


 
 

   
 

  U progU stUlecia 
harcerstwa  

  w rokU ważnych rocznic: 
 

- 70 rocznica wybUchU ii wojny światowej 
- 70 lat od powstania szarych szeregów 

- 65 rocznica wybUchU powstania 
warszawskiego 

- 20 rocznica pierwszych po wojnie wolnych 
wyborów 

 
 
Konferencja instruktorska 
Chorągiew Podkarpacka ZHP  im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 
 

 Ustrzyki dolne, 18 lipca, 2009 r. 

 
 

  



Tak się zaczęło … 
Gen. Robert Baden- Powell w 1907 roku wraca do 
Anglii po wyprawach wojennych, podczas 
których z powodzeniem stosował system pracy 
w małych grupach, tworzył grupy zwiadowców – 
skautów (skauting- początkowo tak nazywano 
stosowaną przez Powella technikę zwiadu)  
i opracował podręcznik dla zwiadowców.  
   
14 lipca wraz z 22 chłopcami wypływa na małą 
wysepkę Brownsea w mieście Poole. Tam ma 
miejsce pierwszy obóz skautowy. Przez 25 dni 
chłopcy realizują program wychowawczy ruchu 
skautowego. Podzieleni na zastępy ćwiczą się  
w skautingu. Obóz kończy się sukcesem. 
 
W 1908 roku zostaje wydana książka Baden -
Powell'a "Skauting for Boys" a już rok później  
w Londynie, w obozie skautowym bierze udział 
11 tysięcy skautów i skautek.  



Strona tytułowa pierwszego wydania, zaprojektowana  
przez Johna Hassalla. 



Baden Powell  sam zaprojektował odznakę i strój skautów 



Baden Powell był także świetnym rysownikiem 



Rysunki Bi-Pi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z książki Waltera Hansena „Wilk, który nigdy nie śpi”. 



 
• Geneza ruchu skautowego w Polsce sięga 1909 roku, kiedy to na 

polskie tereny przeniknęły pierwsze wiadomości o rozwijającym się  
w Wielkiej Brytanii skautingu (w dwóch czasopismach warszawskim  
i lwowskim m.in. artykuł Edmunda Naganowskiego w "Słowie Polskim"). 
Wieści te padły na podatny grunt. Młodzież polska, wychowana  
w duchu pozytywizmu przeniknięta hasłami niepodległościowymi, 
garnęła się do kół turystycznych, sportowych, gimnastycznych, 
samokształceniowych związków etyczno-abstynenckich oraz 
organizacji przysposobienia wojskowego głoszących hasło zbrojnej 
walki o niepodległość Polski. 

 
• Atrakcyjność metod skautowych oraz ich przydatność do celów 

wyszkolenia wojskowego, a także wartości pedagogiczne skautingu, 
bardzo szybko zostały odkryte przez niektóre z organizacji 
młodzieżowych takich jak: Organizacja Młodzieży Niepodległościowej 
„Zarzewie”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, Ruch Etyczny 
„Eleusis”.  One to wśród wewnętrznych sporów i kontrowersji 
przystąpiły do tworzenia polskiego skautingu, a następnie 
przekształcenia go w harcerstwo. 
 

• Andrzej Małkowski tłumaczy „Skauting dla chłopców” (1910). Pracę tę 
wykonał za karę wymierzoną za spóźnienie się na ćwiczenia  „Zarzewia”. 
Małkowski szybko staje się entuzjastą idei skautingu i jej aktywnym 
popularyzatorem. 



„Dziwny dar oddziaływania 
na młodzież miał ten 
człowiek. Niezmiernie 
żywy, energiczny,  
a zarazem szczery  
i otwarty jak dziecko... 
Prawdziwy wódz 
młodzieży!” 

 
 

(Wacław Błażejowski - Z dziejów 
harcerstwa polskiego (1910-19390, 

Warszawa 1985.) 
 
 

„Mistrz pracy szarej i mistrz 
pracy porywającej”. 

     
- tak o Małkowskim pisał A. Kamiński. 



 Skauting przyjął się w Polsce nadzwyczaj szybko.  
• Andrzej Małkowski podczas wakacji 1910 roku 

przy gnieździe „Sokoła” we Lwowie założył 
kilkunastoosobową drużynę chłopców (2 
patrole).  

•  We wrześniu 1910 uczniowie I Gimnazjum św. 
Anny w Krakowie założyli "Zastęp Kruków" 
(zastępowy - Władysław Smolarski).  

• Jesienią 1910 patrole skautowe powstają  
w wielu miastach Galicji. Odbywają się pierwsze 
przysięgi skautowe. 

 



  
 „ .. w nocy odbyło się nasze zaprzysiężenie. Wspomnienie tego 

zaprzysiężenia jest niewątpliwie jednym z najbardziej pamiętnych  
w mojej pracy w skautingu.  

 Było to jesienią 1910 roku. Po przebyciu marszem zabezpieczonym  
w szyku skautowym przestrzeni od Sanoka do Trepczy , weszliśmy  
w las trepczański i niebawem znaleźliśmy się na polanie leśnej nad 
Sanem. Tam, zasłonięci zewsząd wzgórzami porosłymi starym 
lasem, rozpaliliśmy ognisko. Wszyscy przeznaczeni do złożenia 
przysięgi zostali ustawieni w dwurząd obok ogniska, przy którym był 
– o ile pomnę – Antoni Froń. Nastąpiło zaprzysiężenie. Odbywało się 
w ten sposób, że wszyscy powtarzali poszczególne punkty prawa 
skautowego. Wyraźnie, choć przyciszonym głosem powtarzano 
wśród nocy słowa przysięgi, mieszały się one ze szmerem 
płynącego obok Sanu i trzaskiem płonącego jałowca...” 

 
 
 

 Jeden z pierwszych sanockich   
        skautów, Roman Ślączka,  

  tak po latach wspominał swoją 
przysięgę skautową: 

 



• 26 lutego 1911  roku na spotkaniu członków największych organizacji 
młodzieżowych zostaje podjęta decyzja o stworzeniu skautingu na 
ziemiach polskich.  

 
• Marzec – maj 1911 rok - pierwszy kurs instruktorski 
 
• 21 maja 1911 roku powstaje Komenda Skautowa we Lwowie. Dzień 

później Andrzej Małkowski wydaje rozkaz w którym powołuje pierwsze 
drużyny skautowe: 

-  I Lwowska Drużyna Skautów im. Tadeusza Kościuszki - drużynowy 
Czesław Pieniążkiewicz 

- II Lwowska Drużyna Skautów im. Jana Karola Chodkiewicza - drużynowy 
Franciszek Kopałka 

- III Lwowska Drużyna Skautek im. Emilii Plater - drużynowa Olga 
Drahonowska  

- IV Lwowska Drużyna Skautów im. Szymona Mohorta 
(najprawdopodobniej nie powstała)  

  
 W lipcu zostaje wydana książka "Skauting jako system 

wychowania młodzieży" (autorstwa Baden-Powella, 
tłumaczenia Andrzeja Małkowskiego).  

 We wrześniu w większości miast Galicji są drużyny, słynne do 
dzisiaj „jedynki”. 



Pierwsza Lwowska Drużyna Skautowa im. Tadeusza Kościuszki 
- 1911 r. 

