
 

 

Propozycja programowa Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto 

– „Szlakiem Pamięci”  

Cele: 

 Rozbudzanie zainteresowań własną przeszłością, historią lokalną i 

regionalną.  

 Kształtowanie zrozumienia dla takich wartości jak: prawda, tolerancja, 

pokój.  

 Rozwijanie wrażliwości moralnej.  

 Włączenie się w akcję wspierającą budowę „Pomnika Ofiar Zbrodni 

Pomorskiej 1939 roku. 

Wstęp:  

Jesienią 1939 r. Niemcy w  ramach akcji „Intelligenzaktion” zamordowali 

dziesiątki tysięcy Polaków, wśród nich wielu harcerzy. Akcja zaplanowana przed 

wybuchem wojny i przeprowadzona według wcześniej przygotowanych list 

proskrypcyjnych doprowadziła do masowych rozstrzeliwań ludności cywilnej, 

przed wszystkim inteligenci oraz osób zaangażowanych w umacnianie 

polskości. Na terenie działania Hufca ZHP Bydgoszcz Miasto znajduje się  miejsc, 

które upamiętniają zbrodnie popełnione na Polakach w pierwszych dniach II 

wojny światowej w Białych Błotach, Nekli, Bocianowie, Dębowej Górze, Dolina 

Śmierci w Fordonie, Nowa Wieś Wielka, Tryszczyn, Bydgoszcz np. Las Gdański.  

Zadania dla zuchów  
 

1. Odwiedźcie z gromadą  jedno z miejsc pamięci związanych z 
wydarzeniami z początków II wojny światowej. 

2. Podczas majsterki wykonajcie patriotyczne kwiaty biało czerwone, flagi, 
serduszka, laurki itp., które zaniesiecie do miejsc pamięci.  

3. Włączcie się w akcję zbiórki funduszy na rzecz budowy Pomnika Ofiar 
Zbrodni Pomorskiej 1939 roku 



 
 
 
Zadania dla harcerzy i harcerzy starszych  
 
 

1. Przeprowadźcie zwiad wśród mieszkańców waszego miasta, 
miejscowości na temat „Zbrodni Pomorskiej 1939 roku” poszukajcie 
świadków tych wydarzeń.  

2. Odwiedźcie z drużyną jedno z miejsc pamięci związanych ze zbrodnią 
pomorską  
Proponowane szlaki: 

 szlak czerwony im. Jeremiego Przybory  
z Myślęcina do Doliny Śmierci, https://wirtualneszlaki.pl/szlaki-
piesze/bydgoszcz-mariampol-myslecinek-im-jeremiego-przybory-
szlak-pieszy-czerwony 
 

 szlak czarny im. Meysnera  
 https://wirtualneszlaki.pl/szlaki-piesze/bydgoszcz-myslecinek-
tryszczyn-szlak-im-meysnera-pieszy-
czarny?_sf_s=My%C5%9Bl%C4%99cinek+&_sfm_rating=0+5 
 

3. Zorganizujcie w swoim środowisku zbiórkę funduszy na rzecz budowy 
Pomnika Ofiar Zbrodni Pomorskiej 1939 roku. 

 
Zadania dla wędrowników  

 

Zdobądźcie  „Znak służby pamięci” 

Zadania – ogranicza was tylko wasza wyobraźnia  

 

Zbiórka funduszy zarejestrowana jest pod numerem 2018/1690/KS 

Puszki można odebrać w hufcu oraz na zbiórce „Spotkanie Pokoleń” w dniu 

22.05.2018 roku.  
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