Warszawa, dn. 1 października 2014 r.
Związek Harcerstwa Polskiego
Komendant Chorągwi Stołecznej ZHP
im. Bohaterów Warszawy

Rozkaz L.12/2014
Druhny i Druhowie!
Spotykamy się w 31. Rocznicę odsłonięcia pomnika Małego Powstańca. W tym dniu chcemy
uczcić w szczególności pamięć o najmłodszych bohaterach i zarazem ofiarach Powstania
Warszawskiego. Przemierzając ulice Warszawy trasami gry miejskiej, docieramy do
miejsc pamięci o nich.
1 października obchodzimy Święto Chorągwi Stołecznej ZHP im. Bohaterów Warszawy.
Starajmy się jednak - nie tylko od święta - wracać do biografii ludzi, którzy zapisali się w
historii miasta i harcerstwa. Wpisujmy w działania zastępów i drużyn zadania, które
przybliżą nam te postaci. Od niedawna możemy korzystać z uruchomionego serwisu
harcerskawarszawa.pl, który pozwala odkrywać historyczną warstwę Warszawy. W
serwisie możemy zaznaczać na mapie miejsca historyczne, miejsca wydarzeń ważnych ale
też pominiętych, o których należy przypomnieć. To idealne zadanie dla nas, harcerzy.
Zachęcam Was więc do wykorzystania portalu i odkrywania biografii Bohaterów
Warszawy.
12. Odznaczenia, pochwały i podziękowania
12.1 Dziękuję osobom zaangażowanym w organizację Święta Chorągwi, w
szczególności
- phm. Łukaszowi Berezie (Hufiec Warszawa-Centrum) - za koordynację gry
miejskiej,
- phm. Annie Ziętek (Hufiec Warszawa-Mokotów) – za wsparcie koordynacji
gry
- phm. Agnieszce Fietkiewicz-Zapalskiej (Hufiec Pruszków) - za koordynację
Służby Zabezpieczenia,
- pwd. Igorowi Sawickiemu (Hufiec Warszawa-Mokotów) – za koordynację
zabezpieczenia technicznego,
- phm. Piotrowi Stanisławskiemu (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – za
koordynację służby łączności,
- hm. Sławomirowi Otapowi (Hufiec Warszawa-Żoliborz) – za przygotowanie
okolicznościowych pocztówek,

	
  

	
  

	
  

- dh. Mikołajowi Kazimierskiemu (Hufiec Piastów) – za koordynację służby
medycznej.
12.2. Dziękuję wszystkim druhnom i druhom zaangażowanym organizacyjnie i
programowo w realizację Święta Chorągwi.

14. Inne
14.1.Podaję do wiadomości, że na czas uroczystego apelu z okazji Święta Chorągwi,
poczet sztandarowy wystawili druhowie z 244 WDH przy Młodzieżowym Ośrodku
Wychowawczym nr 3 w Międzylesiu.
14.2.Podaję do wiadomości, że gra miejska „Bohaterowie Warszawy” jest
elementem projektu „Przestrzeń bez tajemnic”, realizowanego przez
Chorągiew Stołeczną ZHP przy wsparciu finansowym m.st. Warszawy.
14.3.Podaję do wiadomości, że z okazji 31. rocznicy odsłonięcia pomnika Małego
Powstańca, Harcerski Ośrodek Techniki i Modelarstwa przy Hufcu Warszawa
Praga Północ zaprasza na wspólne tworzenie modelu Małego Powstańca w skali
1:1. Zajęcia odbędą się w sobotę 4 października, w pracowni modelarskiej na
Tarchominie (ul. Śreniawitów 12). Start o godzinie 11.00.

Czuwaj!

/-/ hm. Paulina GAJOWNIK

	
  

	
  

	
  

	
  

	
  

