
1910 - 2010 



Pierwsze wiadomości o skautingu docierają do Polski  
w 1909 r. Ukazuje się wówczas artykuł Naganowskiego 
w “Słowie Polskim”. Skautingiem interesują się trzy 
powstałe organizacje, które odegrały znaczącą rolę w 
tworzeniu polskiego skautingu: 
- “Zarzewie” – organizacja paramilitarna stawiająca 
sobie za cel przygotowanie do walki o wolną Polską 
- “Sokół” – stowarzyszenie sportowe i wychowawcze 
- “Eleusis” – stowarzyszenie abstynenckie. 





Andrzej Małkowski tłumaczy 
na język polski podręcznik 
Roberta Baden – Powella 

„Scouting for boys” 

 

Zadanie to otrzymał jako karę za 
spóźnienie się na spotkanie „Zarzewia”.  

To wydarzenie niewątpliwie wpłynęło 
jednak na szybki rozwój polskiego 
harcerstwa, a sam Małkowski stał się 
żarliwym propagatorem idei skautowych. 





Zawołanie to pochodzi z czasów rycerskich, kiedy to, w czasie nocnej służby, 
strażnicy na murach miejskich nawoływali się w ten sposób. W 1910 roku 

zawołanie "Czuwaj" było hasłem zlotu organizacji "Sokół" zorganizowanego 
dla uczczenia 500 rocznicy bitwy pod Grunwaldem. Do harcerstwa 

wprowadziła je Olga Drahonowska - Małkowska. Dziś przypomina ono o 
gotowości do czynu, służby Bogu, Ojczyźnie i bliźnim, oraz pracy nad sobą. 

Pozdrowienie to wymieniają harcerze na powitanie i pożegnanie. 







Pierwsza Lwowska 
Drużyna Skautowa 
im. Tadeusza 
Kościuszki 





We wrześniu, w Krakowie, Zygmunt Wyrobek, w 
oparciu o powstały rok wcześniej "Zastęp 
Kruków", zakłada 1 Drużynę Skautów im. 
Tadeusza Kościuszki, zaś Zofia Langierówna 
zakłada pierwszy w Krakowie zastęp żeński. 

 

W lipcu zostaje wydana książka 
„Skauting jako system wychowawczy 
młodzieży” (tłumaczenie Andrzeja 
Małkowskiego).  

Olga i Andrzej Małkowscy 



15 października we Lwowie ukazuje się 
pierwszy numer czasopisma "Skaut” Pismo 
Młodzieży Polskiej, na pierwszej stronie 
wydrukowano wiersz Ignacego 
Kozielewskiego„ Wszystko, co nasze" 
(późniejszy hymn harcerski).  

W drugim numerze "Skauta" (wydanym 1 
listopada) ukazuje się treść ślubowania i 9 
punktów prawa skautowego. 

 



 Ukazuje się książka Eugeniusza 
Piseckiego i Mieczysława 
Schreibera "Harce Młodzieży 
Polskiej", w której po raz pierwszy, 
w kontekście powstającej 
organizacji użyto wyrazów takich 
jak: „harcerz" (zastąpił określenie 
"skaut polski"), „zastęp" (zastąpił 
określenie "patrol"), "drużyna" 
(zastąpił określenie "pluton"), 
"hufiec", "chorągiew", "harce". 
Zaproponowano w niej także 
używane do dziś nazwy stopni i 
funkcji 

Eugeniusz Piasecki 



W tym samym roku jako odznaka harcerska 
wszedł do użytku zaprojektowany przez ks. 
Kazimierza Lutosławskiego krzyż harcerski 
wzorowany na orderze Virtuti Militari. 

Ks. Kazimierz Lutosławski 

Projekt Krzyża Harcerskiego  
wg ks. Kazimierza Lutosławskiego 





W 1913r. w Birmingham odbywa się Międzynarodowy Zlot Skautów, na którym pojawia się delegacja Polska. Na zlo               

W 1913r. w Birmingham odbywa się Międzynarodowy Zlot Skautów, na którym 
pojawia się delegacja Polska. Na zlocie tym Robert Baden-Powell nadaje 
Andrzejowi Małkowskiemu wysokie odznaczenie skautowe „Za zasługę” 
(odznaka Bizona). 

 





2 maja dochodzi do połączenia 
Naczelnej Komendy Skautowej i 
Polskiej Organizacji Skautowej. 

1 listopada  zostaje utworzony 
Związek Harcerstwa Polskiego, 
którego przewodniczącym został 
ks. Jan Mauersberger. 

 ks. Jan Mauersberger 





1 i 2 listopada odbywa się zjazd, na którym 
połączono wszystkie organizacje harcerskie 
działające na ziemiach polskich i przyjęto 
jedną nazwę ZHP. 
 





15/16 stycznia 1919r. – tragiczna śmierć Andrzeja Małkowskiego 
w Cieśninie Messyńskiej na statku "Chouia". 
 



10 i 11 lipca - powstaje 
naczelnictwo ZHP, wybrano 

przewodniczącego ZHP 
Tadeusza Strumiłłę. 

