakreślone ramy Idei i Metody – tworzą płaszczyznę dla RUCHU. Harcerstwo – to wielka 
gra [...] z regułami do przestrzegania. Te reguły to właśnie z jednej strony idea, a z drugiej metody jej 
realizacji. Reguły przyjmowane dobrowolnie, bo gra jest dla uczciwych. [...]

 Harcerstwo to ruch instruktorów i młodzieży, którego podstawą i istotą są oni sami, ich pod-
stawowe jednostki – zastępy, drużyny, szczepy, kręgi. To oni są harcerstwem, oni decydują o sobie, 
oni tworzą struktury i instancje, dla siebie. Wszystko, co jest poza nimi, jest wtórne.

 ORGANIZACJA – System posiadający strukturę, przepisy, regulaminy. [...] Wracając do za-
dań, jakie kolejne szczeble instancji spełniać powinny, należy przypomnieć sobie, co jest podstawą 
harcerstwa.

 Jeśli przyjmiemy, że to instruktorzy i młodzież zrzeszona w podstawowych jednostkach or-
ganizacyjnych – wówczas logiczne jest, iż cel to zaspakajanie potrzeb zastępów, drużyn, szczepów, 
których one same nie zdołają udźwignąć, które im dadzą możliwość pełniejszego działania. Podsta-
wowym zadaniem instancji jest kształcenie kadry instruktorskiej, dostarczanie pomocy metodycz-
nych (książki, prasa), stworzenie wspólnych pryncypiów organizacyjnych (ideowych i metodycznych), 
tworzenie jednolitych kryteriów ocen i koordynowania działań w jednym środowisku. By zadania te 
spełnić, winny być instancje wsłuchane w bicie serca drużyn, szczepów, winien istnieć dwustronny, 
pełny przepływ informacji, a gdy zostanie przerwany lub zniekształcony, następuje alienacja instancji 
i ogniw podstawowych. [...] 

 W tym miejscu chciałem zaznaczyć, jakie niebezpieczeństwa czyhają na tych, którzy nie 
traktują harcerstwa jako spójnego monolitu. Z historycznych doświadczeń [...] wynika, że żaden 
z pierwiastków nie mógł istnieć osobno, a brak jakiegokolwiek deprecjonował to, co miało być har-
cerstwem. Sama idea to piękna ale tromtadracja5, sama metoda to dobra szkoła lub kolonia [...], 
sam ruch – szans bytu nie ma i rozłazi się w rękach twórców [...]. Organizacja gdy sama – to świetna 
administracja – jak barokowa fasada z nędznym zapleczem.

Źródło: G. Nowik, Harcerstwo, „Bratnie Słowo” 1980, nr 1, s. 3–4.
http://archiwumharcerskie.pl/index.php?title=Plik:1980-11-21_W-wa_Bratnie_S%C5%82owo_nr_1.pdf

[dostęp: 30 XII 2020 r.]

5 Krzykliwe, efekciarskie przedstawianie jakichś poglądów lub wzniosłych haseł pozbawionych treści.

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 1

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”

U

http://archiwumharcerskie.pl/index.php?title=Plik:1980-11-21_W-wa_Bratnie_S%C5%82owo_nr_1.pdf


203

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiał nr 2:

Harcerki z Samodzielnego Zastępu Ekologicznego „Ściek”
z Rzeszowa prezentują efekty prywatnej akcji sprzątania Bieszczadów. 

Ustrzyki Górne, październik 1987 r.

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 2

fot. Z. Fajger

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”

U
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Materiał nr 3:

Fragmenty tekstu „Piosnki harcerskie” autorstwa Jerzego Brauna, opubliko-
wane w piśmie „Czuwaj” w styczniu 1920 r., zawierające pierwszą wersję pie-
śni „Płonie ognisko i szumią knieje”, której zwyczaj uroczystego śpiewania na 

rozpoczęcie i zakończenie ogniska przyjął się w następnych latach w całym 
harcerstwie.

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 3

Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy siadł wśród nas,
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie od kresowych stanic,
O obrońcach ukrainnych granic,
A ponad nami wiatr szumny wieje
I dębowy huczy las. [...]

Już do powrotu głos trąbki wzywa,
Alarmują ze wszech stron.
Staje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.
Każda twarz się uniesieniem płoni,
Każdy laskę krzepko dzierży w dłoni
I z młodzieńczej się piersi wyrywa,
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon [...]

Zenon Fajger

Źródło: [J. Braun] Piosnki harcerskie, „Czuwaj. Czasopismo młodzieży polskiej”, Tarnów 1920, nr 1, s. 19.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/432140/edition/407269/content

[dostęp: 7 I 2021 r.]

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”
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Materiał nr 4:

Harcerze 1. Niezależnej Drużyny Harcerskiej „Bór” im. płk. Lisa-Kuli
w Stalowej Woli podczas budowy bramy obozowej w Juszczynie w 1988 r.

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 4

Zenon Fajger

Zbiory Romana Jurczaka, fot. W. Kwieciński

Zbiory Romana Jurczaka, fot. W. Kwieciński

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”
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Materiał nr 5:

Obóz 1. Rzeszowskiej Drużyny Harcerzy „Czarna Jedynka”
w Pułankach, sierpień 1934 r.

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 5

Zenon Fajger

Źródło: Wystawa Historia pierwszej rzeszowskiej drużyny skautowej w dokumentach i fotografii, Morski Krąg Instruk-
torski ZHP im. gen. Mariusza Zaruskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1997 r.

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”
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Materiał nr 6:

Harcerki i harcerze w kręgu na zakończenie zbiórki śpiewają pieśń:
„Bratnie słowo sobie dajem, że pomagać będziem wzajem...”

i przekazują tzw. iskierkę (uścisk dłoni). Stalowa Wola, kwiecień 1988 r.

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 6

Zenon Fajger

Zbiory Romana Jurczaka, fot. W. Kwieciński

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”
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Materiał nr 7:

Tekst przyrzeczenia i prawa harcerskiego z komentarzem, 1930 r.

Materiały
źródłowe

Blok I

materiał nr 7

Zenon Fajger

Źródło: Przyrzeczenie i prawo harcerskie. Tekst obowiązujący harcerzy.
Tekst obowiązujący harcerki. (Uchwała X Zjazdu Walnego z 27 IV 1930), Warszawa 1930, s. 3–5.

https://polona.pl/item/przyrzeczenie-i-prawo-harcerskie-tekst-obowiazujacy
-harcerzy-tekst-obowiazujacy,NjUwNjI3OTg/

[dostęp: 7 I 2021 r.]

Pytania do źródeł z Bloku I:
Ćwiczenie nr 1: „Co to jest harcerstwo?”
zobacz: s. 77, 78, 79

Materiały źródłowe. Blok I „Co to jest harcerstwo?”
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Materiały źródłowe. Blok II „Jak powstał krzyż harcerski?”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok II
„Jak powstał krzyż harcerski?”

Materiały
źródłowe

Blok II

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe związane są z początkami polskiego harcerstwa. Mogą być wykorzy-
stane do zilustrowania wzrostu patriotycznych nastrojów w społeczeństwie polskim przed 
wybuchem I wojny światowej.

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 6
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.
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Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej / Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok II

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Historia powstania krzyża harcerskiego

 W pierwszej polskiej książce skautowej1 Scouting jako system wychowania młodzieży na pod-
stawie dzieła generała Baden-Powella, wydanej we Lwowie w 1911 roku, twórca polskiego skautingu 
Andrzej Małkowski2 przedstawił odznakę skautów angielskich. Opisał jej symbolikę i wyraził przypusz-
czenie, że wzór polskiej odznaki skautowej zostanie wkrótce ustalony i że na początku września 1911 
roku skauci po zdaniu odpowiednich egzaminów będą mogli odznaki otrzymać. W pierwszym numerze 
czasopisma „Skaut”, wydanym we Lwowie 15 października 1911 roku, ogłoszono konkurs na polską 
odznakę skautową. Zamieszczono rysunek i opis angielskiej odznaki skautowej oraz wyrażono nadzieję, 
że projektanci, zachowując motywy skautowe, zaproponują absolutnie nowe rozwiązania [...]

 Praktycznie po ogłoszeniu wyników konkursu żadna odznaka nie została przyjęta. W końcu 
1912 roku Naczelna Komenda Skautowa w Warszawie do dalszych prac nad projektem odznaki 
wyznaczyła ks. Kazimierza Lutosławskiego, Alfonsa Borkiewicza i Czesława Jankowskiego. W osta-
tecznej formie, chociaż jeszcze bez lilijki, przepracowany projekt odznaki ks. Kazimierza Lutosław-
skiego zamieszczony został na okładce i stronie tytułowej jego książki Czuj Duch!, wydanej pod 
pseudonimem Jan Zawada w 1913 roku w Krakowie [...] Ksiądz Kazimierz Lutosławski [...] symbolikę 
poszczególnych elementów proponowanej odznaki zinterpretował tak:

 Wianek z dębu i wawrzynu oznacza cele do zdobycia: siłę i umiejętność, sprawność i wie-
dzę. Oplata on główny symbol skautowy: krzyż z hasłem: „Czuwaj!”. Kształt tego krzyża jest dawny; 
takiego użyto do naszego orderu waleczności: „Virtuti militari”3; uprzytamnia on szczególnie obo-
wiązek dzielności. Ma on w pośrodku kółko – symbol doskonałości, a w nim gwiazdę promienną, 
jakby światło przewodnie: ad astra! A sam krzyż znaczy: per aspera, bo wskazuje drogę ciężką, 
cierniami walki z własnemi słabościami usłaną, a przytem oznacza też gotowość do tej walki i do 
wszelkich poświęceń – aż do męczeństwa za wiarę, aż do śmierci za Ojczyznę: Bóg i Ojczyzna są 
treścią wewnętrzną tego znaku [Per aspera ad astra ('Przez ciernie do gwiazd') T.S.]. Hasło „Czu-
waj!” na nim – to pobudka, ostrzeżenie; oznacza gotowość ducha do pracy nieustannej. [...]

 W swojej książce Z dziejów harcerstwa polskiego 1910–1939 Wacław Błażejewski podaje, iż na 
zakończenie kursu instruktorskiego zorganizowanego we wrześniu 1913 roku przez NKS w Warszawie na 
Dynasach wręczono uczestnikom krzyże harcerskie. Jest to najprawdopodobniej pierwsza wzmianka o wy-
daniu krzyży członkom organizacji.

1 Skauting (od ang. scout – wywiadowca, tropiciel) – system wychowania dziewcząt i chłopców oraz ruch 
młodzieżowy, zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii przez Roberta Baden-Powella, ujęty w formę organizacji 
i rozpowszechniony w wielu krajach.
2 Andrzej Małkowski (1888–1919) – twórca polskiego skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz 
polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościowych. Więcej informacji w „Harcerskim słowniku biogra-
ficznym”: https://muzeumharcerstwa.pl/images/files/HSB/HSB1.pdf
3 Order Virtuti Militari (łac. Męstwu wojskowemu – (cnocie) dzielności żołnierskiej) – najwyższe polskie odzna-
czenie wojenne, nadawane za wybitne zasługi bojowe. Ustanowiony przez króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego 22 czerwca 1792 r. po bitwie pod Zieleńcami. Zniesiony w styczniu 1793 r. w wyniku działań targowiczan 
i carycy Katarzyny II. Nadawany był w okresie Księstwa Warszawskiego. Ustawą Sejmu odrodzonej Rzeczypo-
spolitej Polskiej z 1 sierpnia 1919 r. przywrócono go jako Order Wojskowy Virtuti Militari.

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013,
Warszawa–Kraków 2014, s. 15–21.

s. 215
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Materiał nr 2:

Komunikat o konkursie na projekt polskiej odznaki skautowej zamieszczony 
w pierwszym numerze „Skauta” w październiku 1911 r.

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok II

materiał nr 2

Źródło: Nasz pierwszy konkurs, „Skaut”, (Lwów) 1911, nr 1, s. 8–9.
https://isba.skaut.tarnow.pl/isba/slib/katalog.php5?dir=1911&nrkat=1/1

[dostęp: 26 VI 2020 r.]

Materiały źródłowe. Blok II „Jak powstał krzyż harcerski?”

s. 215
powrót:
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Materiał nr 3:

Strona tytułowa książki ks. Kazimierza Lutosławskiego Czuj Duch! z 1913 r., 
wydanej pod pseudonimem X. Jan Zawada, z opublikowanym po raz pierwszy 

wizerunkiem odznaki projektu autora

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok II

materiał nr 3

Źródło: ks. J. Zawada [K. Lutosławski], Czuj Duch! Szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu, Kraków 1913.
http://pbc.biaman.pl/dlibra/docmetadata?id=25612&from=&dirids=1&ver_id=&lp=3&QI=

[dostęp: 29 VI 2020 r.]

Materiały źródłowe. Blok II „Jak powstał krzyż harcerski?”
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Materiał nr 4:

Krzyż harcerski z tekstem przyrzeczenia i prawa skautowego zamieszczony 
na pocztówce wydanej na początku 1915 r. w Warszawie

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok II

materiał nr 4

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013,
Warszawa–Kraków 2014, s. 22.

Materiały źródłowe. Blok II „Jak powstał krzyż harcerski?”
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Materiał nr 5:

Rysunek harcerza z krzyżem na mundurze na awersie pocztówki
wydanej w czerwcu 1915 r. w Warszawie

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok II

materiał nr 5

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013,
Warszawa–Kraków 2014, s. 23.

Materiały źródłowe. Blok II „Jak powstał krzyż harcerski?”
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Pytania do źródeł:
Krzyż harcerski jest obecnie powszechnie uznawanym symbolem polskiego harcerstwa. Na 
podstawie materiałów źródłowych 1, 2, 3, 4, 5, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. Gdzie i kiedy podjęto pierwszą inicjatywę stworzenia
odrębnej polskiej odznaki skautowej? Dlaczego właśnie tam?

2. Kto jest autorem pierwszej wersji krzyża harcerskiego,
do jakich wartości i tradycji odwoływał się, tworząc taki kształt odznaki?

3. Jaka jest różnica między pierwotną wersją
krzyża harcerskiego a przyjętą w następnych latach?

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

blok II

pytania
do źródeł

NOTATKI:

Materiały źródłowe. Blok II „Jak powstał krzyż harcerski?”
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Materiały źródłowe. Blok III „Skauci idą na wojnę”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok III
„Skauci idą na wojnę”

Materiały
źródłowe

Blok III

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiał źródłowy przedstawia okoliczności zgłoszenia się grupy warszawskich skautów 
do wkraczających na teren zaboru rosyjskiego polskich oddziałów sformowanych w Gali-
cji po wybuchu I wojny światowej. Może być wykorzystany do ukazania przykładów zaan-
gażowania militarnego Polaków podczas wojny.

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 6
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.
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Materiały
źródłowe

Blok III

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Wspomnienia skauta z Warszawy Jerzego Krubskiego
o dołączeniu do I Kompanii Kadrowej po wybuchu I wojny światowej 

 Na terenie 7-mio klasowej szkoły realnej Witolda Wróblewskiego w Warszawie powstała 
w okresie przedwojennym (1912 r.)1 drużyna skautowska2 im. Szymona Konarskiego.

 W roku szkolnym 1913/14 drużyna ta liczyła kilkudziesięciu chłopców z różnych klas, dzieląc 
się organizacyjnie na plutony i zastępy. W końcu czerwca 1914 r., w drużynie wyłonił się projekt zor-
ganizowania pieszej wycieczki, której trasa prowadzić miała poprzez malownicze okolice Wisły, Gór 
Świętokrzyskich, Miechowa i Olkusza, by w końcowym etapie dotrzeć do Skały i Ojcowa, położonych na 
granicy b[yłego] Królestwa3. [...]

 Marszruty zostały dokładnie opracowane jeszcze w Warszawie i tak ułożone, iż dzień marszu 
obejmował 20–30 kilometrów. Marsz odbywał się w ordynku wojskowym. Zatrzymywaliśmy się dłużej 
w miejscowościach bardziej malowniczych bądź ciekawszych z uwagi na swą przeszłość historyczną. 
Unikaliśmy z reguły ważniejszych arterii komunikacyjnych, aby nie budzić podejrzenia władz, które 
zwłaszcza w przededniu wojny po ogłoszeniu przez rząd rosyjski pogotowia wojennego – wzmocniły 
swą czujność. Maszerowaliśmy zazwyczaj bocznymi drogami, zatrzymując się na noc najchętniej 
na biwaku w lesie lub w szczerym polu. Podczas marszu przerabialiśmy ćwiczenia orientowania się 
w terenie, czytania mapy, skrytego podchodzenia, rozróżniania śladu, tropienia itp. W nocy pełniona 
była na zmianę służba czujki. Przed udaniem się na spoczynek odbywał się raport, zakończony od-
śpiewaniem „Roty”.

 W dniu 29 lipca w schronisku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Ojcowie nastąpiło 
spotkanie obu wycieczek. Tutaj po dwudniowym odpoczynku spada na nas wiadomość o ogłoszeniu 
mobilizacji rosyjskiej i austriackiej. Wojna staje się nieunikniona. Wśród ludności cywilnej i oddziałów 
nadgranicznych rosyjskich widoczne podniecenie i zdenerwowanie. W tych warunkach dochodzą do 
nas słuchy, że w Krakowie została ogłoszona mobilizacja Związków Strzeleckich4 i jakoby formować 
się tam mają oddziały wojska polskiego. Następuje ogólna narada, na której rodzi się decyzja: masze-
rować przez granicę do Krakowa, aby przystać do powstających tam polskich oddziałów wojskowych.

 Najmłodszych kolegów odesłać póki jeszcze czas do Warszawy. [...]

1 Faktycznie drużyna (później działająca jako 27. Warszawska Drużyna Harcerzy) powstała jesienią 1910 r. i ofi-
cjalnie uważana była w II RP za najstarszą polską drużynę.
2 Skauting (od ang. scout – wywiadowca, tropiciel) – system wychowania dziewcząt i chłopców oraz ruch 
młodzieżowy, zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii przez Roberta Baden-Powella, ujęty w formę organizacji 
i rozpowszechniony w wielu krajach.
3 Królestwo – Królestwo Polskie, Królestwo Kongresowe, potocznie Kongresówka – państwo utworzone de-
cyzją kongresu wiedeńskiego (1815) z większości ziem zlikwidowanego Księstwa Warszawskiego, połączone 
unią personalną z Imperium Rosyjskim. Posiadało stopniowo ograniczaną, a następnie zlikwidowaną auto-
nomię. W roku 1874 na określenie ziem Królestwa zaczęto używać nazwy Kraj Nadwiślański, choć nazwa 
Królestwo Polskie nadal funkcjonowała.
4 Związki Strzeleckie – paramilitarne organizacje społeczno-wychowawcze powstające w Galicji na podstawie 
ustawy o stowarzyszeniach oraz rozporządzenia Ministerstwa Obrony Krajowej z 1909 r. o „popieraniu strze-
lectwa dobrowolnego” z inicjatywy tajnego Związku Walki Czynnej. W 1910 r. powstały Związek Strzelecki we 
Lwowie oraz Towarzystwo „Strzelec” w Krakowie. Od 1912 r. Związek Walki Czynnej przekształcił się faktycznie 
w centralizację organizacji strzeleckich, kierowanych przez Komendę Główną Związków Strzeleckich z siedzi-
bą we Lwowie, z komendantem Józefem Piłsudskim i szefem sztabu Kazimierzem Sosnkowskim. Stały się one 
podstawą budowania struktur wojskowych Legionów Polskich.
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 Najstarszym z nas jest pod względem wieku i funkcji Ciołkowski, liczy bowiem 18 lat, reszta 
to młodzi chłopcy w wieku od 15–17 lat. 1 sierpnia wyruszamy z Ojcowa do wsi Korzkiew z zamia-
rem przejścia granicy. Tutaj w nocy z 1-go na 2 sierpnia wywracamy na granicy 2 słupy graniczne 
z napisem i orłami rosyjskimi i przechodzimy granicę. Niestety patrol austriacki nie pozwala nam 
maszerować do Krakowa. [...] W nocy z 4-go na 5 sierpnia wycofaliśmy się z Jędrzejowa, kierując 
się do majątku Świątniki pod Wodzisławem, gdzie szukamy schronienia. Gospodarze tego majątku 
w osobach pp. Bankiewiczów przygarniają nas do siebie. W Świątnikach gościmy przez 5, 6, 7 i część 
8 sierpnia. Chcąc się choć w części wywdzięczyć za gościnę, pracujemy w polu nad sprzętem zboża. 
[...] 8 sierpnia do Świątnik przybywa patrol Beliny5, od którego dowiadujemy się, iż I Kompania Ka-
drowa6 przybywa do Miechowa i tam ma kwaterować. Następuje jednogłośna decyzja: maszerować 
do Miechowa i zameldować się do kompanii.

 Po południu 8 sierpnia wyruszamy w 7-miu ze Świątnik do Miechowa i późnym wieczorem 
meldujemy się w aptece u ob. Świętopełka (Jaworowskiego Rajmunda), który włącza nasz zastęp 
skautowski do składu oddziału wywiadowczego I Brygady Leg.[ionów] Pol.[skich]. 

 Podkreślam przy tym, iż spotyka nas wielki zaszczyt, jesteśmy bowiem pierwszymi ochotni-
kami na terenie Królestwa.

 Zostajemy odesłani do monopolu miechowskiego na kwatery Kompanii Kadrowej, gdzie wy-
dają nam karabiny („berdanki”) i naboje.

 Ze świtem dnia 9 sierpnia rozpoczynamy piękną i zaszczytną służbę w szeregach odrodzone-
go Wojska Polskiego, a nasz patrol skautowski zostaje zaliczony do składu I Kompanii Kadrowej.

 Jerzy Krubski
 („Kruk Czarny”) ppłk dypl.,
 Tarnopol

5 Belina – Władysław Zygmunt Belina-Prażmowski (1888–1938) – pułkownik kawalerii Wojska Polskiego, 
urzędnik samorządowy II Rzeczypospolitej, kawaler Orderu Virtuti Militari. Od 1909 r. był członkiem Związku 
Walki Czynnej oraz należał do Związku Strzeleckiego. 2 sierpnia 1914 r. objął dowództwo siedmioosobowego 
patrolu, który w nocy dnia następnego wkroczył do zaboru rosyjskiego. Ten sam patrol, już w mundurach, kon-
no i uzbrojony, ponownie przeszedł 6 sierpnia kordon graniczny, stając się tym samym pierwszym oddziałem 
kawalerii legionowej (tzw. „siódemka Beliny”). 13 sierpnia stworzył pierwszy szwadron kawalerii w sile 140 lu-
dzi. W latach 1914–1917 oficer Legionów Polskich, organizator i dowódca 1 pułku ułanów Legionów Polskich, 
tzw. „beliniaków”. Na jego czele przeszedł cały szlak bojowy Legionów.
6 I Kompania Kadrowa – pododdział piechoty utworzony 3 sierpnia 1914 w Krakowie przez Józefa Piłsudskiego 
z połączenia członków „Strzelca” i Polskich Drużyn Strzeleckich jako zalążek Wojska Polskiego. 6 sierpnia o go-
dzinie 2:42 wymaszerowała w stronę Miechowa, w Michałowicach obalając rosyjskie słupy graniczne.

Źródło: J. Krubski, Dzieje patrolu skautów, „Naród i wojsko” 1939, nr 15, s. 21.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/337535/edition/322489?language=pl

[dostęp: 29 VI 2020 r.]
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Materiał nr 2:

Wspomnienia skauta z Warszawy Zygfryda Bartla
o dołączeniu do I Kompanii Kadrowej po wybuchu I wojny światowej  

 [...] I nadszedł wreszcie dzień, na który oczekiwaliśmy. 8 sierpnia, będąc w upalne południe na 
polach ujrzeliśmy zbliżającą się od strony Miechowa grupkę jeźdźców. Gdy się nieco zbliżyli i gdyśmy 
rozpoznali siwe mundury i maciejówki w jednej chwili jak gdybyśmy mieli skrzydła u ramion byliśmy przy 
nich na szosie. Był to patrol Beliny.

 Oczy wżerały się po prostu w orły polskie na maciejówkach, serce skoczyło do gardła, wzrusze-
nie uczyniło nas na chwilę niemowami.

 A tu Belina zadaje pytania, informuje się...

 Dopiero po chwili zaczęliśmy odpowiadać, a następnie z kolei gorączkowo pytać, gdzie są 
oddziały strzeleckie i czy nas przyjmą. – Maszerujcie do Miechowa! Przyjmą – padła odpowiedź i po-
jechali dalej.

 Uprosiliśmy brykę, pożegnaliśmy właścicieli majątku i ruszyliśmy we wskazanym kierunku.

 Już silny zmrok zapadł, gdyśmy dojeżdżali do Miechowa. Wokoło była cisza, tylko koniki polne 
grały, a nasze serca waliły nam w piersiach jak dzwony.

 Wtem: „stój, kto idzie?” – usłyszeliśmy głos czujki. Chociaż wiedzieliśmy przecież, że tam 
w Miechowie są strzelcy, a jednak aż nas zatknęło. Łzy skoczyły gwałtem do oczu i gardła.

 Boże!... Wojsko Polskie!... Polski żołnierz na warcie!... Czujny, gotów do walki...

 Nie, tego uczucia nie da się opisać. To można tylko przeżyć.

 Wylegitymowaliśmy się, wyjaśnili o co nam chodzi i odprowadzono nas do Komendy.

 Nie zawiedliśmy się. Choć byliśmy przeważnie bardzo młodzi – przyjęto nas, przy czym usły-
szeliśmy nawet słowa, które zapadły nam głęboko w serca i napełniły je radosną dumą: „Brawo 
Skauci, jesteście pierwszymi ochotnikami na ziemiach dawnego Królestwa”.

 Skierowano nas na kwaterę Kompanii Kadrowej.

 Rozkazy, meldunki, gwar, ruch, piosenki – a przy tym jakaś ogromna radość promieniowała 
od każdego. Patrząc na to i słuchając chciało się naprawdę to śmiać to płakać z radości i wielkiego 
wzruszenia.

 A gdy nam wydano karabiny i paczki nabojów, gdym po raz pierwszy ujął swój karabin w rękę, to... 

 Nie, tego co czułem wtedy również nie zdołam należycie opisać słowami. To także trzeba 
przeżyć, żeby zrozumieć. Jedno mogę tylko słowami określić: duma, wielka duma rozparła mi wtedy 
serce, że stałem się żołnierzem polskim, a radość olbrzymia rozśpiewała się we mnie.

 Tych wszystkich chwil nigdy nie zapomnę.

 Zygfryd Bartel
 („Hassling”) mjr

Zenon Fajger

Źródło: Z. Bartel, Tych chwil nigdy nie zapomnę, „Naród i wojsko” 1939, nr 15, s. 21–22.
https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/337535/edition/322489?language=pl

[dostęp: 29 VI 2020 r.]
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. Skąd pochodzili członkowie patrolu skautów? Jakiego państwa byli
formalnie obywatelami? W jaki sposób znaleźli się w polskim oddziale wojskowym?

2. Dlaczego podczas próby przejścia granicy rosyjsko-austriackiej
przewrócili rosyjskie słupy graniczne? Co chcieli wyrazić takim gestem?

3. Dlaczego, opisując te wydarzenia, Zygfryd Bartel był wzruszony?
Co było powodem jego radości i dumy?

4. Do jakiego typu służby zostali włączeni skauci w Kompanii Kadrowej?
Czy na ten przydział mógł mieć wpływ rodzaj odbywanych przez nich
ćwiczeń skautowych? Odpowiedź uzasadnij.

5. Dlaczego Jerzy Krubski uważał 9 sierpnia 1914 r. za początek służby w Odrodzonym
Wojsku Polskim? Na podstawie wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij, czym była I Kompania 
Kadrowa, I Brygada Legionów Polskich, kim był Władysław Belina-Prażmowski?
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informacje wstępne:
Materiały źródłowe ukazują przykłady zaangażowania młodzieży w walki o odzyskanie 
niepodległości i ukształtowanie granic Polski po I wojnie światowej.

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

U



222

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiały
źródłowe

Blok IV

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Harcerze w walkach o Lwów w 1918 r.  

 Nieliczne były lwowskie zastępy harcerskie w chwili napadu. Starsi instruktorzy byli wówczas 
rozproszeni, przebywając bądź to w legionach1, bądź w wojsku austriackim, młodsi zaś zdani na samo-
pomoc, grupowali się przy „Sokole”2. Teraz na dwie części podzieliły się ich szczupłe zastępy: jednych, 
mieszkających na terenie zajętym przez nieprzyjaciela i stąd niosących pomoc obrońcom, i drugich, 
którzy zdołali się przedrzeć przez front, stając w szeregach walczących. [...]

 Broniące się miasto wszelkimi sposobami starało się nawiązać łączność z krajem, wzywając 
jego pomocy. Do rozmowy postanowiono użyć lwowską stację radiotelegraficzną. Cóż kiedy zabrakło 
benzyny, potrzebnej do uruchomienia maszyn.

 Bohaterskiej wyprawy przedarcia się przez front z benzyną dla stacji radiotelegraficznej pod-
jęli się 3 listopada czterej harcerze: ś. p. Leonard Rajewski, St. Morawiecki, Zdz.[isław] Szydłowski 
i Kazimierz Szumowski. Zadanie to było bardzo ważne, gdyż obrońcy Lwowa mieli prowadzić rozmo-
wę z Krakowem, Przemyślem i Paryżem. Benzynę trzeba było przenieść w dwóch wielkich naczyniach 
z apteki Mikolascha, na stację radiotelegraficzną na Persenkówce. Wywiadowcom naszym, przekra-
dającym się ulicami, obsadzonymi przez Rusinów, drogę wypatrywali mali chłopcy harcerze. Było to 
zadanie skautowe, żywcem wzięte z harcerskich ćwiczeń polowych. [...]

 Prócz akcji wywiadowczej i łącznikowej starsi harcerze znoszą zbieraną po domach broń 
i amunicję, gromadzą ją w „Sokole”, skąd znów przenoszą na stronę polską. Praca ta była szalenie 
niebezpieczna, bo trzeba było co chwila umykać przed patrolami Ukraińców, którzy bez powodów 
strzelali do przechodniów. Młodsi harcerze zbierają ubrania i bieliznę, znoszą je do „Czerwonego 
Krzyża”, robią opatrunki i szarple oraz głoszą spotykanym na mieście Polakom, by szli do „Sokoła”, 
gdzie poufnie mieściła się Polska Komenda Uzupełnień. Najmłodsi pełnili w „Sokole” służbę wartow-
niczą, ostrzegając przed ukazującymi się patrolami ukraińskimi.

 Z oddziału wywiadowczego co dzień jednak ubywało po kilku starszych, gdyż słabe siły 
obrońców wzywały ich na linię walki. [...]

 W pierwszych dniach walki harcerzy używano do zdobywania broni w okolicy obsadzonej 
przez Ukraińców. [...]

 Druh, por. Walerian Sikorski, jeden z pierwszych drużynowych lwowskich, a później komen-
dant Chorągwi poznańskiej, otrzymał rozkaz stworzyć oddział i objąć odcinek od Kleparowa (niezaję-
tego jeszcze przez nas) do Rzęsny.

1 Legiony Polskie – polska ochotnicza formacja wojskowa, walcząca przy boku Państw Centralnych w latach 
1914–1917. Utworzona z inicjatywy polskich stronnictw politycznych w Galicji (Austro-Węgry), które powołały 
Naczelny Komitet Narodowy, stanowiła kontynuację zbrojnego czynu niepodległościowego, zapoczątkowa-
nego przez Józefa Piłsudskiego w 1914 r. W szczytowym okresie tworzyły ją trzy brygady Legionów, na czele 
z Komendą LP (w 1915 r. – 25 tys. żołnierzy). LP wsławiły się w walkach z armią rosyjską na ziemiach polskich 
pod zaborami, w Karpatach Wschodnich i na Bukowinie. Po przekazaniu Polskiej Sile Zbrojnej, większość 
żołnierzy odmówiła złożenia nowej przysięgi na wierność monarsze niemieckiemu, skutkiem czego LP roz-
wiązano. Zbuntowani legioniści z zaboru rosyjskiego zostali internowani, a z zaboru austriackiego wcieleni do 
armii; pozostałych przeformowano w Polski Korpus Posiłkowy.
2 Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” – najstarsze polskie towarzystwo gimnastyczne, którego człon-
kowie przyczynili się m.in. do popularyzacji gimnastyki w społeczeństwie polskim, powstania wielu klubów 
sportowych i Związku Harcerstwa Polskiego. Pierwsze gniazdo towarzystwa zostało założone w 1867 r. we 
Lwowie. Do momentu powstania niepodległego państwa polskiego organizacja nie była jednorodna i istniało 
wiele oddzielnych, regionalnych organizacji działających w trzech zaborach i na emigracji. Mimo formalnie 
sportowych celów działania, „Sokół” stał się szkołą patriotyzmu i ośrodkiem kształtowania przyszłych kadr 
wojskowych. W 1912 r. utworzono w Galicji paramilitarne Stałe Drużyny Sokole.
Więcej: https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/148/plik/ot-653_internet.pdf
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 Rozkaz został wykonany co do joty. Dziwnie jeno wyglądał ten jego oddział, bo złożony 
z samych malutkich, którzy nie mieli czasu jeszcze przewyższyć wzrostem karabinu, ale był to oddział 
wyborowy i dzielny [...]

 Aby były zupełne te wspomnienia, należy silnie podkreślić udział harcerek lwowskich. Wszę-
dzie przy każdej pracy w obronie miasta spotykało się dzielne i pogodne ich postacie, czy jako ku-
rierki, czy jako pielęgniarki w szpitalach, czy sanitariuszki na pozycji. Przedostają się z nieustraszoną 
odwagą ze „strony ruskiej” na stronę polską, by wieści zaczerpnąć i czasopismo „Pobudkę” przynieść 
udręczonym. [...]

Źródło: W. Nekrasz, Harcerze w bojach. Przyczynek do udziału młodzieży polskiej
w walkach o niepodległość ojczyzny w latach 1914–1921, Warszawa 1930, s. 45–53.

https://polona.pl/item/harcerze-w-bojach-przyczynek-do-udzialu-mlodziezy-polskiej
-w-walkach-o-niepodleglosc,NDExMjQwMjk/6/#info:metadata

[dostęp: 29 VI 2020 r.]
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Materiał nr 2:

Harcerze w obronie Płocka w 1920 r.  

 Po nieudałej ofensywie na Dęblin i Warszawę pozostał jeszcze ostatni punkt programu bol-
szewickiego: sforsowanie Wisły pod Płockiem i rzucenie całego korpusu jazdy generała Gaja1 na lewy 
brzeg Wisły. Gaj wiedział dobrze o niefortunnym położeniu naszych wojsk, wiedział, że na tym odcinku 
Wisły – od Wyszogrodu po Płock i Toruń – siły nasze były słabe, że jeżeli zawładnie Płockiem i mostem, 
będzie mógł rzucić się na lewy brzeg Wisły i zniweczyć polskie zwycięstwo pod Warszawą oraz ocalić 
sowiecką sytuację pod Siedlcami. Dla większego rozproszenia sił naszej obrony w Płocku, zarządza dwa 
demonstracyjne ataki po obu stronach Płocka, w Wyszogrodzie i we Włocławku, a potem naraz w ciągu 
kilku godzin przerzuca swój korpus przyśpieszonym kawaleryjskim marszem pod Płock, wdziera się do 
miasta i dociera na odległość 250 metrów w linii powietrznej do mostu przez Wisłę. Wróg ma pewność, 
że za godzinę wkroczy na most, bo ani przy moście ani w samym mieście nie zastaje żadnej obrony. Aż 
dopiero pod samą katedrą, gdzie już o kilkadziesiąt kroków od miejsca, skąd droga zboczem górskim 
spada ku Wiśle, pędzące oddziały jego napotykają ogień karabinów. Garstka żołnierzy naszych broni się 
zza barykad, wzniesionych naprędce w poprzek ulic. I oto przechodzi godzina za godziną a wytrzymałość 
Polaków nie zmniejsza się. Po słabości oporu poznać łatwo, że tych obrońców nie ma więcej nad stu. 
I bronią się. Wytrzymują morderczy ogień karabinów maszynowych – i trzymają się. [...] Bitwa przeciąga 
się, nastaje noc. W ciągu nocy bolszewicy dosłownie zasypują most ulewą kul z karabinów maszyno-
wych, aby nie dopuścić do przyjścia obrońcom pomocy z za Wisły. Mimo to po moście przeszedł nocą 
cały batalion posiłków polskich i rzucił się do ataku. A w mieście tymczasem, na barykadach i za bary-
kadami dzieją się rzeczy, dla Armii Czerwonej wprost niepojęte: oto obok żołnierzy, ludność cywilna jęła 
za broń – mężczyźni, kobiety i dzieci. [...]

