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„Czuwajmy, wierni twierdz obrońce...” 

 

Zlot Stulecia Harcerstwa – Zegrze 2010 

objęty patronatem Marszałka Senatu R.P. 

 

   W dniach od 24 lipca do 7 sierpnia, Związek Harcerstwa Polskiego działający poza 

granicami Polski organizuje VIII Światowy Zlot z okazji setnej rocznicy istnienia polskiego ruchu 

skautowego.  Zlot odbędzie się nad Zalewem Zegrzyńskim, w województwie Mazowieckim, ok. 30 

km. na północ od Warszawy. Udział w Zlocie weźmie blisko 1,600 młodzieży harcerskiej z sześciu 

Okręgów ZHP – Argentyny, Australii, Francji, Kanady, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.  

Po raz pierwszy pod polskim niebem, spędzą wspólnie dwa tygodnie na zajęciach i ćwiczeniach, na 

zawodach i przy ogniskach, razem z bracią harcerską z ZHP na Litwie, Białorusi, Ukrainie i z 

Kazachstanu, oraz delegacji organizacji harcerskich w Polsce.  

 Honorowy patronat nad Zlotem objął Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Bogdan 

Borusewicz.  W liście do Przewodniczącej ZHP harcmistrzyni Teresy Ciecierskiej, Pan Marszałek 

napisał: „Jestem przekonany, że przyjazd polonijnych drużyn harcerskich do Polski będzie dla nich 

wielkim wydarzeniem. Pozwoli na jeszcze większe związanie z rodzimą kulturą i tradycją. Wierzę, że 

czas spędzony przy ognisku, w bratnim harcerskim kręgu, przysporzy wielu niezapomnianych 

wrażeń, oraz pozostanie na długo w pamięci jego uczestników. Jako Marszałek Senatu, który 

sprawuje opiekę nad Polonią i Polakami za granicą cieszę się, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej ma 

swój znaczący udział w organizacji Zlotu.” 

- # - 

ZHP pgK 

 Związek Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju jest ideową i organizacyjną 

kontynuacją harcerstwa zapoczątkowanego w 1910 roku przez Andrzeja Małkowskiego i Olgę 
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Drahonowską-Małkowską i działającego w Polsce do 1939 roku z potrójną służbą – Bogu, Polsce i 

bliźnim. 

  W czasie II wojny światowej wśród wojennego wychodźstwa Polaków harcerstwo 

spontanicznie wznawiało swą działalność we Francji, Anglii, na Bliskim Wschodzie, w Indiach, 

Persji, Zambii i innych krajach, oraz w Polskich Siłach Zbrojnych.  W 1946 roku na Zjeździe w 

Enghien pod Paryżem, odbytym z udziałem Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego, przyjęto 

powojenną strukturę ZHP działającego poza Polską i obejmującego wszystkie kraje osiedlenia się 

Polaków.  Związek nasz działa nieprzerwanie, stosując sprawdzone metody harcerskie, oparte na 

metodach skautowych Lorda Baden-Powella i dostosowane do potrzeb młodzieży polskiej poza 

granicami Kraju.   

 

Nazwa i hasło Zlotu 

 Harcerstwo dało nam pewne wartości, uwidocznione w haśle „Ojczyzna, nauka, cnota” na 

lilijkach harcerskich, które kolejne pokolenia uważały za tak ważne, że czuwały nad nimi całym 

życiem, a czasem życiem za nie płaciły. Historia naszego Ruchu jest usłana przykładami ludzi, którzy 

tych wartości bronili swoją codzienną postawą – każda z tych osób stawała się twierdzą harcerskich 

zasad, harcerskiej ideologii. Tu zrodziła się myśl nazwy Zlotu TWIERDZA i hasło „Czuwajmy, 

wierni twierdz obrońce...”  

 Spotkanie młodzieży harcerskiej urodzonej poza Polską, często dziećmi, a nawet wnukami 

uchodźców i emigrantów, będzie doniosłym świadectwem, że nasz Ruch nieprzerwanie stoi na straży 

polskiego dziedzictwa i wartości skautowych.  Chcemy wspólnie świętować naszą przeszłość i 

potwierdzić naszą wierność potrójnej harcerskiej służbie. 

 

 

Zał.   Ramowy program Zlotu 

  List od Marszałka Senatu R.P. 