 



 
Andrzej Małkowski tworzy 

ramy organizacyjne  
i programowe polskiego 

skautingu.  
W pierwszym numerze 

„Skauta” umieścił wiersz 
Ignacego Kozielewskiego 

„Wszystko, co nasze Polsce 
oddamy” oraz tekst 

ślubowania skautowego  
(15. 10. 1911). 

 W numerze drugim zaś 
prawo skautowe (1. 11. 1911). 



 
Jesień 1911 r. – Andrzej, 

emisariusz idei skautingu, objeżdża 
miasta Galicji, wygłasza odczyty, 

odbywa wiele spotkań.  
Był m.in. w Rzeszowie, Krośnie, 

Sanoku, Jaśle, Jarosławiu, Przemyślu.  
W wielu podróżach towarzyszy 

Mu Oleńka. 
 

Zdjęcie wykonane w Sanoku, w 1912 r. na 
jednej z pierwszych kolonii skautowych. 

Kronika 1SDH 



Odrzykoń, lato 1912, 
grupa skautów – Elsów 

na ćwiczeniach. 
Z lewej Andrzej  

i Oleńka 



Lipiec 1913 rok – Zlot Skautów w Birmingham,  
Andrzej Małkowski z harcerzami pod biało-czerwoną flagą.  

  
„Była  to najpiękniejsza polska demonstracja polityczna  

w Anglii,  po 1863 r.” 



Początki harcerstwa 
 

Harcerstwo= skauting + niepodległość 
 

Skauting, „Sokół”, „Eleusis”, „Zarzewie”, inne ruchy niepodległościowe. 
 
Jesień 1910 – pierwsze zastępy (patrole). 
 
22.05.1911 – rozkaz Komendy Skautowej powołującu 4 drużyny  
          (221 chł. i dz.) 
15.10.1911 – nr 1 „Skauta”, hymn ZHP (Ignacy Kozielewski, Olga   

 Drahonowska). 
01.11.1911 – nr 2 „Skauta” – prawo skautowe. 
 
1911 – 1913 – powstają drużyny we wszystkich zaborach. 
 
1912 – Eugeniusz Piasecki i Mieczysław Schreiber wydają „Harce  młodzieży polskiej”.  

Po raz pierwszy terminu harcerz użyli w dniach 24-25.XII 1909 r., Andrzej 
Małkowski i Kazimierz Żórawski, kiedy  postanowili powołać organizację 
"harcerską".  

 
1913 – przyjęcie symbolu krzyża harcerskiego wg. projektu  
  ks. Kazimierza Lutosławskiego; 
     -  zlot w Birmingham. 



Harcerstwo w latach I wojny światowej  
i wojny polsko-radzieckiej 

• 1914 – 1918 – I wojna światowa, harcerze  
w Legionach Piłsudskiego (Leopold Lis - Kula, Stefan Grot – 
Rowecki), rozbicie ruchu się powiększa, w 1916 jest 8 
większych organizacji harcerskich 

• 1916 – cztery z nich jednoczą się tworząc ZHP 
• 1 – 2.11.1918 – spotkanie w Lublinie przedstawicieli 

większości org. harcerskich. ZHP obejmuje terytorium całego 
tworzącego się państwa. Data uważana za początek 
organizacji ZHP. 

• 1918 – 1919 – udział harcerzy w walkach o Lwów (Orlęta 
Lwowskie), Galicję, w powstaniu wielkopolskim (Bataliony 
Harcerskie). 

• 1920 – wojna z Rosją Sowiecką, ochotnicy. Wojenne 
Pogotowie Harcerzy. 



 
Komendant hufca, prof. Michał Urbanek, powiedział: 

 
„ ... takiego entuzjazmu jakim odznaczała się młodzież 

harcerska w Sanoku w latach 1918, 1919, 1920 nie 
spotkałem nigdy i nigdzie. Harcerzy ogarnął jakiś szał 
patriotyzmu. Nie było trudu, którego by się ulękli, nie było 
pracy, której by z zapałem nie podjęli. Wystarczy 
wspomnieć, że np. druh Mieczysław Kwaśniewicz stał na 
straży przy magazynie w Olchowcach bez przerwy 36 
godzin, bo z powodu groźnej postawy chłopstwa, straży 
nie można było zmienić. 

... pamiętam jak uginały się dzieci pod karabinem 
maszynowym a mimo całodziennych ćwiczeń nikt się nie 
skarżył. Gdym radził szanować siły, ze łzami w oczach 
oświadczali mi, że to może jedyna chwila, kiedy Polska 
potrzebuje ich pomocy, i że dadzą wszystko z siebie by 
„Zmartwychwstałą” wesprzeć i od wrogów obronić. 
Wśród tego najczystszego i najpodnioślejszego nastroju 
patriotycznego przeżyłem najpiękniejsze chwile mego 
życia.” 



Lata II Rzeczpospolitej Polskiej 
 

• 1920/21 – I Zjazd ZHP, uchwały Rady Naczelnej o polskości  
i katolicyzmie. 

• 1921 – Rada Naczelna kieruje pod sąd tych harcerzy, którzy nie 
zgłosili się do służby wojennej. Józef Piłsudski obejmuje patronat nad 
ZHP. 

• 3-9 lipca1921 – I Zlot Narodowy w Warszawie.  
• 1921 –1924 – ruch „Wolnego Harcerstwa” skupionego wokół pisma 

„Płomienie”. 
• 1926 – powstaje Czerwone Harcerstwo. 
• 1929 – pierwsze sukcesy metody zuchowej A. Kamińskiego. 
• Lipiec 1935 – Zlot 25- lecia w Spale (30 tys.), zwodowano „Zawiszę”. 
 
 
Cechy harcerstwa II RP: 
• odrębność organizacji harcerek i harcerzy 
• elitarność 
• wysokie wymagania i ocena przez społeczeństwo 
• 2 główne nurty polsko- kat. i liberalny 
• odrębne organizacje mniejszości narodowych 



Kartka  
z harcerskiego 

pamiętnika  
ks. Zdzisława 

Peszkowskiego 



A potem kraju runęło niebo 
… 



Wrzesień 1939 
Pogotowie harcerek we wrześniu 1939  
 Komenda PH działała przez cały czas oblężenia Warszawy. Na poszczególnych 

terenach PH współpracowało z wojskiem i władzami cywilnymi. Jeżeli gdzieś wybuchł 
popłoch lub dezorganizacja, PH organizowało pracę na własną rękę. Harcerki pracowały 
w łączności, w szpitalach, w opiece społecznej, prowadziło punkty opieki nad dziećmi i 
ewakuowanymi. 

Pogotowie harcerzy we wrześniu 1939 
 Harcerze prowadzili dla wojska łączność, obserwacje przeciwlotnicze, pełnili straż 

obywatelską przy obiektach strategicznych. 
Początki konspiracyjnego harcerstwa, Naczelnictwo ZHP  
 27 września 1939  roku zebrała się w Warszawie przy ulicy Polnej w mieszkaniu szefa 

Głównej Kwatery Męskiej hm. Stanisława Borowieckiego grupa około 10 członków  Rady 
naczelnej ZHP, stanowiąca dostateczne quorum do podjęcia trudnej decyzji. Wśród 
zebranych byli: Wanda Opęchowska – II wiceprzew. ZHP, Maria Wocalewska, Antoni 
Olbromski, Aleksander Kamiński, Juliusz Dąbrowski. Zebrani zdecydowali: harcerstwo 
podejmuje działalność konspiracyjną.  

