
Obrzędowość obozu:
Obóz „Korpusu Kadetów nr2” jest elementem trwającej w Hufcu ZHP Nowy Dwór Mazowiecki Kampanii 
Bohater. Zgrupowanie podzielone będzie na Kompanje – Kompanja to podobóz. Nasza Kompanja przyjmuję imię 
generała Bolesława Ducha.

Generał Duch był dowódcą Kompanji Korpusu Kadetów nr 2 w Modlinie w latach 1924 – 25. W czasie wojny 
dowódca Dywizji Grenadierów we Francji, a następnie dowódca 3 Dywizji Strzelców Karpackich, która zasłynęła 
w bitwie o Monte Cassino.

Kadeci Korpusu nr 2 przybywają do puszczy, aby po nauce w szkole i całorocznym przebywaniu w budynkach 
sprawdzić i doskonalić swoje umiejętności. Gdy przyjdzie czas będą gotowi, aby sprostać najtrudniejszym 
zadaniom. Wstępując do Dywizji Strzelców Karpackich szykują się do zdobycia Monte Cassino

Więcej o generale Bolesławie Duchu w zakładce O nas – Życiorysy związane z ludźmi z KK2

Symbole 3 Dywizji Strzelców Karpackich, które 
mogą się Wam przydać:

Naszywka noszona na mundurze – na ramieniu

Odznaka 8 Armii Brytyjskiej – 3 DSK była jej częścią



Oznaczenie/symbol 3 DSK noszone na mundurze pod Poland

Odznaka pamiątkowa 3 DSK

Oznaczenie 2 Korpusu Polskiego – w jego skład wchodziła 3 DSK



Proponowane nazwy zastępów:
Pluton Sanitarny, Pluton Łączności, Pluton Artylerii, Pluton Piechoty, Pluton Pancerny, Pluton Komandosów

Obrzędowość zastępu – zadania przedobozowe dla zastępów:

- przygotowanie strojów związanych z 3 DSK

- znalezienie bohatera zastępu – do nazw należy znaleźć bohatera i poznać jego historię. 
Na obozie będzie trzeba przedstawić swojego bohatera

- przygotowanie proporca !!!)

- przygotowanie kroniki

- przygotowanie okrzyku, pląsu zastępu
- nauka pieśni „Czerwone maki na Monte Cassino”

Generał Bolesław Duch

Sztandar 3 DSK
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