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Płock, 2018 

PROPOZYCJA  

           PROGRAMOWA 



Druhno Drużynowa, Druhu Drużynowy, 

oddajemy w Twoje ręce propozycję programową, która zabierze Ciebie i Twoich 

przyjaciół na wędrówkę po nietypowym szlaku – Szlaku Stulecia Harcerstwa Płockiego. 

Szlak został wytyczony w 2012 roku – Roku Jubileuszu Harcerstwa Płockiego we 

współpracy ze harcerkami i harcerzami Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 

działającymi na terenie Płocka. W 2018 roku, w rocznicę 100-lecia odzyskania przez 

Polskę niepodległości i 100-lecia Związku Harcerstwa Płockiego, został odnowiony.  

Niniejsza propozycja powstała po to, abyś mógł wraz ze swoją gromadą, drużyną, 

kręgiem, a może także rodziną i przyjaciółmi w ciekawy sposób poznać miejsca związane 

z harcerstwem w Płocku, dobrze się przy tym bawić i przeżyć coś ciekawego. Głównym 

autorem propozycji jest phm. Alicja Nowakowska – drużynowa 12 Płockiej Drużyny 

Harcerskiej „Wojownicy Światła”, skarbniczka Hufca, instruktorka z głową pełną 

pomysłów i różnorodności. Zapraszam do przygody i poznania nieodkrytego 😉. 

Komendant Hufca ZHP PŁOCK 
hm. Mariusz Fabiszewski 

 

 

 

Szlak Stulecia Harcerstwa Płockiego 

Na przełomie listopada i grudnia 1912 roku na terenie Gimnazjum Polskiego  

w Płocku (obecnej Jagiellonki) działające koło krajoznawczo-przyrodnicze przekształciło 

się w pierwszy zastęp skautowy i przyjęło nazwę „Orły”. Młodzi chłopcy, zafascynowani 

ideą Roberta Baden-Powella, którą na grunt polski przeniósł Andrzej Małkowski, w bardzo 

krótkim czasie zyskali wielu orędowników i tak powstała pierwsza drużyna skautowa  

im. Szymona Mohorta. 

W 2012 roku płockie organizacje harcerskie obchodziły rocznicę tego wydarzenia 

- Jubileusz Stulecia Harcerstwa Płockiego. Rada Miasta Płocka podjęła także uchwałę  

w sprawie ustalenia nazwy skweru zgodnie, z którą nadano nazwę dla placu położonego 

na terenie Zalewu Sobótka - Skwer Harcerstwa Płockiego. 

Dziś będąc częścią harcerstwa płockiego chcemy byście wspomnieli wszystkie 

ważne miejsca związane ze 100-letnią tradycją naszego harcerstwa. Byście wybrali się  

w podróż Szlakiem Stulecia Harcerstwa Płockiego. 

Przygoda ta nie będzie łatwa, ale będzie tego warta.  

Zgromadźcie swoje siły i wyruszcie w trasę Naszego Szlaku. Zamiast zbiórki 

wyjdźcie w teren i w inny sposób niż zazwyczaj podążcie lekcją historii, naszej historii. 

Odkryjcie nieodkryte wracając do naszych korzeni. 

 



ZASADY 

Propozycja dotyczy wszystkich zainteresowanych – gromad, drużyn, kręgów, 

patroli stworzonych specjalnie na tą przygodę, ale i również dla każdego z Was. Jeśli 

zatem we dwoje chcecie się sprawdzić na szlaku lub chcecie zabrać ze sobą rodzinę – 

proszę, nie ma na to żadnych przeszkód. 

Trasa przebiega ulicami Płocka. Spójrzcie na mapę z zaznaczonym szlakiem oraz 10 

miejscami, które trzeba odwiedzić. 11. miejsce poznacie po wykonaniu jednego z zadań. 

Trasa nie jest krótka, dlatego odpowiednio się przygotujcie. Zabierzcie również ze sobą:  

 kartki, długopis, markery w trzech kolorach, 

 telefon komórkowy (z funkcją robienia zdjęć),  

 znicz, zapałki 

 załączoną mapę i ten cały informator. 

Na szlaku spotkacie tabliczki informacyjne. Będą one pomagały Wam zapoznać się  

z fragmentem historii i opisem miejsca, w którym będziecie. Przeczytajcie je uważnie! 

Ułatwią Wam uzupełnienie tekstu – opowieści o historii płockiego harcerstwa.  

Na tyle tabliczek będą mieścić się liczby w dwóch kolorach. Każdą liczbę musicie 

zapisać. Liczby srebrne trzeba będzie odejmować, liczby złote zawsze dodawać.  

