
W rocznicę Powstania Warszawskiego – młodzież pamięta 

1 sierpnia 1944 
 

 
Organizatorzy: 
Komenda Hufca Ziemi Wadowickiej ZHP 
Urząd Miasta Wadowice 

 
 
Cel uroczystości:  
 Upamiętnienie 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz święta 12 pułku piechoty 

Ziemi Wadowickiej 
 przypomnienie o udziale w powstaniu 1944 dzieci i młodzieży – harcerzy Szarych Szeregów  
 zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski oraz przekazanie młodemu pokoleniu etosu i 

idei czynu niepodległościowego Armii Krajowej, Szarych Szeregów i innych organizacji 
niepodległościowych 

 
Termin: 
1 sierpnia 2018 r., środa, godz. 16.00-17.15 
 
Miejsce: 
Wadowice Rynek 
 
Forma: 
Impreza plenerowa 
 
Zgłoszenia i opis zadania: 
Zapraszamy do udziału w imprezie wszystkich członków drużyn i gromad zuchowych Hufca Ziemi 
Wadowickiej. Akcja polegać będzie na rozdawaniu mieszkańcom Wadowic okolicznościowych kartek 
z kalendarza i naklejek - ma to na celu przypomnienie o kolejnej rocznicy wybuchu powstania. 
Prosimy o zgłoszenie delegacji (ilość osób dowolna). Zbiórka w siedzibie hufca o godz. 15.45. 
Harcerzy obowiązuje pełne umundurowanie. Prosimy o zaopatrzenie się w miarę możliwości w biało-
czerwone opaski. Delegacje przybywają z pełnoletnim opiekunem. 
 
Harmonogram działań: 
godzina 16.00-16.45 
- rozdawanie przez harcerzy mieszkańcom Wadowic i gościom okolicznościowych kartek z 
kalendarza i naklejek upamiętniających powstanie warszawskie (w tle z głośników rozbrzmiewa 
piosenka powstańcza), 
- rozłożenie na wadowickim rynku stoiska (powstańcza barykada) z widokówkami powstańczymi i 
harcerskimi; chętni będą mogli przybić na widokówce okolicznościową pieczątkę, 
godzina 16.45-17.15 
- wystawienie warty honorowej przez Harcerską Grupę Rekonstrukcji Historycznej przy tablicy 
poświęconej 12 p.p. Ziemi Wadowickiej i 12 p.p. Armii Krajowej umieszczonej na Kościele 
Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach,  
- zbiórka pocztów sztandarowych, 
- zbiórka harcerska przed tablicą z syreną alarmową o godzinie 17.00,  
- złożenie kwiatów przez przybyłe na uroczystość delegacje. 
 
Delegacje prosimy zgłaszać do 30 lipca 2018 r. na adres e-mail: robertkadela@poczta.onet.pl oraz 
wadowice@zhp.pl. Akcję koordynować będą: hm. Robert Kadela (tel. 506 085 942), phm. Dorota 
Polan (tel. 604 548 619). 
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ GMINĘ WADOWICE 