 Broniące się miasto wszelkimi sposobami starało się nawiązać łączność z krajem, wzywając 
Harcerstwo płockie nie rzuciło w tych dniach cienia na swój sztandar młodzieńczy: niewielu ich w mie-
ście zostało po zapisach do Armii Ochotniczej2, a ci co zostali, to dzieci. Ale te właśnie dzieci zapłonęły 
ambicją dorównania „dzieciom Lwowa”: wyrywają się czym prędzej z domów i pędzą tam, gdzie właśnie 
największe niebezpieczeństwo. Na pierwszym miejscu wśród tych bohaterskich chłopaków jaśnieje 
postać harcerza Zawidzkiego, kilkunastoletniego dziecka: stanął na barykadach z karabinem w ręku, 
walczył i padł. Obok niego druga męczeńska ofiara walki: harcerz Antoni Gradowski. Roznosił amunicję 
i pełnił służbę sanitariusza. Dopadło go kozactwo i z bestialską furią zarąbało na śmierć. Obu harcerzy 
po śmierci dekorowano krzyżem walecznych. Inni ocaleli. Więc jedenastoletni Tadzio Jeziorowski pełnił 
funkcję „czołówki amunicyjnej”. Z pełną pogardą dla świszczących wokół niego kul pędzi od barykad 
do magazynu amunicyjnego, z magazynu znów na barykady i roznosi ładunki. Każda barykada ma inny 
system broni: ta francuski, tamta austriacki, inna znowu – rosyjski. Nie myli to malca. Po kilku kursach 
tam i z powrotem już umie na pamięć czego komu gdzie potrzeba, i co chwila zziajany, oblany po-
tem wpada do magazynu, z zapotrzebowaniem: tyle ładunków austriackich, tyle francuskich, etc. Łapie 
i pędzi w podskokach, by zdążyć na czas. [...] tego jeszcze przez nas) do Rzęsny.

1 Gaja Dmitrijewicz Gaj, właśc. Hajk Byżyszkian(c) nazywany też Gaj-Chanem (1887–1937) – Ormianin, wyż-
szy oficer, profesor, ludowy komisarz armii i marynarki Armeńskiej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej. Stra-
cony w ramach stalinowskich czystek w wojsku. W czasie wojny polsko-bolszewickiej dowodził 3. Korpusem 
Kawalerii (od lipca 1920 r. – II Korpusem Kawalerii), na Froncie Zachodnim Michaiła Tuchaczewskiego.
2 Armia Ochotnicza – akcja mobilizacyjna Wojska Polskiego, rozpoczęta w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 
na początku lipca 1920 r. mocą decyzji Rady Obrony Państwa.

Zenon Fajger

Źródło: W. Nekrasz, Harcerze w bojach, cz. II, Warszawa 1931, s. 58–60.
https://polona.pl/item/harcerze-w-bojach-przyczynek-do-udzialu-mlodziezy-polskiej-

w-walkach-o-niepodleglosc,ODk3NjQwMjY/2/#info:metadata
[dostęp: 29 VI 2020 r.]
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. Kiedy i z kim walczyli młodzi harcerze we Lwowie i w Płocku?
2. Co było powodem zaangażowania tak młodych chłopców podczas walk?
3. Jakie były formy zaangażowania harcerzy? Czy dostrzegasz różnice między działaniami

we Lwowie i w Płocku? Jeśli tak, to z czego one wynikały?
4. W jakie działania były zaangażowane harcerki walczące we Lwowie?

Materiały
źródłowe

Blok IV

pytania
do źródeł

NOTATKI:

Zenon Fajger
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Materiały źródłowe. Blok V
„Szare Szeregi”

Materiały
źródłowe

Blok V

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe związane są z kształtowaniem konspiracyjnego harcerstwa w okupo-
wanej Polsce podczas II wojny światowej. Mogą być również wykorzystane dla zilustro-
wania tła historycznego przy omawianiu losów bohaterów „Kamieni na szaniec”.

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.
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Materiały
źródłowe

Blok V

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Okoliczności przyjęcia przez organizację harcerzy ZHP działającą konspira-
cyjnie podczas II wojny światowej kryptonimu „Szare Szeregi”  

 Powstanie kryptonimu „Szare Szeregi” na oznaczenie konspiracyjnej organizacji harcerzy 
w Wielkopolsce, który potem został przyjęty w całej okupowanej Polsce, jest związane z pewną ulotką 
jaką członkowie tej organizacji w Poznaniu w końcu jesieni 1939 r. kolportowali wśród nowo przybyłych 
tutaj Niemców.

 Od pierwszych dni okupacji Poznania władze niemieckie zmierzały do zniemczenia tego czysto 
polskiego miasta. W tym przysyłano tu wielu Niemców z Rzeszy. Skierowano tu także kilkadziesiąt tysię-
cy Niemców z Estonii oraz Łotwy. W tymże celu i żeby uzyskać mieszkania dla tych wszystkich Niemców, 
zaczęto od początku listopada 1939 r. nocami wysiedlać masowo Polaków z Poznania do GG1.

 Dając Niemcom tak opróżnione mieszkania, okupacyjne władze niemieckie podobno mówiły 
im, że są to mieszkania, które Polacy dobrowolnie opuścili. W każdym razie wielu z tych Niemców, 
jak to się okazywało, miało takie przekonanie i otrzymane mieszkania ze wszystkim, co się w nim 
znajdowało, traktowało jako swe własne.

 W związku z tym grono poznańskich instruktorów harcerskich, które było zajęte tworzeniem 
konspiracyjnej organizacji, wydało po niemiecku ulotkę, która mówiła o tych mieszkaniach prawdę 
oraz ostrzegała zajmujących je Niemców, przed niszczeniem pozostawionego tam mienia.

 Oczywiście, ulotki nie można było opatrzyć podpisem, który zdradzałby od razu jej polskie 
pochodzenie. Umyślono więc podpisać ją literami „SS”2, używanymi powszechnie jako skrót nazwy 
„Schutzstaffel”, noszonej przez osławioną formację policyjną partii hitlerowskiej. [...]

 Krótko potem, gdy myślano nad kryptonimem dla powstającej organizacji, nawiązano do 
użytego w ulotce skrótu „SS” i dorobiono do niego polską nazwę „Szare Szeregi”.

1 Generalne Gubernatorstwo – jednostka administracyjno-terytorialna utworzona przez III Rzeszę na podsta-
wie dekretu Adolfa Hitlera z 12 października 1939 r., obejmująca część okupowanego wojskowo przez Niemcy 
terytorium II Rzeczypospolitej, która nie została anektowana bezpośrednio przez III Rzeszę. Naczelną władzę 
sprawował generalny gubernator (niem. Generalgouverneur), mający swą siedzibę w Krakowie.

2 SS (runami ϞϞ, niem. Die Schutzstaffel der NSDAP, pol. „oddział ochronny NSDAP”) – paramilitarna niemiecka 
formacja nazistowska, podległa Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP). Powstała 
w 1925 r. w celu ochrony spotkań partyjnych, później stała się wewnętrzną policją partii. W 1936 r. utworzono 
zmilitaryzowane jednostki dyspozycyjne SS, które w latach 1941–1943 zostały przekształcone w Waffen-SS. 
Oddziały SS stanowiły również załogi obozów koncentracyjnych. Do końca wojny SS stało się najpotężniejszą 
organizacją w III Rzeszy. Jej członkami byli najbardziej fanatyczni zwolennicy nazizmu.

Zenon Fajger

Źródło: J. Śmigaj, Szare Szeregi w Poznaniu [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939–1945,
t. 2, red. J. Jabrzemski, Warszawa 1988, s. 292.
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Materiały
źródłowe

Blok V

materiał nr 2

Materiał nr 2:

Refleksja naczelnika „Szarych Szeregów” Stanisława Broniewskiego
o służbie harcerskiej podczas wojny  

 W ten sposób, już na samym progu wojny, w doświadczeniach poznańskich harcerzy, a zresztą 
i w doświadczeniach harcerzy wielu innych środowisk zapisany został fakt niezmiernie charakterystycz-
ny i powtarzający się odtąd z wielką prawidłowością przez następne lata. Oto, ile razy wypadki przybie-
rały niekorzystny dla Polski obrót, ile razy wróg triumfował, a siły polskie bywały zagrożone lub rozbite, 
tylekroć wzrastała, jakby niespodziewanie, waga harcerstwa. [...]

 Nie ma wątpliwości, że u podstaw opisanego zjawiska leży wielkie osiągnięcie wychowania 
harcerskiego. Przecież właśnie w samych założeniach ideologii i metody harcerskiego ruchu znajdujemy 
takie tezy jak służba, jak inicjatywa, jak zaradność.

 O służbie mówi przyrzeczenie, mówi ponadto pierwszy punkt prawa harcerskiego: „Harcerz 
służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki”. [...]

 Dla dopełnienia obrazu pozostał jeszcze drugi fakt: oto, gdy sytuacja się normalizowała, gdy 
następowała cisza po burzy, ze wszystkich stron, ze wszystkich kątów pojawiał się pewien typ ludzi 
i stawał przy opuszczonych poprzednio przez siebie warsztatach pracy. Ten typ ludzi – cichy i pokorny 
w momentach trudnych – był tym głośniejszy i butniejszy w chwilach, gdy los nam się uśmiechał; ten 
typ ludzi zdawał się wtedy postawą lekceważenia, która w naszym wypadku wyrażała się poklepują-
cym po ramieniu mianem „harcerzyki”, zamazywać swoją własną poprzednią postawę. [...]

 Ten właśnie drugi opisany fakt, obok wielu innych motywów głównie natury wychowawczej 
powodował, że harcerstwo wojenne chciało być całkowicie szare, aż do samego rdzenia, z całą kon-
sekwencją wyprane z dążności do targów o wszelki zewnętrzny splendor.

Zenon Fajger

Źródło: S. Broniewski („Stefan Orsza”),
Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,

Warszawa 1983, s. 13–16.
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Materiały
źródłowe

Blok V

materiał nr 3

Materiał nr 3:

Wspomnienie naczelnika „Szarych Szeregów” Stanisława Broniewskiego
o ustaleniu dolnej granicy wieku harcerzy podejmujących

działalność konspiracyjną

 Tworzenie siły zbrojnej w konspiracji, przygotowywanie się do podjęcia kiedyś walki z bronią 
w ręku, to był pierwszy, najnaturalniejszy po katastrofie wrześniowej program.

 W przypadku harcerstwa program ten tym bardziej trafiał na podatny grunt, że zarówno sponta-
nicznie powstające zespoły, jak tworzone na podstawie instrukcji organizacyjnej „Pasieki”1, przyjmowały 
tylko chłopców starszych. I w jednym i w drugim przypadku momentem decydującym była tu sprawa 
bezpieczeństwa. Do konspiracji chciano brać ludzi odpowiedzialnych, umiejących zachować milcze-
nie, nie załamujących się łatwo. Pierwsza instrukcja „Pasieki” wydana w październiku 1939 roku 
ustaliła więc wiek chłopców na 18 lat jako dolną granicę należenia do Szarych Szeregów.

1 „Pasieka” – kryptonim Głównej Kwatery Organizacji Harcerzy ZHP w okresie działalności konspiracyjnej 
(1939–1945). Główna Kwatera (Harcerzy) to kilkuosobowy organ zarządzający Organizacją Harcerzy kierowa-
ny przez Naczelnika Harcerzy (do 1948 r.).

Zenon Fajger

Źródło: S. Broniewski („Stefan Orsza”),
Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,

Warszawa 1983, s. 53.
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Materiał nr 4:

Wspomnienie naczelnika „Szarych Szeregów” Stanisława Broniewskiego
o okolicznościach obniżenia granicy wieku harcerzy działających

w konspiracji i wprowadzenie podziału na trzy grupy wiekowe 

 Była to jesień 1942 roku. Konspiracja trwała już trzy lata. [...]

 Nasi chłopcy rośli. [...] Jednocześnie przybywali nowi. Według założeń organizacyjnych powinni 
oni w chwili wstępowania mieć niezmiennie co najmniej 18 lat. Życie chciało inaczej. W [...] Chorą-
gwi1 Warszawskiej spostrzegliśmy, że wiek 17 i 16 lat jest zjawiskiem bardzo częstym. Spostrzegliśmy 
ponadto, że dużo jest chłopców w wieku lat 15, że kilkunastu ma zaledwie lat 14, a jest nawet trzech 
(w hufcu2 Powiśle i hufcu Mokotów Dolny) mających zaledwie 13 lat. Sądzimy, że zjawiska tego, znane-
go ze wszystkich polskich walk niepodległościowych, zjawiska wciskania się do organizacji ludzi poniżej 
minimalnej granicy wieku nie należy nawet tłumaczyć. Nie należy tłumaczyć, trzeba jednak wspomnieć, 
aby podkreślić wyraźnie, że pokolenie wyrosłe w wolnej Polsce nie utraciło nic z romantycznego pory-
wu drużyn strzeleckich, bartoszowych, skautowych, orląt lwowskich i ochotników spod Radzymina. [...] 
Wnioski, do których musiała dojść po wielu miesiącach przemyśleń Główna Kwatera [...] mówiły: jeśli 
przed nami długa okupacja, jeśli przed nami ciężki nieznany okres przełomu, jeśli przed nami wielki zryw 
odbudowy, to chciałoby się sięgnąć do jak najmłodszych roczników, by jak najwięcej tych roczników 
przygotować na długą i nieznaną przyszłość. [...]

 Wówczas zdarzył się fakt, który podziałał na całą sprawę jak zapałka rzucona na beczkę prochu.

 Stefan Mirowski wracał któregoś późnego popołudnia do domu. Mieszkał przy ulicy Ursynow-
skiej 46 w Warszawie. Droga wypadła mu przez park Dreszera. Już miał wyjść z parku, przeciąć ulicę 
Ursynowską i znaleźć się przed furtką swego ogródka, gdy nagle stanął zdumiony... z pobliskich krzewów 
dochodził dziwny szept: „Baczność! – Spocznij! – Baczność! – Spocznij!” Stefan był dobrym skautem 
– szybko więc sam nie widziany mógł oglądać całą gromadkę dwunastoletnich chłopców, zapamiętale 
wykonujących musztrę pod wodzą rówieśnika. Ależ to typowy zastęp3 harcerski – pomyślał Stefan. Ciąg 
dalszy jest już łatwy do przewidzenia. Stefan zaprzyjaźnił się z chłopcami i pod jego kierownictwem 
powstała pierwsza drużyna4 młodszych harcerzy im. Romualda Traugutta. Przez krótki czas Stefan trzy-
mał całą imprezę w tajemnicy, a gdy ją wyjawił komendantowi chorągwi i tą drogą Głównej Kwaterze, 
nastąpił ważki moment w dziejach wojennego harcerstwa: Szare Szeregi sięgnęły po najmłodszych.

 Teraz sprawa amplitudy roczników stanęła przed nami jako zjawisko palące, wymagające 
natychmiastowych rozstrzygnięć. Sięgnięto do przemyśleń przedwojennych. Przedwojenna Organi-
zacja Harcerzy5, opierając się na naukowych tezach z zakresu pedagogiki, rozróżniała następujące 
grupy wieku chłopców:

1 Chorągiew – największa jednostka terenowa w harcerstwie, obejmująca zazwyczaj obszar województwa i sku-
piająca od kilku do kilkudziesięciu hufców.
2 Hufiec – jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy podstawo-
wymi jednostkami organizacyjnymi (drużynami) a chorągwią. W Szarych Szeregach hufce nosiły kryptonim „ul”.
3 Zastęp – najmniejsza jednostka organizacyjna w harcerstwie złożona z kilku osób kierowanych przez rówie-
śnika. Zastępy nie działają samodzielnie, lecz wchodzą w skład drużyny.
4 Drużyna – podstawowa jednostka organizacyjna w organizacjach harcerskich. Liczy zazwyczaj kilkudziesię-
ciu członków i jest podzielona na kilka zastępów.
5 Organizacja Harcerzy – gałąź męska Związku Harcerstwa Polskiego. W latach 1921–1948 w ramach ZHP 
działały odrębne gałęzie męska i żeńska zorganizowane w odrębne drużyny, hufce i chorągwie, posiadające 
odrębnych naczelników i główne kwatery, ale podległe wspólnemu Naczelnictwu ZHP.
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 1. Zuchy  od 7–11 lat;
 2. Harcerze  od 12–14 lat;
 3. Starsi chłopcy  od 15–17 lat;
 4. Starsi harcerze powyżej 18 lat;

 Zdecydowano, że Szare Szeregi, przynajmniej na razie, zuchów prowadzić nie będą. Dalej 
zgodzono się, że roczniki znajdujące się dotychczas w ramach organizacji obejmują grupy odpowiada-
jące przedwojennym „starszym chłopcom” i przedwojennym „starszym harcerzom”. Grupie przedwo-
jennych harcerzy odpowiadała zapoczątkowana właśnie przez Stefana Mirowskiego robota na odcinku 
najmłodszych. [...] Trzeba było każdą z utworzonych w ten sposób grup uformować w nowy, równie 
sprawnie działający jak poprzednio aparat organizacyjny. Grupa starszych harcerzy otrzymała krypto-
nim GS – Grupy Szturmowe. Grupa starszych chłopców otrzymała kryptonim BS – Bojowe Szkoły.
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Źródło: S. Broniewski („Stefan Orsza”),
Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,
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Materiały
źródłowe
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materiał nr 5
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Źródło: S. Broniewski („Stefan Orsza”),
Całym życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika,

Warszawa 1983, s. 68–72.

Materiał nr 5:

Naczelnik „Szarych Szeregów” Stanisław Broniewski wyjaśnia założenia
i okoliczności przyjęcia programu wychowawczego organizacji  

 Życie narzuciło podział całego okresu walki na trzy podokresy: podokres okupacji, a zatem 
pracy konspiracyjnej, podokres nazwany przez Szare Szeregi przełomem, a zatem jawnej walki zbrojnej 
i podokres odbudowy, a zatem pracy w uwolnionej Polsce. Jasne jest, że każdy walczący w okupacji 
musi również w okupacji – wprost, jednocześnie – przygotowywać się do tej walki. Ten zaś, kto w spo-
sób odpowiedzialny chce walczyć w okresie przełomu, musi się również w okresie okupacji do tej walki 
przygotowywać. Ten wreszcie, kto w sposób odpowiedzialny chce pracować przy odbudowie wolnej 
Polski, musi tak samo przygotowywać się do tej pracy w okresie okupacyjnym. Jaki stąd wniosek? Że 
na okres okupacyjny przypada zarówno walka prowadzona w konspiracji i przygotowanie do niej, jak 
również przygotowanie okresu przełomu, jak wreszcie przygotowanie okresu odbudowy. [...]

 Aby człowiek był pełnym człowiekiem, musi pełnym człowiekiem być zawsze – i dziś, w okresie 
okupacji, i jutro, w okresie przełomu, i pojutrze, w okresie odbudowy. Dziś więc musi walczyć, a ponadto 
przygotowywać się do walki jutrzejszej i walki po jutrzejszej. Jutro będzie walczyć i przygotowywać się 
do walki pojutrzejszej. Pojutrze będzie walczyć – budować. Tak powstała konstrukcja programowa Sza-
rych Szeregów ukryta pod kryptonimem „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Po raz pierwszy sformułowana została 
na odprawie komendy Okręgu Południe Chorągwi Warszawskiej w dniu 22 czerwca 1941 roku. W ciepły 
ranek pod krzyżem przydrożnym na Służewcu, o jakieś 200 metrów na wschód od piaseczyńskiej szosy 
odbyła się ta odprawa.
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Materiał nr 6:

Fragmenty wytycznych do pracy drużynowego „Szarych Szeregów”
opublikowane w konspiracyjnym piśmie „Brzask” nr 4/31 (kwiecień 1944 r.)  

PRACA W DRUŻYNIE ZAWISZY (wiek chłopców 12–13 do 15–16 lat)
I. ZAŁOŻENIE PROGRAMOWE:
Pełny człowiek posiada charakter, zdrowie fizyczne, wiedzę i gotowość do pełnienia służby.
Celem całej pracy drużynowego jest ukształtowanie takiego pełnego człowieka.

1. [...]
2. N a u k a. Utrudniana i zaniedbana w okresie wojny nauka jest jednym z najważniejszych zadań 
drużyny, jest jednocześnie jednym z zasadniczych elementów jej służby dla Polski. Polska oczekuje od 
młodego pokolenia szeregów pełnowartościowych pracowników, którzy będą w stanie podjąć i wygrać 
wyścig pracy z innymi narodami. M-g1 jest tylko pierwszą służbą, początkiem służby oczekującej poko-
lenie Zawiszaków. Musi pozostać w drużynie zdrowa ambicja, by każdy jej chłopiec był dobrym uczniem. 
Jest to nasza walka o szkołę polską prowadzona inną tylko niż za naszych ojców metodą.
[...]
4. S ł u ż b a. Cała praca chłopca w drużynie jest służbą dla Polski, dla Niej bowiem kształtuje on swój 
charakter, umacnia zdrowie, zdobywa wiedzę. Chłopiec jednak pragnie służby bardziej uchwytnej i o niej 
chce słyszeć. Tą służbą jest M-g. Nie ma ponadto jakiegoś specjalnego szkolenia [...].

PRACA W DRUŻYNIE BS (wiek chłopców 15–16 do 17–18 lat)
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Cel pracy taki jak w drużynie Zawiszy – pełny człowiek.

[...].
3. N a u k a. W tej dziedzinie programowej poza sprawami omówionymi odnośnie drużyny Zawiszaków 
występują nowe zjawiska. Wielu chłopców będzie w tym okresie zdobywać jeszcze tylko wiedzę ogólną, 
wielu sposobić się już do konkretnego zawodu. Do tych pierwszych stosować się mogą z pewnymi popraw-
kami wskazówki podane w programie drużyny Zawiszy. Inne będzie tylko podejście. Już nie M plus g jest 
pierwszą służbą, lecz walka. Walka dziś i walka w okresie przełomu. Za tę służbą idzie następna – walka 
o przyszłą Polskę. Szkoleniem do tej następnej walki jest nauka. Z drugą grupą chłopców kłopot jest już 
znacznie większy. Na polu wiedzy ogólnej powstawać zaczynają wśród nas zastraszające braki. Drużyna 
musi zastąpić w wielu wypadkach szkołę dając wiadomości o Polsce (historia, literatura, geografia, za-
gadnienia współczesne) i o świecie – w formie wykładów i lektury. Drużyna musi ponadto stworzyć dobrą 
atmosferę wokół szkoły zawodowej, nadając jej właśnie charakter szkolenia do walki o przyszłą Polskę.
[...]

PRACA W DRUŻYNIE GS (wiek chłopców 17–18 do 25–26 lat – granica górna orientacyjna)
I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Cel pracy pozostaje nie zmieniony – pełny człowiek.

[...]

1 M-g, „Mafeking” – Mafeking to twierdza brytyjska w południowej Afryce, której obroną w czasie wojny burskiej 
(1899–1900) dowodził gen. R. Baden-Powell. To wówczas wpadł on na pomysł wykorzystania talentów młodych 
chłopców do organizowania wojskowej służby pomocniczej. Do tego właśnie nawiązali twórcy Zawiszaków, na-
dając kryptonim „Mafeking” szkoleniu chłopców do przyszłej służby pomocniczej w okresie przełomu („Jutro”).
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3. N a u k a. Obowiązek nauki musi być postawiony jako podstawowy element służby, po pierwsze 
dlatego, że nie ma nowoczesnego żołnierza bez dostatecznego rozwoju intelektualnego i bez dostatecz-
nego zasobu wiadomości ogólnych. Po drugie dlatego, że żołnierz powstańczy, żołnierz przełomu będzie 
uosobieniem powstającego Państwa Polskiego. Od jego więc zachowania się, opartego na głębokim 
rozumieniu zagadnień polskich (sprawy kultury polskiej, charakteru narodowego, zagadnień mniejszo-
ściowych) zależeć będzie w dużej mierze przebieg okresu przełomu. Po trzecie dlatego, że po odzyska-
niu niepodległości służba się nie kończy, przeciwnie: kończy się fragment walki Polski o Jej przyszłość 
– wojna. Następny odcinek tej walki to budowanie Polski pracą zawodową, społeczną, kulturalną, prze-
granie jednego z tych odcinków jest równoznaczne z przegraniem całej walki. [...]
4. S ł u ż b a. W programie drużyny GS służba rozrasta się do decydująco wielkich rozmiarów. Chłopcy 
wchodzą w tym okresie w życie. Wchodzą w nie przez służbę. Dziś GS-y pełnią dwie służby: służbę 
wojskową i akcję M2. Służba wojskowa nastawiona jest na okres przełomu. Drużyna GS ma stworzyć, 
wychować i wyszkolić pełnego żołnierza przełomu. Będzie to w całym znaczeniu tego słowa nowoczesny 
żołnierz.

2 Akcja „M” – Akcja „Młodzież” – kryptonim działalności Szarych Szeregów mającej na celu wpływanie wychowaw-
cze na młodzież w okresie okupacji bez włączania jej w struktury organizacji harcerskiej i ujawniania ich istnienia.

Źródło: Dziś Jutro Pojutrze. Szare Szeregi w świetle swoich dokumentów,
oprac. Andrzej S. [K. Stanowski], Warszawa 1985, s. 18–24.
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Materiał nr 7:

Działalność „Szarych Szeregów” w Mościcach  

 Szare Szeregi były organizacją, która – nie rezygnując ze swych założeń wychowawczych – od-
powiadała potrzebom młodzieży upominającej się o swe uczestnictwo w odzyskaniu wolności.

 Zarówno w Mościcach jak i w okolicznych miejscowościach istniały gromady zawiszaków, 
którym usiłowano zapewnić złudzenie normalnej, spokojnej młodości, poprzez właściwy wychowaniu 
harcerskiemu system gier. [...] Chłopcy mieli swoje zbiórki i normalne zajęcia, ale atmosfera konspiracji 
udzielała się im także. [...] Urządzano narady w piwnicach domów, ściągano Niemcom kluczyki pozosta-
wione nieopatrznie w samochodach, ale nade wszystko harcowano1 po najbliższej okolicy. [...]

 Bojowe Szkoły miały inne zadania, bardziej zbliżone do baden-powellowskiej2 metody tropienia 
i wywiadu. [...]

 Najpierw był więc kolportaż prasy nadsyłanej, potem i własnej. (...) Innym razem rozlepiali ulot-
ki antyhitlerowskie akcji „N”3 na ulicach, na wagonach kolejowych i budynkach zamieszkanych przez 
Niemców czy volksdeutschów4. [...]

 Na szczególną uwagę zasługuje także akcja „tse-tse”. Polegała ona na wybieraniu dwóch do-
wolnych rodzin volksdeutschów lub reichsdeutschów5, którym należało dawać po dwa „ukłucia” na 
tydzień. „Ukłucia” te mogły być różnego rodzaju: np. listy; telefony, znak krzyża, zagipsowanie dziurek 
od klucza, nadsyłanie agenta z biura pogrzebowego, wybijanie szyb itp. W „ukłuciach” tych podkreślano 
bliską klęskę Niemiec i niepewny los ich sprzymierzeńców. Z akcji takich składano potem raporty. Nie 
trzeba dodawać, że poszczególne „piątki” wkładały w te akcje wiele własnej inwencji stosując swoje 
formy „ukłuć”.

 Inną akcją było wypłaszanie publiczności z kina [...].

 Równolegle z niosącymi wiele emocji akcjami prowadzono także systematyczne, żmudne ob-
serwacje ruchu wojsk na trasie Tarnów – Kraków, z których meldunki potem przekazywano do miejsco-
wego Inspektoratu AK.

1 Harowanie oznacza podejmowanie typowych dla harcerstwa działań w terenie: liczne zwiady, rozpoznawanie 
terenu, nauka podchodzenia itp.
2 Baden-Powell – Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, Lord Baden-Powell (wym. /ˈbeɪdən ˈpoʊ.əl/), 
znany również jako B-P (1857–1941) – brytyjski oficer, pisarz, twórca i założyciel skautingu. W 1920 r. na 
pierwszym światowym zlocie skautów (Jamboree) Robert Baden-Powell B-P został wybrany Naczelnym Skau-
tem Świata.
3 Akcja „N” – szereg działań dywersyjno-propagandowych prowadzonych wśród Niemców od kwietnia 1941 
do kwietnia 1944 r. Organizował je referat N, który w październiku 1941 r. przekształcono w Samodzielny Pod-
wydział N Biura Informacji i Propagandy Związku Walki Zbrojnej AK. Kierował nim Tadeusz Żenczykowski ps. 
„Kania”. Akcja N stanowiła oddzielny dział walki psychologicznej z okupantem. Prowadzono ją poprzez spe-
cjalne konspiracyjne pisma i ulotki w języku niemieckim. Miały wywołać wrażenie, że są dziełem niemieckich 
grup antyhitlerowskich.
4 Volksdeutsch – określenie stosowane do 1945 r. wobec osób pochodzenia niemieckiego, zamieszkujących 
poza granicami Niemiec według stanu granic na koniec 1937 r., którzy nie posiadali niemieckiego ani austriac-
kiego obywatelstwa. Od 1940 r. w ten sposób nazywano obywateli innych państw, którzy zostali wpisani na 
niemiecką listę narodowościową – volkslistę i zostali zakwalifikowani do najwyższej kategorii w niej wyszcze-
gólnionej.
5 Reichsdeutsch – oficjalny termin używany w Republice Weimarskiej i III Rzeszy w odniesieniu do obywatela 
Niemiec zamieszkałego w Rzeszy, w odróżnieniu od Niemca mającego obywatelstwo niemieckie i mieszkają-
cego za granicą (Auslanddeutsch) i obywatela innego państwa, który dobrowolnie lub pod przymusem określił 
swą narodowość jako niemiecką (Volksdeutsch); rozróżnienie to powodowało odmienne ich traktowanie przez 
niemieckie władze.
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 Tradycyjnym zwyczajem kultywowano wszystkie rocznice narodowe. Dlatego też w dni 3 maja 
i 11 listopada 1942 i 1943 r. harcerze: Stefan Kasprzyk „Dzik”, Władysław Sokół „Partenau”, Zdzisław 
Szymanowski „Mietek” i Jerzy Wojnarski „Szary” składali wieniec pod pomnikiem Nieznanego Żołnie-
rza w Tarnowie. Minęło zwykle kilka godzin nim Niemcy zorientowali się co zaszło, a jakże wiele osób 
umocniło się w przekonaniu, że „Jeszcze nie zginęła...” [...]

 W okresie od 5 października 1942 do 15 października 1943 r. pięciu druhów ukończyło kurs 
Podchorążych6 Piechoty – zespołu Szarych Szeregów (klasa w ramach Kursu AK7). [...]

 Elewi8 tej pierwszej tajnej podchorążówki (o następnych brak wiarygodnych danych) szkolili 
z kolei własne „piątki”, przekazując w ten sposób zdobytą wiedzę metodą zwaną „kaskadową”. Sądzić 
należy, iż tym młodym chłopcom niezbyt łatwo przychodziło opanować trudne arkana sztuki wojsko-
wej przy równoczesnej pracy zawodowej i dokształcaniu na tajnych kompletach (co było warunkiem 
podchorążówki). [...]

 Zorganizowany przez „Dzika” pluton GS Szarych Szeregów w zimie 1943 r. został włączony 
w skład placówki AK „Monika”. [...] Przygotowując się do pełnienia różnego rodzaju służb, podjęto 
akcję „Ursus”, polegającą na szkoleniu kierowców samochodowych. W prywatnym mieszkaniu „Inż. 
Olgierda” odbywał się kurs teoretyczny, a praktyczny w jednym z garaży przedsiębiorstwa w którym 
pracował „Olgierd”.

6 Podchorąży – tytuł wojskowy kandydata na oficera służby stałej lub rezerwy odbywającego stosowny kurs 
lub studia, uprawniające go do uzyskania stopnia oficerskiego. Używany był jako rozszerzenie posiadanego 
stopnia szeregowca lub podoficera.
7 Armia Krajowa (AK) – zakonspirowane siły zbrojne Polskiego Państwa Podziemnego w latach II wojny 
światowej, powstałe z przemianowania Związku Walki Zbrojnej (powstałego w listopadzie 1939 r.) rozkazem 
Naczelnego Wodza generała broni Władysława Sikorskiego z 14 lutego 1942 r. Działała na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, okupowanej przez Niemcy i ZSRS (po wkroczeniu Armii Czerwonej na terytorium państwa 
polskiego 4 stycznia 1944 r.). Siły Zbrojne w Kraju były integralną częścią Polskich Sił Zbrojnych, podporząd-
kowaną Naczelnemu Wodzowi.
8 Elew – uczeń szkoły wojskowej.

Źródło: M. Żychowska, W Tarnowie-Mościcach [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939–1945,
t. 1, red. J. Jabrzemski, Warszawa 1988, s. 205–209.

Materiały źródłowe. Blok V „Szare Szeregi”

U



237

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiały
źródłowe

Blok V

materiał nr 8

Zenon Fajger

Materiał nr 8:

Zadania poszczególnych grup wiekowych „Szarych Szeregów”
w Powstaniu Warszawskim  

 Zadania wszystkich trzech szczebli warszawskich harcerzy w Powstaniu były jasne, dawno 
uzgodnione z władzami Armii Krajowej, w formie ustalonych poprzednio przydziałów. I tak – trzy plutony 
GS „Ula1 Wisła” tworzyły trzecią kompanię batalionu2 „Zośka”, który jak też i batalion „Parasol” (pod-
legając już bezpośrednio Głównej Kwaterze) otrzymały przydział do zgrupowania Kedywu3 Komendy 
Głównej Armii Krajowej. Plutony BS miały być oddane do dyspozycji dowódców dzielnic jako plutony 
ochrony dowódców („Golędzinów”) i plutony łączności („Boernerowo”). Wreszcie młodzież zawiszacka 
miała utworzyć oddziały pomocniczej służby wojskowej (gońcy, zwiad, obrona przeciwlotnicza, regulacja 
ruchu, służba sanitarna, magazynowa, kancelaryjna).

1 Ul – kryptonim hufca – jednostki organizacyjnej w organizacjach harcerskich, usytuowanej w hierarchii po-
między podstawowymi jednostkami organizacyjnymi (drużynami) a chorągwią.
2 Batalion – samodzielna jednostka wojskowa lub wchodząca w skład pułku – ok. 300–700 żołnierzy.
3 Kedyw – Kierownictwo Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej – wydzielony pion organizacyjny Armii 
Krajowej zajmujący się organizowaniem i przeprowadzaniem akcji bojowych, zamachów, sabotażu oraz dy-
wersji wymierzonej w rząd Generalnego Gubernatorstwa, niemiecką, nazistowską administrację okupacyjną, 
policję oraz wojsko stacjonujące na terytorium Generalnego Gubernatorstwa, ziem polskich włączonych do 
III Rzeszy oraz państwa niemieckiego.

Źródło: J. Jabrzemski, W powstaniu warszawskim [w:] Szare Szeregi. Harcerze 1939–1945,
t. 1, red. J. Jabrzemski, Warszawa 1988, s. 431.
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Pytania do źródeł:
1. Na podstawie tekstu źródłowego nr 1 i 2 wyjaśnij, w jaki sposób określenie

„Szare Szeregi” stało się kryptonimem konspiracyjnego harcerstwa.
Zastanów się, dlaczego nazwa ta stała się tak popularna
i przyjęta przez podziemne harcerstwo w całej Polsce.

2. Na podstawie tekstu źródłowego nr 3 i 4 wyjaśnij:
A. jaki był wiek harcerzy przechodzących do konspiracji w pierwszych miesiącach okupacji.
B. dlaczego początkowo nie wciągano do konspiracji młodszych harcerzy

(którzy stanowili większość przedwojennego ZHP)?
C. kiedy i dlaczego zmieniło się to nastawienie (podaj co najmniej dwa powody)?

3. Na podstawie tekstów źródłowych nr 5, 6, 7 i 8 podaj przykłady zadań i form działania
dla poszczególnych grup wiekowych harcerzy w związku z realizacją programu
Szarych Szeregów „Dziś – Jutro – Pojutrze”. Wpisz je w odpowiednie rubryki tabeli:

Materiały
źródłowe

Blok V

pytania
do źródeł

Zenon Fajger

Zawiszacy

Bojowe Szkoły

Grupy Szturmowe

Dziś Jutro Pojutrze

NOTATKI:
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Materiały źródłowe. Blok VI
„Czerwona zaraza”

Materiały
źródłowe

Blok VI

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe ukazują na przykładzie wiersza Józefa Szczepańskiego „Czerwona za-
raza” dylematy Polaków związane z przebiegiem końcowej fazy II wojny światowej i wkro-
czeniem Armii Czerwonej wypierającej dotychczas okupujących ziemie polskie Niemców. 
Może być wykorzystany podczas omawiania tematów związanych z walką polityczną 
i zbrojną (żołnierze wyklęci) o kształt powojennej Polski.

s. 6
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. rozsz.

s. 8
powrót: Podst.
programowa j. pol.
szk. podst./lic./tech.
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Materiał nr 1:

Janusz Krężel o okolicznościach powstania wiersza Józefa Szczepańskiego 
„Czerwona zaraza” i powojennych losach rękopisu  

 Utwór ten zrodził się w momencie bezmiernej tragedii narodu polskiego i wyraża powszechne 
nastroje wobec Czerwonej Armii, stojącej bezczynnie po drugiej stronie Wisły i nie chcącej przyjść 
z pomocą ginącemu miastu – jej bohaterskim mieszkańcom i heroicznym żołnierzom... [...]

 O nastrojach tamtych sierpniowych dni świadczy najlepiej wiersz „Ziutka”, Czerwona zaraza. 
Zastanawiające z jaką intuicją ten młody człowiek – harcerz, żołnierz „Parasola”1 przeczuł nieomylnie, 
co przyniesie Polsce „czerwona zaraza”...

 Miał wtedy zaledwie 21 lat życia. W swej proroczej przepowiedni, z charakterystyczną dla siebie 
nadzieją przepowiedział równocześnie koniec czerwonego „władcy rozbestwionej siły”... [...]