Na koniec wyjdzie Wam jeden wynik. Będzie on bardzo potrzebny, nie zapomnijcie  

o żadnej z liczb. 

Poniżej znajdują się zadania związane ze Szlakiem. Do informatora jest załączona 

mapa, według której macie się poruszać. Kolejność punktów nie ma znaczenia. Ważne, by 

trafić do każdego z nich (pamiętajcie jest ich 11). Jeśli trasa wydaje się Wam za długa, 

proponujemy podzielcie ją na dwa etapy. Zacznijcie pierwszy etap od punktu przy Kopcu 

Harcerzy (ul. Targowa) i zakończcie na środku np. w siedzibie Hufca ZHP PŁOCK. 

Następnym razem zacznijcie od Jagiellonki kończąc na Cmentarzu Miejskim. 

Po przejściu całego Szlaku i wykonaniu wszystkich zadań spotkajcie się na zbiórce  

i podsumujcie całą trasę. Sprawdźcie czego dowiedzieliście się, zbierzcie wszystko co 

wykonaliście i stwórzcie jedną kartę do kroniki (wielkość A4, max 2 kartki). Niech znajdzie 

się w niej Wasze zdjęcie, Wasze prace, Wasze przemyślenia, no i oczywiście wszystkie 

odpowiedzi, których musieliście udzielić. 

Po wykonaniu karty do kroniki zgłoście się do hufca (z cyfrą, która Wam wyjdzie). 

Właśnie tak, po wykonaniu WSZYSTKICH zadań czekać będzie na Was… dowiecie się jak 

się spotkamy ☺ 

Powodzenia i do zobaczenia na HARCERSKIM SZLAKU, na Naszym Szlaku Stulecia 

Harcerstwa Płockiego! 

CZUWAJ! 

p.s. Jeśli będziecie mieli problem czy prawidłowo poruszacie się po szlaku podążajcie za białymi lilijkami, są wszędzie! 

 



ZADANIA 

Waszym celem jest odwiedzić wszystkie 10 punktów zaznaczonych na mapie, 

wykonać na nich poniższe zadania oraz odszukanie 11. miejsca  

i wykonanie przy nim specjalnego zadania. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie.  

Miejsca są wypisane w przypadkowej kolejności. Gdy dotrzecie do każdego z miejsc 

zapoznajcie się z tablicą informacyjną, wykonajcie zadanie oraz uzupełnijcie opowieść o 

historii płockiego harcerstwa. 

Swoją relację z przygody na Szlaku umieszczajcie na fanpage na Facebooku: 

https://www.facebook.com/SzlakStuleciaHarcerstwaPlockiego  

Powodzenia! 

Miejsc i zadania Szlaku Stulecia Harcerstwa Płockiego 

Katolicki Cmentarz Miejski w Płocku 

Zapoznajcie się z informacją umieszczoną na tabliczce tuż przy bramie głównej 

cmentarza, a następnie odnajdźcie grób Stefana Zwidzkiego. Jest niedaleko. Uzupełnijcie 

opowieść o historii płockiego harcerstwa. 

Skwer Harcerstwa Płockiego 

Sfotografujcie się. Niech Wasze zdjęcie będzie reklamą całego Szlaku Stulecia Harcerstwa 

Płockiego. Wyślijcie je nam najlepiej zaraz po jego wykonaniu na stronę Szlaku na 

Facebooku: https://www.facebook.com/SzlakStuleciaHarcerstwaPlockiego   

Ławeczka druha Wacława Milke 

Pamiętając, że Druh był założycielem najstarszego dziecięcego zespołu w Polsce - 

Harcerskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka” – zaprezentujcie swoje artystyczne 

talenty. Zaśpiewajcie lub zatańczcie, a najlepiej wyślijcie relację na fanpage. Zanotujcie 

także liczę osób, która Wam się przyglądała. Uzupełnijcie opowieść o historii płockiego 

harcerstwa. 

Liceum Ogólnokształcące im. Marsz. St. Małachowskiego 

Czy przeczytaliście tekst na tabliczce? Jeśli tak to niedaleko Was znajduje się wysoki 

pomnik. Jest to kolumna poświęcona Obrońcom Płocka 1920 r. Odnajdźcie ją. Obrona 

Płocka przed bolszewikami to ważne wydarzenie w dziejach miasta i naszego harcerstwa. 

Zastanówcie się, dlaczego? Dodatkowo obejrzyjcie pomnik dokładnie i zapiszcie co się na 

nim znajduje. Po lewej i prawej stronie znajdują się dwie podobne, ale inne rzeczy. Co to 

jest? Znajdźcie różnice i podobieństwa. 

