
Historia i obrzędy 264 WDH-y „Żagiew” 
 

Początki drużyny są dosyć niejasne, pierwsze wzmianki pojawiają się w roku 

1957. Mniej więcej w tym roku powstała w szkole podstawowej nr 158 na ul. Ciasnej 

drużyna męska im. Jana Kilińskiego nosząca zielone chusty. Później powstała 

drużyna żeńska z pomarańczowymi barwami. Pod koniec lat 50-tych obie drużyny 

wraz z gromadą zuchową stworzyły szczep. Barwami szczepu zostały pomarańczowy i 

zielony. Tradycyjnie wszyscy harcerze noszą chusty wiązane na zielony kolor 

natomiast harcerki na pomarańczowy.  

Szczep przyjął nazwę Wars i Sawa około 20 lat po swoim powstaniu. 

Stworzona została wtedy także plakietka szczepu 

na dwóch poziomach i w dwóch kolorach: 

niebieskim (dla harcerzy) i zielonym (dla kadry). 

Aby ją zdobyć harcerze musieli wykazać się wiedzą 

o Warszawie, a mianowicie znać historię i legendy 

warszawskie oraz przejść mistrzowską próbę 

poruszania się po Warszawie.   

Nazwa drużyny Żagiew została wymyślona w 

roku 1980 w barze szwajcarskim na Nowym Świecie podczas jednej z rad drużyny. 

Nazwa ta oznacza wiecznie palący się ogień.  Charakterystyczny dla drużyny był 

zwyczaj zabierania polana z ostatniego obozowego ogniska. Przez cały rok 

przypominało ono o obozie i było dorzucane do pierwszego ogniska następnego 

letniego wyjazdu. 

Środowisko 264 posiada bogatą obrzędowość. Drużyny 264 zawsze wyróżniała 

druga zwrotka piosenki „Bratnie słowo”, brzmi ona „Bratnie słowo wzajem dane, 

niechaj będzie dotrzymane. Druh druhowi, druhnie druh. Hasło znaj: Czuj duch!”.  

Podobnie jak przyznanie chusty, Przyrzeczenie Harcerskie jest świętem 

drużyny. Zbiera się na nie cała drużyna. Osoba, która ma składać przyrzeczenie 

przychodzi wraz z drużynowym do ogniska gdzie czeka na nich cała drużyna, 

recytują Prawo Harcerskie.  Później składający przyrzeczenie 

wybiera swojego „ojca chrzestnego”, który ma go wspierać w 

jego harcerskim życiu. Składa przyrzeczenie na  ogień, barwy 

środowiska. Później drużyna śpiewa piosenkę „Idziemy w 

jasną” oraz piosenkę wybraną przez składającego 

przyrzeczenie. Po przyrzeczeniu harcerz, który złożył 

przyrzeczenie powinien zaczekać do wygaśnięcia ogniska i 

wziąć żagiew, który później zachowuje aż do zobowiązania  

instruktorskiego. 

Bohaterem drużyny był Jan Kiliński, warszawski szewc, bohater insurekcji 

kościuszkowskiej. Z bohaterem drużyny związanych było kilka obrzędów:  



Namiot zastępu „Żagiew” na AL’06 

- święto drużyny obchodzone 17/18 kwietnia (dzień rozpoczęcia insurekcji)  

- plakietka drużyny symboliką nawiązująca do pomniku Kilińskiego. 

- Zastęp zastępowych nosił nazwę „Teksy”. Jest to specjalny szewski gwóźdź 

trzymający podeszwę. Tak zastęp zastępowych trzyma i tworzy drużynę. ZZ miał 

zielone trójkąty na prawym rogu kołnierza, na 

którym nosił przyczepiony teks.    

 Aby harcerz mógł nosić plakietkę drużyny 

musiał przejść „próbę żagwiaka”. Podczas niej 

musiał wykazać się znajomością patrona oraz 

niepostrzeżenie dotrzeć do wyznaczonego miejsca 

i rozpalić tam ognisko.  

Ważną sprawą dla drużyny była pionierka. To właśnie harcerze z „Żagwi” postawili 

jeden z pierwszych „kurników”. Dzisiejsza drużyna 

stara się podtrzymać tą tradycję. Na ostatnim 

obozie (AL06) 264 SZH-y zbudował trzypiętrowe prycze.  

 Obecnie drużyna składa się z 15 osób. Są to chłopcy z V i VI klasy szkoły 

podstawowej na Ciasnej i dwóch chłopców ze szkoły na Ogrodowej, przeszli do 

drużyny po rozpadzie 50 SZH-y. Drużynę tworzą dwa zastępy: „Dym” (chłopaki z V 

klasy)  i „Żar”( Chłopaki po jednym obozie). Nazwy Zastępów mają się wiązać z 

ogniem.  Na ostatnią akcję letnią 

(AL06) pojechało 9 harcerzy z 264. 

Obrzędowością na obozie byli 

samurajowie. Po obozie rozkazem 

komendanta hufca samodzielny zastęp 

264 zmienił status na drużynę próbną. 

Na najbliższym obozie będziemy mieli 

własny podobóz.  

 
 

 
Wojtek Kostański 

1957 Powstanie drużyny 
1957-1975 ? 
1975-1978 Drużynowy Andrzej Bazgier 
1978-1979 Drużynowy Piotr Klosiewicz 
1979-1980 Drużynowa Joanna Gil 

1980 
Drużyna zaczyna nazywać się 
Żagiew 

1980-1982 Drużynowy Jarek Kamiński 
1982-1983 Drużynowy Robert Frelek 
1983-1984 Drużynowy Piotr Pertkiewicz 
1984 Drużyna się rozpada 
1985-1988 Drużynowy Robert Nikołajew 
1988-1992 Drużynowy Albert Jonczak 
1992 Drużyna się rozpada 

1992-2001 
Samodzielne zastępy 264 w 
drużynie 410 

2001 Ostatni obóz harcerzy z 264 
2005-? Drużynowy Wojtek Kostański 
2005 Powstanie 264 SZH-y Żagiew 
Powstanie 
264 WDH-y 
Żagiew2006 

AL 06 jezioro Oćwieckie 
- 9 harcerzy 

20072006 Al 07 – samodzielny podobóz 

  


