
Moja przygoda z harcerstwem rozpoczęła się wiele lat temu, a dokładnie w 1963 r. kiedy rozpoczęłam naukę w 
pierwszej klasie Szkoły Podstawowej w Dziekanowie Leśnym. W tym czasie większość uczniów należała do 
harcerstwa. Najpiękniejsze harcerskie wspomnienia pochodzą z lat 1978 – 1988 r. Oprócz codziennej pracy i zabawy z 
dziećmi, biwaków , obozów, rajdów akcje  „Harcerski Gaj” i „ Mała Olimpiada Harcerska im. Janusza Kusocińskiego” 
zapadły w mojej i mam nadzieję również pamięci ówczesnych zuchów i harcerzy na długie lata.

„HARCERSKI GAJ”

Z kroniki harcerskiej:

„Pomysł zasadzenia „Harcerskiego Gaju”zrodził się na marcowej Radzie Szczepu. Postanowiliśmy w kwietniu – 
Miesiącu Pamięci Narodowej, a jednocześnie w Międzynarodowym Roku Dziecka uczcić pamięć rówieśników, którzy 
stracili życie w II Wojnie Światowej. Chcieliśmy to zrobić w sposób orginalny i tak powstała idea żywego pomnika – 
„Harcerskiego Gaju”. Wszystkim zuchom i harcerzom bardzo się to spodobało. Nasz „Gaj” miał liczyć 2000 drzew i o 
tyle sadzonek, i tak mały teren zwróciliśmy się do dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego. Był koniec marca 1979 
r. Niestety nasza akcja napotkała przeszkodę nie do pokonania, a była to tegoroczna kapryśna aura. Najpierw leżał 
śnieg, a potem cała Puszcza Kampinoska znalazła sie pod wodą. Mimo, że teren mieliśmy wyznaczony, a sadzonki 
zamówione musieliśmy czekać. Przeszdł kwiecień, a „Harcerski Gaj” był wciąż tylko naszym pomysłem. W końcu w 
maju można było nareszcie wejść w kaloszach na teren przyszłego „Gaju”. Wtedy nasza akcja potoczyła się jak lawina. 
Pierwszego dnia posadziliśmy 1500 sadzonek, a chętnych harcerzy, zuchów i dzieci niezorganizowanych do sadzenia 
było jeszcze bardzo wielu. W drugim dniu sadzenia rosło w „Harcerskim Gaju” już 5000 dębów, a chętni do sadzenia 
wciąż byli. Trzeci dzień zamknęliśmy liczbą 9000 drzew, a czwartego dnia w naszym „Gaju” szumiało 12000 dębów. 
W tym ostatnim dniu gościliśmy redaktora „Świata Młodych”. Razem z nami pracowali również leśnicy, którzy 
kierowali pracą harcerzy. To dzięki nim możemy naszą akcję uznać za udaną. Dużą pomoc okazały nam też 
Mazowieckie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Łomiankach, które wykonały i ustawiły przy naszym „Harcerskim 
Gaju” tablicę pamiątkową.

Uroczyste zakończenie naszej akcji  odbyło się 11 maja 1979 r.  Cały Szczep  im. Zawiszy Czarnego w 
odświętnej gali wraz z zaproszonymi sąsiednimi szczepami z Łomianek i Dziekanowa Polskiego oraz uczniami naszej 
szkoły udał się na polankę przy tablicy upamiętniającej naszą akcję. W uroczystości brali udział przedstawiciele Gminy, 
zakładów pracy, szkół , Kampinoskiego Parku Narodowego i Komendy Choragwi  Stołecznej ZHP. Po uroczystej 
zbiórce zaproszeni goście zasadzili obok tablicy dwie symboliczne jarzębiny. Następnie najmłodsi uczestnicy sadzenia 
zakopali butelkę z meldunkiem o zakończeniu naszej akcji.”

Tak zostało to opisane 30 lat temu w kronice harcerskiej. Ja najbardziej pamiętam nasze przemarsze ze szkoły w 
Dziekanowie do Sadowej. Każdego dnia dołączałodo nas więcej chętnych dzieci. Nie wszystkie należały do harcerstwa, 
ale bardzo chciały nam pomóc. Przechodząc ul. Miłą czuliśmy się jak na pochodzie, bo ludzie wyglądali z domów żeby 
nas pozdrowić i życzyć dobrej pracy, a my maszerowaliśmy dumni, wyposażeni w saperki i szpadle. Nikomu nie 
przeszkadzła ciężka praca. Byliśmy  pewni, że robimy coś naprawdę ważnego.

„Mała Olimpiada Harcerska im. Janusza Kusocińskiego”

Z kroniki harcerskiej z 1979 r.