Pomnik Władysława Broniewskiego 

Wpisując się w historię hufca napiszcie krótki wiersz o waszej drużynie. Nie zapomnijcie  

o drużynowym       

  

https://www.facebook.com/SzlakStuleciaHarcerstwaPlockiego
https://www.facebook.com/SzlakStuleciaHarcerstwaPlockiego


Dawna Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej (ul. Kolegialna, dawna siedziba hufca) 

Podczas trasy starajcie się szukać wszystkich symboli związanych z harcerstwem. 

Fotografujcie! A do Waszej kroniki wstawcie najciekawsze z Waszych prac w dowolnej 

formie – ramka dookoła karty kroniki, fotomozajka, kolaż ze zdjęć lub jedno najciekawsze 

zdjęcie z całej waszej przygody! Uwaga ciekawostka! Właśnie na ulicy Kolegialnej 21, w 

miejscu nowopobudowanego bloku, tuż obok obecnej Szkoły Muzycznej, znajdowała się 

siedziba naszego hufca. 

Liceum Ogólnokształcące im. W. Jagiełły 

Zapoznajcie się z treścią informacji na tabliczce. Odnajdźcie 5 przechodniów  

i opowiedzcie im o tym, jak Jagiellonka związana była z początkami harcerstwa w Płocku. 

Uzupełnijcie opowieść o historii płockiego harcerstwa. 

Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej (u. Krótka, obecna siedziba Hufca ZHP PŁOCK) 

Rozwiążcie krzyżówkę. Hasło wskaże Wam jeszcze jedno miejsce do odwiedzenia. Jak 

rozwiązać krzyżówkę bez haseł? Hasła są! Ale ukryte na terenie stanicy. Szukajcie małego 

pudełeczka wielkości około 12-15 cm. Drogie zuchy, jeśli krzyżówka okazała się za trudna 

dodajemy dla Was wykreślankę. Hasła do wykreślenia będą w pudełeczku, są one 

odpowiedzą na krzyżówkę. 

Pola szare wskażą Wam hasło. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejsce rozstrzelania gen. Z. Padlewskiego 

Myślenie wizualne. W graficzny sposób za pomocą rysunków  

i słów przedstawcie naszą pieśń hufca. Tylko zaraz, zaraz nie wszyscy to samo! Liczę, że 

nie wszyscy przedstawią pierwszą zwrotkę i refren! Proszę o kreatywność i pomysłowość, 

ale przede wszystkim o współpracę! Dlatego mazaki/markery w dłoń i do dzieła – zwrotka 

i refren! 

Przykład: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bratnia mogiła zwana także Kopcem harcerzy 

Podzielcie się na: mówcę i słuchaczy Mówca będzie również oceniającym. By zabawa 

miała sens nie podglądajcie! ☺ Rozproszcie się.  

Przeczytaj tekst pierwszej osobie. Niech zapamięta najważniejsze fakty i przekaże je 

następnej osobie i tak dalej… To taki głuchy telefon. Na koniec ostatnia osoba niech 

przekaże Ci całą historię. Sprawdź, ile słów kluczowych zapamiętaliście. Słów jest 10. Jeśli 

nie zapamiętaliście nazwisk imiona też się liczą ☺ 

.Płock był strategicznym miejscem dla bolszewików - miało otworzyć drogę na 

Warszawę i tyły polskich wojsk.  

Atak bolszewickiej armii rozpoczął się 18 sierpnia. Miasto zostało zaatakowane od 

rogatek Dobrzyńskich i Bielskich. Do walki z bolszewikami stanęli więc mieszkańcy 

miasta. Obronę zorganizował major Mościcki wraz z pozostałymi żandarmami. Na 

ulicach zaczęto stawiać barykady. 

Do walki włączyły się także kobiety i dzieci. Kobiety zajmowały się opatrywaniem 

rannych, a dzieci – głównie harcerze, transportem meldunków i amunicji. 

To właśnie o walczących na ulicach miasta harcerzach mówi się „Płockie orlęta”. 

Niekiedy były to dzieci – jak czternastoletni Józef Kaczmarski, 11-letni Tadeusz 

Jeziorowski czy Antolek Gradowski. 

Poświęcenie mieszkańców zostało docenione przez marszałka Józefa 

Piłsudskiego, który przyjechał do Płocka 10 kwietnia 1921 roku i odznaczył miasto 

Krzyżem Walecznych. Krzyżem Virtuti Militari odznaczono 15 osób, Krzyżem 

Walecznych – 64 osoby, w tym „Płockie orlęta” –Tadzia i Józia. 

Tajemniczy punkt 

Tajemniczy punkt nie zaznaczony docelowo na mapie, tylko na szlaku. Zapalcie znicz i 

oddajcie hołd poległym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zakończeniu całej trasy udajcie się do swojej harcówki w 

celu wykonania kroniki/ raportu po trasie. Wykorzystajcie 

zdjęcia, odpowiedzi z punktów i magiczną cyfrę. 

