
ZWIĄZEK 
HARCERSTWA 
POLSKIEGO 

Od wybuchu II wojny światowej do 1989 roku 



ZEJŚCIE HARCERSTWA DO „PODZIEMIA” 
 27 WRZEŚNIA 1939 

    We wrześniu wybuch 
wojna kończąca  

    czas spokoju. Po 
klęskach obrony Polski 
    kierownictwo ZHP 

podejmuje decyzje o  
    przejściu ZHP do 
konspiracji i przyjęciu 

kryptonimu „Szare 
Szeregi”.  



WEWNĘTRZNY PODZIAŁ SZARYCH 
SZEREGÓW WEDŁUG WIEKU 

 „Zawisza”- najmłodsi, 12-14 lat, pomoc w „małej 
dywersji”, przygotowanie do służb pomocniczych 
 

 „Szkoły Bojowe”-15-17 lat mała dywersja , 
szkolenie do służb pomocniczych i walki zbrojnej 
 

 „Grupy Szturmowe”- od 18 lat walka zbrojna tzn. 
wielka dywersja 
 



WAWER 
    Konspiracyjna młodzieżowa 

Organizacja Małego Sabotażu 
związana z organizacją 

harcerską Szare Szeregi.  
 

Liczyła 500 członków i wykonała 
w latach 1940 - 1945 około 

170 akcji przeciwko         
okupacyjnym siłom 

niemieckim. 



KONSPIRACJA 

 KG ZHP – „Pasieka” 
 chorągwie - "Ule" 
 hufce - "Roje" 
 drużyny - "Rodziny" 
 zastępy - "Pszczoły". 



Polowej 

Listonoszki 
Harcerskiej 

 Poczty Polowej. 



NACZELNICY  SZARYCH  SZEREGÓW 
 W CZASIE WOJNY 

hm. Florian Marciniak 
(1939-1944) 

     
 

 W marcu 1943 brał 
udział w 

przygotowaniach 
odbicia Janka Bytnara 

"Rudego" 
 

     6 maja 1943 r był 
aresztowany, 

   w 1944 r został 
zamordowany. 



NACZELNICY  SZARYCH  SZEREGÓW 
 W CZASIE WOJNY

hm. Stanisław Broniewski 
(1943-1944) 

     Dowódca akcji pod 
Arsenałem (marzec 

1943), uczestnik 
powstania 

warszawskiego 1944. 
Jeniec obozu w 
Bergen-Belsen. 



NACZELNICY  SZARYCH  SZEREGÓW 
 W CZASIE WOJNY

hm. Leon Marszałek  
(1944–1945)     

 
 

Ostatni naczelnik 
Szarych Szeregów 



AKCJA POD ARSENAŁEM 
26 marca 1943 

           Jedna z najważniejszych akcji zbrojnych Grup 
Szturmowych Szarych Szeregów w trakcie której 

uwolniono harcmistrza Jana Bytnara "Rudego" oraz 25 
innych więźniów politycznych, przewożonych z siedziby 
gestapo przy Alei Szucha na Pawiak. Miała ona miejsce 

pod warszawskim Arsenałem (skrzyżowanie ulic 
Bielańskiej i Długiej). Akcją dowodzili: całością Stanisław 
Broniewski "Orsza", a bezpośrednio Tadeusz Zawadzki 

"Zośka 

 





POWSTANIE WARSZAWSKIE  
1 sierpień -2 październik 1944 

   Od początku działalności 
Polskiego Podziemia 

wyzwolenie kraju stawiano 
sobie za cel numer jeden. 
Ogólno narodowy zryw, 
zjednoczyłby naród we 

wspólnym wysiłku wyzwalania 
utraconej na początku wojny 

ojczyzny. 
      Niestety powstanie napotkało 

na swej drodze ogromne 
trudności… 

   



PIERWSZE DNI POWSTANIA… 



ŻOŁNIERZE  ARMII  KRAJOWEJ… 



ZA KREW TYSIĘCY POLAKÓW… 
     Jednym z najważniejszych problemów 

powstańców był brak amunicji. Zapasy wyczerpały 
się już po kilku dniach powstania , a zrzuty nie były 

wystarczające. 