 W tym czasie Przewodniczący ZHP dr Michał Grażyński był internowany wraz z rządem 
RP w Rumunii, a Naczelnik Harcerzy Zbigniew Trylski – na Węgrzech. W związku z tym 
zebrani wyłonili Naczelnictwo w składzie: 

• ks. hm. RP Jan Mauersberger – p.o. przewodniczącego ZHP,  
• Wanda Opęchowska – wiceprzewodnicząca  
• hm. Antoni Olbromski – sekretarz generalny,  
• hm. RP Maria Wocalewska – delegatka Naczelniczki Harcerek,  
• hm. Florian Marciniak – Naczelnik Harcerzy.  

 



Wojenne Pogotowie Harcerek 
 

24.09.1938 – naczelniczka harcerek powołuje Pogotowie 
Wojenne. Komendantką zostaje hm. Józefina Łapińska. 
Objęto szkoleniem dziewczęta powyżej 15 lat. 

1938-1945 - Współpraca z PCK i ZWZ – AK. 
 
Formy pracy: 
• opieka nad ofiarami wojny 
• pomoc więźniom 
• służba medyczna 
• tajne nauczanie 
• łączność, wywiad 
• drużyny w obozach 
Wiele dziewcząt pełniło funkcję łączniczek i sanitariuszek. 



Szare Szeregi  
 

 największa duma 
i największa ofiara 

harcerstwa 



 
Struktura harcerstwa w konspiracji  

Harcerstwo konspiracyjne dzieliło się na dwa piony: Organizację Harcerzy i Organizację Harcerek. 
Organizacja Harcerzy przyjęła kryptonim „Szare Szeregi",  

który później został rozciągnięty na cały Związek Harcerstwa Polskiego. 
 

 Organizacja Harcerzy opierała się na strukturze przedwojennego ZHP 
chorągwie (ule), hufce (roje), drużyny (rodziny) i zastępy (pszczoły). Na 
czele Organizacji Harcerzy stał Naczelnik z Główną Kwaterą – Pasieką. 

Naczelnicy: 
hm Florian Marciniak (27 10 1939 r. – 6 V 1943)  
hm Stanisław Broniewski  (12 V 1943 r. – 3 X 1944)  
hm Leon Marszałek (3 X 1944 r. – 18 I 1945)  

Pasieka - kryptonim Głównej Kwatery Organizacji Harcerzy, 
Szefowie Pasieki: 

p.o. Gustaw Niemiec (IX 1939 r. – III 1941)  
Eugeniusz Stasiecki (I 1943 r. – VI 1944)  
Edward Zurn (VI-VIII 1944 r.)  
Kazimierz Grenda (VIII 1944 r. – I 1945).  

 Główna Kwatera kierowała w okresie najpełniejszego rozwoju pracą 20 
chorągwi. Łączność z chorągwiami oraz nadzór nad ich prącą sprawowali 
wizytatorzy podlegli bezpośrednio lub przez Wydział Zachodni i Wschodni 
Szefowi Głównej Kwatery.  

 Wizytator "Pasieki" była to jedna z najważniejszych funkcji Szarych 
Szeregów.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Edward_Z%C3%BCrn


- Członków organizacji obowiązywało przedwojenne Prawo  
i Przyrzeczenie Harcerskie. 
 
- Przyrzeczenie uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną: 
"Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic 
organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie 
cofnąć się przed ofiarą życia". 
 
- Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę.  
- Program został sprecyzowany w koncepcji Dziś – jutro – pojutrze. 
 
"Dziś" oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania  
 
"Jutro" – otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie, okres Przełomu 
 
"Pojutrze" – pracę w wolnej Polsce  
 

 
Zasady ideowe Szarych Szeregów: 
 
 
 
 



Drużyny Zawiszy  
(chłopcy w wieku 12-14 lat).  

Organizatorem i komendantem Zawiszaków był hm. Stefan Mirowski 

Drużyny Zawiszy nie brały w zasadzie udziału  
w walce bieżącej, natomiast przygotowywały się do 
pełnienia służby pomocniczej, a nauką na tajnych 
kompletach – do odbudowy. Były to nieomal 
normalne zastępy i drużyny harcerskie, 
przeprowadzające w mieszkaniach lub podmiejskich 
lasach zbiórki, zdobywające stopnie. 
Przygotowanie do wojskowych służb pomocniczych 
oznaczono kryptonimem "Mafeking". Na zawiszacką 
służbę pomocniczą składały się, zgodnie z ustalo-
nym wspólnie ze sztabem AK programem: 
• regulacja ruchu,  
• łączność,  
• ratownictwo.  
W tym też kierunku szło szkolenie chłopców. Do 
najbardziej znanych akcji zawiszaków należała 
zorganizowana w czasie Powstania Warszawskiego 
Harcerska Poczta Polowa. 



Drużyny BS (chłopcy w wieku 15-17 lat) – 
Bojowe Szkoły 

• Bojowe Szkoły pełniły służbę w małym sabotażu będącym akcją propagandową 
skierowaną do ludności polskiej, W Warszawie akcja ta prowadzona była  
w ramach organizacji "Wawer” . 

• Organizacja "Wawer” (później dodano do nazwy "Palmiry") powstała na przełomie 
1940 i 1941 jako narzędzie pracy szefa Oddziału VI (Biuro Informacji i 
Propagandy) Warszawskiego Okręgu ZWZ Aleksandra Kamińskiego. Akcję 
stanowiły: pisanie na murach, rozlepianie propagandowych afiszy, kolportaż 
ulotek oraz fikcyjnych dodatków nadzwyczajnych do gazet, podłączanie się do 
niemieckich megafonów, zrywanie niemieckich flag,  gazowanie kin. 
Najgłośniejsza akcja – zdjęcie z pomnika Kopernika w Warszawie niemieckiej 
tablicy. 

• Akcja "N" – destrukcyjna akcja propagandowa prowadzona przez drużyny BS, 
skierowana do Niemców, polegająca na podrzucaniu dywersyjnych ulotek 
 i gazetek.  

• Akcja "WISS" (Wywiad – Informacja Szarych szeregów) – polegająca na 
obserwacji wojsk niemieckich i ich ruchów.  

• W ramach przygotowań do Przełomu drużyny BS przechodziły przeszkolenie 
wojskowe, otrzymywały przydziały do jednostek AK (np. jako poczty dowódców, 
oddziały łączności i oddziały rozpoznawcze). Do okresu Odbudowy 
przygotowywali się chłopcy ucząc się. W powstaniu warszawskim BS walczyły  
w Śródmieściu jako kompania, w innych dzielnicach jako plutony piechoty. 
 