 

Tadeusz Strumiłł0 

„...jedna z najpiękniejszych i świetlanych 
postaci, której całe życie było służbą 
narodowi oraz najszczytniejszym ideałom 
etycznym w oparciu o głęboką wiedzę. (...) 
Jeśli o niepospolitym człowieku mówi się, że 
nie umiera cały, to w odniesieniu do 
Tadeusza Strumiłły jest to prawdą...” 





31.XII.1920 - 2.I.1921r. – odbywa się 1 Walny Zjazd ZHP, na 
którym przyjęto i zatwierdzono Statut ZHP. Zatwierdza się 
również obowiązujące Prawo i Przyrzeczenie, oraz wybiera 
władze. Przewodniczącym Związku zostaje generał Józef 
Haller, wiceprzewodniczącym- dr Tadeusz Strumiłło, ks. Jan 
Mauersberger. 

Józef Haller – 
człowiek czystych 
rąk i serca 
(1873-1960) 





Wprowadzono stopnie harcerskie. 





Stanisław Dubois zakłada Czerwone Harcerstwo, które 
zrzesza młodzież robotniczą. Było to harcerstwo 
socjalistyczne. 

„Przyrzekam uroczyście pracować nad wyzwoleniem klasy 
robotniczej, praw harcerskich przestrzegać, dbać o rozwój 
Czerwonego Harcerstwa.” 





Aleksander Kamiński tworzy ruch zuchowy 
 

Powstaje także pierwsza szkoła zuchowa  
w Nierodzimiu kierowana przez A. Kamińskiego. 

Aleksander Kamiński 
1903-1978 





2 grudnia  zostaje zatwierdzone Prawo  
i Obietnica Zucha oraz Znaczek Zucha. 

 

"Słoneczko zuchowe" odznaka zuchów 
dziewcząt przed II wojną światową 



Na zlocie w Spalę z okazji 
25-lecia harcerstwa zostaje 

powołane Pogotowie 
Wojenne Harcerzy i 

Harcerek. 





27 września - Organizacja harcerzy w 
przechodzi do konspiracji i przyjmuje 
kryptonim „Szarych Szeregów”. 
 





 
W lutym  w Kenii umiera Baden - Powell. 

 



2 czerwca - zatwierdzono harcerzy 
wiekowych: 

- 12-14 lat – „Zawiszacy” 
- 14-17 lat – „Bojowe Szkoły” 

- 18 i powyżej –„Grupy Szturmowe” 
Powstaje program „Dziś-Jutro-Pojutrze” 
(lub „Piątek-Sobota-Niedziela”). „Dziś” - 

walka z okupantem, „Jutro” - 
przygotowania do powstania, walka, 

„Pojutrze” - przygotowanie do życia w 
wolnej Polsce. 

 
Powstają także Szkoły: 

- „Szkoła za lasem” - kurs 
podharcmistrzowski. 

- „Agricola” - szkoła podchorążych. 
 
 
 
 

Powstają także Szkoły: 
- „Szkoła za lasem” - kurs podharcmistrzowski. 
- „Agricola” - szkoła podchorążych. 





 „Szare Szeregi” zostają rozwiązane, 
ZHP powraca do jawnego życia. 





Wchodzi w życie program 
Harcerskiej Służby Polsce. Jego 

zadaniem jest pomoc w odbudowie 
kraju, walka z analfabetyzmem. 

 





Za podstawę pracy przyjęto referat Władysława Kosińskiego „W pracy 
i walce z klasą robotniczą wychowujemy młodzież harcerską”. 
Stopniowo eliminuje się tradycyjne formy pracy i emblematy 
organizacyjne. Na miejsce krzyża i lilijki wprowadzono Odznakę 
Harcerką wzorowaną na znaczku ZMP. Instruktorów-księży zwalnia 
się z funkcji i zabrania wszelakich akcentów religijnych. Wprowadza 
się nowy mundur na wzór pionierski, podobnie jak i nowy salut 
zastępujący tradycyjny – wojskowy. Pozdrowienie harcerskie przyjęło 
formę „W nauce, pracy i walce – Czuwaj!”. Komendy chorągwi i 
hufców przemianowano na komendy wojewódzkie i powiatowe. 
Likwiduje się harcerstwo starsze, a młodzież szkół średnich 
przekazuje się do ZMP i „Służby Polsce”. Zwalnia się większość 
dawnych instruktorów oraz przyznaje stopień harcmistrza wszystkim 
członkom Zarządu Głównego ZMP. 
 



Zakaz używania stroju i odznak 
harcerskich, nowe Prawo i 
Przyrzeczenie. 
 
 
15 października – bezprawne wcielenie 
ZHP w struktury Związku Młodzieży 
Polskiej. 
 

Harcerz kocha Polskę Ludową... w szeregach postępowej młodzieży świata walczy o 
pokój i wolność narodów ... przygotowuje się do pracy w szeregach Związku Młodzieży 
Polskiej.  
 