 Niezwykle ciekawe i dramatyczne zarazem są losy tego wiersza. Wraz z innymi wierszami „Ziut-
ka” otrzymała go matka poety po pogrzebie syna od jego koleżanek z „Parasola”. Prawdopodobnie był 
to oryginał rękopisu, podobnie jak oryginały pozostałych wierszy Józefa A. Szczepańskiego „Ziutka”.

 W chwili wkroczenia wojsk sowieckich do Polski, obawiając się groźnych konsekwencji za 
ten utwór ze strony nowego okupanta Polski (po naradzie z mężem), postanowiono wiersz ten ukryć 
w butelce i zakopać w ziemi. Dokonano tego na jednej z posesji w Otwocku (gdzie wówczas rodzina 
pp. M. J. Szczepańskich zamieszkiwała), zaznaczając miejsce, gdzie jest zakopany. I tam prawdopodob-
nie do tej chwili spoczywa, o ile nie zniszczył go czas i inne okoliczności losowe.

1 Batalion „Parasol” – batalion Armii Krajowej, który był oddziałem do zadań specjalnych Kierownictwa Dy-
wersji Komendy Głównej AK biorącym udział w Powstaniu Warszawskim. Składał się głównie z harcerzy 
Szarych Szeregów.

Źródło: J. A. Szczepański („Ziutek”),
Ja w Polskę, Mamo, tak strasznie wierzę. I w świętość naszej sprawy,

red. J. Krężel, Warszawa–Tarnów 1997, s. 23–30.

Zenon Fajger
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Materiał nr 2:

Piotr Stachiewicz o okolicznościach powstania
wiersza Józefa Szczepańskiego „Czerwona zaraza”

 Oceniając położenie grupy „Północ” w dniu 29 sierpnia, płk. „Wachnowski” (Ziemski Karol Jan) 
w meldunku sytuacyjnym nr 23 pisał: [...]

 „Npl (Nieprzyjaciel) stara się ścieśniać nasze ugrupowanie z trzech stron, zdobywając b.[ar-
dzo] powoli, ale systematycznie teren. Powolna, stała utrata terenu stawia obrońców w coraz cięższym 
położeniu. Brak amunicji i żywności może zdecydować o wyniku całej walki. Brak częściowo wody, złe 
warunki sanitarne – czerwonka i małe widoki na szybką pomoc – stwarzają bardzo przykry nastrój, 
poprawiający się z chwilą usłyszenia najdrobniejszej, lepszej nowiny. Wg obserwacji stwierdzono ogień 
artylerii radzieckiej w ciągu nocy i rana 29.8 z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego (Wa-
wer). Huk dział wywołał duże zadowolenie wśród żołnierzy i cywilnych”.

 Skierowanie w tym kierunku uwagi żołnierzy i ludności cywilnej walczącej Warszawy, w tym 
również Starówki (huk bowiem dział frontu wschodniego słychać było nie po raz pierwszy) stało się 
impulsem do ułożenia przez „Ziutka” w czasie „wieczornego kręgu” w dniu 29 sierpnia 1944 r. wiersza 
pt. Czekamy na ciebie czerwona zarazo.

Zenon Fajger

Źródło: P. Stachiewicz,
„Parasol”: dzieje oddziału do zadań specjalnych Kierownictwa

Dywersji Komendy Głównej Armii Krajowej,
Warszawa 1984, s. 565.
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Materiał nr 3:

Wiersz Józefa Szczepańskiego „Czerwona zaraza”
(29 sierpnia 1944 r., Warszawa)

Zenon Fajger

Źródło: J. Szczepański, Czerwona zaraza.
http://www.sww.w.szu.pl/index.php?id=slowo_35

[dostęp: 29 VI 2020 r.]

Czekamy ciebie, czerwona zarazo,
byś wybawiła nas od czarnej śmierci,
byś nam Kraj przedtem rozdarłwszy na ćwierci,
była zbawieniem witanym z odrazą.

Czekamy ciebie, ty potęgo tłumu
zbydlęciałego pod twych rządów knutem
czekamy ciebie, byś nas zgniotła butem
swego zalewu i haseł poszumu.

Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu,
morderco krwawy tłumu naszych braci,
czekamy ciebie, nie żeby zapłacić,
lecz chlebem witać na rodzinnym progu.

Żebyś ty wiedział nienawistny zbawco,
jakiej ci śmierci życzymy w podzięce
i jak bezsilnie zaciskamy ręce
pomocy prosząc, podstępny oprawco.

Żebyś ty wiedział dziadów naszych kacie,
sybirskich więzień ponura legendo,
jak twoją dobroć wszyscy kląć tu będą,
wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia

Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli
nas, dzieci Wielkiej, Niepodległej, Świętej
skuwać w kajdany łaski twej przeklętej,
cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli.

Legła twa armia zwycięska, czerwona
u stóp łun jasnych płonącej Warszawy
i scierwią duszę syci bólem krwawym
garstki szaleńców, co na gruzach kona.

Miesiąc już mija od Powstania chwili,
łudzisz nas czasem dział swoich łomotem,
wiedząc, jak znowu będzie strasznie potem
powiedzieć sobie, że z nas znów zakpili.

Czekamy ciebie, nie dla nas, żołnierzy,
dla naszych rannych – mamy ich tysiące,
i dzieci są tu i matki karmiące,
i po piwnicach zaraza się szerzy.

Czekamy ciebie – ty zwlekasz i zwlekasz,
ty się nas boisz, i my wiemy o tym.
Chcesz, byśmy legli tu wszyscy pokotem,
naszej zagłady pod Warszawą czekasz.

Nic nam nie robisz – masz prawo wybierać,
możesz nam pomóc, możesz nas wybawić
lub czekać dalej i śmierci zostawić...
śmierć nie jest straszna, umiemy umierać.

Ale wiedz o tym, że z naszej mogiły
Nowa się Polska – zwycięska narodzi.
I po tej ziemi ty nie będziesz chodzić
czerwony władco rozbestwionej siły.

Materiały źródłowe. Blok VI „Czerwona zaraza”
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. W jakich okolicznościach powstał wiersz „Czerwona zaraza”?
2. Kto kryje się pod określeniem „czerwona zaraza”, a kto pod określeniem

„czarna śmierć”? Dlaczego autor użył takich określeń?
3. Dlaczego mimo negatywnego nastawienia do „czerwonej zarazy” autor określa ją „zbawcą”?
4. Wiersz ten jest często określany jako „prorocki” („profetyczny”).

Co uzasadnia takie określenie? Kiedy i w jaki sposób „proroctwo” się spełniło?
5. Dlaczego rękopis wiersza zaginął?

NOTATKI:

Materiały
źródłowe

Blok VI

pytania
do źródeł

Zenon Fajger
Materiały źródłowe. Blok VI „Czerwona zaraza”
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Materiały źródłowe. Blok VII
„Z krzyżem harcerskim
na wojennej tułaczce”

Materiały
źródłowe

Blok VII

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe ukazują przykłady podejmowania pracy harcerskiej w środowiskach 
polskich w Azji i Afryce. Pozwalają zwrócić uwagę na znaczenie tradycyjnych symboli 
w sytuacji oderwania od ojczyzny. Mogą być wykorzystane do zilustrowania losów Pola-
ków podczas II wojny światowej związanych z deportacjami, ewakuacją z ZSRS i pomocą 
różnych krajów dla polskich sierot.

s. 95

s. 93

powrót: „Wojenna
tułaczka” Ćw. nr 4

powrót: „Wojenna
tułaczka” Ćw. nr 4

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. rozsz.

s. 8
powrót: Podst.
programowa
wos - lic./tech.
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materiał nr 1

Materiał nr 1:

Okoliczności podjęcia przez ZHP pracy
w Azji i Afryce podczas II wojny światowej  

 Falę nowej emigracji Polaków wywołały wybuch, przebieg i skutki II Wojny Światowej. Pierw-
szy szlak przemieszczania się polskiej ludności cywilnej łączył się ze szlakiem ewakuującego się 
polskiego wojska i wiódł przez Rumunię i Węgry do Francji. Poza granicami kraju znalazła się znaczna 
liczba polskiej młodzieży, w tym wielu harcerzy oraz cała rzesza potencjalnych członków organiza-
cji, którzy mogliby być objęci jej wychowawczą opieką. Początki działania harcerstwa polskiego na 
Wschodzie były z tym ściśle związane. Pierwszą falę emigracji stanowili ci, którzy w roku 1939 wraz 
z częścią armii przez Rumunię i Węgry dostali się do Syrii. Tam, na francuskim terytorium mandato-
wym, obszarze kolonialnym uzyskanym przez Francję w wyniku I Wojny Światowej, od jesieni 1939 
roku Wielka Brytania i Francja planowały pierwotnie formowanie jednostek wojskowych mających 
wziąć udział w walkach w Europie. Za zgodą Francji w kwietniu 1940 roku gen. Władysław Sikorski 
wydał rozkaz o sformowaniu w Syrii Brygady Strzelców Karpackich1. Dowódcą Brygady został puł-
kownik dyplomowany, później generał brygady, Stanisław Kopański. Po kapitulacji Francji w czerwcu 
1940 roku Brygada Karpacka opuściła Syrię i udała się do Palestyny. Druga fala emigracji nastąpiła 
w chwili wychodzenia w roku 1942 ze Związku Radzieckiego Armii gen. Władysława Andersa2 oraz 
ewakuacji znajdującej się w rejonach jej formowania polskiej ludności cywilnej, głównie deporto-
wanych w głąb ZSRR mieszkańców Kresów Wschodnich. Ich szlak wiódł przez Persję (obecnie Iran) 
i Irak do Palestyny. Większość cywilów, najczęściej kobiet i dzieci, została rozesłana do polskich 
ośrodków uchodźczych w Indiach, Afryce, Nowej Zelandii i Meksyku. Znaczny wzrost ilościowy drużyn 
harcerskich na Wschodzie nastąpił po przybyciu tam dużych grup dzieci i młodzieży. Pierwsza ewa-
kuacja kobiet i dzieci oraz części wojska nastąpiła 24 marca, całość Armii ewakuowano w okresie 
9–31 sierpnia 1942 roku. Praca harcerstwa na Wschodzie została zapoczątkowana w roku 1940. 
Pierwsze działania podjęto w Brygadzie Strzelców Karpackich w Syrii i Palestynie, a następnie na 
terenach Iranu, Iraku oraz w Indiach i Afryce: w Ugandzie, w Tanganice (obecnie Tanzania), w Rodezji 
Północnej (obecnie Zambia) i w Rodezji Południowej (obecnie Zimbabwe). [...]

 Jeden z najaktywniejszych instruktorów działających na Wschodzie hm. Ignacy Płonka 
i ks. Rafał Grzondziel zamówili w zakładzie grawerskim Greka S.H. Zacariasa na Starym Mieście 
w Jerozolimie 150 krzyży harcerskich dla harcerzy będących żołnierzami Brygady. [...]

 W sierpniu 1942 r. powołano komendę ZHP na Środkowym Wschodzie, której miały podle-
gać środowiska pracy harcerskiej na nie tylko na Środkowym Wschodzie, ale także na sąsiadujących 
geograficznie terenach. (...) Krzyż harcerski wykonany z inicjatywy hm. Ignacego Płonki w roku 1940 
w Jerozolimie zapoczątkował niezwykłą aktywność harcerstwa na Wschodzie w tym zakresie. W kata-
logowej części książki prezentowanych jest aż 12 wersji i wzorów odznaki wykonanych do roku 1946 
w tym rejonie świata. [...]

 W roku 1943 Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski wyraził zgodę na oddelegowanie grupy 
żołnierzy instruktorów do organizowania środowisk i kierowania pracą harcerską.

1 Brygada Strzelców Karpackich – polska jednostka wojskowa sformowana w 1940 r. w porozumieniu z wła-
dzami francuskimi w Syrii. Po kapitulacji Francji przeszła na terytorium Palestyny znajdujące się pod kontrolą 
Wielkiej Brytanii. W styczniu 1941 r. brygada została zreorganizowana i otrzymała nazwę Samodzielna Brygada 
Strzelców Karpackich. Od sierpnia do grudnia 1941 r. brała udział w walkach pod Tobrukiem, a następnie 
w rejonie Gazali. W marcu 1942 r. została wycofana z frontu i w maju rozformowana na terenie Palestyny, 
gdzie wskutek połączenia Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich z 9 i 10 Dywizją Piechoty przybyłymi 
z ZSRS powstała 3 Dywizja Strzelców Karpackich (3 DSK). W latach 1944–1945 dywizja walczyła w kampanii 
włoskiej, między innymi w bitwie o Monte Cassino, Ankonę i Bolonię. W 1946 r. przetransportowana została 
do Wielkiej Brytanii i tam w następnym roku rozformowana.
2 Armia Andersa – potoczna nazwa (od nazwiska dowódcy gen. Władysława Andersa) oddziałów Wojska Pol-
skiego podporządkowanych legalnemu rządowi RP na emigracji, utworzonych po wybuchu wojny III Rzeszy 
z ZSRS, zawarciu układu Sikorski-Majski (30 VII 1941 r.) i tzw. amnestii dla obywateli polskich zesłanych 
i uwięzionych w ZSRS. Początkowo miała liczyć 30 tys. żołnierzy, w grudniu 1941 r. gen. Sikorski uzyskał u Sta-
lina zgodę na powiększenie armii do 96 tys. Na mocy porozumień polsko-radziecko-brytyjskich Armia została 
ewakuowana w dwóch akcjach w 1942 r. do Iranu. Wraz z nią ZSRR opuściło ok. 40 tys. cywilów. Ewakuowane 
oddziały połączyły się z Wojskiem Polskim na Środkowym Wschodzie, tworząc Polską Armię na Wschodzie, 
a następnie 2. Korpus Polskich Sił Zbrojnych, który w 1944 r. walczył we Włoszech pod Monte Cassino.

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, Warszawa–Kraków 2014, s. 105–122.
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Materiał nr 2:

Ignacy Płonka z krzyżem harcerskim
na kieszeni munduru wojskowego

(zdjęcie wykonane w 1942 r. w Palestynie)  

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, Warszawa–Kraków 2014, s. 106.
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Materiał nr 3:

Relacja Zdzisławy Wójcik o wojennych losach
jej krzyża harcerskiego i pracy w Afryce

 Krzyż harcerski, który otrzymałam po złożeniu przyrzeczenia harcerskiego w Poznaniu w czerw-
cu 1930 r. zawsze nosiłam na swoim ubraniu. Miałam go też na sobie podczas wędrówki we wrześniu 
1939 r., w wyniku której dotarłam do Lwowa a także gdy tam mnie aresztowano i w ramach tzw. 
III deportacji wywieziono ze Lwowa w końcu czerwca 1940 r. do obwodu archangielskiego. Gdy po 
ucieczce z posiołka1, gdzie przebywałam na zesłaniu, zostałam aresztowana, to również miałam go na 
sobie. Podczas przejść od jednego do drugiego aresztu tymczasowego lub więzienia krzyż ten ogromnie 
denerwował milicjantów konwojujących mnie i innych więźniów i wielokrotnie zrywali mi go i ciskali na 
ziemię. Ja go ciągle podnosiłam i ponownie przypinałam. W którymś dalszym więzieniu zabrano mi go 
i już nie oddano. W związku z tym, gdy wyszłam z ZSRR do Persji (Iran) i w Teheranie wyznaczono mnie 
do pełnienia funkcji komendantki harcerstwa w Afryce swojego krzyża już nie miałam.

 W Teheranie innego krzyża nie dostałam. Przyjechałam więc w grudniu 1942 r. do Nairobi 
w Kenii i rozpoczęłam pracę harcerską w Afryce bez krzyża, nie miałam też regularnego munduru 
harcerskiego, tylko przerobiony na sukienkę podobną do munduru szary fartuch, który udało mi się 
kupić w Teheranie. Rozpoczęłam swą pracę w Nairobi w biurze Delegatury Ministerstwa Pracy i Opie-
ki Społecznej, a gdy po jakimś czasie utworzono tam też Delegaturę Ministerstwa Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego to sprawy szkolnictwa i młodzieży przejęte zostały przez tą Delegaturę, tam 
więc później pracowałam.

 W parę miesięcy po moim przyjeździe do Afryki, na wiosnę 1943 r., żona Zastępcy Delegata 
Tadeusza Kopcia Pani Janina Kopeć wyprowadzała się z siedziby Delegatury i przy tej okazji zniosła 
ze strychu na dół duży koszyk, w którym miała wiele rzeczy na co dzień niepotrzebnych, o których 
już nawet nie pamiętała. Gdy przeglądała zawartość tego kosza, to znalazła dwa krzyże harcerskie 
wyprodukowane w Jerozolimie i ofiarowała mi jeden z nich.

 Powiedziała mi, że otrzymała je (ona czy jej mąż i od kogo tego nie pamiętam?) w 1941 r. 
(czy może na początku 1942 r. – tego też nie pamiętam) gdy byli w Palestynie, z informacją, że mogą 
się przydać tam dokąd pojedzie. Postanowiła ona jeden z nich dać mnie, jako osobie zajmującej się 
sprawami harcerstwa, a drugi zatrzymać – myślała, że może się on przydać później jej małemu syn-
kowi jak dorośnie. Pani Kopeć nie była osobiście związana z harcerstwem i nie czuła całkiem wartości 
krzyża harcerskiego – dlatego prawdopodobnie o nim nie pamiętała i nie powiedziała mi zaraz po 
moim przyjeździe.

 Od tego momentu używałam już tego krzyża. Krzyże były numerowane i ten „mój krzyż” miał 
numer 54, wyprodukowany został w Palestynie w Jerozolimie w 1940 r. Wpisany został do mojej 
nowej książeczki harcerskiej wydanej w Afryce – dopiero w maju 1944 r., wcześniej nie miałam ksią-
żeczki, nie mieliśmy odpowiednich druków i nie było komu mi jej wystawić.

 W polskich osiedlach uchodźczych w Afryce Wschodniej w pierwszych latach ich funkcjonowa-
nia krzyży harcerskich całkiem nie było. Młodzież harcerska dostawała tylko lilijki harcerskie wyrabiane 
chałupniczo na miejscu w większych osiedlach. Z czasem w jednym z osiedli rodezyjskich zaczęto 
wyrabiać krzyże i stopniowo docierały one do innych osiedli – na początku dostawały je jedynie osoby 
funkcyjne, instruktorzy. Gdy kończyłam pracę harcerską w Afryce z końcem 1947 r. by opuścić Afrykę, to 
nadal nie wszyscy harcerze, którzy złożyli przyrzeczenie harcerskie mieli na własność krzyże harcerskie.

1 Posiołek – z rosyjskiego: osiedle, mała wioska. 

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, Warszawa–Kraków 2014, s. 110.
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Materiał nr 4:

Legitymacja służbowa Zdzisławy Wójcik wystawiona
przez komendę ZHP na Wschodzie (25 maja 1944 r. w Nairobi)  

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, Warszawa–Kraków 2014, s. 109.
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Materiał nr 5:

Krzyż harcerski nr 54 wykonany w 1940 r. w Jerozolimie (Palestyna)

Źródło: T. Sikorski, Krzyż harcerski 1913–2013, Warszawa–Kraków 2014, s. 108.
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. Kto mógł nosić krzyż harcerski? Jaki warunek musiał spełnić, aby go otrzymać?
2. Jaki był stosunek polskich władz do działalności harcerstwa w oddziałach wojskowych

i polskich skupiskach na Wschodzie podczas II wojny światowej (podaj przykłady)?
3. Jaki był stosunek Zdzisławy Wójcik do krzyża harcerskiego? Czy zgadzasz się

ze stwierdzeniem, że nie był on dla niej tylko odznaką przynależności do organizacji?
(uzasadnij, cytując fragmenty jej relacji). Jak sądzisz, czy podobny stosunek
do krzyża miały inne osoby zaangażowane w działalność harcerską?
(uzasadnij, wykorzystując relację i fragmenty książki „Krzyż harcerski”)

zobacz także: 
Ćwiczenie nr 4: „Wojenna tułaczka”,
zobacz: s. 93, 94, 95

Materiały
źródłowe

Blok VII

pytania
do źródeł

Zenon Fajger

NOTATKI:

Materiały źródłowe. Blok VII „Z krzyżem harcerskim na wojennej tułaczce”
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Materiały źródłowe. Blok VIII „Rozwiązanie »Czarnej Jedynki«”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok VIII
„Rozwiązanie »Czarnej Jedynki«”

Materiały
źródłowe

Blok VIII

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiał źródłowy przedstawia przykład zaprzestania działalności przez prężne środowi-
sko harcerskie wymuszone sytuacją polityczną po przejęciu władzy przez komunistów 
w Polsce. Może być wykorzystany dla zilustrowania procesu zaostrzania totalitarnego sys-
temu rządów w Polsce po II wojnie światowej.

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

U



252

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej / Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok VIII

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Relacja Wojciecha Brzechowskiego1 o działalności harcerskiej
w Rzeszowie po zakończeniu II wojny światowej

 Podczas okupacji przebywałem w lubelskim u mojego wuja leśniczego [...]. Tam zastało nas
wyzwolenie i z mamą, bratem i siostrą, wracaliśmy piechotą do Rzeszowa. Jak tylko uruchomili szko-
łę – II Gimnazjum [...] zacząłem do niej chodzić. No i jak tylko ogłosili, że tworzy się harcerstwo, to 
ja się pierwszy zapisałem. Byłem harcerzem odrodzonej po wojnie najstarszej rzeszowskiej drużyny 
harcerzy – I DH im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”. [...]

 W styczniu 1945 r. zostałem zastępowym a w 1947 r. drużynowym. Ciągnęło mnie do lot-
nictwa, do wody. Kiedy uruchomili tutaj, taką półprywatną szkołę pilotażu szybowcowego w Łękach 
Strzyżowskich, no to brat mówi: – Wojtek, jedziesz ... Nawet on mi za ojca podpisał zgodę na to. No i to 
mnie tak chwyciło, że w drużynie podzieliłem się tym z Romkiem Przepiórą i innymi kolegami jeszcze 
z czasów okupacji, których miałem w zastępie. Przy pomocy komendanta Chorągwi – hm. Stanisława 
Nowakowskiego opracowałem plan działań i „Czarna Jedynka” stała się drużyną lotniczą. Byliśmy 
pełni młodzieńczego zapału, fantazji i zwariowanych pomysłów. [...] Dobrze pracowała ta drużyna 
i wielu harcerzy uczestniczyło w kursach szybowcowych, spadochronowych. Wielu później związało 
się z lotnictwem. [...]

 Niestety – był to czas, kiedy przejmujący pełnię władzy w Polsce komuniści, chcieli zmono-
polizować również działalność wychowawczą wśród młodzieży i po intensywnych działaniach w celu 
przejęcia nad nim kontroli w końcu [harcerstwo] zostało włączone do Związku Młodzieży Polskiej 
i praktycznie zlikwidowane.

 Dostrzegając te procesy, w 1949 r. „Czarna Jedynka” podjęła decyzję o samorozwiązaniu, aby 
uniemożliwić komunistom przejęcie sztandaru i archiwum. Po uroczystym pożegnaniu ze sztandarem, 
został on ukryty w pianinie w moim domu [...]. W tym czasie zdemolowana została świetlica drużyny – 
zabrano radio, zniszczono adapter i płyty, na ścianach naklejono trupie czaszki. Wkrótce też nastąpiły 
aresztowania niektórych harcerzy. 

1 Wojciech Brzechowski (1930–2019) – inżynier, wychowawca harcerski, harcmistrz, żeglarz.
Więcej: https://psbprzedborz.pl/brzechowski-wojciech/ [dostęp: 29 VI 2020 r.]

Źródło: Notacja w zbiorach Zenona Fajgera.
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Materiały
źródłowe

Blok VIII

materiał nr 2

Materiał nr 2:

Zbiórka 1. Rzeszowskiej Drużyny Harcerzy
im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka” na lotnisku
(prawdopodobnie Jasionka k. Rzeszowa, 1947 lub 1948 r.)
Drużynowy W. Brzechowski odbiera raport od zastępowych.
Od lewej: K. Skulimowskiego, J. Burdzela, Mercika, M. Chodorowskiego, K. Mika.

Źródło: Wystawa Historia pierwszej rzeszowskiej drużyny skautowej w dokumentach i fotografii,
Morski Krąg Instruktorski ZHP im. gen. Mariusza Zaruskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1997 r.

s. 256
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Materiały
źródłowe

Blok VIII

materiał nr 3

Materiał nr 3:

Rozkaz drużynowego 1. RwDH im. Romualda Traugutta „Czarna Jedynka”
z 27 marca 1949 r. w związku z rozwiązaniem drużyny

 Druhowie! Minęły dwa lata. Ciężko było prowadzić drużynę, lecz dużo ciężej jest Ją dziś opusz-
czać. Słyszycie dziś ostatni już może Rozkaz 1 Drużyny, dlatego w nim składam Wam w imieniu nie tylko 
swoim, lecz wszystkich drużynowych, którzy Ją prowadzili, jako ostatnim Jej członkom podziękowania 
za wytrwanie do końca w drużynie. Pragnąłbym jednak byście do końca też zostali wierni Prawu Har-
cerskiemu i Ideom jakim do tego czasu służyliście. Byście naprawdę byli harcerzami 1 R[zeszo]w[skiej] 
Drużyny Harcerzy im. Romualda Traugutta, nawet gdy oficjalnie nimi być przestaniecie.

 Żegnam Was wszystkich i życzę powodzenia w walce o „Jutro”, żegnam jako drużynowy harcer-
skim Czuwaj, żegnam i zaklinam na Tych wszystkich członków drużyny, którzy w ogniu walki położyli swe 
młode życie, na Tych, którzy jak Wy opuścili szeregi harcerskie by hasła i idee z nich wzięte stosować 
w codziennym dniu życia, – byście nie zapomnieli o Drużynie, która przestała istnieć formalnie, lecz żyje 
i istnieje w duszach Jej wszystkich członków jakich wydała w ciągu 38 lat Jej istnienia. [...]

     Czuwaj!
       HO. Brzechowski Wojciech
       drużynowy

Źródło: Wystawa Historia pierwszej rzeszowskiej drużyny skautowej w dokumentach i fotografii,
Morski Krąg Instruktorski ZHP im. gen. Mariusza Zaruskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1997 r.
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Materiały
źródłowe

Blok VIII

materiał nr 4

Materiał nr 4:

Pożegnalne zdjęcie ze sztandarem 1. RwDH
w związku z rozwiązaniem drużyny, wykonane 28 marca 1949 r.

przed budynkiem II LO w Rzeszowie

Źródło: Wystawa Historia pierwszej rzeszowskiej drużyny skautowej w dokumentach i fotografii,
Morski Krąg Instruktorski ZHP im. gen. Mariusza Zaruskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1997 r.
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. Jakie były losy harcerstwa po zakończeniu II wojny światowej?
2. Porównaj zdjęcia ze zbiórek „Czarnej Jedynki” (materiał nr 2 i 4).

Zwróć uwagę na wygląd członków drużyny, ich nastrój. Co może być powodem różnic?
3. Jakie były powody decyzji o samorozwiązaniu drużyny?

Czy była to łatwa decyzja? Dlaczego? – odpowiedź uzasadnij.
4. W jaki sposób w rozkazie pożegnalnym drużynowy „Czarnej Jedynki” nawiązuje

do „Szarych Szeregów”? O co prosi harcerzy? W jaki sposób mogli spełnić jego prośbę?

Materiały
źródłowe

Blok VIII

pytania
do źródeł

Zenon Fajger

NOTATKI:

Materiały źródłowe. Blok VIII „Rozwiązanie »Czarnej Jedynki«”
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Materiały źródłowe. Blok IX „Druga konspiracja”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok IX
„Druga konspiracja”

Materiały
źródłowe

Blok IX

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe przedstawiają przypadek podjęcia działalności konspiracyjnej przez 
prężne środowisko harcerskie w związku z upolitycznieniem ZHP przez komunistów. Za-
wierają też przykłady represji, którym poddano członków organizacji po aresztowaniu. 
Mogą być wykorzystane przy omawianiu zagadnień stalinizmu w Polsce.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.
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Materiały
źródłowe

Blok IX

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Okoliczności powstania konspiracyjnej organizacji
Demokratyczna Armia Krajowa w 1949 r.

 Uczyć trzeba się było dużo, ale nam, chłopcom, pozostawało jeszcze trochę czasu na zbiórki 
harcerskie i organizowanie różnych imprez w prężnej drużynie im. Tadeusza Kościuszki, działającej 
przy Gimnazjum i Liceum Handlowym w Strzyżowie. [...] Organizowaliśmy wspólnie z drużyną przy 
Liceum Ogólnokształcącym biwaki, obozy letnie, ogniska harcerskie dla miejscowej ludności, za-
jęcia terenowe, szkolenia, zdobywanie różnych sprawności itp. Była to wszystko praca dodatkowa, 
społeczna, bo pracą główną, o czym nigdy nie zapominaliśmy, była nauka w gimnazjum. Niektórzy 
nauczyciele widując nas po lekcjach na terenie szkoły, następnego dnia wymagali od nas więcej niż 
od tych, którzy nie chodzili na zbiórki. [...]

 Od pierwszych miesięcy 1949 roku w prasie, i to nie tylko młodzieżowej, zaczęły się ukazywać 
artykuły poddające ostrej krytyce Związek Harcerstwa Polskiego. Wtedy już zrozumieliśmy, że jest to 
„podgotowka”1, mająca na celu przemiany w stylu socjalistycznym tej organizacji. Jako dobrze roze-
znani w aktualnej sytuacji, wiedzieliśmy, że jakakolwiek reforma na wzór radziecki będzie stanowiła 
zagładę dla prawdziwych idei harcerstwa.

 Już po pierwszych artykułach prasowych, szkalujących dobre imię tej organizacji, w wąskim 
gronie zaufanych przyjaciół prowadziliśmy długie dyskusje nad tym, jaką powinniśmy zająć postawę 
na wypadek reorganizacji ZHP. Jako pierwszy wypłynął wniosek, że wszyscy demonstracyjnie w takiej 
sytuacji zrezygnujemy z członkostwa. Po głębszej analizie to nas nie satysfakcjonowało. Bardziej 
perspektywiczna wydała nam się decyzja o pozostaniu w upolitycznionym ZHP, z równoczesnym 
podjęciem walki konspiracyjnej, mającej na celu obronę żywotnych interesów zniewalanego w coraz 
większym stopniu polskiego społeczeństwa. Szczególne oburzenie budziła w nas wprost okupacyj-
na polityka prowadzona przez władze w stosunku do wsi polskiej. Rolnicy, podzieleni na kułaków, 
średniaków i małorolnych, byli gnębieni wysokimi podatkami, obowiązkowymi dostawami, a do tego 
jeszcze byli zmuszani siłą do organizowania się w rolnicze spółdzielnie produkcyjne. Dla ciężko pra-
cujących rolników, od wieków ogromnie przywiązanych do własnej ziemi, stanowiło to koniec ich 
wolności i pozbawiało na przyszłość niezbędnego minimum do własnej egzystencji. [...]

 Spotkanie na Gbiskach było pierwszym protokołowanym zebraniem założycielskim. Na ze-
braniu zostały omówione ramowo podstawowe założenia, cele i zadania organizacji na najbliższą 
przyszłość. [...]

 W następnym zebraniu, odbytym jak zwykle w godzinach wieczornych również w ziemiance 
na Gbiskach w dniu 22 września 1949 roku, udział wzięli członkowie założyciele. Na spotkaniu tym 
przyjęta została przez głosowanie deklaracja programowa naszej działalności na najbliższy okres. Po 
dyskusji, na mój wniosek, została przyjęta nazwa organizacji, która odtąd nazywała się Demokra-
tyczna Armia Krajowa, w skrócie DAK. Wszyscy pragnęliśmy być kontynuatorami chlubnych tradycji 
okupacyjnej Armii Krajowej, a ponieważ „władza ludowa” zarzucała jej, że nie miała demokratycznego 
kierownictwa, więc my chcieliśmy podkreślić już w nazwie, że prawdziwa demokracja jest naszym 
głównym celem. W dalszej części spotkania wszyscy złożyliśmy uroczystą przysięgę na wierność ide-
ałom organizacji. [...]

1 Podgotowka – z rosyjskiego: przygotowanie.
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Źródło: J. Prokopowicz, Demokratyczna Armia Krajowa z perspektywy współczesności
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 18–21.

Zakładaliśmy, że jedynym ustrojem przyszłego państwa polskiego będzie ustrój demokra-
tyczny, reprezentowany przez dwie izby parlamentu: Sejm i Senat, wybrane w prawdziwie demo-
kratycznych wyborach. Społeczeństwo powinno mieć prawo do swobodnego zrzeszania się w partie 
polityczne. Państwo polskie powinno być tolerancyjne, a wszystkie mniejszości narodowe są równe 
wobec prawa i mogą swobodnie kultywować tradycje swoich przodków. Gospodarka będzie się opie-
rała na zasadach wolnorynkowych z uwzględnieniem własności prywatnej i państwowej. Z uwagi 
na szczególnie niekorzystne położenie kraju wśród narodów Europy zakładaliśmy, że Polska z takimi 
państwami, jak Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa i Estonia powinna stanowić grupę państw bardzo 
ściśle powiązanych układami politycznymi, gospodarczymi i militarnymi, zrzeszonych na warunkach 
dobrowolności w formie federacji, zdolnych oprzeć się ekspansji tak ze strony państw Wschodu jak 
i Zachodu. [...]

[Cele i zadania organizacji określała] opracowana i przyjęta do realizacji deklaracja progra-
mowa DAK. Uwzględniała ona cele najbliższe, a więc te, które powinny być realizowane na co dzień 
przez członków, oraz cele i zadania perspektywiczne, do realizacji w terminie późniejszym. Przy-
kładem tych ostatnich miało być zwerbowanie setek i tysięcy wartościowej młodzieży, wyszkolenie 
jej w małych grupach pod względem wojskowym, a po ewentualnym wybuchu III wojny światowej 
wzięcie udziału w powszechnym powstaniu, które miałoby na celu przechwycenie władzy przez naj-
bardziej wartościowe siły narodu.

Zenon Fajger

Materiały
źródłowe

Blok IX

materiał nr 1
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Materiały
źródłowe

Blok IX

materiał nr 2

Materiał nr 2:

Formy działalności DAK

 Organizacja DAK najwięcej uwagi poświęcała rekrutacji nowych członków i należytemu wy-
szkoleniu ich w dziedzinie wojskowości. Dużo czasu poświęcano wyszukiwaniu i badaniu miejsc, 
w których mogła być ukryta przez wojsko broń w 1939 roku, czy w okresie działań wojennych i party-
zanckich, zachowana zaraz po zakończeniu wojny. [...]

 Zdając sobie w pełni sprawę z faktu, jak bardzo był rozbudowany aparat bezpieczeństwa 
w tamtym czasie, Rada Organizacji wychodziła z założenia, że w początkowej działalności nie należy 
przeprowadzać większych akcji zbrojnych, które by wskazywały na istnienie organizacji podziemnej 
na tym terenie. Wszelka działalność powinna wywoływać wrażenie władz, że robią to pojedyncze 
osoby, które nie zgadzają się tak z ideologią komunistyczną, jak i z tymi, którzy ją przenoszą na polski 
grunt. Ograniczaliśmy się więc tylko do zrywania transparentów, zamalowywania haseł, wysyłania 
ostrzeżeń z pogróżkami do działaczy wykazujących szczególne zaangażowanie w zniewalaniu społe-
czeństwa. Naklejaliśmy w publicznych miejscach ulotki z odezwami do mieszkańców, aby nigdy nie 
uznali narzuconej nam siłą władzy itp.

 Znaczącą pozycją w działalności DAK było polecenie zajmowania w miarę możliwości jak 
najwyższych stanowisk w legalnych organizacjach, takich jak ZHP, ZMP i ZMW. Zadaniem głównym 
naszych członków pracujących w harcerstwie było takie działanie, aby w ZHP znalazła się jak naj-
większa grupa młodzieży, gdyż właśnie tam, jako starsi działacze, mieliśmy duży wpływ na krzewienie 
tradycji patriotycznych. W ZMP i ZMW z kolei mieliśmy działać hamująco na rozwój tych organizacji 
i rozbijać je od wewnątrz. Dowodem, że umieliśmy to robić dobrze, niech będzie przykład Koła ZMP 
przy Liceum Administracyjno-Handlowym w Strzyżowie, które zmarło śmiercią naturalną pod prze-
wodnictwem członka DAK.

 Jednym z ważniejszych, bardzo niebezpiecznych i pracochłonnych rodzajów działalności było 
gromadzenie materiałów i szkiców sytuacyjnych o jednostkach wojskowych KBW, UB, MO i komite-
tów partyjnych z uwzględnieniem stanu liczebnego, uzbrojenia i wyposażenia technicznego. Ponadto 
w okresie istnienia organizacji zostało opracowanych wiele materiałów propagandowych, do których 
między innymi należały: „Deklaracja programowa”, „Nowy system”, „Społeczne podłoże zwycięstwa 
militarnego”, „Umacniajmy nasze siły obronne” i wiele innych.

Źródło: J. Prokopowicz, Demokratyczna Armia Krajowa z perspektywy współczesności
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 18–28.
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Materiał nr 3:

Wspomnienie Emila Chlebickiego o aresztowaniu
i pobycie w zakładach karnych

 W dniu 28 kwietnia 1950 roku o godzinie czwartej rano funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeń-
stwa w towarzystwie żołnierzy KBW otoczyli mój dom i po obudzeniu jego mieszkańców przystąpili do 
swych rutynowych działań. Mnie usadowili na krześle, a jeden z żołnierzy otrzymał rozkaz od Ludwika 
Kozdry, aby mnie pilnował. Gdybym wykonał jakiś nagły ruch, miano strzelać bez ostrzeżenia. Wnętrze 
domu po rewizji przedstawiało widok jak po silnym huraganie.