„ W roku przedolimpijskim harcerze i zuchy naszego Szczepu postanowili sprawdzić swe wyniki sportowe na 
Małej Olimpiadzie Harcerskiej. Na patrona naszej Olimpiady wybraliśmy Janusza Kusocińskiego. Ogień do podpalenia 
znicza olimpijskiego przeniosła sztafeta harcerzy z grobu Janusza Kusocińskiego w Palmirach. W czasie zmagań 
powiewała na maszcie szkolnym flaga olimpijska. Nasze zawody miały obsadę „miedzynarodową”, gdyż  zaprosiliśmy 
do udziału reprezentacje sąsiednich Szczepów Harcerskich. Wielką pomoc okazali harcerzom rodzice, którzy pełnili 
funkcję sędziów i dbali o bezpieczeństwo”

To krótka notatka z kroniki. Nie sposób w niej było opisać tego co działo się  tuż przed rozpoczęciem i podczas 
zawodów. Pomysł zrodził się wśród instruktorów harcerskich z Dziekanowa Leśnego i  spotkał się z ogromnym 
poparciem dyrektora szkoły i rodziców. Wszyscy chętnie włączyli się do pomocy. Szkoła przez dwa dni, a właściwie i 
noce była do naszej dyspozycji. Trzeba było wszystko zaplanować i przygotować:  konkurencje sportowe, miejsce do 
ich rozgrywania i całą dokumentację. Nie było wtedy specjalnego boiska. Bieżnią do biegu na 60m była wygrabiona 
piaszczysta alejka przy boisku szkolnym, a sztafeta 4x60m  odbyła się na drodze do szkoły( to była trochę wyboista 



polna droga, ale nikomu to nie przeszkadzało).Linie do pchnęcia kulą wysypywaliśmy wapnem na trawie, a 
sześciometrową flagę olimpijską nocą malowaliśmy na podłodze w sali gimnastcznej.

Dla maluchów trzeba było przygotować oddzielne konkurencje. Nie starczyło miejsca na terenie szkoły, 
zrobiliśmy je na tzw. parkingu w Puszczy Kampinoskiej. Brały w nich udział wszystkie dzieci młodsze, a więc 
dorosłych opiekunów i sędziów trzeba było wielu.Najwięcej pracy miały nauczycielki klas I-III. 

Jak olimpiada to i znicz olimpijski. Od leśniczego dostaliśmy żerdzie sosnowe i zbudowaliśmy rusztowanie, na 
którym stanął „pożyczony” spod pomnika na cmetarzu metalowy znicz. Mieszanka ropy z trocinami i ogień olimpijski 
płonął przez cały dzień ( podczas następnych olimpiad przez kilka dni w moim domu nie można było wejść na strych, 
bo drewniane schody zamontowane były przy podeście na znicz). 

Bardzo chcieliśmy żeby nasza olimpiada wzorowała się na tej prawdziwej, więc „ogień olimpijski” powinna 
przynieść sztafeta. „ Olimpem” stał się dla nas grób Janusza Kusocińskiego znajdującvy się na cmentarzu w Palmirach. 
Było to następne bardzo trudne zadanie.  Pomogli nam milicjanci z Łomianek. Radiowóz „Nysa” konwojował i 
ochraniał dzieci biegnące z pochodnią (żeby nie zaprószyć w lesie ognia od cmentarza w Palmirach do trasy gdańskiej  
przewoziliśmy samochodem świecę, od której zapalaliśmy pochodnię).

Przybycie zaproszonych reprezentacji sportowych Łomianek i Dziekanowa Polskiego trzeba było zgrać z 
dobiegnięciem sztafety z Palmir. Wystawiliśmy czujki przy trasie (nie było wtedy telefonów komórkowych). Zanim 
sztafeta dobiegła od skrzyżowania na Graniczce do szkoły, harcerz stojący na czujce, na skwróty był pierwszy. 
Mieliśmy pięć minut na ustawienie i przygotowanie do uroczystego rozpoczęcia. W sztafecie chciał biec prawie każdy, 
dzieci rodzice, nauczyciele. Biegał nawet komendant posterunku MO, nieść pochdnię z „ogniem olimpijskim” to był 
wielki zaszczyt. Najważniejsza była ostatnia zmiana i zapalenie znicza. Potem podniosła chwila wciągniecia na maszt 
flagi olimpijskiej i uroczyste słowa wypowiedziane przez dyrektora szkoły „Olimpiadę Harcerską im. Janusza 
Kusocińskiego uważam za otwartą”. Moment zapalenia ognia i wciągnięcia flagi był naprawdę wielkim przeżyciem dla 
dzieci i dorosłych.Okoliczni mieszkańcy przychodzili oglądać sportowe zawody i dopingować swoje dzieci. Równie 
ważne było wręczanie nagród (medale i dyplomy). Zwycięzcy z dumą oglądali złote, srebrne i brązowe krążki.  
Niektórzy jeszcze przez kilka dni po zawodach nosili je do szkoły. Kończąc pierwszą olimpiadę obiecaliśmy, że w 
następnym roku zorganizujemy drugą.