Grupy Szturmowe (GS) 

Grupy Szturmowe (GS) podporządkowane KEDYWOWI (Kierownictwu Dywersji) AK 
pełniły służbę w wielkiej dywersji. W Warszawie w sierpniu 1943 utworzono z nich 
Batalion "Zośka", którego trzecią kompanię wydzielono do zadań specjalnych ("Agat", 
później "Pegaz"), wiosną 1944 powstał z niej batalion "Parasol". Oddziały Grup 
Szturmowych wykonały wiele akcji bojowych, w tym wysadzanie mostów 
kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów (m.in. Akcja pod Arsenałem, w 
Celestynowie), likwidacja funkcjonariuszy aparatu terroru (Akcja Kutschera, 
Koppe, Bürckl). 
Niektóre oddziały Grup Szturmowych (np. Chorągwi Radomskiej) walczyły w oddziałach 
partyzanckich. Do Przełomu oddziały GS przygotowywały się przez szkolenie w 
szkołach podchorążych (np. "Agricola"), szkolenie na kursach niższych dowódców 
(motorowe, saperskie). Do okresu odbudowy powojennej drużyny GS przygotowywały 
się kończąc naukę szkolną, podejmując tajne studia wyższe. W okresie Powstania 
Warszawskiego (okres tzw. Przełomu) wiele oddziałów GS brało udział w walce wraz  
z AK, w tym w marszu na pomoc walczącej Warszawie. 
W powstaniu walczyły bataliony "Zośka" i "Parasol”. Kompania "Rudy" batalionu 
"Zośka" została nazwana najlepszą kompanią Armii Krajowej. Batalion "Wigry" 
walczył na Woli i Starówce. 





 
 

Bohaterowie „Szarych Szeregów”  -  Florian Marciniak „Szary”  
 

Urodził się 4 maja 1915 r.  w Gorzycach. Po zdaniu matury 
  studiował prawo na Uniwersytecie Poznańskim, potem pracował 

w Banku Związku Spółek Zarobkowych w Poznaniu 
 Od młodych lat należał do harcerstwa, w którym był drużynowym 21 

Poznańskiej Drużyny Harcerzy im. Tadeusza Rejtana , 
wiceprezesem Akademickiego Koła Harcerskiego im. Heliodora 
Święcickiego w Poznaniu, kierownikiem Wydziału Młodzieży w 
Wielkopolskiej Komendzie Chorągwi Harcerzy. Był najmłodszym 
harcmistrzem w ZHP (stopień uzyskał 10 maja 1938). W latach 1937 
– 1938 pełnił funkcję zastępcy komendanta Harcerskiej Szkoły 
Instruktorskiej w Górkach Wielkich koło Skoczowa (jej komendantem 
był Aleksander Kamiński). 

 Z chwilą wybuchu wojny pracował w Pogotowiu Harcerzy w 
Poznaniu. Po ewakuacji wojska i władz z miasta przedostał się 8 
września 1939 do Warszawy,  gdzie został komendantem 
Wojennego Pogotowia Harcerzy. 

 27 września 1939 - otrzymał nominację na naczelnika "Szarych 
Szeregów” . Wywarł duży wpływ na program wychowawczy i plany 
działania tajnej organizacji. Wprowadził w "Szarych Szeregach" 
zasadę "wychowania  przez walkę " w ramach programu "Dziś - 
Jutro - Pojutrze". W marcu 1943  brał udział w przygotowaniach 
odbicia z rąk Gestapo Janka Bytnara "Rudego" ("Akcja pod 
Arsenałem"). 

 6 maja 1943 roku Florian Marciniak został aresztowany. 
Przesłuchiwano go w Alei Szucha w Warszawie. Nie wydał swoich 
współpracowników. W czasie transportu do Poznania usiłował uciec 
skacząc z pędzącego samochodu - niestety bez powodzenia. 
Straszliwie zmaltretowany został umieszczony w osławionej katowni 
poznańskiej - "Forcie VII„. W celu odbicia Floriana zostało powołane 
stowarzyszenie "Białej Róży", w którego skład weszli m.in. Stanisław 
Broniewski - "Orsza", Tadeusz Zawadzki - "Zośka„ oraz specjalnie 
dobrany oddział z Grup Szturmowych. Harcerzom nie udało się 
odbić swojego przywódcy Został zamordowany w Gross-Rosen  
w dniu 20 lub 21 lutego 1944 roku.  

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:2007-06-27_Florian_Marciniak_-_informacja_przy_ul._Mysiej_w_Warszawie.jpg&filetimestamp=20070628143302


Bohaterowie „Szarych Szeregów” 

Stanisław Broniewski 
„Orsza” 

Urodził się 29 grudnia 1915 w Warszawie. W 1928 
wstąpił do Związku Harcerstwa Polskiego, później 
był m.in. instruktorem harcerskim w Chorągwi 
Wielkopolskiej ZHP. 

We wrześniu 1939 współorganizator Pogotowia 
Harcerzy w Warszawie. Podczas II wojny światowej 
w Szarych Szeregach, m.in.: 1941 komendant 
Okręgu Południowego w Chorągwi Warszawskiej i 
organizacji Wawer, 1941-1943 komendant Chorągwi 
Warszawskiej, od lutego do maja 1943 komendant 
Grup Szturmowych w Warszawie, od maja 1943 do 
października 1944 Naczelnik Szarych Szeregów. 
Dowódca akcji pod Arsenałem (marzec 1943), 
uczestnik powstania warszawskiego 1944. Jeniec 
obozu w Bergen-Belsen. 

Od 1945 komendant Harcerstwa wśród Polaków w 
Niemczech. Po powrocie do kraju w 1946 pracował 
m.in. w Centralnym Urzędzie Planowania, Radzie 
Ekonomicznej przy Radzie Ministrów, Instytucie 
Kształtowania Środowiska, UŁ. 

W 1989 został przewodniczącym Krajowego Komitetu 
Odrodzenia ZHP oraz Rady Ochrony Pamięci Walk i 
Męczeństwa. Współzałożyciel Związku Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, w latach dziewięćdziesiątych 
działał na rzecz zjednoczenia Polskiego 
Harcerstwa. 

Pełnił funkcję Honorowego Przewodniczącego 
Stowarzyszenia Szarych Szeregów. W kwietniu 
1992 otrzymał honorowe obywatelstwo miast 
Warszawy. Zmarł po długiej chorobie 30 grudnia 
2000, w Wesołej w wieku 85 lat. 

Pogrzeb hm. Stanisława Broniewskiego "Orszy" odbył 
się 9 stycznia 2001 roku na cmentarzu Cmentarzu 
Wojskowym na Powązkach w Warszawie. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Broniewski_Orsza_Powazki.jpg&filetimestamp=20060823063712


Bohaterowie „Szarych Szeregów”  
    Aleksander Kamiński 
      „Kamyk” 
      ur. 28. 01. 1903 w Warszawie, zm. tamże 15. 03. 1978.  
 
-  Drużynowy, komendant hufca w Humaniu (1920)  
i Pruszkowie (1925-27), komendant Chorągwi Mazowieckiej 
(1928-29).  
- Twórca metodyki zuchowej, kierownik Wydziału Zuchów GK 
ZHP (1933-37), potem Wydziału Kształcenia; komendant 
Szkoły Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu a potem w 
Górkach Wielkich. 
- Jeden z twórców Szarych Szeregów. Komendant akcji 
„Wawer” 
- Inicjator, organizator i następnie redaktor naczelny 
"Biuletynu Informacyjnego" , centralnego organu prasowego 
Komendy Głównej AK, najważniejszego pisma 
konspiracyjnego w okupowanej Polsce – nakład do 47 000 
egz.). Był także autorem większości artykułów wstępnych  
w "Biuletynie Informacyjnym". 
- 1946-49 – wiceprzewodniczący ZHP 
- 1956 – 58 (półtora roku) przewodniczący Naczelnej Rady  
Harcerskiej. 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Aleksander_Kami%C5%84ski_-_Kamyk.jpg&filetimestamp=20080411011926


 Wybrane utwory  
 Aleksandra Kamińskiego: 
 

• Andrzej Małkowski (1934);  
• Antek Cwaniak (1932);  
• Józef Grzesiak "Czarny".  
• Kamienie na szaniec (10 wydań, pierwsze 

1944 i drugie 1945, pod pseudonimem Juliusz 
Górecki) 

• Krąg rady (1935);  
• Książka wodza zuchów (1933);  
• Narodziny dzielności (1947);  
• Przodownik. Podręcznik dla kierowników 

oddziałów Zawiszy (cz. 1-2, grudzień 1942, 
wyd. II 1943, wyd. III 1944);  

• Wielka Gra (wydanie pierwsze  
w 1942 na rozkaz KG AK zostało zniszczone 
jako dekonspirujące metody walki 
konspiracyjnej, wydania drugiego nie zdążono 
rozkolportować z powodu wybuchu powstania 
warszawskiego, wydanie trzecie – Warszawa 
1981, czwarte 2000 

• Zośka i Parasol. Opowieść o niektórych 
ludziach i niektórych akcjach dwóch 
batalionów harcerskich. 