 Mnie, po wyprowadzeniu skutego z domu, w towarzystwie silnej obstawy doprowadzono do 
szosy i tam wsadzono do wojskowego samochodu. Gdy byłem już w samochodzie, moi opiekunowie 
otrzymali polecenie robienia wszystkiego, by nie dopuścić u mnie i innych kolegów do nudy. Wojsko-
wi w mig zrozumieli rozkaz przełożonego, powyciągali z karabinów wyciory i nimi bili mnie i innych 
uwięzionych po głowach. Z Godowej zawieziono nas do Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na ul. 
Jagiellońską. Gościnność i kulturę tego urzędu poznałem już po kilku godzinach. Przesłuchanie – ma-
raton trwało trzy doby bez przerwy, co kilka godzin zmieniali się tylko oficerowie śledczy. Śledztwo było 
prowadzone przy ciągłym znęcaniu się w sposób wymyślny. Po takim przesłuchaniu nie miałem sił 
zejść do celi, dlatego byłem ciągnięty przez dwóch ubowców. [...] Wyglądałem jak po ciężkiej operacji 
czy po wypadku drogowym. Miałem połamane żebra. To był wstęp do dalszych przesłuchań, które 
ciągnęły się przez trzy i pół miesiąca.

 Po czterech miesiącach odbyła się rozprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym i dostałem 
łączny wyrok 7 lat więzienia plus kary dodatkowe. W chwili aresztowania miałem 17 lat i dziewięć miesięcy.

 Teraz przewieziono mnie do Zamku Lubomirskich1 w Rzeszowie. Po trzech tygodniach za-
brano mnie ponownie do WUBP na Jagiellońską, gdzie znowu byłem maglowany przez trzy miesiące. 
W czasie przesłuchań pytano mnie głównie o kontakty mojego Ojca, który był działaczem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego2 (Mikołajczyka3). Interesowało ich, z kim się Ojciec przyjaźnił, kto odwiedzał 
go w domu, do kogo pisywał listy itp. Bez zakończenia śledztwa wróciłem na rzeszowski Zamek, skąd 
po kilku tygodniach, w styczniu 1951 roku wywieziono mnie do Wronek4. Nasz transport przywitano 
jak zwierzęta kierowane do uboju – biciem, wrzaskiem i nieludzkim zachowaniem się strażników. [...]

1 Zamek Lubomirskich – budynek w Rzeszowie sądu i więzienia wybudowany w latach 1902–1906 na miejscu 
dawnego zamku Lubomirskich. Podczas okupacji niemieckiej stał się miejscem kaźni dla tysięcy Polaków. 
W 1944 r. po zajęciu Rzeszowa przez Sowietów, na zamku NKWD przetrzymywało i torturowało kilkuset żoł-
nierzy AK, a w następnych latach członków ruchu oporu i działaczy antykomunistycznych. Wykonywano tu 
również zasądzone wyroki na zbrodniarzach hitlerowskich oraz nacjonalistach ukraińskich. W 1981 r. zamek 
przestał pełnić rolę więzienia, pozostawiając działający do dzisiaj sąd okręgowy.
2 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL, zwane też PSL Mikołajczykowskim) – polska partia polityczna założona 
22 sierpnia 1945 r. na bazie działającego w podziemiu podczas II wojny światowej Stronnictwa Ludowego 
„Roch”. Wokół PSL skupiły się wszystkie siły opozycyjne wobec komunistów, którzy obejmowali władzę. Mimo 
że było najliczniejszą partią, w wyborach do Sejmu Ustawodawczego w 1947 r., w wyniku represji przed wy-
borami i sfałszowania ich wyników, PSL uzyskało w Sejmie Ustawodawczym jedynie 28 mandatów na 444 
miejsca. Po ucieczce z kraju zagrożonego aresztowaniem prezesa PSL Stanisława Mikołajczyka i wycofaniu 
się z działalności większości członków, resztka partii połączyła się w 1949 r. z satelickim wobec PPR Stronnic-
twem Ludowym, tworząc Zjednoczone Stronnictwo Ludowe.
3 Stanisław Mikołajczyk (1901–1966) – działacz ruchu ludowego, poseł na Sejm II RP (III kadencji), w latach 
1943–1944 premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wicepremier i minister rolnictwa w Tym-
czasowym Rządzie Jedności Narodowej (1945–1947), poseł do Krajowej Rady Narodowej i Sejmu (1947). 
W latach 1945–1947 przywódca PSL. Ostrzeżony o grożącym aresztowaniu i karze śmierci w październiku 
1947 r. ewakuowany za granicę przy pomocy ambasady Stanów Zjednoczonych.
4 Wronki – miejscowość w Wielkopolsce, gdzie znajduje się Zakład Karny we Wronkach – największy w Polsce 
zakład typu zamkniętego, przeznaczony dla recydywistów. Więzienie zbudowano w 1894 r. W 1921 r. więzienie 
włączono w system więziennictwa polskiego. Następnie Centralne Więzienie we Wronkach zmieniło nazwę 
na „więzienie ciężkie”. Najczęściej izolowano tam więźniów politycznych (w latach trzydziestych ok. 500). 
W czasie II wojny światowej więzienie zostało włączone w system więzień sądowych III Rzeszy w ramach Kra-
ju Warty. Po wojnie Centralne Więzienie we Wronkach przeznaczono dla więźniów politycznych Ministerstwa 
Bezpieczeństwa Publicznego (do 26 marca 1956 r.).
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 Wiosną 1951 roku wywieziono młodocianych skazańców do więzienia w Jaworznie5. Tu 
przynajmniej mogliśmy pracować w różnych zakładach pracy, na terenie więzienia i poza murami. 
W Jaworznie podawano nam duże porcje wiedzy o realnym socjalizmie, niezwyciężonym Związku Ra-
dzieckim – ostoi wolnych narodów oraz robotniczo-chłopskiej władzy ludowej. Kiedy zorientowali się, 
że do większości więźniów te teorie nie docierają, zaczęli tych najbardziej opornych wywozić grupami 
za karę do innych więzień. Mnie wywieziono w grupie siedmiu skazanych do więzienia w Rawiczu. 
Tam znowu przesłuchania i groźba oskarżenia mnie o jawne występowanie przeciw ustrojowi i wła-
dzy ludowej, zły wpływ na współwięźniów w Jaworznie oraz robienie przygotowań do rozbicia tegoż 
więzienia. [...]

 Z Rawicza zostałem wywieziony do więzienia w Poznaniu przy ul. Młynarskiej, gdzie zebrano 
transport młodocianych więźniów i po kilku tygodniach ponownie przetransportowano nas do Jaworz-
na. Tu zachorowałem na gruźlicę i znalazłem się na izbie chorych.

 Po aresztowaniu w Rzeszowie ważyłem 80 kg. Gdy zważyłem się na izbie chorych, okazało 
się, że schudłem 20 kg. [...]

 Na wolność wyszedłem z Jaworzna po odsiedzeniu trzech i pół roku więzienia. Zaraz po wyj-
ściu czułem ciągłą opiekę służb bezpieczeństwa. [...] Często byłem wzywany przez UB w Strzyżowie, 
gdzie ciągle wypytywano mnie, co robię, co myślę o ustroju i władzy ludowej.

5 Jaworzno – miejscowość na Górnym Śląsku. 15 czerwca 1943 r. Niemcy utworzyli tutaj podobóz KL Au-
schwitz-Birkenau – Arbeitslager „NeuDachs” nr 147. W latach 1945–1949 na jego miejscu działał powoła-
ny przez Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego Centralny Obóz Pracy. Wśród skazanych w obozie tym 
znaleźli się przede wszystkim polscy działacze niepodległościowi, żołnierze AK oraz górnicy, Niemcy, a także 
w specjalnym podobozie Ukraińcy i Łemkowie. Dużą grupę stanowili Ślązacy, których w czasie wojny wpisano 
na volkslistę. W latach 1951–1956 działało tam Progresywne Więzienie dla Młodocianych w Jaworznie. Trafiali 
do niego więźniowie, których wiek nie przekraczał 21 roku życia.

Źródło: E. Chlebicki, Oprawcy
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 127–129.
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Materiał nr 4:

Wspomnienie Jana Prokopowicza
o torturach stosowanych podczas śledztwa przez UB

 Na jednym dużym samochodzie, na który mnie wpędzono, siedziało już kilku kolegów z DAK. 
Jeden drugiemu siedział pomiędzy nogami, a nogi pierwszego były zaplecione między nogami drugie-
go i dopiero trzeci siadając między nogami drugiego, mocno przyciskał końce nóg pierwszego. Była to 
nowa metoda męczenia ludzi, zapożyczona od „przyjaciół” z NKWD.

 [...] Cykle śledcze trwały dwie, trzy doby, a bywało, że cały roboczy tydzień (sześć dni i nocy 
bez przerwy). Stosowano powszechnie wobec więźniów przeróżne, brutalne metody w celu wymusze-
nia zeznań. Do najlżejszych i najczęściej stosowanych zaliczało się bicie po twarzy i kopanie więźnia, 
gdzie popadło, oraz skakanie żabek lub wykonywanie pompek, aż do odwołania. Gdy przesłuchiwany 
z braku sił zaprzestawał wykonywania zleconych mu czynności, był kopany w pozycji siedzącej lub 
leżącej, gdzie popadnie, najczęściej przez pomocników oficera śledczego z dwu stron. W tej grupie 
tortur fizycznych mieściło się wyrywanie badanemu garściami włosów z głowy i uderzanie głową 
o biurko lub ścianę. Bardziej wymyślnymi metodami sprawiającymi nagły i ogromny ból, było bicie 
przesłuchiwanego gumową pałką po piętach (ból odczuwało się w głowie) i walenie leszczynowymi 
kijami leżącego na podłodze lub kanapie po całym ciele. [...] Sadowiono badanego na jednej z nóg 
odwróconego taboretu i zmuszano go do odrywania stóp od podłogi. Wrażliwych na łaskotki łasko-
tano do utraty przytomności. [...] Jeden z moich śledczych był specjalistą w stawaniu obcasami na 
palcach bosych nóg i wykonywaniu zwrotów w prawo i w lewo. Bywało, że oburzony słabymi postę-
pami w śledztwie wyjmował z taboretu nogę i walił nią przesłuchiwanego po głowie, rękach, nogach, 
plecach i nerkach. W takim przypadku bity instynktownie zasłaniał rękami twarz i oczy. Karmienie pod 
przymusem wygłodniałego przez kilka dni przesłuchiwanego słonymi śledziami zaliczaliśmy do tortur 
fizyczno-psychicznych, ponieważ ogromne pragnienie działa również na psychikę człowieka. Aby je 
wzmóc, sadyści z UB stawiali sobie na biurku karafkę z wodą i co kilka minut śledczy nalewał wody 
do szklanki i wolniutko ją popijał. Badany musiał obowiązkowo na to patrzeć, bo gdy zamknął oczy, 
oficer rzucał w niego, co miał pod ręką (ciężkimi przedmiotami). [...]

 Stosowano również różnego rodzaju tortury psychiczne. Na przykład przystawiano więźniowi 
do czoła (wcześniej demonstracyjnie załadowany ostrymi nabojami) pistolet w taki sposób, aby wi-
dział palec śledczego na języku spustowym, z jednoczesną zapowiedzią, że jak nie udzieli właściwej 
odpowiedzi, to będzie z nim koniec. Stawiał pytanie i po odpowiedzi bardzo powoli naciskał spust. In-
nym razem w czasie przesłuchania oficer otrzymywał telefon i po krótkiej rozmowie zawiadamiał prze-
słuchiwanego bardzo poważnie, nawet ze współczuciem, że właśnie otrzymał informację, że zmarł 
ktoś najbliższy. Oczywiście w takim przypadku nie zapominał o komentarzu, że bezpośredni wpływ na 
tę śmierć miało aresztowanie więźnia i przeżycia z tym związane.

Źródło: J. Prokopowicz, Wspomnienia więzienne
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 33–39.
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Materiał nr 5:

Wspomnienie Zofii Prokopowicz z d. Bury
o śledztwie i pobycie w więzieniach

 Niestety, nadszedł ten feralny dzień 28 kwietnia 1950 roku, kiedy to funkcjonariusze UB 
o godzinie czwartej rano załomotali do drzwi na stancji w mieszkaniu pani Wyżykowskiej w Strzy-
żowie. Potem już wszystko położyło się błyskawicznie. Najpierw sprawdzono dane personalne, po-
tem była rewizja i kolejno: miejscowy posterunek MO, wojskowy samochód i przerażające warunki 
w kazamatach rzeszowskiego aresztu śledczego WUBP [...]

 Gdy zostałam wywołana z celi nr 2 na drugie piętro wydziału operacyjnego, zorientowałam 
się szybko, że warunki bytowe to najmniejsze zło. Prawdziwa gehenna zaczynała się dopiero tu. Nie-
ludzkie krzyki, szyderstwo, że do DAK wstąpiłam z nadzieją na przygody miłosne, fałszywe zarzuty, 
bicie po twarzy, głodówka i solone śledzie wywołujące pragnienie, to tylko niektóre z fizycznych i psy-
chicznych tortur tej ponurej instytucji, gnębiącej ludzi całymi dniami i nocami. [...]

 Gdy w sobotę na korytarzu milkły na chwilę kroki strażników, którzy wychodzili z tego śmier-
dzącego miejsca, aby zaczerpnąć świeżego powietrza, wtedy mobilizowałam koleżanki i jako wyćwi-
czona chórzystka gimnazjalnego chóru zaczynałam śpiewać moją ulubioną pieśń – modlitwę więzien-
ną na melodię hymnu Armii Krajowej. Podchwytywały ją poszczególne cele i po chwili śpiewana już 
była przez wszystkich więźniów. [...] Były to jednak tylko krótkie chwile zapomnienia, bo rzeczywistość 
była okrutna i to nie tylko na wydziale operacyjnym, ale również w areszcie.

 Człowiekiem o sadystycznych upodobaniach był strażnik Antoni P. ze Straszydla, w wieku 
około czterdziestki. Ten potrafił się znęcać nad więźniami przy każdej okazji i nawet wtedy, gdy nie 
zlecili mu tego jego chlebodawcy. Miał szczególną słabość do młodych dziewcząt i lubił je zamykać 
pod byle pozorem do karca nago. [...]

 Po prawie czterech miesiącach śledztwa zostałam zasądzona w grupie dakowców przez 
Wojskowy Sąd Rejonowy w Rzeszowie z art. 86, par. 2 i art. 4, par. 1 na karę sześciu lat pozbawienia 
wolności plus kary dodatkowe. Po ogłoszeniu wyroku w dniu 25 sierpnia 1950 roku zostałam przewie-
ziona do więzienia karno-śledczego na Zamek Lubomirskich w Rzeszowie. [...] Po uprawomocnieniu 
się wyroków wszystkie dziewczyny z DAK zostały wywiezione do więzienia centralnego w Fordonie. 
Tam trafiłam do trzydziestoosobowej celi. Pomimo złych warunków, głodu i zimna starałyśmy się 
stworzyć jak najlepszą atmosferę. Zawsze dbałam o to, aby w celi była prowadzona wspólna modli-
twa, w każdej wolnej chwili śpiewałyśmy pieśni religijne i inne piosenki. Robiłyśmy nawet w celach 
„małolat” konkursy recytatorskie i konkursy piosenki polskiej i ukraińskiej (w Fordonie siedziało dużo 
Ukrainek).

Źródło: Z. Prokopowicz z d. Bury, Wiara, cierpienie i nadzieja
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 105–108.
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Materiał nr 6:

Wspomnienie Zofii Kucharzyk z d. Środoń
o śledztwie i pobycie w więzieniach

Po wsypie aresztowano nas 28 kwietnia 1950 roku w mieszkaniu pani Wyżykowskiej o godzi-
nie czwartej rano. W czasie szczegółowej i złośliwej rewizji pocięto wyściełane krzesła i zdemolowano 
całe mieszkanie. Przerażenie naszej pani było ogromne. Starsza już kobieta omal nie przypłaciła tego 
życiem, podobnie jak i nasze rodziny, kiedy dowiedziały się o aresztowaniu.

Gdy przewieziono nas do aresztu śledczego WUBP w Rzeszowie, byłyśmy przerażone ob-
chodzeniem się z nami i warunkami, w jakich się znalazłyśmy w celi nr 2, która była betonowym sze-
ścianem bez okien, wentylacji, ogrzewania i wody. Tylko duży, blaszany kibel, stojący na poczesnym 
miejscu w kącie, zwracał na siebie uwagę, może dlatego, że ogromnie śmierdział. Najważniejszym 
meblem tego pomieszczenia była zajmująca ponad połowę powierzchni prycza zbita z kilkunastu wą-
skich desek, powyginanych – każda w inną stronę. Za pościel miały służyć strzępy starych sienników 
i zupełnie już zużytych szczątków koców. W kącie pod sufitem, w pobliżu żelaznych drzwi paliła się 
bez przerwy piętnastowatowa żarówka. [...]

Dokuczały nam nie tylko okrutne, ciągnące się całymi dobami śledztwo, głód i zimno – bo 
byłyśmy licho odziane; najbardziej trapiła nas myśl, co przeżywają nasze rodziny, nie mając od nas 
i o nas żadnej informacji. Grożono nam wywózką na Sybir i tak rodzice byli na początku informowani. 
Spałyśmy zziębnięte na nierównej pryczy, praktycznie bez podściółki i przykrycia. Trudno było odróżnić 
dzień od nocy, bo właśnie w nocy najczęściej wzywano nas na śledztwo.

Po kilku miesiącach gehenny w ubowskich kazamatach odbyła się w końcu parodia rozprawy 
przed Rejonowym Sądem Wojskowym i z wyrokiem pięciu lat pozbawienia wolności zostałam prze-
wieziona do więzienia karno-śledczego na Zamek Lubomirskich. Tu z uwagi na bardzo zagrożony stan 
mojego zdrowia (zachorowałam na gruźlicę) umieszczono mnie w celi więziennego szpitala. Leczyli 
nas więzienni lekarze, którzy mieli wyroki i sami byli chorzy. Nie było warunków do leczenia ani odpo-
wiednich leków. [...]

Jeszcze pod koniec 1950 roku przewieziono nas do więzienia karnego do Fordonu n. Wisłą 
koło Bydgoszczy. I tu trafiłam na oddział dla chorych. Były tu cele sześcioosobowe z trzypiętrowymi 
łóżkami po obu stronach. Sienniki były napełnione starą już słomą, którą co pewien czas na rozkaz 
„maharadży” (tak nazywałyśmy sanitariusza na naszym oddziale) trzeba było wysypać między łóżka 
w celu przeprowadzenia „rewizji” i z powrotem napchać nią sienniki.

Źródło: Z. Kucharzyk z d. Środoń, W więziennej celi i szpitalkach
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 100–101.
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Materiał nr 7:

Artykuł z „Nowin Rzeszowskich” o procesie członków DAK

Źródło: (fn), Kary więzienia dla członków nielegalnej organizacji
młodzieżowej w Strzyżowie, „Nowiny Rzeszowskie”, 25 VII 1950 r.

https://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/publication/4976?tab=1
[dostęp: 30 VI 2020 r.]
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Blok IX

materiał nr 8

Materiał nr 8:

Wspomnienie Jana Prokopowicza o procesie członków DAK

 Dla członków DAK okres pobytu w areszcie śledczym WUBP trwał od trzech do pięciu mie-
sięcy, to jest do zakończenia śledztwa. Należy tu podkreślić, że wszyscy dakowcy zgodnie zaliczają 
ten okres do najbardziej koszmarnych przeżyć w swoim życiu.

 Pod koniec lipca 1950 roku zostałem doprowadzony na przesłuchanie do prokuratora ppor. 
Antoniego Walickiego. Oświadczył mi na wstępie: „W tym pokoju już bici nie będziecie”. Przesłuchanie 
trwało około trzech godzin i faktycznie bez użycia siły fizycznej, co było dla mnie bardzo dziwne, bo 
spotkałem się z tym dopiero po raz pierwszy w tym kompleksie budynków.

 W pierwszej dekadzie sierpnia doprowadzono mnie ponownie do prokuratora, który wyjął 
z teczki jeden egzemplarz aktu oskarżenia i podając mi go, powiedział, abym się z nim zapoznał. 
Czytałem go z początku bardzo powoli, analizując poszczególne zdania, i w miarę jak czytałem, włosy 
jeżyły mi się na głowie i to wcale nie ze strachu, ale ze zdziwienia, jak mogli ci ludzie – z uczciwych, 
dobrze wychowanych i kochających swoją Ojczyznę bardzo młodych chłopców i dziewcząt zrobić 
bandę pospolitych oprychów, dążących wszystkimi siłami do zniszczenia swojego kraju. [...]

 Już 4 września wszyscy zostaliśmy ostrzyżeni przez więziennego fryzjera, abyśmy się mogli 
dobrze prezentować na sali rozpraw. Przywieziono nas z UB na ul. 3 Maja, do budynku Wojskowego 
Sądu Rejonowego, przy zachowaniu nadzwyczajnych środków ostrożności. Samochody – więźniarki, 
w których nas przewożono, były konwojowane przez kilka samochodów wojskowych pełnych żoł-
nierzy KBW. Kiedy wprowadzono nas bocznymi drzwiami na salę rozpraw, zobaczyliśmy tłum ludzi 
starających się dostać na salę sądową. Nie wszystkim się to udało, bo przy wejściu kilku milicjantów 
legitymowało pragnących wejść, sprawdzając dowody osobiste. W pierwszej kolejności wpuszczano 
rodziny oskarżonych.

 Na sali rozpraw usadowiono nas na ławie oskarżonych, tak że każdy z oskarżonych miał po obu 
swoich bokach milicjanta. Gdy nasi rodzice zobaczyli nas w takiej asyście, to zaczęli wycierać oczy chustecz-
kami. Nie było się czemu dziwić: po pięciu miesiącach przebywania w potwornych warunkach aresztu WUBP 
byliśmy wszyscy wygłodzeni i bladzi jak kościotrupy, wcale niepodobni do normalnych, przebywających na 
świeżym powietrzu i opalonych ludzi. Wszędzie obecni funkcjonariusze UB szybko uspokoili zbyt głośno pła-
czących rodziców, grożąc im natychmiastowym wyprowadzeniem z sali. [...]

 Za stół sędziowski weszło trzech oficerów w galowych mundurach, z których najstarszy wiekiem 
i rangą był prezes Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie, w stopniu majora, sędzia Wacław Pietroń. [...]

 Po odczytaniu długiego aktu oskarżenia sędzia zapytał, czy przyznajemy się do zarzucanych 
nam czynów. Zapytany jako pierwszy, powiedziałem, że z niektórych naszych perspektywicznych pla-
nów zrobiono w akcie oskarżenia fakty i do tego nie mogę się przyznać. Genek Szczepankiewicz po-
wiedział: „Akt oskarżenia jest wyimaginowaną rzeczywistością, bujną fantazją UB i do tego nie mogę 
się przyznać”. W podobnym tonie wypowiedzieli się pozostali oskarżeni – członkowie DAK. [...]

 Cały przewód sądowy był prowadzony w iście operetkowej scenerii, przewodniczący składu 
sędziowskiego patrząc w akta śledcze zadawał oskarżonemu pytanie, czy jakiś tam zarzut potwierdza 
i choćby ten zaprzeczał, sędzia dyktował sekretarce, że zarzut jest prawdziwy, a oskarżonemu odpo-
wiadał, że na danej stronie protokołu z przesłuchania jest jego podpis, więc tak było. Gdy oświad-
czaliśmy, że w śledztwie byliśmy torturowani i znaczna część zeznań była wymuszona, sędzia Pietroń 
udawał zdziwionego i zaskoczonego, dodając, że pierwszy raz słyszy, aby w czasie śledztwa w Urzę-
dzie Bezpieczeństwa kogoś torturowano. [...]

 W czwartym dniu rozprawy sąd udzielił głosu prokuratorowi, który wygłosił płomienną mowę 
oskarżycielską. Wyzwał nas od najgorszych wrogów, którzy sprzymierzyli się z zachodnimi imperia-
listami, aby przemocą obalić najwspanialszy ustrój sprawiedliwości społecznej, za który walczyły 
i zginęły miliony ludzi w Wielkiej Rewolucji Październikowej, a wśród nich wielu wybitnych Polaków.

Źródło: J. Prokopowicz, Wspomnienia więzienne
[w:] Młodość zdeptana lecz nieujarzmiona. Demokratyczna Armia Krajowa w latach 1949–1955,

oprac. J. Prokopowicz, Rzeszów 2000, s. 48–52.
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Materiał nr 9:

Sztandar DAK poświęcony i przekazany
Zespołowi Szkół Technicznych w Strzyżowie w 45. rocznicę powstania DAK

Fotografie ze zbiorów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. Co było bezpośrednią przyczyną decyzji o podjęciu przez grupę
strzyżowskiej młodzieży działalności konspiracyjnej? (1)

2. Jaka była nazwa organizacji? Jak uzasadniano wybór takiej nazwy? (1)
3. Jakie były podstawowe formy tej działalności? (2)
4. Dlaczego mimo niepodejmowania walki zbrojnej przywiązywano

dużą wagę do szkolenia wojskowego i gromadzono broń? (1, 2)
5. Jakie były cele organizacji? Spróbuj ocenić, czy cele te pokrywały się z dążeniami

większości polskiego społeczeństwa, kiedy i w jakim zakresie doczekały się realizacji? (1)
6. Rozwiń skróty nazw występujących w tekstach organizacji

komunistycznych i podaj ich krótki opis:
ZMP –
ZMW –
KBW –
NKWD –
UB –
WUBP –
MO –

7. Jak traktowani byli członkowie organizacji podczas aresztowania, śledztwa 
odbywania kary w więzieniu? Jak sądzisz, dlaczego byli tak traktowani? (3, 4, 5, 6)

8. Jakie wyroki otrzymali członkowie organizacji? Jak uzasadniano te wyroki?
Czy i w jakim zakresie wyroki i uzasadnienie odzwierciedlały faktyczne „zagrożenie”
dla komunistycznej władzy w Polsce? (7, 8)

9. Przyjrzyj się sztandarowi wykonanemu w 1994 r. na zamówienie byłych członków DAK
Wskaż elementy nawiązujące do ich harcerskiej przeszłości i elementy nawiązujące do 
etosu Armii Krajowej – uzasadnij wybór. (9)
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dr Paweł Róg i Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok X
„Na emigracji”

Materiały
źródłowe

Blok X

dr Paweł Róg i Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe ilustrują działalność ZHP poza granicami Kraju (ZHP pgK).

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. rozsz.

s. 8
powrót: Podst.
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wos - lic./tech.
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Materiał nr 1:

Komunikat informujący o powstaniu
harcerstwa polskiego w Kalifornii (USA)

 W miesiącu sierpniu 1959 roku została zorganizowana Gromada Zuchowa1 „Białych Orłów”, 
jako zalążek Hufca Harcerskiego w Californii, imienia: Królowej Korony Polskiej. 

 Hufiec ten będzie prowadził pracę wychowawczą, wśród młodzieży męskiej na terenie Kalifornii.

 Na Hufiec będą się składały Gromady Zuchowe (chłopcy od lat 6 do 11), Drużyny Harcerskie 
(od 11 do 16) i Kręgi Starszoharcerskie od lat 16-tu.

 Do pomocy w pracy harcerskiej, zorganizowane będą Koła Przyjaciół Harcerzy, w skład któ-
rych wejdą, rodzice harcerzy, pedagodzy i działacze młodzieży oraz sympatycy.

 W obecnej chwili stan Gromady Zuchowej wynosi 15 chłopców, podzielonych na 2 zastępy. 
Pierwsza zbiórka zapoznawcza odbyła się dnia 08.08.1959 r. na plaży „Hermosa Beach”. W dniu 
16 sierpnia br. odbyła się w Kościele Polskim przy Adams Blvd., gdzie zuchy, kandydaci na harcerzy, 
wysłuchali Mszy Świętej i przystąpili wspólnie do Komunii oraz złożyli przyrzeczenie Zuchowe. Ksiądz 
proboszcz S. Jurejko specjalnie uroczyście podkreślił w kazaniu, znaczenie pracy harcerzy dla Boga, 
Polski i Polonii oraz zaapelował do rodziców aby zapisywali synów do harcerzy.

 Chłopców w wieku harcerskim i zuchowym na terenie tutejszym, mamy bardzo dużo, 
w związku z powyższym prosimy wszystkich instruktorów harcerskich i działaczy ZHP z terenu Kali-
fornii o wzięcie udziału w tej pracy.

 Zbiórki odbywać się będą dwa razy w miesiącu w pierwszą i trzecią sobotę. W każdą trzecią 
niedzielę miesiąca w Kościele Polskim o godzinie 11-tej wszyscy harcerze będą brali udział w Mszy 
Świętej, przystępując do wspólnej Komunii. 

 Program zbiórek zuchowych, harcerskich i zebrań kręgów starszoharcerskich, prowadzony 
będzie w myśl statutu i regulaminów ZHP.

 W ramach wyszkolenia harcerzy, prowadzone będą sekcje: modelarstwa szybowcowego 
i lotniczego, jazdy konnej, wychowania fizycznego i sportu.

1 Zuchy – najmłodsza grupa metodyczna w organizacji harcerskiej obejmująca dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym. Latem 1914 r. Olga Małkowska utworzyła w Zakopanem gromadę żeńską „krasnoludków”, co uważa 
się za moment narodzin polskiego ruchu zuchowego dziewcząt. W 1917 r. ks. hm. Jan Mauersberger podjął 
próbę opracowania systemu wychowania najmłodszych członków ZHP i zaproponował, by nazwać ich zu-
chami. Początkowo gromady zuchowe powstawały w Organizacji Harcerek ZHP, w Organizacji Harcerzy ich 
żywiołowy rozwój nastąpił po publikacji w 1932 r. książki Aleksandra Kamińskiego „Antek Cwaniak”. W latach 
30. (i później, aż do końca lat 90.) do zuchów należały dzieci w wieku 8–11 lat. Zawołaniem zuchów było 
„Czuj!”. W 1938 r. było 31,4 tys. zuchów i 15 tys. zuchen. W okresie II wojny światowej gromady zuchowe były 
organizowane na emigracji. Od 1945 r. ruch zuchowy był intensywnie odbudowywany. W 1947 r. w Organizacji 
Harcerzy było 808 gromad zuchowych, które liczyły 19,7 tys. zuchów.
  Gromada zuchowa − jednostka w strukturze organizacji harcerskiej, skupiająca zuchy – najmłodszych człon-
ków organizacji.

Źródło: Archiwum Związku Harcerstwa Polskiego w Warszawie,
Spuścizna po Stanisławie Poray-Tucholskim, Związek Narodowy Polski w Stanach Zjednoczonych. 

Biuro Rady Naczelnej Harcerstwa, Komunikat nr 1, sierpień 1959 r., b.p.

dr Paweł Róg i Zenon Fajger
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Materiał nr 2:

Zbiórka 10. DH im. króla Władysława Jagiełły
w Bradford (Wielka Brytania) w 1983 r.

Źródło: „Jak dobrze nam...” 60 lat. Hufiec „Wilno” 1956–2016,
red. W. Pniewski, M. Szablewski, M. Mańkowski i inni, Sheffield [2016], s. 51.
http://hufiecwilno.org.uk/application/files/4215/8875/4128/60_lat_Hufiec_Wilno.pdf 
[dostęp: 17 VII 2020 r.]

dr Paweł Róg i Zenon Fajger
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Materiały
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Blok X

materiał nr 3

Materiał nr 3:

Fragmenty listu siedemnastoletniej harcerki
do pisma „Znicz” wydawanego w Londynie 

 Z niepokojem miarkuję, że coraz trudniej mi skupić myśli i pisać po polsku na uniwersytecie, 
gdzie słyszę tylko inną mowę i gdzie muszę po większej części myśleć po angielsku. W miarę możno-
ści wyrywam się co pewien czas na samotne spacery, żeby jak to się mówi, móc „hear myself think”.
Mam bardzo mało możności czytania po polsku, dlatego przesyłki obiegowe są dla mnie jak manna 
na pustyni. Nie zawsze się zgadzam z poglądami autorów lektury na zagadnienia, które są w nich po-
ruszane – myśl, nawykła do przetrawiania zagadnień nauki ścisłej, nie prędko zwraca się do tematów 
społecznych i politycznych. Mimo to staram się je zrozumieć i wyrobić własne poglądy. Na przykład 
w artykule Z. Kossak o książce M. Wańkowicza uderzyło mnie, że my Polacy za wiele wagi przyku-
wamy do ziemi per se, a za mało myślimy, co ona dla nas powinna symbolizować. Bardzo ładnie jest 
nosić na sercu woreczek polskiej ziemi, ale przecież sama ziemia składa się z tych samych pierwiast-
ków chemicznych czy tu czy tam. Prawdziwym przywiązaniem do tej ziemi powinna być miłość dla 
narodu i kultury, z którymi jest złączona [...].

 W związku z artykułami o młodzieży polskiej na obczyźnie i o jej wynarodowieniu, uważam, 
że za mały kładziony jest nacisk na książki polskie jako organ, służący utrwaleniu polskości. Daję 
siebie za przykład. Opuściłam Polskę mając osiem lat. Miałam za sobą wychowanie babci, która mnie 
nauczyła czytać w bardzo młodym wieku. Chociaż do polskiej szkoły chodziłam tylko pół roku, intere-
sowałam się książkami. Po dwóch latach pobytu w polskim szpitalu w Anglii (ojciec lekarz) w polskim 
środowisku, zaczęliśmy życie tak przez los złożone, że zwykle przebywałam dość daleko od środowisk 
polskich.

 To jednak, że jeszcze jako tako czytam, piszę, mówię i myślę po polsku, zawdzięczam primo 
rodzicom, secundo książkom. Ta Polska, poza którą spędziłam dotychczas więcej niż połowę swego 
życia, dawno by mi się stała nierealna, gdyby nie to, że czytając książkę, muszę siebie wstawić na 
miejsce jej postaci i przeżywać to, co one przeżywają. Wtedy widzę realność i wartość polskiego kraju 
i polskiej kultury. Mówi mi o tym Skrzetuski, Rocho, Jankiel, mówią Rosomak, Żuraw i Pantera, wołają 
Borowicz, Zygier i Radek, żadna książka nie była dla mnie tak cudowna jak „Syzyfowe Prace”. Dzi-
siejsza młodzież na emigracji ma dużą lżejszą pracę niż tamci mieli – nie musi się ukrywać ze swoją 
kulturą. Musi najwyżej zwalczać nieprzychylne opinie.

 Gdyby można było w dzieciach na emigracji wzbudzić miłość do książek, problem wynarodo-
wienia się znacznie by zmalał. Mamusia bardzo się ucieszyła, kiedy dostała list z polskiej księgarni, 
że egzemplarze pewnej książki dla dzieci, które miały być sprzedane w ciągu roku, zostały wykupione 
w sześć tygodni.

 Przepraszam za taki nieskładny list. Piszę z pośpiechem, bo fizyka czeka. Całuję Druhnę. 
Czuwaj. Hania.

Źródło: Wyjątki z listu Hani, „Znicz. Pismo młodych” 1957, nr 1, s. 13.
https://archiwumharcerskie.pl/index.php?title=Plik:1957-01_03_Znicz_Londyn_nr_1.pdf

[dostęp: 17 VII 2020 r.]

dr Paweł Róg i Zenon Fajger
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. W jakiej formie działało harcerstwo polskie w Kalifornii (Stany Zjednoczone) w 1959 r.? (1)
2. W jakiej formie miało funkcjonować harcerstwo polskie w Kalifornii? (1)
3. Jakie były związki harcerstwa emigracyjnego z Kościołem katolickim? (1)
4. Na podstawie fotografii (2) określ elementy umundurowania harcerzy

należących do ZHP pgK. Porównaj ją z materiałami nr 2 i 8 z bloku XI,
oraz 9 z bloku XII i sformułuj wnioski.

5. Jakie, zdaniem autorki listu do redakcji (3), było główne niebezpieczeństwo,
związane z przebywaniem polskiej młodzieży na obczyźnie i jaki sposób radzenia
sobie z nim zaproponowała? 

6. Jak sądzisz, czy obawy Hani (3) były jej osobistym odczuciem, czy występowały
powszechnie w środowisku polskiej emigracji – uzasadnij w oparciu o tekst listu?
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Materiały źródłowe. Blok XI „Wypatroszenie żuczka”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok XI
„Wypatroszenie żuczka”Materiały

źródłowe

Blok XI

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe zawierają dokumenty, fotografie i wspomnienia związane z funkcjono-
waniem ZHP w PRL po jego reaktywacji w 1956 r. Mogą być wykorzystane do zilustrowa-
nia oddziaływania propagandy ideologicznej PZPR na młodzież.

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst. i rozsz.
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Blok XI

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Refleksja Tomasza Strzembosza1 o działalności ZHP w latach 1956–1980

ZHP z lat 1956–1980, w decyzjach i oświadczeniach swych władz, odcinał się – podobnie 
jak OH2 – od tradycji sprzed 1956 roku, uznając się za organizację nową. Uznano np. Zjazd Łódzki 
jako I Walny Zjazd ZHP pomijając wszystkie zjazdy przedwojenne. Odcinano się także od ZHP z lat 
1945–1948, określając go jako „reakcyjny” i „antypaństwowy”. Podobnie też jak OH, nowy ZHP pro-
mował zasadę koedukacji (jedna organizacja, jeden pion w wychowaniu) i pęd ku masowości. Jesie-
nią 1979 r. skupiał – bagatela – ponad 3 miliony młodzieży i instruktorów!

