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ZWIĄZEK  
HARCERSTWA  
POLSKIEGO-  
HISTORIA POWSTANIA 



Robert Stephenson Smyth Baden-Powell 
(22 luty 1857- 8 stycznia 1941) 

     W 1907  Robert Baden 
Powell organizuje na wyspie 
Brownsea w Wielkiej 
Brytanii pierwszy obóz 
skautowy.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



W 1908  ukazuje się "Scouting for Boys" Roberta 
Baden-Powella. 
 

W 1909 pierwszy zlot skautów w Anglii (11 tys. 
uczestników). 
 

Ruch skautek - dziewcząt został założony w 1909 roku, 
pierwsza prowadzacą została Agnes Baden-Powell 
(siostra Baden-Powella), później dołączyła Olave 
Baden Powell. 



Polska 1909r. 
Pierwsze wzmianki o skautingu: 

 Skautingiem interesowało się „Zarzewie” była to organizacja 
prowadząca nielegalne przygotowania wojskowe młodzieży 
polskiej do przyszłej walki o niepodległość. Powstała w 1909r. 
w zaborze austriackim. 
 
 

 Inna organizacją interesująca się skautingiem było 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”. Przy nim znajduje miejsce 
A. Małkowski na zorganizowanie pierwszego kursu 
skautowego. Przy „Sokole” powstaje też Związkowe 
Naczelnictwo Skautowe. 

 



Andrzej Małkowski 

    Skauting przyjął się w Polsce 
nadzwyczaj szybko. Początki 
datować można na listopad 
1909 rok wtedy to Andrzej 
Małkowski tłumaczy na język 
polski podręcznik Roberta 
Baden-Powella "Scouting for 
boys" (jest to kara 
wymierzona za spóźnienie się 
na ćwiczenia "Zarzewia") 



 Marzec- maj 1911r. Wtedy to z inicjatywy                     
A. Małkowskiego, przy poparciu  naczelnika "Sokoła" 
dr. Kazimierza Wyrzykowskiego odbył się pierwszy 
kurs instruktorski.  
 

 21 maja 1911 r. powstaje Komenda Skautowa we 
Lwowie. Dzień później Andrzej Małkowski wydaje 
rozkaz w którym powołuje pierwsze drużyny 
skautowe. 
 

 Październik 1911 r. wydanie pierwszego polskiego 
dwutygodnika skautowego „Skaut”, którego 
redaktorem był Małkowski. 



Krzyż Harcerski 

    W1911 r. zakończył się ogłoszony przez "Skauta" konkurs 
na odznakę harcerską - żadna z prac nie okazała się na 
tyle interesująca, by od razu wprowadzić ją do użytku.  

    Po wprowadzeniu szeregu zmian wszedł do użytku  
    zaprojektowany przez 
    ks. Kazimierza Lutosławskiego  
    krzyż harcerski wzorowany 
    na orderze Virtuti Militari. 



Andrzej i Olga Małkowscy 

   W 1913 r. zagrożona 
gruźlicą Olga wyjechała 
do Zakopanego. Tam 
zawarła związek 
małżeński z Andrzejem 
Małkowskim, ślubu 
udzielał im ks. 
Kazimierz Lutosławski.  



Zlot w Birmingham - lipiec 1913 r. 

 Małkowski  w 1913 r. 
 zorganizował wyjazd  
 na III Zlot Skautów w  
 Anglii. Tam właśnie  
 organizacje skautowe  
 trzech  zaborów wystąpiły 
 pod jednym, polskim sztandarem. 
 

 Nad polskim obozem powiewała biało-czerwona flaga, 
używano nazwy kraju wymazanego z map świata. 





I Wojna Światowa 

    Podczas wojny wiele drużyn skautowych rozpadło 
się ponieważ instruktorom groziła mobilizacja do 
armii wojsk zaborczych. Część z nich uciekła do 

zaboru austriackiego, gdzie tworzyły się Legiony 
Polskie. 



Zakopane – Rzeczpospolita Podhalańska 

      Małkowski w 1914 roku dążył do utworzenia pierwszej 
formy niepodległego państwa polskiego w Tatrach. Miała 
to być Rzeczpospolita Podhalańska. Jego próby 
zniweczyło jednak odkrycie przez zaborcze wojska 
magazynu broni pod Nosalem. W okresie wojny 
oznaczało to karę śmierci. Rodzina Małkowskich 
zmuszona została w nocy 25 lutego 1915 r do ucieczki z 
kraju. Prawie siedem długich lat spędziła Olga na 
obczyźnie. Tam urodził się jej jedyny syn Lutyk, tam też 
otrzymała wiadomość o śmierci Andrzeja. 



Olga Małkowska z synem Lutykiem 



Zjednoczenie 
 Zjednoczenie wszystkich organizacji skautowych 

byłego zaboru rosyjskiego nastąpiło w Warszawie w 
1.11.1916 r. 

 Przyjęto nazwę Związek Harcerstwa Polskiego, a 
jako odznaki organizacyjne Krzyż Harcerski i Lilijkę. 

 Skauting polski a w przypadku zaboru rosyjskiego 
już harcerstwo, usamodzielnia się wychodząc spod 
nadzoru i opieli innych organizacji (np. „Sokoła”). 

 1.11.1918 w Lublinie zebrał się Zjazd przedstawicieli 
ze wszystkich polskich ośrodków, który jednoczy 
wszystkie ruchy skautowe. 



Śmierć Małkowskiego: 
 

      W 1918 Małkowski 
wstąpił do Armii Polskiej 
we Francji. W listopadzie 
1918 roku został 
przeniesiony do armii 
gen. Józefa Hallera.  

    W 1919 r. został wysłany 
w misji wojskowej do 
polskich oddziałów w 
Odessie. 

    Zginął 15.I.1919 roku w 
wyniku zatonięcia statku, 
którym płynął. 



    „Andrzej i Jędruś listopad 
1916”  

    tymi słowy opatrzyła 
Oleńka jedyne zdjęcie ojca 
i syna- Andrzeja i Lutyka 
Andrzeja Małkowskich 



Olga Małkowska z synem Lutykiem 

 „Została sama i myślała 
o samobójstwie. 
Uratowało ją dziecko. 
Lutyk Andrzej Małkowski 
o płowych włosach ojca 
będzie wiernym druhem 
matki…” 



Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 

 10 wrzenia 1919 r. Naczelna Rada Harcerska 
ogłosiła Prawo i Przyrzeczenie oparte na tekstach z 
1911 r.  
 

 31 grudnia 1920 r. odbył się pierwszy walny zjazd 
ZHP, który zatwierdził tekst Prawa i Przyrzeczenia. 
ZHP liczyło wtedy ponad 30 tyś. członków. 
 

W 1921 r. Na fali wydarzeń rewolucyjnych  powstaje 
ruch „Wolnego Harcerstwa” który istniał zaledwie 3 
lata. 



„Czerwone Harcerstwo” 

W 1926 r. powstaje nowa organizacja harcerska  
„Czerwone Harcerstwo” zrzeszająca młodzież 
robotniczą. 

 21 maja 1927 r. wprowadzono jednolity regulamin 
mundurowy 

 Rok 1929 przynosi pierwsze sukcesy zuchowej 
metody A. Kamińskiego 



Jubileuszowy Zlot w Spale  

    11 lipca 1935 r. odbył się Jubileuszowy zlot 25-lecia 
harcerstwa na ziemiach polskich w Spale. Brało w  

nim udział ponad 30 tyś. harcerek i harcerzy. 
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