 





2 października opór polskich powstańców zakończył się. 
Brytyjczycy, Amerykanie, Sowieci - wszyscy rozczarowali 

Polaków, którzy toczyli nierówny bój o wyzwolenie 
ukochanej stolicy.  

UPADEK… 

 



KAPITULACJA BOCHATERSKICH  
POWSTAŃCÓW 

2 PAŻDZIERNIKA 1944 



BILANS POWSTANIA 

Powstanie Warszawskie było największą bitwą  
stoczoną przez wojsko polskie w czasie II wojny światowej: 

zginęło lub zostało rannych 25 tyś. hitlerowców- jednak 
polaków zginęło o wiele więcej, 200 tyś zabitych lub 

zamordowanych, w tym 17 tyś. żołnierzy AK.  
Wojska niemieckie straciły 300 czołgów, dział i 

samochodów pancernych. 

 



    Powstanie                       
  Warszawskie      

 

    nie osiągnęło celów ani 
wojskowych, ani politycznych,  

     ale dla kolejnych pokoleń  
     Polaków stało się symbolem 

męstwa i  
     determinacji w walce o  

     niepodległość. 



  TEKST OSTATNIEJ DEPESZY WYSŁANEJ 
 2 PAŹDZIERNIKA DO WIELKIEJ BRYTANI 

…„Nieśmiertelny jest naród, który może zdobyć się na 
tak powszechne bohaterstwo. Gdyż ci, którzy zginęli, 
zwyciężyli, a ci, którzy przeżyli, nie spoczną w walce, 

zwyciężą i ponownie dadzą świadectwo, że  
jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”…. 



 1948- ROZPOCZĘCIE PROGRAMU 
HARCERSKIEJ SŁUŻBY POLSCE 

 Podstawowymi kierunkami działalności w ramach HSP były:  
 Odbudowa kraju,  
 Las i rola,  
 Kultura i oświata,  
 Dziecko 
  
      Podejmowane aktywności polegały m.in. na odgruzowywaniu i 

oczyszczaniu ruin, prowadzeniu przedszkoli dla dzieci wiejskich, 
organizowaniu ambulatoriów dla miejscowej ludności, 

oczyszczaniu lasów, pielęgnowaniu szkółek leśnych, przecieraniu 
pasów przeciwpożarowych, niszczeniu stonki ziemniaczanej oraz 

pomocy w żniwach i sianokosach. 



TEKST ZMIENIONEGO PRAWA HARCERSKIEGO: 
 
„Przyrzekam uroczyście wobec kolegów i narodu polskiego uczyć 

się i pracować dla dobra Ojczyzny i spraw socjalizmu. 
Przyrzekam wiernie przestrzegać prawa harcerskiego - całym 
sercem zawsze i wszędzie służyć Polsce Ludowej.” 



OH ZMP-  
UTRATA NIEZALEŻNOŚCI 

    
 15 października 1950 ZHP zostało bezprawnie 

włączone do Związku Młodzieży Polskiej pod 
nazwą Organizacja Harcerska ZMP. Nastąpiło  

odejście od metody harcerskiej,  
rozpad wielu drużyn. 



ODZNAKA OH ZMP WPROWADZONA 
ZAMIAST KRZYŻA HARCERSKIEGO 



Organizacja Harcerska Polski Ludowej 

    Na szczęście lata ciemnoty trwają tylko 6 lat. W sierpniu 
1956 r. OH ZMP przekształca się w Organizację Harcerską 

Polski Ludowej 
 

   
 
 
 
 
 

Nastąpiło  przywrócenie harcerskich symboli, mundurów I 
metodyki. 



1974- początek operacji 
"Bieszczady 40" 



 Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 

 
Organizacja odwołująca 

się do zasad etyki 
chrześcijańskiej i 

tradycji narodowej, 
uważająca się za 

kontynuację 
przedwojennego ZHP.  

 



Inne… 

Powstają także inne organizacje harcerskie (z różnego rodzaju 
niezależnych ruchów): 

 
  Związek Harcerstwa Polskiego 1918 (połączył się z ZHR w 1993 

roku),  
 Polska Organizacja Harcerska (połączył się z ZHR 23 listopada 

1997 roku),  
 Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza",  
 Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna Szkółka. 
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