Ten proces „oczyszczania” ZHP z treści „imperialistycznego skautingu” szedł coraz dalej, 
choć były tu i zabawne meandry, niekonsekwencje. Bohaterem harcerzy był Lenin3, akcja „Iskra” 
(obowiązkowa!) kazała „obejść” uroczyście rocznicę „Wielkiej Rewolucji Październikowej”, nazywano 
jednostki harcerskie imionami bohaterów bolszewickich, a jednocześnie wymieniano Aleksandra Ka-
mińskiego4 (praktycznie usuniętego z władz w 1958 r.), chwalono bohaterów „Kamieni na szaniec”, 
z oporami, ale jednak nawiązywano do Szarych Szeregów.

Dokonywało się to, co hm. Andrzej Janowski5 nazwał w 1980 r. „wypatroszeniem żuczka”. Pozo-
stawiono skorupkę: mundurek, krzyż, strukturę organizacyjną (choć zniekształconą), tradycyjne nazwy... 
Wypełniano ją jednak obcą, narzuconą treścią. Ważną kwestią był także „stopień upartyjnienia”.

Ale nie tylko to! Były donosy, uwięzienia, wyrzucanie z pracy, nasycanie struktur jawnymi 
i tajnymi pracownikami SB... Wreszcie, w 1972 roku, tworząc w szkołach średnich Harcerską Służbę 
Polsce Socjalistycznej (starszy pion ZHP), uderzono nawet w „skorupkę” – odziewając HSPS w nowy 
mundur, nieco przypominający mundury Hitlerjugend6.

1 Tomasz Strzembosz (1930–2004) – historyk, instruktor i działacz harcerski. Zaangażowany w próbę odnowy 
ZHP w 1956 r., powstanie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM) w 1980 r., 
Niezależnego Ruchu Harcerskiego (NRH) w 1981 r. i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR) w 1989 r. 
Przewodniczący, a następnie Honorowy Przewodniczący ZHR. Mąż Marii Dawidowskiej – siostry Alka Dawi-
dowskiego.
2 Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej, OH ZMP – organizacja działająca w ramach ZMP 
w latach 1950–1956 po bezprawnej likwidacji, przez władze komunistyczne w 1949 r., struktur ZHP. Wzorowa-
na była na Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina, działającej w ZSRR.
3 Włodzimierz Lenin, właśc. Władimir Iljicz Uljanow (1870–1924) – rosyjski działacz komunistyczny i dyktator. 
Od 1893 r. działał w organizacjach marksistowskich. W kwietniu 1917 r., za niemieckie pieniądze i przy wspar-
ciu pruskiego rządu wysłany do Rosji, by zdestabilizować sytuację polityczną. Doprowadził do wybuchu rewo-
lucji październikowej. Od listopada 1917 r. na czele Rady Komisarzy Ludowych; faktyczny przywódca nowo 
powstałego państwa sowieckiego. Twórca Międzynarodówki Komunistycznej (Kominternu). Zapoczątkował 
rządy terroru. W 1922 r. doprowadził do utworzenia Związku Radzieckiego.
4 Aleksander Kamiński (1903–1978) – pedagog, wychowawca, profesor nauk humanistycznych, współtwórca 
metodyki zuchowej, instruktor harcerski, harcmistrz, żołnierz Armii Krajowej oraz jeden z ideowych przywód-
ców Szarych Szeregów, przewodniczący Prezydium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego.
5 Andrzej Janowski (1935–1920) – polski pedagog, profesor nauk humanistycznych, wykładowca akademicki, 
działacz społeczny, instruktor harcerski, wiceminister edukacji narodowej w Rządzie Tadeusza Mazowieckie-
go. Jeden z pierwszych drużynowych reaktywowanej w 1957 r. 1. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej „Czarna 
Jedynka”, działającej przy VI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Reytana w Warszawie.
6 Hitlerjugend (dosł. „Młodzież Hitlera”) – niemiecka organizacja młodzieżowa NSDAP zorganizowana na wzór 
paramilitarny w 1922 r. jako przybudówka Oddziałów Szturmowych (SA).

Źródło: T. Strzembosz, Refleksje o harcerstwie i wychowaniu,
Warszawa–Poznań 2006, s. 127.
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materiał nr 2

Materiał nr 2:

Wzór umundurowania harcerki i harcerza w drużynach
starszoharcerskich (szkoły ponadpodstawowe) z 1965 r.

Źródło: Regulamin mundurowy i odznak zuchowych, harcerskich i instruktorskich zatwierdzony przez Prezy-
dium Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Polskiego w dniu 30.I.1965 r., Warszawa 1965, s. 16, 19.

Zenon Fajger
Materiały źródłowe. Blok XI „Wypatroszenie żuczka”

s. 274

powrót:
Mat. źródł.
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s. 283

powrót:
Mat. źródł.
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Materiał nr 3:

Fragment Statutu Związku Harcerstwa Polskiego z 1969 r.

§ 5.

1. Z H P jest ideowo-wychowawczą, masową, dobrowolną organizacją zuchów, harcerzy i instruktorów.
2. Z H P stanowi samodzielną część polskiego ruchu młodzieżowego. Współpracując ze Związkiem
Młodzieży Socjalistycznej, Związkiem Młodzieży Wiejskiej, Zrzeszeniem Studentów Polskich oraz Ko-
łami Młodzieży Wojskowej, ZHP kształtuje oblicze ideowo-polityczne dzieci, dorastającej młodzieży
i wychowawców skupionych w swych szeregach, stara się wyrabiać u swych członków poczucie
jedności ideowej z bratnimi organizacjami, dąży, by harcerze wstępowali do ZMS lub ZMW dla kon-
tynuacji społecznej, obywatelskiej działalności rozpoczętej w harcerstwie. [...]

§ 6.

1. Z H P pracuje pod ideowym kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej1. Wychowuje
swych członków na gorących patriotów, aktywnych i odpowiedzialnych współgospodarzy Polski Lu-
dowej. [...]

§ 7.

1. S w e   i d e a ł y  wychowawcze ZHP czerpie z postępowych, humanistycznych tradycji narodu
polskiego, rewolucyjnych tradycji bohaterskiej klasy robotniczej i międzynarodowego ruchu robotni-
czego, z tradycji walk narodu polskiego o wolność, niepodległość i sprawiedliwość społeczną, z naj-
piękniejszych tradycji kultury polskiej, z tradycji postępowych ruchów młodzieżowych w Polsce, w tym
również z postępowego nurtu harcerstwa. [...]
5. Z H P jest organizacją świecką, w swej pracy wychowawczej kieruje się zasadami naukowego
światopoglądu.

1 Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) – partia komunistyczna utworzona 15 grudnia 1948 r., po-
przez połączenie Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Partii Socjalistycznej. Sprawowała rządy w Polsce w la-
tach 1948–1989. Istniała do 30 stycznia 1990 r. Partia ta kontrolowała całość życia społeczno-gospodarczego 
w Polsce, w tym aparat represji. Była zależna od wytycznych kierowanych z ZSRS.

Źródło: Statut Związku Harcerstwa Polskiego
https://www.prawo.pl/akty/m-p-1969-37-308,16817040.html

[dostęp: 30 VI 2020 r.]
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Materiały
źródłowe

Blok XI

materiał nr 5

Materiał nr 4:

Rota Przyrzeczenia Harcerskiego uchwalonego
przez III Walny Zjazd ZHP (1964 r.),

utrzymana w mocy przez VII Zjazd ZHP w 1981 r.

Przyrzekam całym życiem służyć Tobie, Ojczyzno,
być wiernym sprawie socjalizmu,
walczyć o pokój i szczęście ludzi,
być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Materiał nr 5:

Treść prawa harcerskiego uchwalona
przez III Walny Zjazd ZHP (1964 r.),

utrzymana w mocy przez VII Zjazd ZHP w 1981 r.

1.   Harcerz służy Polsce Ludowej i dla Niej sumiennie spełnia swoje obowiązki
2.   Harcerz chce zmieniać świat na lepsze, jest zawsze z tymi, co walczą o wolność i równość ludzi
3.   Harcerz jest sprawiedliwy i odważny, śmiało broni słusznej sprawy
4.   Harcerz chce wiedzieć więcej niż wie, umieć więcej niż umie
5.   Harcerz śpieszy innym z pomocą, nie opuści nikogo w potrzebie
6.   Harcerz jest wiernym przyjacielem i niezawodnym kolegą
7.   Harcerz szanuje starszych, pomaga chętnie rodzicom
8.   Harcerz pracuje rzetelnie, dba o wspólne dobro jak o własne
9.   Harcerz jest przyjacielem przyrody, poznaje jej piękno i tajemnice
10. Harcerz chce być silny i sprawny, nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych

Źródło: Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 2: Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988), 
wyb. i oprac. K. Marszałek, Kraków 2017, s. 330.

Źródło: Wybór źródeł do dziejów ZHP, t. 2: Walka, sowietyzacja, odwilż, kryzys i upadek (1944–1988), 
wyb. i oprac. K. Marszałek, Kraków 2017, s. 332.
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Blok XI

materiał nr 7

Materiał nr 6:

Pismo Inspektora Szkolnego i Komendy Hufca ZHP w Łańcucie
z 8 października 1966 r. skierowane do szkół w powiecie łańcuckim

 Komenda Hufca ZHP w Łańcucie w myśl wytycznych Inspektoratu Oświaty i Komitetu Po-
wiatowego PZPR w Łańcucie zwraca się z uprzejmą prośbą o odwrotne nadesłanie informacji [...] 
dotyczącej pracy w drużynie na terenie szkoły.

 1. Nazwisko i imię drużynowego (opiekuna).

 2. Stan liczebny drużyny z podziałem na zastępy i uwzględnieniem nazw zastępów. [...]

 Komenda Hufca ZHP w Łańcucie zawiadamia, że przewodniczącym Rady Przyjaciół Harcer-
stwa wybrany został Sekretarz KP PZPR tow. Ryszard Kiełb [...]

Materiał nr 7:

Pismo Komendy Hufca ZHP w Łańcucie z 23 kwietnia 1974 r.
skierowane do dyrekcji szkół w powiecie łańcuckim dotyczące

udziału harcerzy w pochodzie 1-majowym

 Komenda Hufca ZHP w Łańcucie po porozumieniu z KP PZPR w Łańcucie i Wydziałem 
Oświaty przypomina, że wszystkie drużyny zuchowe, harcerskie szkół podst. idą w pochodzie 1 Ma-
jowym zgodnie z wcześniejszym pismem do drużynowych w jednej zwartej grupie młodzieży. [...] 
Transport młodzieży w dniu 1.V.74 r. zapewnia Wydział Komunikacji. Zbiórka koło szkoły lub Urzędu 
Gminnego. Drużyny HSPS1  (szkół ponadpodstawowych) idą w pochodzie 1 Majowym ze swoją szko-
łą w mundurkach harcerskich. [...]

1 Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej – ruch programowy wewnątrz Związku Harcerstwa Polskiego wpro-
wadzany od 1973 r. jako program dla drużyn harcerskich działających w szkołach średnich (do marca 1981 r.). 
Opierał się na koncepcji klasodrużyn, w których cała klasa szkolna była uznawana za drużynę harcerską. Dru-
żyny HSPS nie nosiły tradycyjnych szarych i zielonych mundurów harcerskich, używały natomiast beżowych 
(piaskowych) koszul, czerwonych krajek i bordowych beretów.

Źródło: Maszynopis, zbiór Zenona Fajgera.

Źródło: Maszynopis, zbiór Zenona Fajgera.
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Blok XI
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Materiał nr 8:

Harcerze w pochodzie pierwszomajowym w 1973 r. w Warszawie

Źródło: Narodowe Archiwum Cyfrowe
https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/skan/-/skan/
fda5339aa393cae8d5cce7a48ca8273f762c4cf74268cacb713e47c3fd5bdf97
[dostęp: 23 VII 2020 r.]
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materiał nr 9

Materiał nr 9:

Sprawozdanie z pracy Komendy
Chorągwi Rzeszowskiej ZHP z 1970 r.

 W związku z obchodami 25-lecia PRL1 został przyjęty chorągwiany plan włączenia się całej 
organizacji do uroczystych obchodów srebrnego jubileuszu naszej Ludowej Ojczyzny. Bogaty program 
obchodów zainaugurowały Dni Walterowskie – tradycyjna akcja organizowana w rocznicę śmierci 
bohatera Chorągwi gen. K. Świerczewskiego2 „Waltera”. Szczególny akcent położyliśmy na zaznajo-
mienie młodzieży z postacią Generała jako żołnierza Ludowego Wojska Polskiego oraz jego walką 
z wrogami socjalistycznej Ojczyzny po zakończeniu wojny.

 Doniosłe znaczenie miał V Alert3 pod nazwą „Ludzie 25-lecia PRL”. Ideą V Alertu było maso-
we i powszechne włączenie się do obchodów jubileuszu.

 Treści Alertu nawiązywały do spraw związanych z wiedzą o Polsce Ludowej, genezą jej po-
wstania, historycznymi dokumentami PKWN, etapami budowy socjalizmu. [...]

 Starsza młodzież harcerska [...] wspólnie z bratnimi organizacjami była współorganizatorem 
X Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Program Olimpiady to poznawanie przez 
młodzież działalności i życia działaczy politycznych, społecznych i gospodarczych, przodujących ro-
botników, uczestników walk o Polskę Ludową, nawiązywanie kontaktów i współpracy z kołami ZMS, 
brygadami pracy socjalistycznej, kołami ZMW na wsi i organizowanie wspólnych imprez i prac spo-
łecznie-użytecznych. [...]

 Podstawową formą udziału organizacji w obchodach 100-rocznicy urodzin W.I. Lenina była 
kampania „Iskra – 70”. [...] W toku realizacji kampanii „Iskra – 70” harcerze z drużyn młodszo har-
cerskich oceniali swoje wiadomości i aktywność biorąc udział w turnieju wiedzy „Lenin – Kraj Rad4 
– Organizacja Pionierska”5. Zastępy ubiegały się o proporzec Roku Leninowskiego [...] Na zakoń-
czenie kampanii odbyto w Rzeszowie w miesiącu kwietniu Zlot Chorągwi z udziałem ponad 8 tys. 
członków organizacji oraz kilkusetosobowej delegacji bratnich organizacji młodzieżowych ZMS, ZMW 
oraz KMW. Na ręce przedstawicieli wojewódzkich władz partyjnych z członkiem Biura Politycznego 
KC, I Sekretarzem KW PZPR w Rzeszowie tow. Władysławem Kruczkiem złożono meldunek o pełnym 
wykonaniu zadań kampanii „Iskra – 70” w Chorągwi.

1 Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) – oficjalna nazwa państwa polskiego w latach 1952–1989. W tym 
okresie Polska była państwem niesuwerennym, pozostającym pod polityczną dominacją ZSRS. Rządy spra-
wowała komunistyczna Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, przy formalnym istnieniu ugrupowań satelic-
kich, tzw. „stronnictw sojuszniczych” (Zjednoczone Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Demokratyczne).
2 Karol Wacław Świerczewski ps. „Walter” (1897–1947) – generał pułkownik Armii Czerwonej i generał broni 
ludowego Wojska Polskiego, działacz komunistyczny, członek Komitetu Centralnego Polskiej Partii Robotni-
czej, wiceminister obrony narodowej, poseł do Krajowej Rady Narodowej i na Sejm Ustawodawczy 1947. Pod-
czas wojny polsko-bolszewickiej walczył w Armii Czerwonej przeciw oddziałom Wojska Polskiego. W latach 
20. uzupełnił wyższe wykształcenie wojskowe, od 1928 r. aż do śmierci był oficerem radzieckiego wywiadu 
wojskowego. W latach 1936–1938 brał udział w wojnie domowej w Hiszpanii. W marcu 1944 r. został zastęp-
cą dowódcy 1 Armii Polskiej w ZSRS, w grudniu 1944 r. dowódcą 2 Armii WP, a w lutym 1946 r. wicemini-
strem Obrony Narodowej. 28 marca 1947 r. podczas inspekcji garnizonów wojskowych w Bieszczadach zginął 
w potyczce z oddziałem Ukraińskiej Powstańczej Armii pod Jabłonkami koło Baligrodu.
3 Alert (z ang. alarm) – stan gotowości do podjęcia akcji zespołowej w związku z zaistnieniem szczególnej 
sytuacji. W latach 1965–1980 w ZHP alerty ogłaszane były corocznie i zobowiązywały wszystkie drużyny do 
podejmowania centralnie sformułowanych zadań.
4 Kraj Rad – nieoficjalna nazwa Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich.
5 Organizacja pionierska – Wszechzwiązkowa Organizacja Pionierska imienia W.I. Lenina, powszechnie nazywana 
pionierami – polityczna organizacja skupiająca dzieci w ZSRS. Założona w 1922 r. jako przybudówka Komso-
mołu (Wszechzwiązkowy Leninowski Komunistyczny Związek Młodzieży). Od lat 40. XX wieku przynależność do 
pionierów stała się praktycznie obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku 9–14 lat. Pionierzy mieli strój orga-
nizacyjny, którego głównymi elementami była czerwona chusta noszona na szyi, odznaka pionierska i czerwony 
beret. Obowiązywały też białe koszule oraz granatowe spodnie lub spódnice. Wychowanie pionierów bazowało na 
cotygodniowych spotkaniach drużyn, w czasie których odbywano szkolenia ideologiczne. Ruch pionierów przejął 
część zewnętrznych form skautingu, jak praca w drużynach, umundurowanie, obozy w terenie, nauka gier i zabaw 
zręcznościowych, akcje pomocy starszym ludziom. Organizację pionierską rozwiązano w 1991 r.

Zenon Fajger

Źródło: Sprawozdanie z pracy Komendy Chorągwi za okres od V konferencji
sprawozdawczo-wyborczej do 1 maja 1970 roku, druk powielany, s. 1–3,

zbiory Zenona Fajgera.

Materiały źródłowe. Blok XI „Wypatroszenie żuczka”

powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku XI

s. 283
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Pytania do źródeł:
Na podstawie materiałów źródłowych, kalendarium i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:

1. W jakich okolicznościach historycznych doszło do przywrócenia funkcjonowania
Związku Harcerstwa Polskiego w 1956 r.?

2. Na podstawie materiałów źródłowych 1 i 2 wskaż elementy nawiązujące
do tradycji polskiego harcerstwa, które funkcjonowały w ZHP w latach 1956–1980?

3. Na podstawie materiałów źródłowych 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 wyjaśnij, jaką rolę widziały dla
harcerstwa w latach 1956–1980 władze PRL? Jakie działania były podejmowane, aby
zrealizować cele władz? Jak sądzisz, na ile działania te mogły być atrakcyjne dla młodzie-
ży i przynosić oczekiwane przez władze skutki?

4. Na podstawie tekstów źródłowych 3, 6, 7, 9 i wiedzy pozaźródłowej spróbuj określić
relacje między ZHP i PZPR. Czy ten typ relacji był specyficzny dla ZHP, czy był typowy
dla funkcjonowania organizacji społecznych w tym okresie?

5. ZHP przed wybuchem II wojny światowej liczył nieco ponad 200 tys. członków, po II wojnie
światowej ok. 270 tys. (1947 r.), obecnie ponad 100 tys. (ponadto ok. 30 tys. harcerek i har-
cerzy działa w innych organizacjach). Tymczasem w roku 1968 do ZHP należało ok. 2 mln 
osób, a w 1979 r. prawie 3,5 mln. Na podstawie tekstów źródłowych 1, 4 z bloku XII i wiedzy 
pozaźródłowej spróbuj wyjaśnić tak znaczny wzrost liczebności ZHP w tym okresie.

Materiały
źródłowe

Blok XI

pytania
do źródeł

NOTATKI:

Zenon Fajger
Materiały źródłowe. Blok XI „Wypatroszenie żuczka”
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Materiały źródłowe. Blok XII „Harcerstwo a »Solidarność«”

Zenon Fajger

Materiały źródłowe. Blok XII
„Harcerstwo a »Solidarność«”

Materiały
źródłowe

Blok XII

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Materiały źródłowe związane są z próbami przywrócenia ZHP funkcji autentycznej orga-
nizacji młodzieżowej pracującej w oparciu o tradycyjne wartości i metodykę. Mogą służyć 
do zilustrowania procesów odrodzenia życia społecznego w Polsce w okresie tzw. „karna-
wału »Solidarności«”.

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

s. 8
powrót: Podst.
programowa
wos - lic./tech.

U



285

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiały
źródłowe

Blok XII

materiał nr 1

Materiał nr 1:

Deklaracja założycielska Porozumienia Instruktorów
Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego

DRUHNY I DRUHOWIE!

Podejmując służbę instruktorską mieliśmy świadomość tego czym dla nas i dla młodzieży jest 
Harcerstwo. Jednak działalność nasza, w której pragniemy kontynuować wypracowane w 70-letniej 
historii Naszego Ruchu ideały, metody działania i styl życia nie znajdują warunków dla ich realizacji. 
Przytłacza nas zakłamanie, centralizm i akcyjność działań organizacji, stanowiące zaprzeczenie całej 
tradycji Harcerstwa. Jałowość konferencji instruktorskich, prasy i wydawnictw harcerskich nie sprzyja 
dyskusjom i inicjatywom. Lekceważenie Prawa Harcerskiego, łamanie zasad statutowych oraz Karty 
Praw i Obowiązków Instruktora ZHP zachwiało autentyczność wychowawczej atmosfery. Dziś gdy 
mówi się otwarcie, o źródłach negatywnych zjawisk w życiu społecznym i działa w celu przywrócenia 
właściwej treści zasadom fundamentalnym, a nadto w poczuciu świadomości, że wiele poczynań 
naszej organizacji mija się z potrzebami i oczekiwaniami społecznymi, głównie młodzieży – uważamy, 
że nikt nie może nas zwolnić od troski o przyszłość Harcerstwa w naszym Kraju.

W dniach 25 i 26 października 1980 roku odbyło się w Warszawie spotkanie instruktorów 
harcerskich z różnych środowisk Polski. Uczestnicy spotkania postanowili połączyć wysiłki wielu śro-
dowisk zmierzające do odnowy Harcerstwa. W tym celu stworzono: „POROZUMIENIE INSTRUKTO-
RÓW HARCERSKICH IM. ANDRZEJA MAŁKOWSKIEGO”. [...]

Źródło: Utworzenie „Porozumienia Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego”
[w:] KIHAM1. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji,

wyb. i oprac. K. Dende, K. Ostrowski [S. Czopowicz], Warszawa 1987, s. 41.

1 Skrót nazwy: Kręgi Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego.

Zenon Fajger

s. 283

s. 294

Materiały źródłowe. Blok XII „Harcerstwo a »Solidarność«”

powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku XII

powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku XI
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Materiały
źródłowe

Blok XII

materiał nr 2

Materiał nr 2:

Oświadczenie Rady Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich
im. Andrzeja Małkowskiego1 w sprawie roty Przyrzeczenia Harcerskiego,

Prawa Harcerskiego i Zobowiązania Instruktorskiego

W dniu 17.X.81 r. we Wrocławiu odbyła się Zbiórka Rady Porozumienia KIHAM.

W związku z napływającymi pytaniami i uwagami dotyczącymi uchwały Rady Porozumienia 
KIHAM z 13.IX.br (ws. tekstu Przyrzeczenia Harcerskiego) Rada Porozumienia wyjaśnia:

W dniu 13.IX.81 r. Rada Porozumienia podjęła Uchwałę wzywającą do przyjmowania roty 
Przyrzeczenia Harcerskiego w brzmieniu: „Mam szczerą wolę, całym życiem pełnić służbę Polsce, 
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Tekst ten tylko w jednym miejscu różni się od tradycyjnego, historycznego tekstu Przyrzecze-
nia Harcerskiego, który brzmi: „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu”.

Uważamy za słuszne dopuszczenie obu tych tekstów. O wyborze decyduje tylko i wyłącznie 
harcerz i jego rodzice. Świadomy swej roli instruktor stoi na straży dobrowolności wyboru.

Rada Porozumienia widzi konieczność podjęcie szerokiej dyskusji na temat Prawa Harcer-
skiego i Zobowiązania Instruktorskiego. Wydaje się konieczne wypracowanie tekstu Prawa w du-
chu zalecanego przez Radę Porozumienia KIHAM tekstu Przyrzeczenia Harcerskiego. Dyskusja musi 
objąć jak najszersze grono instruktorów, harcerzy, rodziców, całe społeczeństwo. Doprowadzi to do 
podjęcia właściwych decyzji przez przyszły Walny Zjazd Harcerstwa. [...]

Źródło: Oświadczenie
[w:] KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji,

wyb. i oprac. K. Dende, K. Ostrowski [S. Czopowicz],
Warszawa 1987, s. 71–72.

1 Utworzone 26 X 1980 r. Porozumienie Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja Małkowskiego, 22 XI 1980 r. 
zostało przekształcone w Porozumienie Kręgów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM). Statut Porozu-
mienia zatwierdziła po długotrwałych negocjacjach Rada Naczelna ZHP 19 czerwca 1981 r. Najwyższą władzą 
KIHAM była Zbiórka Pełnomocników, a w okresie między zbiórkami Rada Porozumienia składająca się z 15 
do 25 członków. Organem wykonawczym było 3-osobowe prezydium z przewodniczącym, którego funkcję 
w latach 1980–1982 pełnił hm. Stanisław Czopowicz. Do wiosny 1981 r. KIHAM zrzeszał ok. 1 tys. instruktorów 
z większości chorągwi.

Zenon Fajger
Materiały źródłowe. Blok XII „Harcerstwo a »Solidarność«”
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powrót:
Mat. źródł.
pyt. do Bloku XII

U



287

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Materiały
źródłowe

Blok XII

materiał nr 3

Materiał nr 3:

List otwarty Rady Porozumienia KIHAM
do Zjazdu NSZZ „Solidarność”

z 18 września 1981 r.

Szanowni Delegaci!

Jesienią ubiegłego roku powołaliśmy prawie we wszystkich większych skupiskach harcerskich w Polsce 
Kręgi Instruktorskie1, które następnie połączyły się w Porozumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja 
Małkowskiego. Za cel obraliśmy naprawę moralną Harcerstwa, tak by w prawdzie i w zgodzie z 70-cioletnią tradycją 
wychowywać dzieci i młodzież na dobrych i uczciwych ludzi, na prawych, myślących i wolnych obywateli. Instruktorzy, 
którzy stworzyli Kręgi, już wcześniej, często przez wiele lat, pracowali nad tym by organizacja powołana do wycho-
wywania, miast indoktrynować politycznie i urabiać w uległości – rzeczywiście wychowywała. Prace te nie odnosiły 
oczekiwanego skutku ponieważ prowadziliśmy je w odosobnieniu, ograniczając się do własnych szczepów i drużyn, 
nierzadko prawie konspiracyjnymi metodami. Dopiero powstanie autentycznej i niezależnej siły społecznej – NSZZ 
„Solidarność”2 ożywiło nasze nadzieje i wzmocniło siły tak, że mogliśmy zjednoczyć się i z nową mocą upomnieć się 
o losy polskiej młodzieży. Do naszych szeregów dołączyło wielu młodych instruktorów harcerskich z całego kraju. Kręgi
Instruktorskie im. Andrzeja Małkowskiego działają m.in. w Bielsku-Białej, Bydgoszczy, Garwolinie, Trójmieście, Gliwi-
cach, Katowicach, Gorzowie Wlkp., Jaśle, Kaliszu, Krakowie, Kwidzyniu, Łodzi, Opolu, Poznaniu, Toruniu, Warszawie,
Trzebini, Włocławku, Wrocławiu, Zakopanem i Zielonej Górze. Mają coraz większy wpływ na coraz szersze środowiska
młodzieży.

Od samego początku spotkaliśmy się ze zrozumieniem i poparciem „Solidarności”. Z ogromną satysfakcją 
wspominamy, że to przedstawiciele Rady Porozumienia (będący członkami NSZZ „Solidarność”) prowadzili w styczniu 
br. rozmowy, a Główną Kwaterą ZHP w imieniu Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty i Wychowania 
Związku. Niestety, ustalenia z tych rozmów spotkał podobny los jak i wiele innych porozumień.

W naszej pracy nie identyfikujemy się z władzami Związku Harcerstwa Polskiego i z ich polityką. Prowadzimy 
niezależną działalność programowo-wychowawczą w oparciu o samodzielnie ustalone i przyjęte kryteria i zasady, wy-
wodzące się z ducha 70-cioletniej tradycji Harcerstwa, a zamknięte w historycznej rocie Przyrzeczenia Harcerskiego:

„Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym 
Prawu Harcerskiemu”.

Działamy wewnątrz ZHP i w nim od nowa budujemy Harcerstwo, niezależnie czy to się komuś podoba czy 
też przeszkadza. Nie występujemy z organizacji by nie stracić łączności z szerokimi rzeszami dzieci i młodzieży i nie 
pozostawić jej zdezorientowanej i nieświadomej. Nie chcemy również w nieprawych rękach, pozostawić uznanych 
i szanowanych przez społeczeństwo nazw, znaków i symboli, tym bardziej, że Harcerstwo ze względu na swój dorobek 
wychowawczy oraz powiązanie z losami Polski – jest i musi pozostać własnością ogólnospołeczną. Tak więc, to co 
się dzieje w Harcerstwie nie jest wewnętrzną sprawą organizacji: ZHP. Jeżeli ktoś będzie musiał opuścić ZHP – to na 
pewno nie my [...]

Szanowni Delegaci!

Miejcie na uwadze, że pomoc i poparcie NSZZ „Solidarność” może nam zagwarantować nie tylko efekty 
w naszej pracy, ale w ogóle możliwość działania. Dlatego zwracamy się z gorącą prośbą, byście przyjęli w odpo-
wiednich Dokumentach i Uchwałach, zapis, że: „Związek udziela pełnego poparcia dokonywującym się przemianom 
w Harcerstwie zmierzającym do wychowania polskich dzieci i młodzieży w prawdzie, niezależności i samorządności...”

Jeszcze raz, podobnie jak w naszym telegramie z dnia 5 września br. przesyłamy Wam wyrazy ogromnej 
sympatii i jeszcze większych oczekiwań i nadziei.

Pozdrawiamy – naszym harcerskim – Czuwaj!

Źródło: List otwarty Rady Porozumienia KIHAM do Zjazdu NSZZ „Solidarność”
[w:] KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji,

wyb. i oprac. K. Dende, K. Ostrowski [S. Czopowicz], Warszawa 1987, s. 65–66.

1 Kręgi instruktorskie − jednostka w strukturze organizacji harcerskich, skupiająca instruktorów i starszych 
harcerzy pełniących funkcje instruktorskie w celu wspierania w realizacji programu.

2 NSZZ „Solidarność” – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” – ogólnopolski związek 
zawodowy powstały w 1980 r. dla obrony praw pracowniczych, do 1989 r. również jeden z głównych ośrodków 
opozycji przeciw rządowi Polski Ludowej i komunizmowi.

Zenon Fajger
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Blok XII

materiał nr 4

Materiał nr 4:

Przemówienie przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej
Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Romana Lewtaka 

wygłoszone 15 marca 1981 r. na VII Zjeździe ZHP w Warszawie

 Szanowni Delegaci, Druhny i Druhowie!
 W imieniu nauczycieli i wychowawców zrzeszonych w NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, pragnę przekazać 
wszystkim uczestnikom VII Zjazdu ZHP serdeczne pozdrowienia oraz życzenia owocnych, szczerych, pożytecz-
nych społecznie obrad, mających na względzie rzeczywiste dobro polskiego dziecka, polskiej młodzieży.
 Chciałbym mocno podkreślić, że nie są to pozdrowienia i życzenia grzecznościowe, lecz mają one 
charakter bardzo osobisty. Stanowimy bowiem – my nauczyciele i wychowawcy oraz instruktorzy i działacze 
ZHP – bardzo bliskie sobie grupy społeczno-zawodowe ze względu na wspólny cel, jaki chcemy realizować: tym 
celem wychowanie młodego pokolenia Polaków.

 Dla dobrego i skutecznego realizowania tego celu musimy zgodnie współdziałać ze sobą, musimy się 
nawzajem uzupełniać i pomagać sobie. Dlatego nie jest dla nas nauczycieli obojętne, jak działa i rozwija się wy-
chowanie na terenie ZHP, tak samo jak nie jest na pewno obojętne dla ruchu harcerskiego, jak działa i funkcjo-
nuje szkoła polska. W związku z tym musimy się porozumieć w najbardziej istotnych sprawach, musimy przede 
wszystkim uzgodnić swoje poglądy na podstawowe zagadnienia związane z naszą wychowawczą działalnością.

 Temu celowi służy obecna dyskusja, w której chciałbym również zabrać głos jako przedstawiciel na-
uczycieli, pragnących i dążących do odrodzenia wychowania w naszym kraju w szkole i poza szkołą. Pragnę 
zasygnalizować – bo nie ma tu czasu na dłuższe wywody – co nas najbardziej obchodzi w ruchu harcerskim 
w obecnym okresie gwałtownych i głębokich przemian społecznych, jakie zachodzą od sierpnia ubiegłego roku 
w naszym kraju, które objęły również dziedzinę Oświaty i Wychowania.

 Tą najważniejszą sprawą, która nas interesuje w harcerstwie, jest autentyczność ruchu harcerskiego. 
Nic bowiem nie szkodzi działalności wychowawczej tak bardzo, jak działalność pozorna, nieszczera, fikcyjna – 
a więc nieautentyczna. Taka działalność pozorna jest zaprzeczeniem wychowania, ponieważ podrywa zaufanie 
wychowanków do wychowawców, a przez to niszczy coś, co jest najbardziej w wychowaniu potrzebne: więzi 
uczuciowe między wychowującymi a wychowankami.

 W ciągu ostatnich dziesięcioleci wiele się, niestety wkradło takich pozornych, czyli antywychowaw-
czych form i poczynań do działalności harcerskiej, o czym mówili tu moi przedmówcy. Ja chciałbym również 
zwrócić uwagę na niektóre z nich. Taką nieautentyczną, fikcyjną działalnością było przede wszystkim werbowa-
nie do harcerstwa drogą „administracyjnych nacisków” i zwracanie głównie uwagi na ilość, a nie na jakość har-
cerskiego ruchu związkowego; taką fikcją było pozostawienie zewnętrznych form organizacyjnych oraz znaków 
i symboli a odrzucenie wielu istotnych treści, które się z nimi łączyły oraz wprowadzenie na ich miejsce nowych, 
obcych tradycji i duchowi harcerstwa, a także potrzebom wieku dziecięcego i młodzieńczego, treści o charak-
terze politycznym. Fikcją było też głoszenie wielu, wielu pięknych haseł, jak na przykład hasła tolerancji świa-
topoglądowej, religijnej, a takie organizowanie życia harcerskiego, by utrudniać a nawet uniemożliwić dzieciom 
i młodzieży wierzącej – których jest przecież zdecydowana większość – pójście do kościoła. Było to gwałcenie 
przekonań młodych ludzi i każdy uczciwy wychowawca nawet bardzo daleki od religijności – stwierdzi, że taka 
działalność jest antywychowaniem. Bo raz sprzedane dla jakichś zewnętrznych korzyści (dla zabawy, przy-
jemności, wygody) wewnętrzne przekonania – obojętne jakie by one nie były – czynią człowieka wewnętrznie 
nieuczciwym, sprzedajnym, bezideowym. Dziś zrobił to z przekonaniem religijnym, jutro zrobi to samo z przeko-
naniami politycznymi i narodowymi. Z takiej działalności płynęły więc poważne szkody wychowawcze i musimy 
w sposób zdecydowany im się przeciwstawić. Harcerstwo powinno dbać przede wszystkim o to, by młodzi 
ludzie byli uczciwi wobec siebie, wobec swoich przekonań, bo tylko wówczas jest nadzieja, że będą oni uczciwi 
wobec innych i wobec wielkiej sprawy Ojczyzny i swego Narodu.

Źródło: Przemówienie przewodniczącego Krajowej Komisji Koordynacyjnej Pracowników Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność” Romana Lewtaka na VII Zjeździe ZHP

[w:] KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji,
wyb. i oprac. K. Dende, K. Ostrowski [S. Czopowicz], Warszawa 1987, s. 87–88.
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Materiały
źródłowe

Blok XII

materiał nr 5

Materiał nr 5:

Informacje Wydziału Organizacji Społecznych, Sportu i Turystyki KC PZPR. 
Teleks przesłany przez KC PZPR do Komitetów Wojewódzkich
bezpośrednio po zakończeniu VII Zjazdu ZHP w marcu 1981 r.

VII Zjazd ZHP zakończył obrady w późnych godzinach nocnych 18 bm. – o dzień później niż planowa-
no. Wyniki Zjazdu były pozytywne. Przyjęto trafne dokumenty i wybrano doświadczony zespół kierowniczy. Zjazd 
przebiegał w dobrej wywarzonej (sic!) atmosferze politycznej.

Do takich wyników Zjazdu przyczyniła się poprzedzająca go praca przygotowawcza podjęta przez 
kierownictwo Głównej Kwatery i szeroki aktyw organizacji, przez instancje wojewódzkie PZPR. Odbyto szereg 
narad, spotkań i seminariów w rejonach z udziałem przedstawicieli kierownictwa ZHP, instancji partyjnych 
i oświatowych. Pozwoliło to przedyskutować wszystkie najistotniejsze problemy i opracować uzgodnione stano-
wisko delegacji wojewódzkich. Pozytywne znaczenie miał także nieformalny „sztab polityczny” – zespół działa-
czy partyjnych i ZHP, który miał pieczę nad głównymi, strategicznymi problemami związanymi ze Zjazdem. Na 
atmosferę wpłynęło również umiejętne kierowanie pracą wszystkich regulaminowych organów Zjazdu. [...] 