• "Nauczanie i wychowanie metodą harcerską" 
(1948  
 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Kaminski_rostek.jpg&filetimestamp=20080411015521


I tutaj, do Iranu Aleksander Kamiński przesłał Mu 
egzemplarz „Kamieni na szaniec” 

 



Bohaterowie „Szarych Szeregów” 
    Tadeusz Zawadzki „Zośka” 

• Urodził się 24 stycznia 1921 r. Warszawie. We wrześniu 1933 rozpoczął naukę w 
Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie.  
W jego klasie uczyli się późniejsi żołnierze warszawskich Grup Szturmowych : Jan 
Bytnar ps. "Rudy", Maciej Aleksy Dawidowski ps. "Alek" i Krzysztof Kamil Baczyński.  

• W harcerstwie od jesieni 1933 w 23 Warszawskiej Drużynie Harcerzy im. Bolesława 
Chrobrego (tzw. "Pomarańczarnia". Maturę zdał pod koniec maja 1939, a po 
wybuchu wojny wyruszył z Warszawy na wschód 6 września w składzie harcerskiego 
batalionu marszowego Chorągwi Warszawskiej. 

• W konspiracji czynny już od października 1939, a kiedy skupieni wokół niego 
harcerze z 23 WDH utworzyli w 1941 tzw. "Wojenną Pomarańczarnię" stanął na jej 
czele pod pseudonimem "Lech Pomarańczowy". 

• W marcu 1941 wszedł wraz z kierowaną przez siebie drużyną do "Szarych 
Szeregów" i objął tu komendę nad Hufcem "Mokotów Górny" w Okręgu Południe 
Chorągwi Warszawskiej. Hufiec ten natychmiast włączył się do Organizacji Małego 
Sabotażu "Wawer",  W tym czasie Tadeusz był jednym z najwybitniejszych 
wykonawców głośnych akcji "Małego Sabotażu". Za największą liczbę "kotwic" 
wymalowanych na terenie swojej dzielnicy, otrzymał od Komendanta Głównego 
"Wawra" Aleksandra Kamińskiego honorowy pseudonim "Kotwicki".  

• W listopadzie 1942 został dowódcą Grup Szturmowych Chorągwi Warszawskiej 
(składających się z 4 hufców).  

• Zginął 20 sierpnia 1943 w czasie rozbicia strażnicy granicznej w miejscowości 
Sieczychy. 

•  Imię jego nosił batalion Armii Krajowej Szarych Szeregów - Batalion Zośka. 
 



Bohaterowie „Szarych Szeregów” 
    Tadeusz Zawadzki „Zośka” 

Udział w akcjach dywersyjnych: 
 
• uczestnik akcji "Wieniec II" w nocy z 31 grudnia 

1942 na 1 stycznia 1943 - dowodził patrolem, 
który wysadził w powietrze przepust kolejowy 
pod Kraśnikiem,  

• 16 stycznia 1943 dowodził wykonaniem wyroku 
śmierci przy ul. Walecznych 26 na Ludwiku 
Herbercie, 

• 2 lutego 1943 uczestniczył w akcji ewakuacyjnej 
materiałów konspiracyjnych z mieszkania Jana 
Błońskiego przy ul. Brackiej 23.  

• 26 marca 1943 dowodził grupą "Atak" w głośnej 
Akcji pod Arsenałem ("Meksyk II"), podczas 
której odbito z rąk Gestapo 21 więźniów, w tej 
grupie jego przyjaciela, Jana Bytnara "Rudego",  

• 6 maja 1943 uczestniczył (jako obserwator) w 
próbie porwania SS-Oberscharführera Herberta 
Schultza (prowadzącego w Gestapo śledztwo  
w sprawie Grup Szturmowych) zakończonej jego 
likwidacją,  

• w tym samym czasie uczestniczył również w 
przygotowaniach do odbicia z rąk niemieckich 
Naczelnika "Szarych Szeregów", Floriana 
Marciniaka (nieudane akcje: "Meksyk IV", 
"Chicago" i "Biała Róża").  
 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Tadeusz_Zawadzki-Zoska-scan.jpg&filetimestamp=20080420021424
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Plik:Zawadzki_Zoska_Powazki.jpg&filetimestamp=20060823055346


Bohaterowie „Szarych Szeregów” 
     Stefan Mirowski 

• Organizator i komendant oddziałów „Zawiszy”  
w Szarych Szeregach, kierownik wydziału 
Głównej Kwatery Szarych Szeregów oraz członek 
Komendy Głównej organizacji „Wawer”.  

• Po wojnie, do 1948 roku pełnił funkcję zastępcy 
komendanta Warszawskiej Chorągwi ZHP.  
W 1949 roku zostaje usunięty ze Związku. Do 
służby wraca na fali odwilży w 1956 roku. Bierze 
udział w Krajowym Zjeździe Działaczy 
Harcerskich w Łodzi, zwanej Zjazdem Łódzkim. 
Następnie pełni funkcję sekretarza Centralnej 
Komisjii Weryfikacyjnej Instruktorów. W 1959 
roku, po odejściu Kamińskiego z funkcji 
Przewodniczącego Rady Naczelnej na 30 lat 
opuszcza organizację. 

•  Od 1989 roku aktywnie uczestniczy  
w przeprowadzaniu zmian w ZHP. Na XXVIII 
Zjeździe ZHP w grudniu 1990 roku dochodzi do 
przywrócenia tradycyjnego Przyrzeczenia i Prawa 
Harcerskiego. Na tym samym zjeździe zostaje 
wybrany Przewodniczącym ZHP. W 1996 roku 
uczestniczy w światowej konferencji skautowej  
w Oslo. Przewodniczy tam delegacji odbierającej 
certyfikat członkostwa ZHP w WOSM. Podczas 
jej trwania nagle umiera (13 lipca 1996). 



Harcerstwo w Polsce w latach 1945-56 
(na emigracji ZHPpgK)  

• 1945 – dekret grudniowy – powołuje z powrotem do życia 
stowarzyszenie wyższej użyteczności „ZHP”. Komenda Szarych 
Szeregów pominięta. 