Dotrzymaliśmy słowa. Do pomocy zgłosiło się wiele osób, każdy miał jakiś pomysł. Jedna z mam, która była 
instruktorem naszego szczepu pracowała w AWF w Warszawie. Poprzez nią nawiązaliśmy kontakt ze studentami, 
którzy zostali sędziami naszych zawodów. Również z AWF  wypożyczyliśmy ogromną gąbkę na zeskok do nowej 
konkurencji skoku w zwyż. Jednostka wojskowa z Nowego Dworu Maz. pomogła nam dostarczyć ją do szkoły. 
Potrzebny był do tego samochód ciężarowy. Dla dzieci z małej wiejskiej szkoły profesjonalny sprzęt sportowy to było 
coś. Tak jak spotkanie z mistrzem skoku o tyczce Władysławem Kozakiewiczem, który gościł u nas. W czerwcu 
wręczał medale na „Olimpiadzie” w Dziekanowie Leśnym, a w lipcu zdobył złoty medal olimpijski w Moskwie. 

Organizując pierwszą, a nawet drugą nie myśleliśmy o tym, że Mała Olimpiada Harcerska zagości w naszej 
szkole na wiele lat, a dokładnie dziesięć lat. Jubileuszowa dziesiąta odbyła się w 1988 r ( wtedy rozpoczęła się 
rozbudowa szkoły, trwała kilka lat, a po jej zakończeniu nikt już do olimpiad nie wrócił).  Kilka pierwszych było 
jednodniowych, ale w miarę zwiększania się ilości konkurencji i ilości dzieci biorących w nich udział postanowiliśmy 
na sportowo spędzać dwa dni. Pierwszego dnia odbywały się  ćwierć i pół finały, a drugiego finały, mecze w siatkówkę 
między reprezentacjami szkół, no i uroczystość wręczenia medali.

Każdego roku w maju lub czerwcu Łomianki ogarniało „olimpijskie szaleństwo”. Do pomocy przy organizacji 
włączali się już nie tylko harcerze, nauczyciele i rodzice, ale i dyrektorzy szkół, milicja, straż pożarna i służba zdrowia. 
Szpital Dziecięcy w Dziekanowie Leśnym oddał nam do dyspozycji prawdziwą karetkę pogotowia ( w pierwszym roku 
tę funkcję pełnił motocykl WFM, pożyczony od rodziców). Naczelnik Gminy ufundował puchar. Był to puchar 
przechodni, który zdobyty trzy razy po kolei przechodził na własność danej szkoły. Fundusze na organizację zawodów 
zbieraliśmy gdzie się tylko dało. Gmina, Szpital, Zakłady Drzewne, Spółdzielnia Rolniczo-Hodowlana, Straż Pożarna, 
Posterunek MO wszyscy nam pomagali, a przede wszystkim wspierali i chętnie współpracowali. Kuchnia szpitalna 
przygotowywała nawet obiady dla sędziów i kadry pracującej od rana do późnej nocy. Nie było komputerów, xera 
nawet powielarki. Wszystkie papiery  listy uczestników czy karty do sędziowania pisaliśmy i rysowaliśmy ręcznie. To 
zajmowało bardzo dużo czasu, bo i uczestników, i konkurencji było coraz więcej. Bieg na 60m, sztafeta 4x60m 



( odbywała się już na na ulicy Miłej, która przez conajmniej dwie godziny była zablokowana dla ruchu), skok w dal, 
pchnięcie kulą, biegi przełajowe, konkurencje sprawnościowe dla młodszych no i oczywiście wyścig kolarski na trasie 
Łomianki – Dziekanów Leśny. Przy tej konkurencji wszystkie „służby” postawione były na nogi. Warszawska od 
szkoły w Łomiankach do Graniczki była zablokowana. Nawet autobusy grzecznie czekały aż kolarze dojadą do mety. 

To wszystko co działo się wokół organizacji każdej z dziesięciu naszych Olimpiad było niesamowite. Ogarniało 
nas jakieś szaleństwo. Pracy było bardzo dużo, nocna zmiana w szkole była normą na kilka dni przed zawodami, ale 
najważniejsze było to, że mogliśmy liczyć na pomoc  wielu ludzi i to nie tylko rodziców. Udawało się „załatwić” 
rzeczy, które wydawałoby sie są nie do przeskoczenia, a do tego wspaniale bawiliśmy się razem z dziećmi.