Należy podkreślić, że w czasie dyskusji nie było bezpośrednich ataków na partię. Próby wniesienia 
elementów destrukcyjnych atakujących podstawowe pryncypia Związku – polityczność, świeckość, uznanie 
kierowniczej roli PZPR, podejmowane przez niektórych przedstawicieli Kręgów im. A. Małkowskiego nie zyskały 
szerszego poparcia. Negatywnie przyjęli delegaci wystąpienie Przewodniczącego KK Koordynacyjnej Pracow-
ników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” R. Lefftaka (winno być: Lewtaka – przyp. red.), a zwłaszcza 
oświadczenie KKK uzależniające pomoc finansową dla związku, m.in. na organizację akcji obozowej od apoli-
tyczności ZHP. [...] Nie ulega wątpliwości, iż istniała synchronizacja między poglądami zaprezentowanymi przez 
R. Lefftaka, zwłaszcza w drugim wystąpieniu, a linią postępowania części instruktorów skupionych w kręgach
im. A. Małkowskiego. Treść wszystkich podstawowych dokumentów programowych przyjętych przez Zjazd ZHP
w pełni odpowiada ideowopolitycznym i wychowawczym pryncypiom organizacji. W wielogodzinnej dyskusji
zwłaszcza nad poprawkami do statutu, ujawniły się tendencje do eliminowania sformułowań określających
socjalistyczny charakter i socjalistyczne ideały wychowawcze Związku. Próby takie całkowicie się jednak nie
powiodły np. – statut przyjęto przy jednym głosie sprzeciwu. W statucie stwierdza się m.in., że. „ZHP jest pa-
triotyczno-ideowo-wychowawczą organizacją dzieci, młodzieży i dorosłych wychowujących swych członków
w duchu wartości socjalizmu oraz, że jest organizacją świecką”. Stosunek do partii został sformułowany nastę-
pująco: „ZHP uznaje przewodnią rolę PZPR, wyrażającą się wobec organizacji w inspiracji ideowej”.

W uchwale przyjęto program działania Związku na najbliższe lata. Akcentuje się w nim charakter or-
ganizacji i ideał wychowawczy zawarty w prawie i przyrzeczeniu harcerskim, a więc kształtowanie patriotyzmu 
oraz pracę dla socjalistycznej ojczyzny. W uchwale podkreśla się potrzebę większej samodzielności, odejścia 
od akcji pokazowych na rzecz rzetelnej pracy w mniejszych naturalnych środowiskach wychowawczych. Zjazd 
opowiedział się za dokonaniem zmiany nazwy drużyn działających w szkołach ponadpodstawowych – HSPS – 
na tradycyjną nazwę drużyn starszoharcerskich.

Zjazd przyjął odrębną krótką uchwałę na temat 70-lecia Związku i wyeksponowania w działaniach 
wychowawczych wartości opartych na bogatych tradycjach harcerstwa, zarówno z okresu wcześniejszego, jak 
przede wszystkim z okresu Polski Ludowej. [...]

Źródło: Przebieg VII Zjazdu ZHP
[w:] KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji,

wyb. i oprac. K. Dende, K. Ostrowski [S. Czopowicz],
Warszawa 1987, s. 103–104.
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materiał nr 6

Materiał nr 6:

Oświadczenie Porozumienia KIHAM w sprawie uchwał VII Zjazdu ZHP
sformułowane 12 kwietnia 1981 r. na zbiórce w Bydgoszczy

[...] Dokumenty przyjęte przez Zjazd niosą wprawdzie zapowiedź pewnych zmian w charakterze orga-
nizacji i jej programie, dają jednak niewielką nadzieję na realną naprawę Harcerstwa.

Połowiczność rozwiązań i niejednoznaczność sformułowań powoduje, że podstawą działania Kręgów 
będzie walka o urzeczywistnienie zadeklarowanych przez Zjazd następujących, kardynalnych zasad Harcerstwa:

1. SAMODZIELNOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI
Rozumiemy to jako faktyczną niezależność Związku od jakiejkolwiek organizacji politycznej, społecznej, mło-
dzieżowej, władz administracyjnych i szkolnych oraz demokratyczne, bez nacisków z zewnątrz, decydowanie
o celach, programie, strukturze i Władzach ZHP w ramach obowiązującego prawa państwowego.

2. TOLERANCJI
Rozumiemy ją jako poszanowanie poglądów i przekonań każdego zucha, harcerza i instruktora, wykluczenie
indoktrynacji ideologicznej i narzucania światopoglądu, umożliwienie wykonywania praktyk religijnych przez
odpowiednią organizację prowadzonych zajęć. 

3. DOBROWOLNOŚCI I OTWARTOŚCI ZHP
Rozumiemy, że przynależność do Harcerstwa opiera się na świadomej woli i chęci przyjęcia na siebie obowiązku
przestrzegania zasad i celów ZHP, a to wyklucza wszelki przymus, naciski na zwiększenie szeregów ZHP i roz-
liczanie jednostek organizacyjnych z ilości harcerzy.

4. POSZANOWANIA HISTORII I TRADYCJI HARCERSTWA
Rozumiemy, że wymaga to szacunku: dla 70-letniego dorobku Harcerstwa, rezygnacji z manipulowania ele-
mentami tradycji, takimi jak: hymn, mundur, odznaki, zwyczaje i obrzędy oraz odrzucenia fałszu i przemilczeń
w historii.

5. SAMODZIELNOŚCI PROGRAMOWEJ DRUŻYN
Rozumiemy, że wyklucza to przymus udziału w akcjach i imprezach centralnych Związku, Chorągwi, Hufca oraz
potwierdza prawo każdego drużynowego do samodzielnego kształtowania programu drużyny w ramach metody
harcerskiej.

6. PRZESTRZEGANIA PRAWA HARCERSKIEGO
Rozumiemy, że przestrzeganie Prawa Harcerskiego obowiązuje wszystkich instruktorów i nakłada na nich obowią-
zek ustawicznej pracy nad sobą, kształtowania własnej osobowości i okazywania osobistego przykładu harcerzom.
Instruktorzy zrzeszeni w Kręgach im. A. Małkowskiego zdając sobie sprawę, że w Harcerstwie najważniejsza
jest praca wychowawcza z zuchami i harcerzami, skoncentrują wysiłki na wprowadzaniu w życie tych zasad
w drużynach i szczepach. Pamiętając, że postawa wychowawcy nie może być dwuznaczna moralnie, nie bę-
dziemy realizować żadnych treści sprzecznych z duchem powyższych zasad kardynalnych. [...]

Źródło: Oświadczenie
[w:] KIHAM. Zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji,

wyb. i oprac. K. Dende, K. Ostrowski [S. Czopowicz],
Warszawa 1987, s. 59.
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Materiał nr 7:

Refleksje hm. Tomasza Strzembosza o sytuacji harcerstwa w latach 70.
i próbie jego odnowy przerwanej wprowadzeniem stanu wojennego

W setkach drużyn (zwłaszcza w drugiej połowie lat siedemdziesiątych) toczono walkę 
z komendantami hufców, starając się zachować dawny styl pracy, a jednocześnie działano wbrew 
obowiązującemu statutowi Związku i jego władzom: składano przyrzeczenie harcerskie według roty 
przedwojennej; meldowano o przeprowadzeniu akcji, których nikt nie realizował (np. akcji centralnej 
„Iskra” z okazji kolejnej rocznicy rewolucji październikowej w Rosji); w dokumentacji obozów odno-
towywano zajęcia, które się nigdy nie odbywały, a ukrywano zajęcia przeprowadzone; niektóre obozy 
były „zakonspirowane”.

Ponieważ wszystko to nie mogło pozostawać poza wiedzą przynajmniej starszych harcerzy, 
młodzież była tym samym uczona lekceważenia obowiązujących przepisów, kłamstwa, braku dys-
cypliny wobec formalnych przełożonych (których często trudno było szanować i którzy także łamali 
zasady prawa harcerskiego). Należało to zresztą do ogólnego stylu życia w PRL. Najbardziej demora-
lizującym zjawiskiem była jednak ideowa hybrydowość oraz zakłamanie ówczesnego ZHP. Bohatero-
wie „Kamieni na szaniec” byli oficjalnymi, uznanymi wzorcami polskiego harcerstwa, ale matka Jana 
Bytnara, Zdzisława Bytnarowa, jeszcze w 1975 roku nie mogła spotkać się z harcerzami w Mielcu 
i trzeba było stoczyć całą batalię, by do tego doszło. Podobnie harcerskim „herosem” był Aleksander 
Kamiński, ale spotkania z nim odbywały się na zasadzie aktu odwagi poszczególnych komendantów 
szczepów harcerskich, którzy wielokrotnie musieli się tłumaczyć z zaproszenia byłego przewodniczą-
cego „nowego” ZHP. Śpiewano „o rycerstwie znad kresowych stanic, o obrońcach naszych polskich 
granic”, a jednocześnie Chorągiew Rzeszowska otrzymała Odznakę Honorową z okazji 30-lecia UB 
(SB). Obowiązywało dziesięć punktów prawa harcerskiego, a jednocześnie instruktorzy często pili 
w swoich namiotach alkohol, „poili” wódką przybyłych na inspekcję oficjeli, namioty komendy bywały 
gęste od dymu tytoniowego, ekscesy natury seksualnej były czymś nieomal normalnym...

Kolejny Walny Zjazd ZHP w marcu 1981 r. nie doprowadził do przełomu ideowego. W tej 
sytuacji nastawiona radykalnie grupa instruktorów z Lublina, kierowana przez hm. Michała Bobrzyń-
skiego, szefa środowiska „Zawiszy”, powołała do życia pierwszą w PRL, jawną, a zarazem całkowicie 
niezależną strukturę harcerską: Niezależny Ruch Harcerski. Jesienią Ruch stał się organizacją ogól-
nopolską. [...] NRH rozwijał się niezwykle szybko, jednak ogłoszenie stanu wojennego 13 grudnia 
1981 roku spowodowało faktyczne przerwanie jego działalności oraz uniemożliwiło zachowanie więzi 
organizacyjnej. Większość instruktorów NRH zaangażowała się w struktury podziemne „Solidarności”, 
podobnie uczyniła starsza młodzież.

Źródło: T. Strzembosz, Refleksje o harcerstwie i wychowaniu,
Warszawa–Poznań 2006, s. 193–194.
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Materiał nr 8:

Odznaka KIHAM noszona na mundurze
lub jako suwak do chusty harcerskiej

Źródło: Własność Marii Fajger, fot. Z. Fajger.
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materiał nr 9

Materiał nr 9:

Harcerze defilują z laskami skautowymi podczas
Jubileuszowego Zlotu 70-lecia Harcerstwa
we wrześniu 1981 r. w Krakowie

Źródło: Zasoby własne Archiwum Harcerskiego, Autor: NWH, Jacek Broniewski
https://archiwumharcerskie.pl/index.php?title=Plik:1981-09_Krak%C3%B3w_Jubileuszowy_Zlot_70-lecia_Harcerstwa_096.jpg
[dostęp: 22 VII 2020 r.]
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Pytania do źródeł:

1. Na podstawie tekstów źródłowych 1 i 3 wyjaśnij:
A. jak nazywała się struktura skupiająca instruktorów dążących do zmian

w polskim harcerstwie?
B. czy była to odrębna organizacja, czy też grupa działająca w ramach ZHP?

Dlaczego zdecydowano się na taką właśnie formę organizacyjną?

2. Na podstawie materiałów źródłowych 1, 4, 6 i 7 wyjaśnij, jakie zjawiska
w ZHP były krytykowane przez zwolenników jego reformy?

3. Na podstawie materiałów źródłowych 1, 2, 6, 8 i 9 wyjaśnij, do jakich wartości
odwoływali się zwolennicy reformy ZHP i jaki był podstawowy cel proponowanych zmian?

4. Na podstawie tekstów źródłowych 3, 4 i wiedzy pozaźródłowej wyjaśnij:
A. czego oczekiwali zwolennicy reformy ZHP od NSZZ „Solidarność”?

Dlaczego zwracali się właśnie do tej organizacji?
B. jaki był stosunek NSZZ „Solidarność” do podejmowania wysiłków na rzecz zmian w ZHP?
C. jakie były relacje między środowiskiem dążącym do reformy harcerstwa

a NSZZ „Solidarność”? Jeśli pracowałeś z materiałami z bloku
„Wypatroszenie żuczka”, spróbuj porównać te relacje z relacjami między ZHP i PZPR.

5. Na podstawie tekstów źródłowych 5, 6 i 7 wyjaśnij:
A. na ile na VII Zjeździe ZHP zrealizowane zostały postulaty reformy ZHP?

Jakie były przyczyny takiego podejścia uczestników zjazdu do postulowanych zmian?
B. jak przyjęli decyzje zjazdu instruktorzy dążący do zmian w ZHP?

(przedstaw dwie formy reakcji)

Materiały
źródłowe

Blok XII

pytania
do źródeł

Zenon Fajger

Źródło: Z. Wyrobek, Vademecum Scouta, Kraków 1912, s. 28.
https://polona.pl/item/vade-mecum-skauta,NTM1NzU2NDA/33/#info:metadata
[dostęp: 30 V 2021 r.]
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Słowniczek ważniejszych pojęć i postaci harcerskich występujących w materiałach źródłowych

Materiały
źródłowe

Słowniczek
cz. 1

Akcja „M” (Akcja „Młodzież”): kryptonim dzia-
łalności Szarych Szeregów mającej na celu wpływa-
nie wychowawcze na młodzież w okresie okupacji 
bez włączania jej w struktury organizacji harcerskiej 
i ujawniania ich istnienia.

Baden-Powell Robert Stephenson Smyth, Lord 
Baden-Powell (wym. /ˈbeɪdən ˈpoʊ.əl/),
również "B-P" (1857–1941): brytyjski wojskowy, 
generał porucznik, pisarz, twórca i założyciel skautin-
gu. W 1920 r. na pierwszym światowym zlocie skau-
tów (Jamboree) Robert Baden-Powell został wybrany 
Naczelnym Skautem Świata. Jego żona Olave (1889–
1977) również była naczelniczką brytyjskich skautek, 
a później (1930) świata. Dzień ich urodzin – 22 lutego 
– jest obchodzony przez skautów i harcerzy na całym
świecie jako Dzień Myśli Braterskiej.

Chorągiew: największa jednostka terenowa w har-
cerstwie, obejmująca zazwyczaj obszar województwa 
i skupiająca od kilku do kilkudziesięciu hufców.

Drahonowska-Małkowska Olga (1888–1979): 
jedna z twórczyń polskiego skautingu, instruktorka 
harcerska, współautorka hymnu harcerskiego, założy-
cielka szkół instruktorskich, członkini Światowego Biu-
ra Skautowego, żona Andrzeja Małkowskiego (1913).
→ Harcerski słownik biograficzny:
https://muzeumharcerstwa.pl/tom-i-ii-iii-i-iv-hsb
→ W.Hausner, M.Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Wa-wa 2015.
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publi-
kacje/23935,Sto-lat-harcerstwa.html?search=668319546

Drużyna: podstawowa jednostka organizacyjna 
w organizacjach harcerskich. Liczy zazwyczaj kilku-
dziesięciu członków i jest podzielona na kilka zastę-
pów. Na czele drużyny stoi drużynowy, który zazwyczaj 
jest pełnoletnim instruktorem.

Gromada zuchowa: jednostka w strukturze orga-
nizacji harcerskiej, skupiająca zuchy – najmłodszych 
członków organizacji.

Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej 
(HSPS): ruch programowy wewnątrz Związku Har-
cerstwa Polskiego wprowadzany od 1973 roku jako 
program dla drużyn harcerskich działających w szko-
łach średnich (do marca 1981 r.). Program opierał 

się na koncepcji klasodrużyn, w których cała klasa 
szkolna była uznawana za drużynę harcerską. Druży-
ny HSPS nie nosiły tradycyjnych szarych i zielonych 
mundurów harcerskich, używały natomiast beżowych 
(piaskowych) koszul, czerwonych krajek i bordowych 
beretów.

Harcerski system wychowawczy: główne zasa-
dy łączące metodę harcerską, program i wychowa-
nie. Oparty jest na Służbie (Bogu, Polsce i innym lu-
dziom), Braterstwie (w obrębie organizacji harcerskiej 
i poza nią) i pracy nad sobą (samodoskonalenie się). 
Drogowskazem, kodeksem, w jaki sposób postępo-
wać, są Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie. Niezwykle 
istotnym elementem jest uczenie się przez działanie 
(doświadczanie, aktywizowanie) oraz system małych 
grup (system zastępowy, w którym grupa rówieśnicza 
bierze odpowiedzialność za swój zespół i jego działa-
nie, współpracuje i wspiera się). Realizacja zasad ma 
miejsce w programie, który powinien być spójny, stop-
niowy i harmonijny, dopasowany do wieku harcerzy, 
ale jednocześnie będący dla nich wyzwaniem i zachę-
tą do doskonalenia się. Wyraża się głównie w systemie 
stopni harcerskich i w zdobywanych sprawnościach.

Harcerstwo: polski ruch społeczny i wychowawczy 
będący częścią ruchu skautowego. Oparty jest na 
służbie, samodoskonaleniu (pracy nad sobą) i brater-
stwie. Zasady postępowania wyznacza przyrzeczenie 
harcerskie i prawo harcerskie. Cele wychowawcze 
osiągane są przez dostosowaną do poszczególnych 
grup wiekowych metodykę obejmującą m.in. struk-
turę umożliwiającą działanie wychowawcze w ma-
łych grupach, symbolikę i obrzędowość (mundur, 
oznaki, hymn i pieśni, zawołanie, krąg), system stopni 
i sprawności, gry, obozowanie. Nazwa ruchu stoso-
wana już od pierwszych lat kształtowania się ruchu 
(a także zawołanie „Czuwaj!”, nazwy: zastęp, drużyna, 
hufiec, chorągiew) nawiązuje do polskich tradycji ry-
cerskich. Pierwsze drużyny powstawały w 1910 r., a za 
symboliczną datę powstania harcerstwa przyjmuje się 
22 V 1911 r. (pierwszy oficjalny rozkaz o utworzeniu 
drużyn skautowych we Lwowie podpisany przez An-
drzeja Małkowskiego). U progu niepodległości Polski, 
1 XI 1918 r. na zjeździe w Lublinie nastąpiło zjedno-
czenie organizacji harcerskich w Związek Harcerstwa 
Polskiego (ZHP), który od tej pory stał się główną (ale 
nie jedyną) organizacją harcerską.

Robert Baden-Powell

Olave Baden-Powell

Olga Drahonowska-
-Małkowska

△ tam też biogramy innych osób zasłużonych dla harcerstwa

Słowniczek ważniejszych pojęć 
i postaci harcerskich występujących 
w materiałach źródłowych
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Harcerze starsi (wędrownicy): najstarsza grupa 
metodyczna w organizacjach harcerskich. Przed woj-
ną byli to członkowie ZHP, którzy ukończyli 18 lat i nie 
pełnili funkcji instruktorskich. Później zazwyczaj mło-
dzież harcerska uczęszczająca do szkół ponadpodsta-
wowych.

Harcmistrz (żeń.: harcmistrzyni, skr.: hm.): 
najwyższy harcerski stopień instruktorski, zdobywany 
przez instruktorów harcerskich. Oznaczany czerwoną 
podkładką pod krzyżem harcerskim oraz czerwoną li-
lijką naszytą na lewym ramieniu munduru harcerskie-
go. W początkowym okresie była to nazwa kierownika, 
lub współkierownika drużyny skautowej, pochodząca 
od angielskiego scoutmaster. Od 1920 r. staje się na-
zwą stopnia. W 1927 r. nadano jednorazowo honoro-
wy stopień Harcmistrza Rzeczypospolitej (hm. RP) 
osobom najbardziej zasłużonym dla utworzenia polskie-
go harcerstwa, a w latach 1965–1989 nadawano stopień 
Harcmistrz Polski Ludowej (hm. PL).

Hufiec: jednostka organizacyjna w organizacjach 
harcerskich, usytuowana w hierarchii pomiędzy pod-
stawowymi jednostkami organizacyjnymi (drużynami) 
a chorągwią. W Szarych Szeregach hufce nosiły kryp-
tonim „ul”.

Krąg instruktorski: jednostka w strukturze organi-
zacji harcerskich, skupiająca instruktorów i starszych 
harcerzy pełniących funkcje instruktorskie w celu 
wspierania w realizacji programu.

„Mafeking” (M-g): kryptonim formy działalno-
ści Szarych Szeregów przeznaczonej dla młodszych 
członków i przygotowującej ich do pełnienia służb po-
mocniczych dla wojska (np. regulacja ruchu, łączność, 
ratownictwo) podczas planowanego powstania po-
wszechnego. Nawiązywał do obrony twierdzy Mafe-
king podczas wojny burskiej w południowej Afryce 
(1899–1900) dowodzonej przez gen. Roberta Baden-
-Powella, która przyniosła sławę generałowi. Obser-
wacja zaangażowanych do działalności zwiadowczej
chłopców miała być inspiracją dla stworzonego kilka
lat później skautingu.

Małkowski Andrzej (1888–1919): twórca polskie-
go skautingu, instruktor i teoretyk harcerstwa, działacz 
polskich organizacji młodzieżowych i niepodległościo-
wych.
→ Harcerski słownik biograficzny:
https://muzeumharcerstwa.pl/tom-i-ii-iii-i-iv-hsb
→ W.Hausner, M.Wierzbicki, Sto lat harcerstwa, Wa-wa 2015.
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publi-
kacje/23935,Sto-lat-harcerstwa.html?search=668319546

Naczelnictwo ZHP: najwyższa władza wykonaw-
cza związku w latach 1918–1950. Zgodnie ze sta-
tutem z 1936 r. było wybierane spośród Naczelnej 
Rady Harcerskiej. Na czele Naczelnictwa ZHP stał 
Przewodniczący ZHP. W skład Naczelnictwa wchodzili 
także Wiceprzewodniczący ZHP, Naczelnik Harcerzy, 
Naczelniczka Harcerek, sekretarz generalny, skarb-
nik, kierownik Działu Zarządów Okręgów (Organiza-
cji Przyjaciół Harcerstwa) i członkowie Naczelnictwa. 
Z urzędu wchodzili do niego również przedstawiciele 
ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia publicz-
nego.

Organizacja Harcerska Związku Młodzieży 
Polskiej, OH ZMP: organizacja pseudoharcerska, 
działająca w latach 1950–1956 po bezprawnej likwi-
dacji, przez władze komunistyczne w 1949 r., struk-
tur Związku Harcerstwa Polskiego. Wzorowana była 
na Organizacji Pionierskiej im. Włodzimierza Lenina, 
działającej w ZSRR. Funkcjonowała w ramach Związ-
ku Młodzieży Polskiej.

Organizacja Harcerzy/Organizacja Harcerek: 
w latach 1921–1948 w ramach ZHP działały odręb-
ne gałęzie męska i żeńska zorganizowane w odrębne 
drużyny, hufce i chorągwie, posiadające odrębnych 
naczelników i główne kwatery.

Podharcmistrz (żeń.: podharcmistrzyni, skr.: phm.): 
drugi (z trzech) stopień instruktorski w harcerstwie. 
Oznaczany zieloną podkładką pod krzyżem harcer-
skim oraz zieloną lilijką noszoną na lewym rękawie 
munduru harcerskiego. Nazwa podharcmistrz pier-
wotnie używana była dla oznaczenia funkcji pomoc-
nika drużynowego (dzisiejszy przyboczny). Od 1920 r. 
staje się nazwą stopnia.

Przewodnik (żeń.: przewodniczka, skr.: pwd.): 
pierwszy harcerski stopień instruktorski. Oznaczany 
jest filcową, granatową podkładką pod krzyżem har-
cerskim oraz granatową plakietką w kształcie lilijki 
noszoną na lewym rękawie munduru harcerskiego. 
W harcerstwie przedwojennym zamiast stopnia ist-
niał tytuł drużynowego po próbie (DPP), oznaczany 
w identyczny sposób.

Skauting: system wychowania dziewcząt i chłopców 
oraz ruch młodzieżowy, zapoczątkowany w Wielkiej 
Brytanii przez Roberta Baden-Powella, ujęty w formę 
organizacji i rozpowszechniony w wielu krajach. 

Andrzej Małkowski

Czuwajka OH ZMP

Pierwsza lilijka
ruchu scoutowego
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Szare Szeregi: podczas II wojny światowej ZHP 
działał na terenie okupowanej Polski w konspiracji, na 
podstawie decyzji członków Naczelnej Rady Harcer-
skiej z 27 IX 1939 r. Powołano wówczas konspiracyjne 
naczelnictwo i władze organizacji harcerek i harcerzy. 
Naczelnikiem Organizacji Harcerzy, która przyjęła 
kryptonim „Szare Szeregi”, został Florian Marciniak 
(później Stanisław Broniewski i Leon Marszałek). 
Główna kwatera przyjęła kryptonim „Pasieka”. Do 
konspiracji mieli przejść tylko dorośli harcerze, jednak 
później wyodrębniono trzy grupy wiekowe z dosto-
sowaną do nich metodyką – „Zawiszacy”, „Bojowe 
Szkoły” (BS) i „Grupy Szturmowe” (GS). Sformułowa-
no program wychowawczy na czas wojny „Dziś, Jutro, 
Pojutrze”. Formalnie „Szare Szeregi” rozwiązane zo-
stały 17 I 1945 r.
W konspiracji działała też Organizacja Harcerek, 
w oparciu o struktury powołanego już w 1938 r. Po-
gotowia Wojennego Harcerek. Organizacja Harcerek 
używała kryptonimów OH, ZK („Związek Koniczyn”) 
i BG („Bądź Gotów”), jednak władze wojskowe Pol-
skiego Państwa Podziemnego dość długo określały ją 
jako Szare Szeregi żeńskie. Ponadto harcerki uczest-
niczyły w akcjach dywersyjnych „Szarych Szeregów”, 
i w związku z tym wchodziły w struktury harcerstwa 
męskiego. Współcześnie kryptonimu Szare Szeregi 
używa się więc w odniesieniu do całego konspira-
cyjnego ZHP, który był największą (ale nie jedyną) 
organizacją harcerską działającą pod okupacją. Jej 
historię i etos upowszechnia Stowarzyszenie Szarych 
Szeregów, będące miejscem integracji i wsparcia dla 
kombatantów oraz podtrzymywania ich kontaktu ze 
współczesnymi organizacjami harcerskimi.

Szczep: pośrednia struktura organizacyjna skupiają-
ca drużyny działające w jednym środowisku (szkoła, 
osiedle, dzielnica). Zazwyczaj skupia podstawowe 
jednostki działające w różnych grupach wiekowych 
(gromady zuchowe, drużyny harcerskie) w celu uła-
twienia kontynuacji pracy wychowawczej, wspierania 
rozwoju kadry i usprawnienia organizacji działania 
drużyn. Szczepy podlegają hufcom, ich tworzenie 
i przynależność do nich drużyn nie jest obligatoryjna.

Zastęp: najmniejsza jednostka organizacyjna w har-
cerstwie złożona z kilku osób kierowanych przez ró-
wieśnika. Zastępy nie działają samodzielnie, lecz 
wchodzą w skład drużyny.

Zuchy: najmłodsza grupa metodyczna w organizacji 
harcerskiej, obejmująca dzieci w wieku wczesnosz-
kolnym. Latem 1914 r. Olga Małkowska utworzyła 
w Zakopanem gromadę żeńską „krasnoludków”, co 
uważa się za moment narodzin polskiego ruchu zu-
chowego dziewcząt. W 1917 r. ks. hm. Jan Mauers-
berger podjął próbę opracowania systemu wychowa-
nia najmłodszych członków ZHP i zaproponował, by 
nazwać ich zuchami. Początkowo gromady zuchowe 
powstawały w Organizacji Harcerek ZHP, w Organiza-
cji Harcerzy ich żywiołowy rozwój nastąpił po publika-
cji w 1932 r. książki Aleksandra Kamińskiego „Antek 
Cwaniak”. W latach 30. (i później, aż do końca lat 90.) 
do zuchów należały dzieci w wieku 8–11 lat. Zawo-
łaniem zuchów było „Czuj!”. W 1938 r. było 31,4 tys. 
zuchów i 15 tys. zuchen. W okresie II wojny światowej 
gromady zuchowe były organizowane na emigracji. Od 
1945 r. ruch zuchowy był intensywnie odbudowywany. 
W 1947 r. w Organizacji Harcerzy było 808 gromad 
zuchowych, które liczyły 19,7 tys. zuchów. 

Ilustracje: domena publiczna

„Słoneczko zuchowe” 
odznaka zuchów 
dziewcząt przed 
II wojną światową

Znaczek zucha
używany od 1956 r.
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KSIĄŻKI:

Wojciech Hausner, Marek Wierzbicki, Sto lat harcerstwa,
Warszawa 2015, 343 s. (seria „18/89”, t. 4),
ISBN 978-83-7629-763-7 

Autorzy książki – historycy i harcerze – w przystępnej formie opisali 
powstanie ruchu harcerskiego na ziemiach polskich. W jego działal-
ność angażowały się kolejne pokolenia młodych Polaków. Wychowa-
nie harcerskie sprzyjało kształtowaniu poczucia odpowiedzialności, 
umiejętności współpracy oraz gotowości do bezinteresownej służby 
ludziom. Cechy te okazywały się przydatne zarówno w czasach wojny, 

jak i pokoju. W XX w., tak dramatycznym dla Polski, przed harcerkami i harcerzami stawa-
ły niezwykle trudne wyzwania – nieraz bezgranicznego poświęcenia, czasem zaś żmudnej, 
codziennej pracy. Skautki i skauci zawsze byli (i są) gotowi i na jedno, i na drugie.
Publikacja pokazuje różnorodność harcerstwa, które ani przed II wojną światową, ani 
w jej czasie, ani w okresie powojennym nie było ruchem jednorodnym. Istnienie różnych 
nurtów nie przeszkadza jednak w odnajdowaniu wspólnych wartości skautingu.
Wojciech Hausner, nauczyciel, historyk, wychowawca harcerski; redaktor naczelny 
„Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa”; współautor książek Harcerstwo duchowej 
niepodległości. Duszpasterstwo harcerskie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i ar-
chiwaliach środowisk harcerskich 1983–1989 (2009) i Epizody harcerskiej konspiracji 
niepodległościowej na ziemi krakowskiej 1944–1953 (2014).
Marek Wierzbicki, dr hab., historyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, wychowawca harcerski. Zajmuje się historią 
stosunków narodowościowych pod okupacją sowiecką, historią społeczną oraz dziejami 
młodzieży w XX w. Wydał m.in. książkę Młodzież w PRL (2009).
W serii „18/89” ukazują się popularnonaukowe opracowania historyczne dotyczące wy-
darzeń i tematów istotnych dla tego – najdramatyczniejszego w dziejach Polski – okresu. 
Seria została przygotowana z myślą o licealistach, studentach i wszystkich innych miło-
śnikach historii najnowszej.

zobacz
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Przemysław Benken,
Tajemnica śmierci Jana Rodowicza „Anody”,
Warszawa 2016, 256 s. (seria „Monografie”, t. 120),
ISBN 978-83-8098-040-2 

Śmierć Jana Rodowicza, uczestnika Powstania Warszawskiego, jedne-
go z bohaterów Kamieni na szaniec, wciąż wzbudza kontrowersje. We-
dług oficjalnej wersji wydarzeń, „Anoda”, po aresztowaniu w związku 
z podejrzeniami o nielegalne przechowywanie broni z okresu Powsta-
nia, 7 stycznia 1949 r. wyskoczył z okna czwartego piętra budynku Mini-

sterstwa Bezpieczeństwa Publicznego i poniósł śmierć na miejscu. Istnieją jednak poszlaki 
sugerujące, że był torturowany podczas przesłuchań i został już jako martwy wyrzucony 
przez okno. Autor niniejszej książki przeprowadził analizę prawdopodobnych scenariuszy 
przebiegu wypadków i zweryfikował wartość argumentów poświadczających różne wersje 
wydarzeń lub im przeczących. Dzięki kwerendzie w Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej 
udało mu się dotrzeć do nowych informacji nie tylko na temat samego śledztwa dotyczącego 
„Anody”, lecz także agenturalnego rozpracowania Rodowicza i jego środowiska przez info-
matorów aparatu bezpieczeństwa.

Po ziemi naszej roześlem harcerzy...
Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku,
red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz, Katowice 2007,
368 s., ISBN 978-83-60071-10-6 

Książka pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz ukazała się 
w serii oddziałowej katowickiego oddziału IPN. Jest ona pokłosiem konferencji 
„Z dziejów harcerstwa polskiego na Górnym Śląsku 1918–2006”, która odbyła 
się w dniach 28–29 listopada 2006 r., a została zorganizowana przez Oddział 
IPN w Katowicach wraz z Biblioteką Śląską. W publikacji zawierającej artykuły, 

wspomnienia i głosy w dyskusji starano się ukazać różnorodne aspekty dziejów śląskiego harcerstwa, 
począwszy od powstań śląskich, plebiscytu, przez konspirację w okresie wojny oraz losy w PRL-u 
aż po chwilę obecną. Zamierzeniem autorów nie było stworzenie monografii, lecz ukazanie roli, jaką 
odgrywało i odgrywa harcerstwo w życiu narodowym i społecznym Śląska. 
Książka jest podzielona na trzy części. Część pierwsza zawiera artykuły i rozprawy wygłoszone na 
konferencji. Obejmują one okres powstań i plebiscytu na Śląsku, charakterystykę działalności Ślą-
skiej Chorągwi Harcerzy w dwudziestoleciu międzywojennym, wrzesień 1939 roku oraz konspirację 
harcerską z lat II wojny światowej. Druga część książki składa się ze wspomnień byłych harcerzy. 
Niektóre z nich wygłoszone zostały na konferencji. I wreszcie trzecia część książki. Ta najważniej-
sza. Jest ona zapisem autentycznej dyskusji, jaka zaistniała podczas trwania konferencji. Zawiera 
wiele ważnych informacji, świadectw i znakomicie oddaje atmosferę spotkania.

Adam Gryman,
Tajne Harcerstwo Krajowe – Szeregi Wolności,
Katowice 2019, 32 s. 

Publikacja powstała z okazji odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej młodzieżową organizację antykomunistyczną 
w Liceum Ogólnokształcącym w Mysłowicach.
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Wojciech Hausner, Marcin Kapusta, współpraca Maria Konieczna, 
Epizody harcerskiej konspiracji niepodległościowej
na ziemi krakowskiej 1944–1953, Kraków 2014, 357 s.,
ISBN 978-83-7730-118-0 

Aktywność środowisk młodzieżowych w latach czterdziestych i pięćdziesiątych 
XX w. pozostaje zagadnieniem trudnym, ale ciekawym naukowo. Szczególnie 
interesująca jest działalność organizacji i grup harcerskich o orientacji niepod-
ległościowej. Wyróżniał je przede wszystkim wpływ harcerskiej formacji wycho-
wawczej zarówno na strukturę, jak i na poszczególnych uczestników konspiracji.

W literaturze przedmiotu omawiającej dzieje harcerstwa ziemi krakowskiej, zwłaszcza zaś działania 
podejmowane wobec niego przez komunistyczny aparat represji, brakuje edycji źródłowych ukazują-
cych skalę i zakres tego zjawiska.
Starając się temu zaradzić, autorzy opracowania wybrali dokumenty dotyczące najciekawszych i najbardziej 
reprezentatywnych organizacji harcerskich, dokonali ich analizy oraz opisu w kontekście historycznym.

Wojciech Hausner, Marcin Kapusta,
Harcerstwo Duchowej Niepodległości. Duszpasterstwo harcer-
skie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa i archiwaliach środo-
wisk harcerskich 1983–1989, Kraków 2009, 351 s.,
ISBN 978-83-61033-25-7

Książka została podzielona na dwie części. Pierwsza, będąca opracowaniem 
dotyczącym duszpasterstwa harcerskiego jako drogi powrotu do idei służ-
by Bogu, Polsce i bliźnim, została przygotowana przez Wojciecha Hausnera. 
W części tej omówiono problematykę sporu ideowego, jaki toczył się w la-

tach 1956–1982 w Związku Harcerstwa Polskiego, a dotyczył wychowania religijnego. Omówiono 
także powstanie i działalność Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy oraz represje, jakie spoty-
kały „niepokorne” środowiska harcerskie będące pod stałą obserwacją Służby Bezpieczeństwa. 
Osobny rozdział został poświęcony „Białej Służbie” w 1983 r. i 1987 r., a także działaniom SB ukie-
runkowanym na rozpracowywanie środowisk harcerskich i instruktorów w niej uczestniczących.
W części drugiej, będącej edycją źródłową, opracowaną przez Marcina Kapustę, prezentowane 
są, w większości zupełnie nieznane, dokumenty z archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, a tak-
że archiwum Ruchu Harcerskiego Rzeczypospolitej. Do książki dołączono płytę CD zawierającą 
kilkadziesiąt unikatowych fotografii dotyczących działalności „niepokornego” harcerstwa, a także 
reprodukcje wszystkich dokumentów prezentowanych w książce.
Pozycja została wydana we współpracy z Towarzystwem Naukowym „Societas Vistulana”.