• Styczeń 1945 – „Lubelskie”  prawo i przyrzeczenie. 
• 1947 – usunięcie ze skautingu. 
• Kwiecień 1949 – wystąpienie z Międzynarodowego Biura Skautów. 
• Czerwiec 1946 – Zlot „Trzymamy Straż nad Odrą”, starcia ZWM i UB 

z harcerzami. 
• Grudzień 1948 –  rezolucja  Komendantów Chorągwi o zerwaniu ze 

wszystkimi pozostałościami skautingu i harcerstwa. 
• Początek 1950 – przejęcie kierownictwa przez ZMP nad ZHP (OH) 

zakazy noszenia krzyża i lilijki. 
• Kontynuowanie działalności przez część drużyn, aresztowania. 

Trudno ustalić pełną liczbę uczestników "drugiej konspiracji 
harcerskiej" ale pewien obraz daje liczba 2997 harcerek i harcerzy 
uzyskana z akt sądowych i rejestrów skazanych. 



Harcerstwo w latach 1956 - 80 
• 4 grudnia 1956 nastąpiło w Krakowie reaktywowanie Związku 

Harcerstwa Polskiego, oficjalnie zgłoszone w ministerstwie w 
dniu 5 grudnia 1956 roku i zalegalizowane stosownym wpisem 
w rejestrze stowarzyszeń. 

• 8 -10 grudnia 1956, Łódź -  Krajowy Zjazd Działaczy 
Harcerskich (nazywany również: Ogólnopolską Naradą 
Działaczy Harcerskich lub "Zjazdem Łódzkim"). Uchwały zjazdu 
przywracały tradycyjne harcerskie symbole i formy zewnętrzne: hymn,  krzyż 
harcerski i lilijkę, mundur, sztandary, proporce, salut i pozdrowienie 
harcerskie,  ale także mówiły, że ZHP pracuje pod ideowym 
przewodnictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Zniesiono 
odrębność organizacji harcerek  
i harcerzy. 

• 1958 – pierwsze drużyny NS. 
• 1960 – I Zlot Grunwaldzki  
• 1965 – pierwszy Alert Naczelnika. 
• Masowość; hasło na 35 - lecie będzie nas 3 miliony... i było). 
• 1974 – początek operacji Bieszczady 40. 
• Inne duże akcje – Zamonit, Frombork, Sudety 
 



1973 – HSPS (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej) 
dla młodzieży powyżej 14 lat. 

 
• Drużyny HSPS używały bluz harcerskich 

specjalnego kroju, kolorowych krajek i beretów 
(w kolorze zależnym od specjalności). W wielu 
miastach drużyny starszoharcerskie nigdy nie 
włożyły tych mundurów. Była to bierna forma 
protestu. Ucieczką przed HSPS-em były liczne 
"eksperymenty metodyczne" - czyli stosowanie 
tradycyjnych metod pracy skautowej pod 
płaszczykiem "eksperymentów". Celowały w tym 
miejskie hufce w Krakowie, oraz szereg 
środowisk Warszawy, Gdańska, Łodzi, 
Wrocławia i innych, tworząc podstawy pod 
przyszłe przemiany prowadzące do ruchów 
odnowy ZHP (KIHAM – Kręgi Instruktorów 
Harcerskich  im. Andrzeja Małkowskiego)  
 



Odnowa harcerstwa 1980-1989 
-   22 listopada 1980 - powstało w Warszawie porozumienie Kręgów 

Instruktorów Harcerskich im. A. Małkowskiego (KIHAM).  
 Głównym założeniem KIHAM-u było odrodzenie moralne harcerstwa w 

duchu tradycyjnego tekstu Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego (z 1932 
roku), odkomunizowanie ruchu, nawrót do skautowych metod 
wychowawczych. Jego symbolem była lilijka przewiązana węzłem 
płaskim (stąd zwyczajowa nazwa Ruch płaskiego węzła). 

-   1981 – obraduje VII Zjazd ZHP, który zalegalizował działalność ruchów 
programowych, lecz nie dokonał zasadniczych zmian w Związku (m.in. 
przywrócono tradycyjną lilijkę z literami ONC - Ojczyzna, Nauka, Cnota ). 
ZHP przestaje być członkiem FSZMP.  

– czerwiec 1981– z ZHP wystąpił Krąg Instruktorów "Zawisza" z Lublina, 
który powołał do życia nową organizację harcerską pod nazwą 
"Niezależny Ruch Harcerski" (NRH)  

– rok 1981 kończy się wprowadzeniem stanu wojennego (13.XII) i 
internowaniem działaczy opozycji, w tym wielu harcerzy. Związek, jako 
jeden z nielicznych, nie został zdelegalizowany. Rozpoczął się okres 
szykan i represji. Zakazano działania NRH (który zszedł do podziemia).  

– 1982 – pod presją władz Porozumienie KIHAM zostaje rozwiązane.  
– 1983 – II pielgrzymka papieża do Polski. Harcerze ze środowisk KIHAM 

organizują służbę sanitarną i porządkową, która wspiera służby 
kościelne. Efektem tej "Białej Służby” było utworzenie półtajnego Ruchu 
Harcerskiego Rzeczypospolitej.   

 



Odnowa harcerstwa 1980-1989 

- 1983 – pierwsza Polowa Zbiórka Harcerstwa Starszego 
(PZHS) 

- 9 września 1983 powstaje Szkoła Harcerstwa Starszego 
"Perkoz" będąca ośrodkiem nowych nurtów metodycznych  
i ideowych w pionie harcerstwa starszego.  

- 1985 – powstała w Koninie Polska Organizacja Harcerska 
(POH) 

- 1987 – III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski – II Biała 
Służba. 

-  1988 – Zlot drużyn na Wykusie koło Wąchocka w Górach 
Świętokrzyskich, z okazji rocznicy pogrzebu komendanta 
"Ponurego" – Jana Piwnika.  

- 1988 – Zlot ZHP 1988 na Warmii i Mazurach (zwany potocznie 
Zlotem Grunwaldzkim) z udziałem 21 tys. harcerzy, 
zorganizowany na polach bitwy pod Grunwaldem w 70 
rocznicę powstania ZHP.  

 



ZHP w latach 1990-2007 
• Grudzień 1990 roku odbywa się XXVIII Zjazd ZHP w Bydgoszczy. Zjazd 

przywraca tradycyjne Przyrzeczenie Harcerskie i dokonuje szeregu istotnych 
zmian przywracających tradycyjny charakter ZHP. Wybiera na 
Przewodniczącego ZHP hm Stefana Mirowskiego a na Naczelnika hm Ryszarda 
Pacławskiego. Następuje reorganizacja struktury ZHP (zmniejszenie liczby 
chorągwi z 49 do 25)i znaczne ograniczenie zatrudnienia.  

• 1993 - Prezydent RP Lech Wałęsa zostaje Honorowym Protektorem ZHP.  
• 1995 roku w wyniku uchwalenia przez Zjazd ZHP zmian w Statucie w tym 

decyzji o zniesieniu wersji alternatywnego Przyrzeczenia Harcerskiego, ZHP 
zostaje ponownie przyjęty w skład WOSM (17 stycznia 1996) i WAGGGS (7 
marca 1996).  

• W 1995 roku w Zegrzu k/Warszawy odbywa się Światowy Zlot Harcerstwa 
Polskiego. Bierze w nim udział ok. 7 tysięcy harcerzy i skautów z całego 
świata. W latach 1995-2000 ZHP realizuje program "Moje Ojczyzny", którego 
kolejnymi, rocznymi blokami programowymi są: "Woda jest Życiem", 
"Odkrywca Nieznanego Świata", "Paszport do Europy", "Bądź Gotów", 
"Ścieżkami Zdrowia". Podsumowaniem programu jest II Swiatowy Zlot 
Harcerstwa Polskiego Gniezno 2000.  