Odwiedźcie hufiec w godzinach jego otwarcia  

i pochwalcie się swoim raportem/kroniką (forma dowolna). 

Po objerzeniu Waszych starań w nagrodę otrzymacie 

upominek ☺ 

 



OPOWIEŚĆ O HISTORII PŁOCKIEGO HARCERSTWA  

Uwaga tekst pogrubiony jest zaszyfrowany! 

Początki harcerstwa w Płocku sięgają 1912r. i były związane ze środowiskiem młodzieży 

Gimnazjum Polskiego (później Gimnazjum im. Władysława Jagiełły). Na przełomie listopada i 

grudnia 1912r. działające Koło Krajoznawczo-Przyrodnicze przekształca się w I zastęp skautowy 

(ouóyr z ezmsca pyzcoszumłenł snę w N Dytżrię na. 

…………………………………………………………………….…………) z zmsuępkwra ……………………………………. i 

Władysławem Broniewskim na czele. Przyjmuje on imzwę „……………………”.  

Rozwijający się ruch harcerski zaznaczył się w życiu miasta, szczególnie wyraźnie w 

dramatycznych dniach sierpnia 1920r. W lipcu drużyny przeszły w stan pogotowia wojennego, a w 

sierpniu aktywnie uczestniczyły w obronie Płocka przed wojskami bolszewickimi.  

W kwietniu 1921r marsz. Józef Piłsudski w uznaniu zmsłtg hmyecyzr kdzimezrł Oyzrżca 

Wmlcezireh ……………………………………………, …………. ……………………. i ………………………………… – 

pośmiertnie.  

23 maja 1921r uchwałą nadzwyczajnego ogólnego zebrania pod przewodnictwem 

Andrzej……………………………… (założyciela Siedmioklasowej Szkoły Średniej Żeńskiej) przekazano 

notarialnie Związkowi Harcerstwa Polskiego pksnmdłkść Amjdceoneh pyzr tl. Oklcgnmlicj 21 

(dopiero pod konie 1935r. Komenda Hufca przeprowadziła się do własnego domu przy ul. 

Kolegialnej 21). 

W 1933r. Hufiec Płocki został przemianowany na Hufiec Żeglarski. 

Pod koniec 1938r hufiec harcerzy posiadał: 1 krąg starszoharcerski, 3 drużyny skautowe, 15 

drużyn harcerskich, 3 samodzielne zastępy, 21 drużyn zuchowych. Stan osobowy hufca liczył 1120 

harcerzy. 

Kadra hufca potrafiła zorganizować młodzież szkolną  

i pozaszkolną w pracy czysto harcerskiej, a także nowych sprawnościach, jak: krótkofalarstwo, 

wioślarstwo, kajakarstwo, strzelnicowo, łucznictwo, szybownictwo i spadochroniarstwo. 

Znakomite wyniki hufiec uzyskiwał nie tylko w ramach Chorągwi Mazowieckiej, lecz także w skali 

ogólnokrajowej. 

W chwili wybuchu II wojny światowej wielu starszych harcerzy brało czynny udział w 

kampanii wrześniowej, niemal we wszystkich rodzajach broni. Niezmobilizowani brali udział w 

oddziałach pomocniczych na terenie miasta, względnie wykonywali mobilizacyjne zarządzenia. 

Już na początku okupacji powstał Tajny Hufiec Harcerski. Jego celem było podnoszenie morale 

społeczeństwa poprzez wydawanie własnej prasy, szerzenie defetyzmu wśród Niemców poprzez 

ujawnianie ich zbrodni, dokumentowanie ich, zbieranie informacji o konfidentach i oprawcach, a 

następnie ujawnianie ich w opinii społecznej itp. 

Styczniowa ofensywa 1945r. Armii Radzieckiej i walczącego przy jej boku Wojska Polskiego 

przyniosła na początku 1945r. wyzwolenie ziem polskich, w tym i Płocka. Powstawały lub 

wznawiały działalność organizacje społeczne i młodzieżowe, a wśród nich – harcerstwo. 

W listopadzie ……….r. powała dytżrim myursurezim. Jcj ninejmukyca n oncykwinonca 

myursurezireh brł ……………………..., a jej skład stanowili członkowie kręgu starszoharcerskiego w 

Małachowiance oraz harcerze z innych drużyn. 

 



DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ WE WSPÓLNEJ PRZYGODZIE! 

CZUWAJ! 

  



MAPA  

SZLAKU STULECIA HARCERSTWA PŁOCKIEGO 

 

  