Agnieszka Pietrzak, Żołnierze Batalionu Armii Krajowej
„Zośka” represjonowani w latach 1944–1956,
Warszawa 2008, 168 s. (seria „Monografie”, t. 44),
ISBN 978-83-6046-492-2

W latach 1944–1956 aresztowano i uwięziono trzydziestu siedmiu żołnierzy 
Batalionu Armii Krajowej „Zośka”. Aresztowania kilku z nich wiązały się 
z ich indywidualną działalnością w pierwszych latach powojennych, nato-
miast trzydziestodwuosobowa grupa byłych zośkowców została zatrzymana 
w zorganizowanej akcji i oskarżona o działalność konspiracyjną zmierzają-
cą do zmiany ustroju w Polsce. Książka ta przedstawia ich losy.

Jej podstawą źródłową są głównie relacje żołnierzy oddziału oraz dokumenty przez nich udo-
stępnione, a także archiwalia znajdujące się w zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej.
Do książki dołączono bezpłatny dodatek: płytę DVD ze spektaklem TVP „Pseudonim Anoda”.
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Radosław Ptaszyński, Trzymamy Straż nad Odrą.
Propaganda – Fakty – Dokumenty,
Szczecin 2007, 176 s., ISBN 978-83-612-3300-8

Publikacja przybliża mało znany i budzący kontrowersje fragment powojennej 
historii Szczecina. Uroczystości z kwietnia 1946 r., zorganizowane pod hasłem 
„Trzymamy Straż nad Odrą”, zostały ukazane począwszy od ich genezy, poprzez 
przebieg, do konsekwencji, zaś kontekst ogólnopolski stanowi ich tło. Autor podjął 
także próbę wyjaśnienia tajemnicy śmierci harcerek – uczestniczek uroczystości. 
Publikacja zawiera dokumenty oraz wiele zdjęć. Dołączono również płytę z prezen-
tacją multimedialną i audycją dokumentalną autorstwa Aliny Głowackiej.

Andrzej Jarosław Puliński,
Uczestnicy konspiracji uczniowskiej w województwie
białostockim w latach 1947–1956. Informator personalny,
Białystok 2020, 238 s., ISBN 978-83-8229-027-1

KW pierwszej części książki zaprezentowano uwarunkowania, przesłanki 
i motywacje, jakimi kierowali się młodzi ludzie przy zakładaniu tajnych związ-
ków o charakterze antykomunistycznym lub wstępowaniu do nich. Wskazano 
na inspiracje wypływające z przekonań religijnych, wartości patriotyczne wy-
niesione z domów rodzinnych, ideały promowane wśród członków Związku 

Harcerstwa Polskiego, a także motywy charakterystyczne dla okresu dojrzewania – chęć przeży-
cia przygody czy też buntu przeciw zastanym uwarunkowaniom społecznym. Druga, zasadnicza 
część książki zawiera ułożony alfabetycznie słownik biograficzny uczestników działalności kon-
spiracyjnej.

W służbie Niepodległej. Henryk Glass (1896–1984),
opracowanie: Karol Sacewicz, Olsztyn 2019, 50 s.,
ISBN 978-83-8098-646-6

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

„Henryk Stanisław Glass ps. »Chudy Wilk«, »Mieczysław Wolski«, »Martel«, 
»Stanisław Jankowski« – powiedzieć o nim niezłomny patriota, wychowawca
młodzieży, instruktor harcerski, żołnierz, antykomunista, konspirator, mistrz
ucieczek, publicysta, doktor nauk politycznych, mąż, kochający ojciec to de
facto nie powiedzieć nic, to wciąż będzie za mało. Była to bowiem postać

nietuzinkowa, która całym życiem pełniła służbę Bogu i Polsce. O nim i o jego walce właśnie 
o Wielką Polskę, tj. wolną, niepodległą i suwerenną, będzie tych kilka słów...” (fragm. wstępu)

Do broszury dołączona jest płyta CD.

Audycji znajdującej się na niej można posłuchać na stronie Radia Olsztyn. Są 
tam również audycje poświęcone sylwetkom Olgi Drahonowskiej i Andrzeja 
Małkowskiego, Aleksandra Kamińskiego, Stanisława Sedlaczka, Tomasza 
Strzembosza, Andrzeja Romockiego oraz opowiadające o Akcji Stamm.
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Paweł Spodenkiewicz,
Ksiądz Stefan Miecznikowski, jezuita i harcerz,
Łódź 2010, 191 s. + zdjęcia, ISBN 978-83-929304-5-7

Książka jest zwięzłą biografią o. Stefana Miecznikowskiego SJ (1921–2004) – 
kapłana, duszpasterza, organizatora pomocy charytatywnej i harcerza, działa-
jącego kolejno w Nowym Sączu, Lublinie, Kaliszu i Łodzi. Okres największego 
oddziaływania tego jezuity to czasy stanu wojennego, kiedy kierował on w Łodzi 
Ośrodkiem Pomocy dla Internowanych i ich Rodzin. Autor ujawnia wiele niezna-
nych faktów z życia swojego bohatera i osadza je na tle powojennych dziejów 
Kościoła, Towarzystwa Jezusowego i harcerstwa. Książka powstała w Oddziało-

wym Biurze Edukacji Publicznej IPN w Łodzi i jest oparta na źródłowych badaniach m.in. w archiwum 
Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Jezuitów w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej i Archi-
wum Państwowego w Łodzi.

Marek Wierzbicki,
Człowiek z Polski. Prezydent RP Kazimierz Sabbat (1913–1989) 
i polska emigracja niepodległościowa,
Lublin–Warszawa 2019, 176 s., ISBN 978-83-8098-636-7

Publikacja jest próbą zarysowania biografii Kazimierza Aleksandra Sabbata, 
przedostatniego prezydenta RP na Uchodźstwie, ukazującej zarówno jego 
dokonania na niwie publicznej, jak i życie prywatne. Książka ma charakter 
popularnonaukowy, a jej treść i forma zostały przygotowane z myślą o dotar-
ciu do szerszego grona czytelników, przede wszystkim młodzieży.

Marek Wierzbicki,
Harcerz, Żołnierz, Obywatel.
Zygmunt Lechosław Szadkowski (1912–1995),
Lublin 2016, 255 s., ISBN 978-83-7629-963-1

Oddawana do rąk czytelników książka ma zrekonstruować ścieżki życia 
Zygmunta Lechosława Szadkowskiego – polskiego działacza politycznego, 
harcerskiego i społecznego okresu II wojny światowej oraz emigracji poli-
tycznej po 1945 r. Mimo niewątpliwych osiągnięć i zasług postać Szadkow-
skiego była i jest – poza niewielkim środowiskiem londyńskim, gdzie przez 

długie lata żył i pracował – właściwie nieznana, na co złożyła się przede wszystkim polityka władz 
komunistycznych konsekwentnie przemilczających lub zniesławiających działalność emigracji 
niepodległościowej po II wojnie światowej. Dlatego celem tej biografii, będącej pierwszym szer-
szym opracowaniem losów Zygmunta Szadkowskiego, jest ocalenie od zapomnienia i wydoby-
cie na światło dzienne jego dokonań, ukazanie jego roli w ważnych wydarzeniach i przemianach 
dwudziestowiecznej Polski. Opisując jego dzieje, pragnę przypomnieć losy tysięcy polskich emi-
grantów politycznych, którzy po zakończeniu II wojny światowej wybrali życie poza granicami 
ojczystego kraju w proteście przeciwko sowieckiej dominacji w Polsce.

Publikacja w ramach centralnego projektu badawczego IPN „Polska emigracja polityczna 1939–1990”.
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Studia z dziejów harcerstwa 1944–1989,
pod red. Marka Wierzbickiego, Warszawa 2009, 248 s.
(seria „Studia i Materiały”, t. 15), ISBN 978-83-7629-053-9 

„Celem niniejszej książki, która ma charakter wydawnictwa seryjnego, aczkol-
wiek nie periodycznego, jest ukazanie, na tle całego splotu stosunków społecz-
nych i politycznych panujących w tamtej epoce, funkcjonowania harcerstwa 
w okresie rządów komunistycznych [...]. Motywem przewodnim kolejnych publi-
kacji opatrzonych tym tytułem będą relacje między władzą komunistyczną a har-
cerstwem, stanowiące fragment stosunków między władzą a społeczeństwem 
w PRL. Autorzy próbują spojrzeć na dzieje ruchu harcerskiego od dołu, przez 

pryzmat doświadczeń niewielkich środowisk (drużyn, szczepów) oraz pojedynczych osób, a więc nie 
tylko z perspektywy ogólnopolskiej, centralnego szczebla władzy, która nie pozwala na dostrzeże-
nie wielu niuansów społecznej, codziennej historii harcerstwa (i szerzej – społeczeństwa) w Polsce 
Ludowej. [...] Bazę źródłową niniejszej pracy stanowią między innymi dokumenty oficjalnych władz 
ZHP, poszczególnych drużyn i szczepów oraz struktur partyjnych i administracyjnych, przechowywane 
w archiwach państwowych i poszczególnych jednostek harcerskich. Odrębną kategorią jest doku-
mentacja aparatu bezpieczeństwa PRL zgromadzona w zbiorach Instytutu Pamięci Narodowej, [...] 
wykorzystano także liczne wspomnienia i relacje świadków wydarzeń oraz literaturę przedmiotu”.

Fragment wstępu Marka Wierzbickiego

Jacek Witold Wołoszyn,
Niepodległościowa konspiracja młodzieżowa
na ziemiach polskich w latach 1944/45–1956,
Lublin–Warszawa 2019, 680 s., ISBN 978-83-8098-645-9

Praca zawiera analizę zjawiska konspiracji młodzieżowej. Podziemne organi-
zacje tworzone przez młodzież zostały omówione jako małe grupy społeczne, 
przejawy opozycji politycznej oraz ruchy polityczne in statu nascendi. Książka 
stanowi uzupełnienie wiedzy o losach i wyborach dokonywanych przez mło-
dych ludzi, kontynuujących sięgającą XIX w. tradycję młodzieżowego oporu.

Jacek Wołoszyn, Zapomniane ogniwo.
Konspiracja młodzieżowa na ziemiach polskich 1944–56,
Warszawa 2019, 72 s., ISBN 978-83-8098-833-0 

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży.

Organizacje młodzieżowe powstawały niezależnie od formacji związanych 
z AK, DSZ, Zrzeszeniem „WiN” i NSZ (podziemiem dorosłym). Brakowało im 
również autorytetu Polskiego Państwa Podziemnego i centralnego kierow-
nictwa, które koordynowałoby ich działalność w skali ogólnopolskiej. Mło-
dzi ludzie stworzyli bowiem wiele pojedynczych i niepowiązanych ze sobą 

grup. Mimo tych wszystkich zastrzeżeń tajne związki młodzieżowe stanowiły integralną część 
II konspiracji niepodległościowej (powojennej). Jej uczestników łączyła bowiem mentalna więź. 
Przyświecały im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony 
własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie niepodległości, 
rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej. Konspiratorzy dzielili także wspólny los 
bezskutecznej, w sensie ogólnym, walki z systemem. Pracownicy UB stosowali wobec nich ten 
sam rodzaj represji: tropienie, śledztwa i wysokie wyroki, do kary śmierci włącznie.
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Bogusław Wójcik, Niepodległościowe organizacje młodzieżowe
na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956,
Rzeszów 2009, 512 s., wkładka zdjęciowa 16 s.,
ISBN 978-83-7629-047-8 

W książce zgromadzone zostały materiały obrazujące działalność młodzieżowych 
organizacji niepodległościowych na Rzeszowszczyźnie w latach 1944–1956. 
Młodzieńczy idealizm oraz postawa buntu wobec terroru „władzy ludowej” i prób 
sowietyzacji społeczeństwa polskiego doprowadziły w tym czasie do powstania 
organizacji lub grup o różnym stopniu formalnego powiązania i jasności progra-

mowej. W większości opisanych przypadków ich działalność sprowadzała się do akcji propagando-
wych, walki o zachowanie kultury i tożsamości narodowej oraz przygotowań do udziału w kolejnej 
wojnie światowej. Wniosek ten potwierdzają prezentowane dokumenty programowe poszczególnych 
organizacji młodzieżowych.

Tomasz Gałwiaczek, Damian Banasz,
Niepokorni. Podziemna organizacja harcerska „Jednostka Sokołów”,
Wrocław 2019, 48 s. 

Komiks wraz z filmem prezentują historię konspiracyjnej organizacji har-
cerskiej „Jednostka Sokołów”, działającej w powiecie oławskim w latach 
1950–1951. Powstała ona jako wyraz oporu przeciwko przymusowej ko-
lektywizacji wsi i stalinizacji życia w Polsce. Przejawem jej działalności była 
praca samokształceniowa, podejmowanie akcji ulotkowych i plakatowych 
oraz gromadzenie broni w przypadku konieczności podjęcia zbrojnej walki 
z systemem komunistycznym w Polsce. Na przełomie lat 1951–1952 organi-

zacja ta została rozbita przez funkcjonariuszy UB, a jej członkowie aresztowani i skazani na kary 
więzienia lub obozu dla młodocianych więźniów politycznych w Jaworznie. 
Komiks przedstawia harcerzy „Jednostki Sokołów” w latach 1950–1952, natomiast 
w filmie zaprezentowano wspomnienia bohaterów przywołujących po latach dra-
matyczne wydarzenia z czasów ich młodości. 
Wydawnictwo przeznaczone jest do celów edukacyjnych i wydawane będzie 
nieodpłatnie zainteresowanym placówkom oświatowym.
Więcej informacji – Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej, Wrocław, ul. Długosza 48, 
tel. 71 326 97 66, fax 71 326 97 40.

Tomasz Wilczkiewicz, Waleczny Tadzio, Łódź 2019, 28 s. 

Komiks upamiętnia postać Tadeusza Jeziorowskiego, przedstawiciela pokolenia, 
które z bronią w ręku, często za cenę życia, musiało walczyć o niepodległość 
Rzeczypospolitej. Jeziorowski zapisał się w historii jako bohaterski obrońca Płoc-
ka w wojnie polsko-bolszewickiej, najmłodszy odznaczony Krzyżem Walecznych, 
oraz pilot poległy w Ksawerowie pod Łodzią w walce z Luftwaffe podczas Kam-
panii Polskiej 1939 roku. 

Komiks bezpłatnie dystrybuowany w szkołach i placówkach kulturalnych Łodzi 
oraz Płocka.

Do pobrania wersja cyfrowa komiksu i ćwiczenia dydaktyczne:
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Akcja pod Arsenałem 26 marca 1943,
scenariusz Sławomir Zajączkowski,
rysunki Krzysztof Wyrzykowski,
koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja historyczna 
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski,
Warszawa 2015, 52 s. 

Marzec 1943 r. Gestapo celnie uderza w warszawskie Sza-
re Szeregi. W ręce Niemców wpada najpierw dowódca 
hufca praskiego phm. pchor. Henryk Ostrowski „Heniek”, 

a po kilku dniach – dowódca hufca „Południe” phm. pchor. Jan Bytnar „Rudy”. 
Czy złapani i katowani w siedzibie gestapo przy Al. Szucha harcerscy konspi-
ratorzy będą mieli szansę na przeżycie? Czy zostaną pozostawieni własnemu 
losowi? Na pomoc aresztowanym ruszają koledzy i przyjaciele z Grup Szturmo-
wych Szarych Szeregów z Tadeuszem Zawadzkim „Zośką”, Aleksym Dawidow-
skim „Alkiem” i Janem Rodowiczem „Anodą” na czele. Są gotowi poświęcić życie. 
Organizują akcję odbicia aresztowanych w biały dzień, w centrum miasta.

Zamach na Kutscherę,
scenariusz Sławomir Zajączkowski,
rysunki Krzysztof Wyrzykowski,
koncepcja serii, wkładka historyczna i konsultacja historyczna 
Kazimierz Krajewski, Tomasz Łabuszewski,
Warszawa 2012, 56 s. 

Listopad 1943. W okupowanej Warszawie masowo giną 
rozstrzeliwani w ulicznych łapankach mieszkańcy. Nie wia-
domo, kim jest tajemniczy dowódca policji i SS, stojący za 

rozkazami o masowych egzekucjach. Dowódca Armii Krajowej wydaje rozkaz 
ustalenia jego personaliów i likwidacji zbrodniarza.
Zadanie to otrzymują: szef wywiadu Kompanii Dyspozycyjnej „Pegaz” Kedywu 
Komendy Głównej AK „Rayski” (Aleksander Kunicki) oraz młodzież z I plutonu 
„Pegaza”, dowodzona przez „Lota” (Bronisław Pietraszewicz).

Profesor Tomasz Strzembosz (1930–2004)
Autor: MAREK WIERZBICKI 2014
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Jan Rodowicz „Anoda” (1923–1949)
Autor: EWA CELIŃSKA-SPODAR 2015

Józef Haller
Autor: BARBARA MĘCZYKOWSKA 2020

Broszura przedstawia szczegóły wychowania patriotycznego przyszłego generała, 
zdobywania przezeń wykształcenia, kolejne etapy kariery wojskowej, a także jego 
aktywność społecznikowską. Ukoronowaniem tych działań jest Błękitna Armia i za-
ślubiny Polski z morzem, a następnie Armia Ochotnicza. Jest też mowa o niełatwym 
okresie dwudziestolecia międzywojennego i późniejszym życiu na uchodźstwie.

Władysław Nekrasz
Autor: MARIAN MISZCZUK 2020

Był współzałożycielem, a potem komendantem polskiego skautingu na Rusi. 
Uczestniczył w walkach o odzyskanie przez Polskę niepodległości, a następnie 
w wojnie 1920 r. Ukończył studia rolnicze i w tej dziedzinie pracował w wolnej Pol-
sce. W 1939 r. walczył w wojnie obronnej. Wzięty do niewoli przez Sowietów, został 
zamordowany w Charkowie wiosną 1940 r.

Ryszard Kaczorowski (1919–2010)
Autor: JAN JERZY MILEWSKI 2015
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Ksiądz Ignacy Jan Skorupka
Autor: BARTŁOMIEJ KLUSKA 2020

Legendarny bohater wojny polsko-bolszewickiej, który zginął w bitwie pod 
Ossowem 14 VIII 1920 r., towarzysząc w walce żołnierzom broniącym Warszawy 
przed Armią Czerwoną.

Harcerze w wojnie polsko-bolszewickiej
Autor: TOMASZ SIKORSKI 2020

W początku stycznia 1919 r., kiedy okupacyjne wojska niemieckie przekazywały 
Armii Czerwonej Wilno, harcerze zgrupowani w oddziałach Samoobrony Wi-
leńskiej wcielonych do odrodzonego w listopadzie Wojska Polskiego starli się 
z bolszewikami. Był to najprawdopodobniej pierwszy bój harcerzy w tej wojnie. 
Kiedy latem 1920 r. wojna z bolszewikami weszła w rozstrzygającą fazę, Na-
czelnictwo ZHP zarządziło powszechną mobilizację harcerstwa. W regularnych 
oddziałach Wojska Polskiego oraz w pułkach Armii Ochotniczej walczyło oko-
ło 9 tys. harcerzy żołnierzy. Młodsi harcerze oraz harcerki masowo stawili się 

w służbach pomocniczych, aby pełnić funkcje sanitariuszy, gońców, pocztowców i wiele innych. Ich 
liczba szacowana jest na 15 tys.

Teresa Jadwiga Grodzińska
Autor: MAREK PIETRUSZKA 2020

Bohaterka była ochotniczką w wojnie polsko-bolszewickiej, sanitariuszką 4. Pułku 
Piechoty Legionów. Podczas walk pod Hrubieszowem wykazała się ogromną 
wytrwałością i hartem ducha, pracując z ogromnym poświęceniem. 1 września 
1920 r. trafiła do niewoli i została brutalnie zamordowana przez bolszewików. 
Odznaczona Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari.

Mariusz Zaruski
Autor: BARTOSZ JANUSZEWSKI 2020

Niewątpliwe zasługi Zaruskiego z okresu walk o niepodległość i granice okazały 
się zaledwie wstępem do jego osiągnięć na innych polach – w Polsce Odrodzo-
nej. Niepodległościowiec zdjął mundur, lecz nadal służył ojczyźnie – jako nie-
strudzony społecznik, wychowawca i przyjaciel młodzieży. Lista aktywności, jakim 
poświęcał się w cywilu, przedstawia się imponująco: podróżnik, fotografik, artysta 
malarz, pionier wyczynowego narciarstwa, autor wierszy i opowiadań, publicysta. 
Poczesne miejsce wśród jego pasji zajęły jednak wspinaczka górska i żeglarstwo.
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Antoni Sikorski
Autor: TOMASZ SIKORSKI 2019

W sierpniu 1914 r. wstąpił ochoczo do powstających Legionów Polskich. Po 
wojnie polsko-ukraińskiej i polsko-bolszewickiej został oficerem służby stałej 
w Wojsku Polskim. We wrześniu 1939 r. po raz kolejny objął na froncie dowódz-
two grupy operacyjnej. Mundur zdjął po 34 latach służby w 1947 r. jako podpuł-
kownik. Był z krwi i kości oficerem II Rzeczypospolitej, wiele razy odznaczonym 
za bojowe czyny i umiejętności dowódcze.

Wincenty, Jan i Maria Wierzejewscy
Autor: WAWRZYNIEC WIERZEJEWSKI 2019

Maria, Jan i Wincenty Wierzejewscy kształtowali swoją tożsamość narodową i reli-
gijną poprzez wzorce wyniesione z domu rodzinnego. Ich rodzice, Franciszek Wie-
rzejewski i Michalina z Majewskich, wywodzili się z małych wielkopolskich miaste-
czek, gdzie tradycja polska była szczególnie żywa i pielęgnowana przez miejscową 
społeczność.

Orlęta Przemyskie. Obrońcy polskich kresów
Autor: JACEK BŁOŃSKI 2020

W ostatnich dniach października 1918 r. mieszkańcy Przemyśla byli świadkami 
upadku monarchii austro-węgierskiej. W ich sercach powstała nadzieja na od-
rodzenie po latach niewoli najjaśniejszej Rzeczypospolitej pod berłem dynastii 
Habsburgów. Oprócz dorosłych działaczy polskich organizacji niepodległościowych 
i oficerów Legionów do boju w obronie polskiego Przemyśla przygotowywali się 
uczniowie – Orlęta Przemyskie.

„Biuletyn IPN” nr 5–6/2010

Numer „Biuletynu IPN” związany ze stuleciem Harcerstwa. Dzieje skautingu, który 
w Polsce szybko przybrał nazwę „harcerstwo” (odniesienie do polskiej tradycji – 
harcerz to rycerz mogący harcować, harcownik, mający prawo walczyć na przed-
polu przed bitwą na oczach wojsk) od 1910 r. do lat dziewięćdziesiątych połączono 
w tym numerze z dziejami młodzieżowych organizacji konspiracyjnych. 
Do „Biuletynu IPN” dołączono bezpłatny dodatek
płytę DVD z filmem „ONI SZLI SZARYMI SZEREGAMI”
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„Biuletyn IPN” nr 10/2001

W numerze m.in.:
Adam Dziurok – Stracenie gotartowickich harcerzy w 1942 roku
Grzegorz Baziur – Dwie konspiracje harcerskie
Grzegorz Tomasz Nawrot – Drużyna „Zawiszy”
Krzysztof Szwagrzyk – Jeden z dwudziestu dziewięciu
Jan Józef Wysocki – „Żołnierze w krótkich spodenkach” –
opowieść o samodzielnym
plutonie szturmowym „Huragan”

„Biuletyn IPN” nr 3/2001

W numerze m.in.:
Sławomir Abramowicz – Młodzieżowe organizacje
antykomunistyczne w centralnej Polsce w latach 1945–1955
Łukasz Kamiński – Odważni, młodzi ludzie 1944–1989

„Biuletyn IPN” nr 5/2019

W numerze m.in.:
Tomasz Sikorski – Bunt generała Żeligowskiego.
Harcerskie oddziały bojowe w wyprawie na Wilno
Ks. Jarosław Wąsowicz – Młodzież w walce o granice odrodzonej Polski

„Biuletyn IPN” nr 6/2003

W numerze m.in.:
Marcin Kapusta – Esbeckie podchody

„Biuletyn IPN” nr 3/2019
W numerze m.in.:
Jacek Wołoszyn – Konspiracyjne organizacje młodzieżowe
Bartłomiej Noszczak – Mała wojna z czerwonym
Kajetan Rajski – Młodzi kontynuatorzy Polski Podziemnej
Michał Wenklar – Kolumbowie. Rocznik 30
Bogusław Wójcik – „Nie myślcie, że zdołacie uniknąć odpowiedzialności”.
Zmagania mieleckich harcerzy z komunizmem
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wystawy cz. 1

Bogu i Polsce. Harcerstwo niepokorne
i niezależne w „Polsce Ludowej” (1945–1990)

Wystawa jest poświęcona dziejom harcerstwa w PRL, tj. od 1945 do 1990 roku. 
Jej celem jest przedstawienie losów polskiego harcerstwa w okresie po II wojnie 
światowej w państwie komunistycznym. Szczególny nacisk został położony na lata 
1980–1989, kiedy niezależne od władz komunistycznych środowiska harcerskie 
odrodziły się, wysuwając postulat odnowy Związku Harcerstwa Polskiego w opar-
ciu o tradycyjne harcerskie ideały. Pierwsza część wystawy, zatytułowana „Har-
cerstwo zniewolone”, ukazuje politykę władz komunistycznych wobec ZHP, jego 
zniszczenie w 1950 r., próby odrodzenia w 1956 r., a następnie podporządkowanie 

przez PZPR i przekształcenie w upolitycznioną, zbiurokratyzowaną organizację młodzieżową. Druga część 
pod tytułem „Harcerska „Solidarność” dotyczy zagadnienia środowisk, ruchów i organizacji harcerskich, 
powstałych na fali solidarnościowego buntu z sierpnia 1980 r. „Harcerstwo stanu wojennego” to kolejna 
część wystawy, w której przedstawione zostały losy niezależnego harcerstwa po 13 grudnia 1981 r., m.in. 
represje wobec instruktorów i drużyn. Część czwarta pt. „Niezależni” charakteryzuje działalność nieza-
leżnych organizacji harcerskich, a w szczególności ich udział w Białej Służbie (tzn. harcerskiej służbie 
porządkowej, sanitarnej i informacyjnej) w czasie pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1983 i 1987 r., 
w ogólnopolskich zlotach harcerskich przeprowadzanych z okazji ważnych rocznic lub wydarzeń patrio-
tycznych, pracach duszpasterstw harcerskich. Ostatnia część, czyli „Czas przełomu”, prezentuje zmiany 
w polskim harcerstwie w okresie transformacji ustrojowej 1989 r.
Materiały wykorzystane do niniejszej wystawy składają się z tekstów i ilustracji (zdjęć, dokumentów, 
czasopism, plakietek, odznak) z przewagą tych ostatnich. Zostały rozmieszczone na 25 panelach jedno-
stronnych, zewnętrznych, tzn. rozmieszczonych na wolnym powietrzu.
Wystawę przygotowało:
Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie
Delegatura w Radomiu we współpracy ze Związkiem Harcerstwa Rzeczypospolitej
Scenariusz wystawy: Marek Wierzbicki (IPN)
Koncepcja plastyczna: Przemysław Ochnia

Kapłan i wychowawca. Ojciec Stefan Miecznikowski T.J. (1921–2004)

O. Stefan Miecznikowski (1921–2004) był znanym duszpasterzem, magistrem
nowicjatu i organizatorem pomocy charytatywnej. Działał kolejno w Nowym
Sączu, Lublinie, Kaliszu i Łodzi i wszędzie zdobył sobie reputację wybitnego
wychowawcy i opiekuna duchowego. Autorzy wystawy dowodzą, że jego suk-
cesy na tym polu były w pewnej mierze skutkiem jego doświadczeń harcer-
skich. Część wystawy została poświęcona osobom, które znacząco wpłynęły na
jego rozwój intelektualny, m.in. dh. Aleksandrowi Kamińskiemu, o. Stanisławowi
Wawrynowi i o. Jerzemu Mirewiczowi. Szczególny nacisk położono na okres sta-
nu wojennego, kiedy o. Stefan kierował w Łodzi Ośrodkiem Pomocy Uwięzio-

nym, Internowanym i ich Rodzinom. Instytucja ta, działająca przy kościele oo. jezuitów, objęła opieką 
ok. 500 rodzin działaczy „Solidarności” i opozycji demokratycznej.
Autorami wystawy są: Grzegorz Nawrot (komisarz wystawy), Paweł Spodenkiewicz i Milena Romanow-
ska (projekt plastyczny). Zdjęcia pochodzą m.in. z archiwum Prowincji Wielkopolsko-Mazowieckiej Je-
zuitów w Warszawie, Instytutu Pamięci Narodowej i Narodowego Archiwum Cyfrowego. Wystawa została 
otwarta 25 października 2011 r. w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi.
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wystawy cz. 2

Trzymamy Straż nad Odrą – wystawa plenerowa

„W dniach 12–14 kwietnia 1946 r. przygotowano Dni Szczecina – zlot 
młodzieży pod hasłem »Trzymamy Straż nad Odrą«, który zgromadził ok. 
50 tys. uczestników z całego kraju. Wśród nich dominowali harcerze. Pro-
gram obchodów otwierano stwierdzeniem: »Celem uczczenia I rocznicy 
wyzwolenia Szczecina oraz zamanifestowania woli Narodu posiadania 
tego miasta Komitet Organizacyjny I Obchodu Trzymamy Straż nad Odrą 
organizuje następujące uroczystości«. Wydaje się, że był to główny i do-
minujący cel, co nie wyklucza wykorzystania imprezy także do doraźnych 
celów politycznych, w tym kampanii przed referendum zaplanowanym 

na czerwiec 1946 r. czy wywarcia presji na Polskie Stronnictwo Ludowe. Obchody planowano jako cy-
kliczne, organizowane corocznie w różnych miastach tzw. ziem odzyskanych”.

dr Radosław PtaszyńskiEkspozycja składa się z 20 banerów
o wymiarach 210x200 cm.

Zapomniane ogniwo. Konspiracyjne organizacje młodzieżowe
na ziemiach polskich w latach 1944/1945–1956

Wystawa przypomina nieznane historie konspiracyjnych organizacji, które były 
tworzone spontanicznie i niezależnie przez młodzież w latach 1944/1945–1956. 
Szacuje się, że w tym czasie istniały przynajmniej 972 podziemne związki mło-
dzieżowe, skupiające ok. 11 tys. członków. Zakładali je we wszystkich regionach 
uczniowie, studenci, młodzi robotnicy i chłopi w wieku 14–21 lat. Przyświecały 
im te same cele: przekonanie społeczeństwa do kontynuowania oporu i obrony 
własnego systemu wartości. Zasadniczym jednakże zadaniem było odzyskanie 
niepodległości, rozumianej jako warunek restytucji wolności osobistej.

Projekt IPN ma na celu przypomnieć powojenną działalność członków młodzieżowego podziemia – 
tytułowego zapomnianego ogniwa w walce o niepodległość Polski z komunizmem.

Jan Rodowicz „Anoda”

Biograficzna wystawa elementarna przygotowana przez Biuro Edukacji Naro-
dowej IPN. Opowiada o życiu i śmierci jednego z bohaterów Szarych Szeregów, 
żołnierza legendarnego batalionu AK „Zośka” por. Jana Rodowicza „Anody”. 
Przybliża jego działalność konspiracyjną, m.in. udział w słynnej akcji pod Ar-
senałem z 26 marca 1943 r., walkę w powstaniu warszawskim oraz aktywność 
w konspiracji antykomunistycznej w 1945 r. Przypomina także o jego tragicznej 
śmierci w areszcie MBP 7 stycznia 1949 r.

Mariusz Zaruski

Biograficzna wystawa elementarna „Mariusz Zaruski” została przygotowana 
przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w 
Gdańsku. W wystawie wykorzystano zdjęcia: Biblioteki Narodowej, Konsulatu 
Generalnego RP w Odessie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Mu-
zeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, książki Henryki Stępień Mariusz Zaruski. Opowieść 
biograficzna, domeny publicznej oraz zbiorów prywatnych Krzysztofa Dębskie-
go i Bartosza Januszewskiego. Partnerem wystawy jest Konsulat Generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Odessie.
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Publikacje IPN związane z tematyką harcerską
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https://ipn.gov.pl/download/1/29372/1-30361.pdf
https://ipn.gov.pl/download/1/397470/wystawazapomnianeogniwowww.pdf
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/wystawy-elementarne/133558,Jan-Rodowicz-Anoda.html
https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/wystawy/biografie-elementarne/141434,Mariusz-Zaruski.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/13542,Trzymamy-Straz-nad-Odra-wystawa-plenerowa.html
https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1/wystawy/91941,Wystawa-Zapomniane-ogniwo-Konspiracyjne-organizacje-mlodziezowe-na-ziemiach-pols.html
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MATERIAŁY AUDIO-WIDEO:

Bartłomiej Noszczak
Konspiracyjna utopia? Antykomuni-
styczny opór młodzieży w Warszawie 
1944–1956, wykład z cyklu „Warszaw-
skie wędrówki z historią”

Film na podstawie komiksu
„Akcja pod Arsenałem”

Film na podstawie komiksu
„Zamach na Kutscherę”

Seria: „90 sekund historii” 

6 MAJA 1943 R. GESTAPO ARESZTOWAŁO
HM. FLORIANA MARCINIAKA

6 MAJA 1921 R. URODZIŁ SIĘ
JAN BYTNAR PS. „RUDY” 

20 MARCA 1942 R. W WARSZAWIE POJAWIŁ SIĘ 
SYMBOL POLSKI WALCZĄCEJ

30 MARCA 1943 R. ZMARŁ
JAN BYTNAR PS. „RUDY” 

15 MARCA 1978 R. ZMARŁ
ALEKSANDER KAMIŃSKI

26 MARCA 1943 R. PRZEPROWADZONO
AKCJĘ POD ARSENAŁEM

28 STYCZNIA 1903 R. URODZIŁ SIĘ 
ALEKSANDER KAMIŃSKI
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https://przystanekhistoria.pl/pa2/audio-video/warszawskie-wedrowki-z
https://www.youtube.com/watch?v=BmDlg53Cj0Y&feature=emb_logo
https://youtu.be/wGxTUoUd-mU
https://youtu.be/wGxTUoUd-mU
https://youtu.be/Rcl0ENKYat8
https://youtu.be/LTrNW-mPPss
https://youtu.be/M9_M8azE3Ms
https://youtu.be/Ckd9ZMSwpok
https://youtu.be/mLCeiONh3mk
https://youtu.be/QBsNwW1Jm34
https://youtu.be/5rACU1-2VsU
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KSIĄŻKI – BIBLIOGRAFIA:

Bibliografia i portale internetowe nt. harcerstwa

Bibliografia harcerstwa
i portale internetowe z materiałami 
o historii harcerstwa

Obszerny wykaz ciekawszych publikacji znajduje się na s. 161
i następnych wydania internetowego (pdf) książki
Wojciecha Hausnera i Marka Wierzbickiego Sto lat harcerstwa
(w wersji papierowej s. 332 i n.).

Typową publikacją bibliograficzną zawierającą
zestawienie ponad 3 tys. pozycji są
Materiały do bibliografii harcerstwa za lata 1982–2009,
oprac. K. Kasprzyk, J. Grzeszczuk, Kraków 2010.

Pozycje wydane przed 1982 r. obejmuje trzytomowa
Bibliografia harcerska 1911–1960.
[cz. 2], 1961–1981. Suplement, 1911–1960,
oprac. W. Błażejewski, Warszawa 1981–1985.
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https://ipn.gov.pl/pl/publikacje/ksiazki/13368,Sto-lat-harcerstwa.html
https://przystanekhistoria.pl/pa2/biblioteka-cyfrowa/publikacje/23935,Sto-lat-harcerstwa.html?search=668319546
http://mbc.malopolska.pl/Content/63447/harcerz.pdf
https://przystanekhistoria.pl/download/166/73072/harcerzeinternet.pdf
https://przystanekhistoria.pl/download/166/73075/Stolatharcerstwaw1.epub
https://przystanekhistoria.pl/download/166/73078/Stolatharcerstwaw1.mobi
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PORTALE INTERNETOWE:

Bogaty zbiór prasy harcerskiej, dokumentów i fotografii, ze szczególnym 
uwzględnieniem powstania i działalności harcerstwa niepokornego i niezależ-
nego z lat 1980–1990.

http://archiwumharcerskie.pl

https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html

https://zhp.pl/

https://www.zhr.pl/

https://skauci-europy.pl/historia/

zapoznać się z wyborem archiwalnych audycji Rozgłośni Harcerskiej
zrealizowanych w latach 60., 70., 80. i 90. XX w.
https://muzeumharcerstwa.pl/index.php/rozglosnia-harcerska
skorzystać z Harcerskiego Słownika Biograficznego
https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/22-pelna-publikacja-harcerskiego-
-slownika-biograficznego
przeczytać elektroniczną wersję rocznika naukowego muzeum „Harcerstwo”
https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/1435
zapoznać się z przewodnikami archiwalnymi oraz obejrzeć
skany niektórych dokumentów i zbiorów ikonograficznych muzeum
https://muzeumharcerstwa.pl/archiwalia
http://muzeumharcerstwa.pl/ikonografia
obejrzeć przygotowane przez muzeum wystawy
https://muzeumharcerstwa.pl/wystawy
poznać historię munduru harcerskiego
https://muzeumharcerstwa.pl/mundury/item/1258-mundury

Na stronach
Muzeum Harcerstwa można m.in.:

https://muzeumharcerstwa.pl/

Na stronach MPW jest możliwe zapoznanie się z bogatymi zasobami cyfrowymi, 
obejmującymi również fotografie, biogramy i notacje wspomnień harcerskich 
uczestników Powstania.