• W 2003 roku wprowadzone zostają zmiany w systemie metodycznym, w tym 
nowy podział na grupy wiekowe (zuchy, harcerzy, harcerzy starszych, 
wędrowników) oraz wprowadzenie nowego systemu stopni harcerskich. 
Wchodzi w życie program ZHP "Barwy przyszłości".  

• W 2004 roku ZHP uzyskuje status organizacji pożytku publicznego. W 2005 
roku przyjęty zostaje nowy regulamin mundurowy. W 2007 roku w ramach 
obchodów stulecia skautingu odbywa się Zlot ZHP Kielce 2007 pod hasłem 
"Jeden Świat-Jedno Przyrzeczenie". Z okazji stulecia skautingu 1 sierpnia 
odbywa się też ponowne złożenie przyrzeczenia przez skautów na całym 
świecie. 



Słowo Jana Pawła II do delegacji Związku 
Harcerstwa Polskiego, 30 sierpnia 1996 r. 

  
Dzisiejszemu światu potrzeba czytelnego świadectwa wiary, nadziei i miłości. Potrzebuje 
go zwłaszcza młodzież, której przypadnie żyć w trzecim tysiącleciu. Organizacja 
harcerska, zachowując ideał, który przyświecał założycielom, wychowuje młodzież w 
duchu tradycji chrześcijańskich i narodowych, wdraża do podejmowania odpowiedzialnych 
zadań, uczy poszanowania całego dzieła stworzenia, a nade wszystko godności każdego 
człowieka.  
 
Hasło „Czuwaj" przypomina o potrzebie bacznego rozróżniania prawdy od fałszu, dobra 
rzeczywistego od złudnych pozorów. Wśród wielu błędnych tropów trzeba umieć odnaleźć 
ślady Chrystusa i pójść za nim. Wtedy - jak śpiewacie w jednej z pieśni harcerskich – 
wasza "pogoda i jasny wzrok rozjaśni ludziom mrok i innym szczęście da harcerska dola 
radosna". 

 
 
Braterski krąg łączący dłonie wokół ogniska to symbol jedności, solidarności i wierności w 
przyjaźni. Są to cnoty szczególnie cenne w życiu społecznym każdego narodu. Wydaje 
się, że nasza Ojczyzna bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje dziś budowania jedności i 
kształtowania ducha jedności w sercach ludzi, szczególnie młodych, którzy podejmują 
odpowiedzialność za przyszłość własną i narodu. 
 
Niechaj Najświętsza Maryja Jasnogórska wspiera was w dziele wychowywania do 
odważnej i ofiarnej służby, do czujności i odpowiedzialności, do przyjacielskiej jedności. 
Niech Bóg darzy Was wszelkimi łaskami. 
 
Z serca udzielam apostolskiego błogosławieństwa na dalsze lata harcerskiej służby 
wszystkim tutaj obecnym, a także wszystkim harcerzom w Polsce, których tutaj 
reprezentujecie. 



Współczesne organizacje harcerskie 
Organizacje ogólnopolskie  
• Związek Harcerstwa Polskiego – ZHP 
• Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – ZHR  
• Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" Federacja Skautingu 

Europejskiego 
Organizacje lokalne: 
• w Warszawie, Popławach i Warce działa Stowarzyszenie Harcerskie – SH 
• na terenie Trójmiasta Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich Leśna 

Szkółka,  
• w Toruniu Harcerstwo Polskie,  
• na Mazurach Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. św. Franciszka z Asyżu  
• w Wielkopolsce – Organizacja Harcerska "Rodło"  (Jarocin,  Świerklaniec), 
• w Krakowie – Szczep Czerwonych Maków im. Bohaterów Monte Cassino,  
• w Trójmieście – Krąg "Leśna Szkółka - Drzewo Pokoju"  
• na terenie powiatu Dzierżoniowskiego - Związek Harcerstwa Wiejskiego.  
• w Skawinie - Niezależny Związek Harcerstwa "Czerwony Mak"  
Organizacje poza granicami kraju: 
 W środowisku Polonii na całym świecie na zasadzie federacji działa Związek 

Harcerstwa Polskiego poza granicami Kraju, którego główna siedziba jest w 
Wielkiej Brytanii 

• W Kanadzie działa Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie 
• W Szwecji  działa Niezależny Hufiec Harcerstwa Polskiego "Leśna Szkółka - 

 
 



Otwarcie zlotu w Gnieźnie  
3 - 12 sierpnia 2000r. 



18 listopada 2000 r. - hm. Ryszard Pacławski przyjmuje podziękowania za 10 lat 
pełnienia funkcji naczelnika ZHP. 

Od 1997 r. do dnia dzisiejszego jest Sekretarzem Generalnym Światowej 
Skautowej Unii Parlamentarnej – międzynarodowej organizacji skupiającej 

parlamentarzystów z ok. 70 krajów świata. 



2003 – Poryck, Ukraina  
60 rocznica mordów Polaków przez UPA na Wołyniu  



Prezydencki 
protektorat 

 
 
 
 
 
 
 
 
22 lutego 2008  
Prezydent RP 
Lech Kaczyński objął swoim 

protektoratem 4 
organizacje harcerskie: 

- ZHP 
- ZHR 
- ZHPpgK 
- SH 



 



 



Obchody 100-lecia harcerstwa 
 

Propozycja programowa  2008-2010 r. 
• Celem głównym propozycji programowej Związku Harcerstwa Polskiego na 100-

lecie harcerstwa jest realizacja przez wszystkie szczeble organizacji pierwszego 
celu strategii, czyli wzmocnienia wyrazistości wychowawczej ZHP. Ideą 
koncepcji przygotowania do obchodów 100-lecia jest skupienie się środowisk na 
fundamentach harcerskiej idei i powrocie do korzeni - pracy nad sobą, 
braterstwa i służby. 

• Propozycja odpowiada na potrzeby rozwoju ideowego naszej organizacji i daje 
możliwość spójnych treściowo działań programowych na wszystkich szczeblach 
(od drużyny po Główną Kwaterę ZHP). 

• Propozycja rozpisany został na 3 lata (2008-2010) i układa się w logiczny 
harcerski ciąg wychowawczy. 
 

Koncepcja rozwoju ideowego organizacji 
 
• 2008 – rok Pracy nad sobą- pracujemy nad sobą, świadomie kształtujemy swój 

charakter i osobowość, jako organizacja zmieniamy się od środka, umacniamy 
ideowo. 
 

• 2009 – rok Braterstwa -„uporządkowani wewnętrznie” możemy zwrócić się  
do siebie nawzajem i umacniać naszą wspólną więź, budować wspólnotę. 

•  
2010 – rok Służby - silnymi braterskimi drużynami, możemy otwierać się  
na zewnątrz organizacji, pełnić służbę wobec bliźnich 



Obchody 100-lecia harcerstwa 

•  Zlot „Stulecia” w Krakowie  
• Wydanie specjalnej monety przez mennicę  

i znaczka przez Pocztę Polską 
• Pielgrzymka ze Spały do Częstochowy – 100 km 

na stulecie 
 

A co się wydarzy w Twojej chorągwi,  
Twoim hufcu i w Twojej drużynie? 
 
