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POŚWIĘCENIE SZTANDARU „ZAWISZAKÓW” GRUPY HISTORYCZNEJ
„ZGRUPOWANIE RADOSŁAW”
I KONCERT PIOSENKI WALCZĄCEJ WARSZAWY
3/11/2013r. g.16.00
„ZAWISZACY” z Grupy Historycznej „ZGRUPOWANIE RADOSŁAWA” oraz FUNDACJA „W KRĘGU
KULTURY”
pragną
zaprosić
na
uroczystości
poświęcenia
sztandaru
przekazanego
„Zawiszakom” przez Szare Szeregi. Uroczystościom towarzyszyć będzie oprawa artystyczna
- Koncert Piosenek Walczącej Warszawy oraz wystawa poświęcona harcerzom-poetom z okresu
Powstania.Uroczystość jest w rocznicę utworzenia „Zawiszy” - 3 listopada 1942r.
Uroczystości odbędą się dnia 3 listopada (niedziela) 2013r. o godz. 16.00 w Sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej na ul. Świętojańskiej 10 w Warszawie. Oprawa artystyczna wydarzenia – koncert oraz
wystawa przygotowana jest przez FUNDACJĘ „W KRĘGU KULTURY”
WYSTAWA POŚWIĘCONA HARCERZOM-POETOM będzie przedstawiać sylwetki (biogramy) harcerzy-poetów z
okresu Powstania Warszawskiego oraz ich wybraną twórczość, jako hołd dla ich pamięci i poległych
kolegów, wraz z wartą honorową członków GH Zgrupowanie Radosław w umundurowaniu z Powstania
(zdobyczne niemieckie „panterki” i wyposażenie).
„Zawiszacy” wystąpią „umundurowani” tak jak w Powstaniu ich poprzednicy z Szarych Szeregów,
których przedstawiciele również biorą udział w uroczystości (m.in. dh Aniela Ogińska, dh Hanna
Szczepanowska, dh Tymoteusz Duchowski).
KONCERT PIOSENEK WALCZĄCEJ WARSZAWY w wykonaniu:
Dagmary Sokalskiej - artystka Opery Narodowej, występuje zarówno w przedstawieniach operowych,
jak i koncertach oratoryjnych oraz recitalach wokalnych.
Danuty Bastek - laureatka licznych konkursów wokalnych, w tym finalistka Konkursu Debiuty w
Opolu. Ma na sowim koncie koncerty w Polsce i zagranicą.
Mariusza Dubrawskiego - pianista, kompozytor, aranżer, nauczyciel akademicki na Uniwersytecie
Muzycznym w Warszawie. Dyrektor muzyczny wielu projektów.
SZARE SZEREGI to kryptonim Związku Harcerstwa Polskiego w konspiracji podczas II Wojny Światowej.
W listopadzie 1942r. harcerzy podzielono na 3 grupy wiekowe:
1. Grupy Szturmowe „GS” – powyżej 17 roku życia,
2. Bojowe Szkoły „BS” – 15-17 lat,
3. Zawisza „Z”- !2-14 lat.
Harcerze
realizowali
program
„Dziś
Jutro
Pojutrze”,
zwierający
zadania
bieżące
oraz
perspektywiczne. Uczestniczyli w propagandzie, wywiadzie i i małym sabotażu.
W powstaniu Warszawskim w 1944r. harcerze walczyli w Zgrupowaniu Radosław Armii Krajowej.
Oddziały harcerskie „Zawisza” organizowały i prowadziły harcerską pocztę polową, łączność, opiekę
medyczną. Dh Aniela Ogińska(z której inicjatywy nastąpiło przekazanie sztandaru), dh Hanna
Szczepanowska, dh Tymoteusz Duchowski walczyli w batalionach Szarych Szeregów „Zawisza”.
„ZGRUPOWANIE RADOSŁAW” to kryptonim zgrupowania Armii Krajowej, powstałego przed Wybuchem
Powstania Warszawskiego, w skład którego wchodziły również bataliony harcerskie (m.in. „Zośka” i
„Parasol”).
Stowarzyszenie Grupa Historyczna „ZGRUPOWANIE RADOSŁAW” jest współczesną organizacją skupiającą
dzieci i młodzież oraz dorosłych, którzy kultywują tradycję Zgrupowania Radosław AK poprzez
udział w uroczystościach, inscenizacje historyczne i działalność patriotyczno-wychowawczą.
Na czele sekcji „Zawisza” GH „Zgrupowania Radosław”, skupiającą dzieci i młodzież stoi dowódca
Zbigniew Rowiński.
FUNDACJA „W KRĘGU KULTURY” powołana w 2006 roku dla wspierania kultury polskiej oraz pamięci
historycznej, związanej z walką o zachowanie pamięci o jej tożsamości, współpracuje od 2011 roku
z GH „Zgrupowanie Radosław”, dla pełniejszego przekazania, w przystępnej formie prawdy o
minionych czasach.
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