 

„Czuwajka” 





1 czerwca – powstaje 
Organizacja Harcerska 

Związku Młodzieży Polskiej. 
OH ZMP wykorzystując nazwę 

„harcerska” zaprzestaje 
stosowania metodyki 

harcerskiej i jest kopią 
radzieckich pionierów (białe 

koszule, czerwone chusty, 
komunistyczna odznaka – tzw. 
„czuwajka” – zamiast krzyża). 

 

„Czuwajka” 





Maj – czerwiec: wyodrębnienie się Organizacji Harcerskiej (w 
ramach ZMP), zmiana nazwy na Organizacja Harcerska Polski 
Ludowej (OHPL), deklaracja powrotu do tradycyjnego munduru 
i nazw. 
 
4 grudnia - reaktywowanie Związku Harcerstwa Polskiego 
na terenie Krakowa. W dniu następnym odbywa się posiedzenie 
reaktywowanej Komendy Chorągwi ZHP, jednocześnie 
oficjalnie poinformowano Ministerstwo Oświaty o 
reaktywowaniu ZHP. 
 

4 grudnia 1956 - reaktywowanie Związku Harcerstwa Polskiego na terenie Krakowa. W dniu następnym odbywa               





Powstaje Rozgłośnia Harcerska. 





Powstanie 
"Nieprzetartego 

Szlaku". Maria Łyczko 
1923-2004 





Odejście z ZHP wielu instruktorów 
szaroszeregowych. Rezygnacja hm. 
Aleksandra Kamińskiego z funkcji 
Przewodniczącego Naczelnej Rady 

Harcerskiej ZHP. 





I Zlot Grunwaldzki. 





ZHP otrzymuje sztandar. 
 





Powstaje Harcerska Służba Polsce 
Socjalistycznej jako propozycja programu 

harcerstwa starszego w ZHP opartego o 
specjalności. 





W Krakowie powstają Kręgi 
Instruktorów Harcerstwa im. A. 

Małkowskiego (KIHAM). 
Następuje moralna odnowa 

harcerstwa. 
 





W marcu  rozwiązano HSPS. Na zjeździe przywrócono stary hymn. 
Następuje „powrót do źródeł”. Sztandar ZHP zostaje udekorowany 
Krzyżem Grunwaldzkim drugiej klasy. 
 
25 kwietnia – z ZHP wystąpił Krąg Instruktorów "Zawisza" z 
Lublina, który powołał (czerwiec 1981) do życia nową organizację 
harcerską pod nazwą „Niezależny Ruch Harcerski” (NRH). 
Wkrótce do NRH przystępuje kilka środowisk warszawskich (14 
WDH, 70 WDH, 1001 WDH) i wiele innych (do końca roku NRH 
liczy ok. 1000 członków). 
 
13 grudnia - wprowadzenie stanu wojennego 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 (tworzące go 
środowiska kontynuowały pracę w różnych formach 
organizacyjnych - jawnych i podziemnych). 
 
 





Pod presją władz PRL 
Porozumienie KIHAM zostaje 

rozwiązane. 





Powstała w Koninie Polska 
Organizacja Harcerska (POH). 





Z pół konspiracyjnego, działającego w łonie ZHP, Ruchu 
Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz niezależnych środowisk 
działających poza ZHP powstał Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej, organizacja odwołująca się do zasad etyki 
chrześcijańskiej i tradycji narodowej, uważająca się za 
kontynuację przedwojennego ZHP. Wśród twórców ideowych 
ZHR wymienia się Stanisława Broniewskiego "Orszę", później 
jednak był zwolennikiem zjednoczenia harcerstwa. 
Powstają także inne organizacje harcerskie (z różnego rodzaju 
niezależnych ruchów): Związek Harcerstwa Polskiego 1918, 
Polska Organizacja Harcerska, Stowarzyszenie Harcerstwa 
Katolickiego "Zawisza", Niezależny Krąg Instruktorów 
Harcerskich Leśna Szkółka. 
Na Zjeździe ZHP wycofano ze Statutu polityczne zapisy 
 





W grudniu  powrócono do przedwojennej roty 
Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. 

Naczelnikiem zostaje Ryszard Pacławski. 
 





„Związek Harcerstwa Polskiego 
1918” łączy się z ZHR. 





W wyniku uchwalenia przez Zjazd ZHP decyzji o 
zniesieniu wersji Przyrzeczenia Harcerskiego, w 
której nie składa się ślubu służby Bogu, od Związku 
odłączył się hufiec Warszawa-Śródmieście i utworzył 
Stowarzyszenie Harcerskie. 





Powstaje Stowarzyszenie Harcerskie wyrastające z 
tradycji Hufca ZHP Warszawa Śródmieście, które w 
przeciwieństwie do innych organizacji harcerskich 
postanowiło pozostać otwarte również na osoby 
niewierzące (w 1995 roku ZHP powróciło do jednej, 
tradycyjnej roty Przyrzeczenia Harcerskiego, zgodnej z 
Konstytucją Światowej Organizacji Ruchu Skautowego). 
 
ZHP odzyskuje status członka-założyciela WOSM i 
WAGGGS (Światowej Organizacji Ruchu Skautowego i 
Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek). 





Polska Organizacja Harcerska łączy się z 
ZHR. 
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