Wszystko zależy od nas 



 
„Nie czyńcie skautingu 

zbyt łatwym, stawiajcie 
wyzwania...” 

 
        Jan Paweł II 



Źródło 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian
_Marciniak” Źródło 
„http://pl.wikibooks.org/wiki/Poradnik_harc
erski/Historia_harcerstwa” 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Marciniak
http://pl.wikipedia.org/wiki/Florian_Marciniak
http://pl.wikibooks.org/wiki/Poradnik_harcerski/Historia_harcerstwa
http://pl.wikibooks.org/wiki/Poradnik_harcerski/Historia_harcerstwa

	Slajd numer 1
	��		��		U progu stulecia harcerstwa �		w roku ważnych rocznic:��- 70 rocznica wybuchu II wojny światowej�- 70 lat od powstania Szarych Szeregów�- 65 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego�- 20 rocznica pierwszych po wojnie wolnych wyborów
	Tak się zaczęło …
	Strona tytułowa pierwszego wydania, zaprojektowana �przez Johna Hassalla.
	Baden Powell  sam zaprojektował odznakę i strój skautów
	Baden Powell był także świetnym rysownikiem
	Rysunki Bi-Pi
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	���	Jeden z pierwszych sanockich  �        skautów, Roman Ślączka, �	 tak po latach wspominał swoją przysięgę skautową:�
	Slajd numer 12
	Pierwsza Lwowska Drużyna Skautowa im. Tadeusza Kościuszki�- 1911 r.
	�Andrzej Małkowski tworzy ramy organizacyjne �i programowe polskiego skautingu. �W pierwszym numerze „Skauta” umieścił wiersz Ignacego Kozielewskiego „Wszystko, co nasze Polsce oddamy” oraz tekst ślubowania skautowego �(15. 10. 1911).� W numerze drugim zaś prawo skautowe (1. 11. 1911).
	Slajd numer 15
	Odrzykoń, lato 1912, grupa skautów – Elsów na ćwiczeniach.�Z lewej Andrzej �i Oleńka
	Lipiec 1913 rok – Zlot Skautów w Birmingham, �Andrzej Małkowski z harcerzami pod biało-czerwoną flagą. � �„Była  to najpiękniejsza polska demonstracja polityczna �w Anglii,  po 1863 r.”
	Początki harcerstwa
	Harcerstwo w latach I wojny światowej �i wojny polsko-radzieckiej
	�Komendant hufca, prof. Michał Urbanek, powiedział:�
	Lata II Rzeczpospolitej Polskiej
	Kartka �z harcerskiego pamiętnika �ks. Zdzisława Peszkowskiego
	Slajd numer 23
	Wrzesień 1939
	Wojenne Pogotowie Harcerek�
	Szare Szeregi �� największa duma�i największa ofiara harcerstwa
	�Struktura harcerstwa w konspiracji �Harcerstwo konspiracyjne dzieliło się na dwa piony: Organizację Harcerzy i Organizację Harcerek. Organizacja Harcerzy przyjęła kryptonim „Szare Szeregi", �który później został rozciągnięty na cały Związek Harcerstwa Polskiego.�
	 Członków organizacji obowiązywało przedwojenne Prawo �i Przyrzeczenie Harcerskie.��- Przyrzeczenie uzupełniono dodatkową rotą konspiracyjną:�"Ślubuję na Twoje ręce pełnić służbę w Szarych Szeregach, tajemnic organizacyjnych dochować, do rozkazów służbowych się stosować, nie cofnąć się przed ofiarą życia".��- Podstawową zasadą programu było wychowanie przez walkę. �- Program został sprecyzowany w koncepcji Dziś – jutro – pojutrze.��"Dziś" oznaczało okres konspiracji i przygotowanie do powstania ��"Jutro" – otwartą walkę zbrojną z okupantem, powstanie, okres Przełomu��"Pojutrze" – pracę w wolnej Polsce �
	Drużyny Zawiszy �(chłopcy w wieku 12-14 lat). �Organizatorem i komendantem Zawiszaków był hm. Stefan Mirowski
	Drużyny BS (chłopcy w wieku 15-17 lat) – Bojowe Szkoły
	Grupy Szturmowe (GS)
	Slajd numer 32
	��Bohaterowie „Szarych Szeregów”  -  Florian Marciniak „Szary” �
	Bohaterowie „Szarych Szeregów”�Stanisław Broniewski „Orsza”
	Bohaterowie „Szarych Szeregów” �	   Aleksander Kamiński�		    „Kamyk”�      ur. 28. 01. 1903 w Warszawie, zm. tamże 15. 03. 1978. ��-  Drużynowy, komendant hufca w Humaniu (1920) �i Pruszkowie (1925-27), komendant Chorągwi Mazowieckiej (1928-29). �- Twórca metodyki zuchowej, kierownik Wydziału Zuchów GK ZHP (1933-37), potem Wydziału Kształcenia; komendant Szkoły Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu a potem w Górkach Wielkich.�- Jeden z twórców Szarych Szeregów. Komendant akcji „Wawer”�- Inicjator, organizator i następnie redaktor naczelny "Biuletynu Informacyjnego" , centralnego organu prasowego Komendy Głównej AK, najważniejszego pisma konspiracyjnego w okupowanej Polsce – nakład do 47 000 egz.). Był także autorem większości artykułów wstępnych �w "Biuletynie Informacyjnym".�- 1946-49 – wiceprzewodniczący ZHP�- 1956 – 58 (półtora roku) przewodniczący Naczelnej Rady �Harcerskiej.
		Wybrane utwory �	Aleksandra Kamińskiego:�
	I tutaj, do Iranu Aleksander Kamiński przesłał Mu egzemplarz „Kamieni na szaniec”
	Bohaterowie „Szarych Szeregów”�				Tadeusz Zawadzki „Zośka”
	Bohaterowie „Szarych Szeregów”�				Tadeusz Zawadzki „Zośka”
	Bohaterowie „Szarych Szeregów”�					Stefan Mirowski
	Harcerstwo w Polsce w latach 1945-56 (na emigracji ZHPpgK) 
	Harcerstwo w latach 1956 - 80
	1973 – HSPS (Harcerska Służba Polsce Socjalistycznej) dla młodzieży powyżej 14 lat.�
	Odnowa harcerstwa 1980-1989
	Odnowa harcerstwa 1980-1989
	ZHP w latach 1990-2007
	Słowo Jana Pawła II do delegacji Związku Harcerstwa Polskiego, 30 sierpnia 1996 r.�
	Współczesne organizacje harcerskie
	Otwarcie zlotu w Gnieźnie �3 - 12 sierpnia 2000r.
	18 listopada 2000 r. - hm. Ryszard Pacławski przyjmuje podziękowania za 10 lat pełnienia funkcji naczelnika ZHP.�Od 1997 r. do dnia dzisiejszego jest Sekretarzem Generalnym Światowej Skautowej Unii Parlamentarnej – międzynarodowej organizacji skupiającej parlamentarzystów z ok. 70 krajów świata.
	2003 – Poryck, Ukraina �60 rocznica mordów Polaków przez UPA na Wołyniu 
	Prezydencki protektorat
	Slajd numer 53
	Slajd numer 54
	Obchody 100-lecia harcerstwa�
	Obchody 100-lecia harcerstwa
	Slajd numer 57
	Slajd numer 58