Na stronach internetowych ZHP znajduje się m.in. Centralny Bank Pomysłów, 
zawierający również propozycje zbiórek, gier itp. związanych z historią. Bardzo 
ciekawym materiałem jest Teka drużynowego. Harcerki i harcerze w Po-
wstaniu Warszawskim, red. A. Kazek, Warszawa 2014.
Do pobrania:
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/tekaharcerzewpowstaniuinternet-
komplet.pdf

W ramach realizowanego przez ZHR programu „Niepodległa 1918–2018” zamiesz-
czono m.in. artykuły o harcerzach zaangażowanych w walkę o niepodległość.
https://niepodlegla.zhr.pl/inspiracje/artykuly/

Ciekawą ofertę, zawierającą liczne biografie i reprinty wydawnictw przedwojennych, 
przedstawia Wydawnictwo ZHR.
https://siedemgor.pl/pl/c/Wydawnictwo-ZHR/81

Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu Europej-
skiego przedstawia swoją historię w nawiązaniu do tradycji skautowej i harcerskiej.

Bibliografia i portale internetowe nt. harcerstwa
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http://archiwumharcerskie.pl
https://www.1944.pl/zasoby-muzeum.html
https://zhp.pl/
https://www.zhr.pl/
https://skauci-europy.pl/historia/
https://muzeumharcerstwa.pl/
http://archiwumharcerskie.pl
https://muzeumharcerstwa.pl/
https://www.1944.pl/
https://zhp.pl/
https://www.zhr.pl/
https://skauci-europy.pl
https://muzeumharcerstwa.pl/index.php/rozglosnia-harcerska
https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/22-pelna-publikacja-harcerskiego-slownika-biograficznego
https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/1435
https://muzeumharcerstwa.pl/component/k2/item/22-pelna-publikacja-harcerskiego-slownika-biograficznego
https://muzeumharcerstwa.pl/archiwalia
http://muzeumharcerstwa.pl/ikonografia
https://muzeumharcerstwa.pl/wystawy
https://muzeumharcerstwa.pl/mundury/item/1258-mundury
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/tekaharcerzewpowstaniuinternetkomplet.pdf
http://cbp.zhp.pl/wp-content/uploads/2014/08/tekaharcerzewpowstaniuinternetkomplet.pdf
https://niepodlegla.zhr.pl/inspiracje/artykuly/
https://siedemgor.pl/pl/c/Wydawnictwo-ZHR/81
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Fragmenty notacji

Fragmenty notacji
nagranych przez pracowników
Wydziału Notacji i Opracowań Multimedialnych
Biura Edukacji Narodowej IPN

Jerzy Pertkiewicz
(ur. 25 lutego 1920 r. w Czortkowie, zm. 30 czerwca 2018 r.) – doktor farmacji, żołnierz kam-
panii wrześniowej i Armii Krajowej (ps. „Drzazga”), pułkownik w stanie spoczynku, harcmistrz 
i harcerz Rzeczypospolitej, kawaler Krzyża Srebrnego Orderu Wojennego Virtuti Militari.

Leszek Zabłocki
(ur. 9 sierpnia 1924 r. w Warszawie) – polski działacz kombatancki, weteran II wojny świato-
wej, więzień Pawiaka i trzech obozów koncentracyjnych. Od 2015 r. członek Rady Naczelnej 
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a od 2017 r. członek zarządu Okręgu Mazowiec-
kiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Działalność w harcerstwie w Kaliszu przed II wojną 
światową, udział w obozach i międzynarodowych zlo-
tach (Praga, Gödöllő), wsparcie wojska dla harcerzy.

Działalność w 3. WDH im. ks. Józefa Poniatowskie-
go w Warszawie przed II wojną światową, harcerstwo 
szkołą życia, udział w obronie przeciwlotniczej (gasze-
nie bomb zapalających) podczas oblężenia Warszawy 
w 1939 r., przejście harcerzy z 3. WDH do konspiracji, 
wstąpienie do Związku Jaszczurczego.

Udział harcerzy ochotników
w bitwie nad Bzurą w 1939 r.
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Bogusław Kamola
(ur. 25 sierpnia 1930 r. w Warszawie) ps. „Hipek” – harcerz, uczestnik tajnych kompletów i małego 
sabotażu, członek Szarych Szeregów. Podczas Powstania Warszawskiego był w 400. drużynie 227. 
plutonu harcerskiego na Żoliborzu, gdzie działał m.in. w służbie łączności kanałowej. Po kapitulacji 
w niewoli niemieckiej, wyzwolony przez wojska amerykańskie, wstąpił do 1 Dywizji Pancernej gen. 
Maczka. W 1946 r. wrócił do Polski, ukończył studia, pracował w handlu zagranicznym.

Wstąpienie do konspiracyjnego harcerstwa w War-
szawie, formy działania, znaczenie wychowania har-
cerskiego, przyjęcie pseudonimu.

Wybuch Powstania Warszawskiego na Żoliborzu, 
przyłączenie do harcerskiego plutonu 227.

Zadania wywiadowcze wykonywane przez 
harcerzy Szarych Szeregów.

Okoliczności złożenia przyrzeczenia harcerskiego 
w konspiracji.

Przydział do służby w kanałach, organizacja, 
przygotowania.

Trzydniowe ćwiczenia Grup Szturmowych w lesie 
pod Warszawą.

Fragmenty
notacji 
 
Bogusław 
Kamola

cz. 1

Fragmenty notacji

s. 5
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 6
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

U



317

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej /

Przystosowanie do specyfiki służby kanałowej
w miarę nabywanego doświadczenia.

Kontrola ruchu w kanałach, służba wartownicza.

Czas wolny podczas Powstania, rozrywki harcerskie, 
wyprawy po żywność, przepustka do domu.

Udrażnianie kanałów blokowanych przez Niemców.

Transporty broni kanałami.

Spotkanie grupy Żydów ukrywających się w kanałach.

Kapitulacja Powstania, obóz w Pruszkowie,
transport do obozu jenieckiego.

Długość trasy i tempo przejścia, zagrożenie 
ze strony Niemców.
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Wojciech Grzesiakowski
(ur. 11 lutego 1932 r. w Kamienicy Dolnej) – harcerz, członek tajnej organizacji Żołnierze Wolnej 
Polski. Wyrokiem WSR Rzeszów z dnia 24 grudnia 1952 r. skazany został na 9 lat pozbawienia 
wolności. Karę odbywał w zakładach karnych i ośrodkach pracy do 31 stycznia 1956 r.

Jerzy Krakus
(ur. w 1934 r. w Warszawie) – harcerz 129. Warszawskiej Drużyny Harcerzy (od 1947 r.), w której 
odbył tajne szkolenie wojskowe. W lipcu 1952 r. aresztowany i w lutym 1953 r. skazany na 2,5 
roku więzienia ze skierowaniem do ciężkiego obozu pracy. Więziony do września 1953 r.

Tworzenie drużyn harcerskich po II wojnie światowej 
w okolicach Jodłowej, podjęcie działalności w tajnej 
organizacji Żołnierze Wolnej Polski.

Refleksja o znaczeniu bohaterów Szarych Szeregów 
dla współczesnej Polski.

Fragmenty
notacji 
 
Wojciech
Grzesiakowski

Fragmenty
notacji 
 
Jerzy
Krakus

Fragmenty notacji

s. 6
powrót: Podst. 
programowa
hist. - szk. podst.

s. 7
powrót: Podst.
programowa hist.
lic./tech. zakr. podst.

U



319

Harcerstwo w służbie Rzeczypospolitej / Zenon Fajger

W skautowej rodzinieĆwiczenia
do notacji

Zenon Fajger

informacje wstępne:
Zestaw ćwiczeń może zostać wykorzystany w czasie lekcji poświęconych problemom polityki 
międzynarodowej II Rzeczypospolitej, kształtowania granicy polsko-czechosłowackiej i losów 
Polaków poza granicami państwa. Pokazując ważny fragment historii harcerstwa, podkreślają 
międzynarodowe powiązania tego ruchu, a także rolę we wspieraniu polityki państwa.

cele wszystkich ćwiczeń – uczeń: 
lokalizuje w miejscu i czasie wydarzenia;
tworzy krótką notkę biograficzną i definicję;
wyjaśnia znaczenie kontaktów międzynarodowych harcerstwa przed II wojną światową;
podaje przykłady wsparcia dla harcerstwa ze strony państwa i wojska; 

czas potrzebny na realizację ćwiczeń:
ĆWICZENIE 1. Wykonanie poleceń 1–2 powinno zająć ok. 15 minut (wliczając obejrzenie 
notacji – 4 min). Wykonanie polecenia 3. może zająć trochę więcej czasu, w zależności od 
sprawności uczniów w wyszukiwaniu i opracowaniu informacji, więc wydaje się korzystne 
zadanie go jako pracy domowej.
ĆWICZENIE 2. Ok. 20 minut (wliczając obejrzenie notacji – 4 min).

poziom trudności:
ĆWICZENIE 1. Podstawowy.
ĆWICZENIE 2. Rozszerzony.

źródła materiały pomocnicze:
Fragment notacji wideo relacji Jerzego Pertkiewicza;
Fotografia J. Pertkiewicza opublikowana w kwartalniku
„Skaut. Harcerskie pismo historyczne”, Tarnów, nr 1 [31] 2013;
Mapki do wykonania ćwiczeń;
Internet.

przebieg:
Uczniowie zapoznają się z notacją nr 1, w której Jerzy Pertkiewicz opowiada o swojej działal-
ności harcerskiej podczas nauki w gimnazjum w Kaliszu przed II wojną światową. Następnie 
pojedynczo, w parach lub małych grupkach wykonują polecenia:

�
�
� 
�

�
�

� 
�

„W skautowej rodzinie”

U
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Ćwiczenia
do notacji

ćwiczenie
nr 1

polecenie 1.1, zadanie z mapą:
NA MAPCE KONTUROWEJ WPISZ WE WŁAŚCIWYCH MIEJSCACH (ZAZNACZONYCH 
STRZAŁKAMI) NAZWY MIEJSCOWOŚCI, W KTÓRYCH JERZY PERTKIEWICZ UCZESTNI-
CZYŁ W MIĘDZYNARODOWYCH ZLOTACH SKAUTÓW. WYSZUKAJ INFORMACJĘ O TYCH 
ZLOTACH I DOPISZ DATY TYCH WYDARZEŃ.
Możesz wykorzystać kalendarium znajdujące się
w tece edukacyjnej „Harcerze w służbie Rzeczypospolitej”

polecenie 1.2, fotografia:
Jerzy Pertkiewicz wspomina spotkanie z ważną dla skautingu osobą. W czasie zlotu miał ze 
sobą aparat fotograficzny i wykonał jej zdjęcie.
WPISZ IMIĘ I NAZWISKO OSOBY, KTÓRĄ PRZEDSTAWIA PONIŻSZA, WYKONANA 
PRZEZ J. PERTKIEWICZA, FOTOGRAFIA, A NASTĘPNIE NAPISZ KRÓTKĄ NOTKĘ BIO-
GRAFICZNĄ ZAWIERAJĄCĄ INFORMACJĘ O JEJ ZNACZENIU DLA SKAUTINGU.
Potrzebne informacje znajdziesz w Internecie lub Słowniczku ważniejszych pojęć i postaci 
harcerskich występujących w materiałach źródłowych, znajdującym się w tece edukacyjnej 
„Harcerze w służbie Rzeczypospolitej”.

Imie:

_ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _

Nazwisko: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

polecenie 1.3:
Dla zlotu w Gödöllő J. Pertkiewicz używa obcojęzycznej nazwy Jamboree.
DOWIEDZ SIĘ (Z INTERNETU), CO ONA OZNACZA, OD KIEDY I JAK CZĘSTO ORGA-
NIZOWANE SĄ JAMBOREE, JAKI JEST ICH CEL I ZNACZENIE? ZAPISZ TO W FORMIE 
KRÓTKIEJ DEFINICJI.

ĆWICZENIE nr 1

zobacz: https://skaut.tarnow.pl/media/numery/sk_31_01.pdf

Zenon Fajger
„W skautowej rodzinie”

s. 319
powrót: wstęp
Ćwiczenia
do notacji
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Ćwiczenia
do notacji

ćwiczenie
nr 2

polecenie 2.1:
J. Pertkiewicz wspomina, że w drodze powrotnej z międzynarodowych zlotów uczestniczył 
wraz z innymi harcerzami w wędrówce po Śląsku Zaolziańskim.
W GRANICACH JAKIEGO PAŃSTWA ZNAJDOWAŁO SIĘ WÓWCZAS ZAOLZIE?
NA MAPCE KONTUROWEJ POWYŻEJ ZAZNACZ JEGO OBSZAR.

polecenie 2.2:
KTO FINANSOWAŁ TE WĘDRÓWKI? JAKIE ZADANIE MIELI W ZWIĄZKU Z TYM HARCE-
RZE? DLACZEGO BYŁO TO WAŻNE Z PUNKTU WIDZENIA FINANSUJĄCEJ INSTYTUCJI?

polecenie 2.3:
JAKA JESZCZE INSTYTUCJA WŁĄCZAŁA SIĘ WE WSPIERANIE HARCERSTWA?
PODAJ PRZYKŁADY WSPARCIA PRZYWOŁANE W RELACJI J. PERTKIEWICZA.

ĆWICZENIE nr 2

San

Bug

W
ezera

Dunaj

Cisa

Odra

Budapeszt

Monachium

Berlin Warszawa

Cieszyn

miejscowość: ____________

miejscowość: ____________

data zlotu: ________________

data zlotu: ________________

Zenon Fajger

s. 319

s. 320

„W skautowej rodzinie”

powrót:
Ćwiczenia do 
notacji, ćw. nr 1

powrót: wstęp
Ćwiczenia
do notacji

U
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Hieronim Dekutowski
(1918–1949) – żołnierz Polskich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie, Cichociemny, oficer Armii Krajowej i Zrzesze-
nia „Wolność i Niezawisłość”, ofiara komunistycznej 
zbrodni.
W 1934 r. wstąpił do I Drużyny Harcerzy im. gen. Hen-
ryka Dąbrowskiego, która działała przy tarnobrzeskim 
gimnazjum. Od 1935 r. należał do II Drużyny Harce-
rzy im. Jana Mastalerczyka. Był w niej zastępowym. 
W 1935 r. wziął udział w Jubileuszowym Zlocie Związ-
ku Harcerstwa Polskiego w Spale. W 1937 r. II DH im. 
Jana Mastalerczyka została przekształcona w II Wod-
ną Drużynę Harcerską im. gen. Mariusza Zaruskiego. 
Dekutowski działał w niej jako przyboczny hufcowego, 
będąc prawą ręką harcmistrza Ignacego Płonki. W la-
tach 1935–1938 należał też do szkolnego hufca Przy-
sposobienia Wojskowego. To właśnie w harcerstwie 
i w PW Dekutowski, oprócz zaprawy fizycznej, zdo-
bywał pierwsze szlify jako zwiadowca (odznaczał się 
dużym sprytem i orientacją w czasie gier terenowych). 
Przez kolegów był określany mianem „zapiłowanego 
harcerza”. Wielkie wsparcie dawał mu ojciec, który 
należał do miejscowego Koła Przyjaciół Harcerstwa.
Józef Haller
(1873–1960) – generał broni WP, legionista, działacz 
polityczny i społeczny. W 1918 r. objął dowództwo Ar-
mii Polskiej we Francji. 10 lutego 1920 r. dokonał aktu 
„zaślubin Polski z Morzem”. Podczas wojny z bolsze-
wikami organizował Armię Ochotniczą i dowodził fron-
tami północno-wschodnim i północnym. Po 1926 r. 
przeniesiony w stan spoczynku. Działał w opozycji an-
tysanacyjnej. Podczas II wojny światowej minister bez 
teki w rządzie gen. Sikorskiego na uchodźstwie. Po 
wojnie na emigracji.
Ze skautingiem zetknął się we Lwowie, gdzie od 
1912 r. zaangażowany był w działalność Towarzystwa 
Gimnastycznego „Sokół”, które patronowało powsta-
waniu pierwszych drużyn. Jako zawodowy oficer (na 
emeryturze) prowadził ćwiczenia wojskowe drużyn 
sokolich oraz skautowych, był instruktorem na let-
nich kursach w Skolem. W wolnej Polsce pełnił funk-
cję przewodniczącego ZHP (1920–1923), a później 
przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego 
ZHP (1927–1931).
Anna Jenke
(1921–1976) – Służebnica Boża, pedagog, pisarka, 
magister filologii, działaczka społeczna. Po wojnie, 
wbrew polityce oświatowej władz PRL, konsekwent-
nie prowadziła działalność wychowawczą w oparciu 
o wartości chrześcijańskie, miała w czasie swojej
pracy wychowawczej wśród uczniów 25 powołań ka-
płańskich. Szczególną troską otaczała młodzież z tzw.
marginesu społecznego i "dzieci ulicy". Opiekowała się
też biednymi, chorymi i samotnymi ludźmi. Wszystkim
niosła pomoc moralną i materialną. W 1993 r. Kuria
Metropolitarna w Przemyślu, mając na uwadze po-

wszechną opinię o świętości Anny, rozpoczęła proces 
beatyfikacyjny na szczeblu diecezjalnym.
Uczęszczając do Żeńskiego Gimnazjum Humani-
stycznego, a następnie Liceum Ogólnokształcącego 
Sióstr Niepokalanek w Jarosławiu, w 1937 r. wzięła 
udział w kursie drużynowych i złożyła przyrzeczenie 
harcerskie. W latach 1937–1939 pełniła funkcję dru-
żynowej III Drużyny Harcerek im. Anny Chrzanow-
skiej, działającej przy szkole Sióstr Niepokalanek. Od 
pierwszych dni wojny wraz z harcerkami angażowała 
się w różne akcje: organizowanie zapasów na żyw-
ności, kompletowanie apteczek, pomoc rannym, pra-
ca w szpitalu, a później wysyłanie paczek jeńcom, 
organizowanie pomocy dla biednych i opuszczonych 
dzieci. Pracowała w Radzie Głównej Opiekuńczej na 
rzecz ludzi poszkodowanych i biednych. Urządzała 
wraz z harcerkami zbiórki dla Powstańców Warszawy, 
odwiedzała chorych i biednych w domach prywatnych. 
W latach 1942–1944 uczestniczyła jako nauczycielka 
w tajnym nauczaniu. Związki z harcerstwem utrzymy-
wała podczas studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim 
w Krakowie, które rozpoczęła w 1945 r.
Ryszard Kaczorowski
(1919–2010) – polski polityk, działacz społeczny, po 
1945 r. na emigracji, członek Rady Narodowej Rze-
czypospolitej Polskiej. W latach 1989–1990 prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. 22 grudnia 
1990 r. złożył urząd na ręce nowo wybranego w pierw-
szych, od zakończenia II wojny światowej, wolnych 
wyborach w kraju i zaprzysiężonego prezydenta RP 
Lecha Wałęsy. 
W 1931 r. wstąpił do drużyny im. Andrzeja Małkow-
skiego w rodzinnym Białymstoku, w której doszedł 
do funkcji drużynowego. W sierpniu 1939 r. został 
zastępcą Komendanta Pogotowia Wojennego Harce-
rzy w Białymstoku. Po zajęciu ziem wschodnich przez 
wojsko sowieckie przeszedł do konspiracji, jako za-
stępca hufcowego tajnego hufca w Białymstoku, który 
w listopadzie 1939 r. wszedł w skład Szarych Szere-
gów. W styczniu 1940 r. został hufcowym i jednocze-
śnie zastępcą Komendanta Chorągwi Białostockiej 
oraz łącznikiem między Szarymi Szeregami a Komen-
dantem Związku Walki Zbrojnej, a w czerwcu objął 
funkcję Komendanta Chorągwi.
Aresztowany przez NKWD 17 lipca 1940 r. został ze-
słany na Kołymę. Zwolniony z łagru na mocy amnestii, 
w marcu 1942 r. wstąpił do Armii Polskiej w ZSSR. 
Jako żołnierz 2. Korpusu, w Liceum Dywizyjnym przy-
gotowywał się do matury i prowadził krąg starszohar-
cerski. W marcu 1946 r. otrzymał stopień harcmistrza.
W sierpniu 1946 r. przybył do Wielkiej Brytanii, gdzie 
przyczynił się do rozwoju jednostek harcerskich. 
W 1948 r. został członkiem Głównej Kwatery Harcerzy 
ZHP pgK. W latach 1955–1967 pełnił funkcję Naczel-
nika Harcerzy. Był Komendantem reprezentacji pol-
skiej na Międzynarodowym Jubileuszowym Jambo-
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Zdzisław Peszkowski
(1918–2007) – oficer Wojska Polskiego, doktor filozo-
fii, duchowny rzymskokatolicki (1954), prałat domowy 
Jego Świątobliwości (1970), Honorowy Kapelan Ojca 
Świętego. 
We wrześniu 1939 r. jako podchorąży wzięty do nie-
woli sowieckiej trafił do obozu w Kozielsku. W czasie 
zbrodni katyńskiej znalazł się w nielicznej grupie skie-
rowanej do innego obozu i po amnestii w 1941 r. wstą-
pił do armii gen. Andersa, z którą opuścił ZSRS. Po 
zakończeniu II wojny światowej pozostał na emigracji. 
Aktywnie działał z środowisku polonijnym, organizował 
też pielgrzymki do Polski i pomoc dla kościoła w kraju. 
W 1988 r. po raz pierwszy stanął w Katyniu nad ciałami 
pomordowanych współtowarzyszy niewoli z Kozielska. 
Rozpoczął misję, której bez reszty poświęcił ostatnie 
lata życia – walkę o ostateczne wyjaśnienie i upamięt-
nienie ich tragicznego losu. Został kapelanem Rodzin 
Katyńskich, był założycielem i prezesem Fundacji „Gol-
gota Wschodu”, która m.in. podjęła uwieńczone suk-
cesem starania o stworzenie cmentarzy wojskowych 
w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Dzięki zabiegom 
ks. Peszkowskiego powstały liczne pomniki i miejsca 
pamięci ku czci Polaków zamordowanych w ZSRS. 
W 1990 r. powrócił na stałe do Polski, ale nadal utrzy-
mywał kontakty ze środowiskami emigracyjnymi.
W czasie nauki w szkole w Sanoku wstąpił do har-
cerstwa i w 1928 r. złożył Przyrzeczenie Harcerskie. 
W 1936 r. mianowany drużynowym 2. Drużyny Har-
cerskiej im. kpt. Franciszka Żwirki. W 1937 r. odde-
legowany do szkoły zuchmistrzów ZHP Aleksandra 
Kamińskiego, który po kursie przyjął go na instruktora 
Szkoły Harcerskiej w Górkach Wielkich k. Skoczowa. 
W 1938 r. uzyskał stopień instruktorski podharcmistrza. 
Harcerstwem zajmował się również w czasie wojny. 
W przekształconej w 2. Korpus Polski armii Andersa 
zorganizował krąg harcerski „Podkówka” i uzyskał sto-
pień harcmistrza. Skierowany do pracy z ewakuowa-
ną z ZSRS młodzieżą, organizował harcerskie życie 
w Teheranie, Isfahanie, Karaczi, Palestynie, a następ-
nie w Indiach. W 1946 r. został mianowany zastępcą 
Komendanta ZHP na Wschodzie i wizytatorem wy-
chowania harcerskiego na Indie. Od 1983 r. do śmierci 
pełnił funkcję Kapelana Naczelnego ZHP pgK.
Witold Pilecki
(1901–1948) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, 
uczestnik walk z bolszewikami w latach 1919–1920, 
współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej w 1939 r., żoł-
nierz Armii Krajowej, więzień i organizator ruchu opo-
ru w KL Auschwitz. Autor raportów o Holocauście, 
tzw. Raportów Pileckiego. Oskarżony i skazany przez 
władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmier-
ci, stracony w 1948 r. Unieważnienie wyroku nastąpiło 
w 1990 r. Pośmiertnie, w 2006 r. otrzymał Order Orła 
Białego, a w 2013 r. został awansowany do stopnia 
pułkownika. 

Wychowywał się w Wilnie, gdzie w trakcie nauki w gim-
nazjum im. Joachima Lelewela w 1914 r. wstąpił do 
zakonspirowanego harcerstwa. Po wybuchu I wojny 
światowej wraz z rodziną ewakuował się na wschód 
do Orła, gdzie był zastępowym i przybocznym Pierwszej 
Orłowskiej Drużyny Harcerskiej im. księcia Józefa Po-
niatowskiego, a później założył własną drużynę. 
20 grudnia 1918 r. wspólnie z grupą harcerzy zaciągnął 
się do oddziałów Samoobrony Wileńskiej, które w noc 
sylwestrową przejęły władzę w mieście. Bronił Wilna 
przed nacierającą armią bolszewicką. W 1919 r. zało-
żył 8. Wileńską Drużynę Harcerską im. Adama Mickie-
wicza. Z harcerstwem był związany do 1923 r.
Katarzyna Piskorska
(1937–2010) – polska artystka rzeźbiarka i medalier-
ka. Jej ojciec był ofiarą zbrodni katyńskiej, w związku 
z czym zaangażowała się w działalność związaną z jej 
upamiętnianiem. Była m.in. autorką projektu Medalu 
Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Zginęła w ka-
tastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.
Od najmłodszego dzieciństwa w Warszawie wyra-
stała w atmosferze harcerskiej. Jej rodzice, ojciec 
chrzestny i wielu przyjaciół rodziny byli harcmistrzami 
zaangażowanymi w działalność ZHP. Po Powstaniu 
Warszawskim wraz z rodziną zamieszkała w Zabrzu, 
gdzie w 1947 r. wstąpiła do drużyny harcerskiej pro-
wadzonej przez starszą siostrę Annę. Wkrótce wróciła 
do Warszawy, ale był to okres likwidacji ZHP przez 
komunistów. Po 1956 r. wróciła do harcerstwa i do-
piero wtedy złożyła przyrzeczenie. Ukończyła kurs in-
struktorski i w 1959 r. uzyskała stopień instruktorski 
przewodniczki. W latach 1957–1961 była drużynową 
256. Warszawskiej Drużyny Harcerek im. hm. Włady-
sławy Martynowicz „Bratki”. W 1961 r. zawiesiła swoją
działalność w harcerstwie, ze względu na zmiany poli-
tyczne w ZHP, w latach 1975–2010 działała w Zespole
Instruktorek dawnej Organizacji Harcerek „Wędrow-
niczki po Zachodnim Stoku”. Jej krzyż harcerski zo-
stał odnaleziony na miejscu katastrofy lotniczej pod
Smoleńskiem.
Stefan Rowecki
(1895–1944) – polski wojskowy, generał dywizji Woj-
ska Polskiego, Komendant Główny Związku Walki 
Zbrojnej od czerwca 1940 r. do lutego 1942 r., dowód-
ca Armii Krajowej (dowódca Sił Zbrojnych w Kraju) 
od 14 lutego 1942 r. do 30 czerwca 1943 r., teoretyk 
wojskowości.
W 1911 r. był współorganizatorem, a następnie stał 
na czele pierwszego, tajnego zastępu skautowego 
w Piotrkowie Trybunalskim, gdzie uczęszczał do gim-
nazjum. Jego harcerska przygoda nie trwała długo, 
gdyż wkrótce przeniósł się do Warszawy i wstąpił do 
Polskich Drużyn Strzeleckich.
Kazimierz Sabbat
(1913–1989) – polski działacz emigracyjny, w latach 
1976–1986 premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej 
na uchodźstwie, w latach 1986–1989 prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
W 1926 r. wstąpił do I Mieleckiej Drużyny Harcerzy 
im. Tadeusza Kościuszki. W tym czasie w mieleckim 
gimnazjum pracę rozpoczął wybitny instruktor harcer-
ski dr Władysław Szczygieł, pod kierunkiem którego na 
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ree w 1957 r. oraz Komendantem Światowego Zlotu 
ZHP w 1969 r. na Monte Cassino i w 1982 r. w Belgii. 
W 1967 r. Naczelna Rada Harcerska wybrała go na 
Przewodniczącego ZHP. Wybrany ponownie funkcję tę 
pełnił do 1988 r. W 2009 r. został honorowym Harcmi-
strzem Rzeczypospolitej.
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terenie gimnazjum w Mielcu utworzono „Gminę szkol-
ną”, wprowadzając metodykę skautingu w proces wy-
chowania uczniów. Uczestniczył w II Zlocie Narodo-
wym ZHP w Poznaniu (1929), gdzie drużyna odniosła 
wiele sukcesów. W latach 1930–1932 stał na czele 
drużyny. W 1935 r. został członkiem, a w następnym 
kierownikiem Kręgu Starszoharcerskiego Studen-
tów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 
W 1938 r. prowadził część praktyczną Kursu Instruk-
torskiego dla Kierowników Akademickich Kręgów 
kontynuowanego w formie obozu wędrownego do 
Rumunii i Bułgarii. W wyniku nawiązanych wówczas 
kontaktów, z inicjatywy Sabbata, powstało Zrzeszenie 
Akademickich Kręgów Starszoharcerskich „Kuźnica”, 
którym energicznie kierował. W 1939 r. zmobilizowa-
ny do wojska, po agresji sowieckiej przedostał się na 
Węgry, gdzie został komendantem Polskiego Obozu 
Harcerskiego dla młodzieży uchodźczej w Somloszol-
los koło Veszprem. Za sprawne kierowanie obozem 
został mianowany harcmistrzem, po czym wyjechał do 
Francji, a po jej kapitulacji do Wielkiej Brytanii, gdzie 
wszedł w skład Tymczasowego Komitetu Harcerskie-
go (później Komitet Naczelny ZHP na Czas Wojny), 
którym od 1943 r. kierował w zastępstwie przebywają-
cej poza Londynem Olgi Małkowskiej. W tym samym 
czasie został skierowany do Sztabu Głównego PSZ 
jako referent do spraw młodzieży, którego zadaniem 
było stworzenie opieki i zapewnienie wychowania 
dziesiątkom tysięcy młodzieży, często osieroconej, 
zwłaszcza ewakuowanej z ZSRS. 
Po zakończeniu wojny, na początku 1946 r. zorganizo-
wał Ogólny Zjazd Harcerstwa w Paryżu, w wyniku któ-
rego Naczelny Komitet ZHP zamienił się w Naczelną 
Radę Harcerską poza granicami Kraju i Naczelnictwo 
ZHP pgK, łączący dotychczas istniejące organizacje 
harcerskie na emigracji. Na Zjeździe tym został wy-
brany Kierownikiem Wydziału Starszego Harcerstwa.
W 1948 r. Sabbat wraz z przyjaciółmi założył przed-
siębiorstwo „Limba Trading Co. Ltd.”, dzięki które-
mu możliwe było wspieranie materialne harcerzy. 
W latach następnych Sabbat pełnił funkcję Komisa-
rza Zagranicznego organizacji harcerzy w ZHP pgK. 
Z Harcerstwa odszedł ostatecznie w 1967 r. z chwilą 
objęcia funkcji prezesa Egzekutywy Zjednoczenia Na-
rodowego. 
Irena Sendlerowa
z d. Krzyżanowska (1910–2008) – polska działacz-
ka społeczna i charytatywna, członkini PPS i w czasie 
II wojny światowej kierowniczka referatu dziecięcego 
Rady Pomocy Żydom przy Delegaturze Rządu na Kraj 
(„Żegoty”). Sprawiedliwa wśród Narodów Świata, dama 
Orderu Orła Białego i Orderu Uśmiechu.
Po śmierci ojca zmarłego w 1917 r. na tyfus plamisty, 
młoda Irena przeprowadziła się wraz z matką do Piotr-
kowa Trybunalskiego, gdzie uczęszczała do Gimnazjum 
Heleny Trzcińskiej, a także angażowała się w działalność 
piotrkowskiego harcerstwa. Zakończyła ją w 1927 r. po 
zdaniu matury i wyjeździe na studia do Warszawy.

Stefan Wyszyński
(1901–1981) – duchowny rzymskokatolicki, biskup 
diecezjalny lubelski w latach 1946–1948, arcybiskup 
metropolita gnieźnieński i warszawski oraz prymas 
Polski w latach 1948–1981, kardynał prezbiter od 
1953 r., zwany „Prymasem Tysiąclecia”, mąż stanu, 
obrońca praw człowieka, narodu i Kościoła, doktor 
prawa kanonicznego, kaznodzieja, publicysta, kapelan 
duszpasterstwa Wojska Polskiego. Twórca akcji dusz-
pasterskich: Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego 
czy Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, inwigilowany przez 
służby bezpieczeństwa Polski Ludowej oraz umiesz-
czony w miejscu odosobnienia przez władze komuni-
styczne PRL. Pośmiertnie odznaczony Orderem Orła 
Białego. Sługa Boży/Błogosławiony Kościoła katolic-
kiego.
W latach 1912–1915 był uczniem Gimnazjum im. 
Wojciecha Górskiego w Warszawie, a później z po-
wodu wojny w latach 1915–1917 uczęszczał do Pry-
watnej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej Męskiej 
w Łomży. W szkołach tych zetknął się z rodzącym 
się na ziemiach polskich skautingiem i zaangażował 
w działalność istniejących tam drużyn. Później, już 
jako prymas Polski, odwoływał się do harcerskich 
ideałów w kontaktach z młodzieżą, a wobec przejęcia 
kontroli nad ZHP przez władze komunistyczne, utrzy-
mywał kontakty z harcerstwem poza granicami kraju, 
zwłaszcza za pośrednictwem ks. Z. Peszkowskiego. 
W 1970 r. przekazał im „Komentarz do Prawa Harcer-
skiego” swojego autorstwa.
Mariusz Zaruski
(1867–1941) – pionier polskiego żeglarstwa i wycho-
wania morskiego. Konspirator, zesłaniec, legionista, 
uczestnik walk o Spisz i wojny polsko-bolszewickiej, 
generał brygady Wojska Polskiego, adiutant generalny 
prezydenta RP. Taternik, fotografik, malarz, poeta i pro-
zaik, marynarz, żeglarz i podróżnik, grotołaz, ratownik 
górski, instruktor i popularyzator narciarstwa i turystyki 
górskiej. Założyciel Tatrzańskiego Ochotniczego Pogo-
towia Ratunkowego. 
Ze skautingiem zetknął się jeszcze przed I wojną świa-
tową w Zakopanem. W 1929 r. został głównym instruk-
torem w Ośrodku Szkolenia Morskiego w Jastarni, funk-
cjonującym przy Państwowym Urzędzie Wychowania 
Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego we współ-
pracy z ZHP. Jedną z absolwentek kursów była harcerka 
Jadwiga Wolffowa, która jako pierwsza kobieta w Polsce 
uzyskała stopień kapitana jachtowej żeglugi morskiej 
i została kapitanem jachtu pełnomorskiego „Grażyna”, 
zakupionego w 1934 r. dla harcerek. Harcerze pozazdro-
ścili koleżankom jachtu pełnomorskiego i zorganizowali 
ogólnokrajową kwestę, dzięki której zakupiono szwedzki 
szkuner „Petrea” i zaadaptowano na potrzeby jachtingu. 
Nazwany z inicjatywy gen. Zaruskiego imieniem „Za-
wisza Czarny”, flagowy szkuner polskich harcerzy na-
leżał do największych jednostek tego typu na świecie. 
Zaruski był jego kapitanem nieprzerwanie do wybuchu 
wojny. Traktował on swą pracę jako misję i nie pobierał 
za nią wynagrodzenia. Żaglowiec odbył łącznie siedem-
naście rejsów, przemierzył 14 tys. mil morskich i zawinął 
do 26 portów w dziesięciu państwach.

Zenon Fajger
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Mariusz Zaruski
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HARCERSTWO W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ

OD POCZĄTKÓW RUCHU SKAUTOWEGO DO SCHYŁKU PRL

W „Tekach edukacyjnych IPN” nauczyciele i uczniowie znajdą źródła historyczne oraz materia-
ły dydaktyczne dotyczące ostatnich 200 lat historii Polski (1795-1989). Są one odpowiedzią na 
prośby nauczycieli o wyposażenie w pomoce umożliwiające przybliżenie uczniom wszystkich, 
zwłaszcza najtrudniejszych i kontrowersyjnych, tematów z historii Polski w tym okresie.

Harcerstwo zrodziło się na początku XX wieku 
z inspiracji skautingiem powstałym w Wielkiej 
Brytanii. Szybko włączyło się w walkę narodu  
polskiego o niepodległość, stając się ogólnona-
rodowym ruchem społecznym wychowującym 
kolejne pokolenia młodych Polaków w duchu 
patriotyzmu. Harcerki i harcerze stawali na 
pierwszej linii walki oraz służbach pomocni-
czych w czasie wojen, ale też aktywnie i twór-

czo angażowali się w różnorodne formy służby 
społecznej w okresach pokoju. W czasie swojej 
ponad stuletniej historii harcerstwo dzieliło losy 
państwa i narodu polskiego. Jest ono najdłu-
żej trwającą, ideowo-wychowawczą formacją 
dzieci i młodzieży w Polsce, współcześnie 
kontynuującą swą działalność poprzez organi-
zacje harcerskie działające w kraju i skupiskach 
Polaków na całym świecie.

Źródło: Zasoby własne Archiwum Harcerskiego, Autor: NWH, Jacek Broniewski, zob. s. 293
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