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Nagroda i Tytuł 
Strażnik Dziedzictwa Rzeczypospolitej 

Custos Monumentorum Rei Publicae 

 

 

Marszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz, ustanowił 

konkurs na Nagrodę i Tytuł: Strażnik Dziedzictwa 

Rzeczypospolitej.  

 

O tym konkursie poinformował Senator Kazimierz Wiatr – hm 

ZHR, wieloletni przyjaciel naszego Związku.  

Dhna  Przewodnicząca, hm. Teresa Ciecierska, otrzymała 

formularz do wypełnienia i powierzyła nam  zajęcie się tym 

konkursem. 

 

Konkurs dzieli się na kandydatów krajowych i zagranicznych. 

Nie mogłyśmy pisać tylko o pracy 70-letniej poza Polską 

ponieważ jesteśmy ciągłością przedwojennego harcerstwa. 

Gdyby nie te pierwsze dekady nie byłoby nas tu dzisiaj. 

 

Trzeba było streścić całą naszą historię tak, aby pasowała do podtytułów. Zależało nam na 

tym, ażeby umieścić wszystko co było i jest najbardziej istotne.  

Razem z formularzem można było przedstawić załącznik w postaci dokumentacji 

fotograficznej, prezentacji multimedialnej lub pliku audiowizualnego trwającego nie więcej 

niż 5 minut. Prezentacja multimedialna nie mogła zawierać więcej niż 10 zdjęć 

lub 10 slajdów.  

A więc ponad 100 lat pracy w 10 slajdach! 

Takie było wyzwanie, ale nas w Harcerstwie nauczono, że nie ma problemów                                

nie do pokonania.  

Przedstawiamy w tej publikacji  to co zostało wysłane do Senatu RP. 

hm. Teresa Szadkowska-Łakomy                                                         hm. Jagoda Kaczorowska 

Członkini Naczelnictwa ZHP                                                         Członkini Naczelnictwa ZHP 

Londyn, lipiec 2013 
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ODPOWIEDZI NA PYTANIA W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM 

 

Nazwa: 
 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Przedmiot działalności: 
 

Skauting Polski założony w Polsce przez  

Andrzeja i Olgę Małkowskich ponad 100 lat temu.  

W 1918 r. przyjął nazwę  Związek Harcerstwa Polskiego 

i obecnie działa poza granicami Kraju.  

 
 

Charakter działalności: 
 

• Wychowanie metodami harcerskimi dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń ludzi 

żyjących zgodnie z Przyrzeczeniem i Prawem  Harcerskim. 

• Przygotowanie młodzieży do świadomej, czynnej i ofiarnej służby dla Narodu 

Polskiego i Polski, opartej na Jej umiłowaniu. 

• Wprowadzenie zasad ideologii harcerskiej do życia publicznego. 

• Wzajemna pomoc w pracy harcerskiej polskiej młodzieży mieszkającej na wszystkich 

kontynentach. 

 

Okres realizacji projektu:  
 

Ruch powstał w Polsce ponad 100 lat temu. Członkowie brali udział w walkach                              

o niepodległość Polski podczas  

Pierwszej Wojny Światowej i w wojnie z Bolszewikami.  

 

Ruch rozwijał się w Polsce i poza Jej granicami w okresie międzywojennym. Podczas                  

II wojny światowej Władze ZHP znalazły się poza granicami Kraju, gdzie konynuowały 

wychowawczą pracę z młodzieżą, którą losy wojenne rzuciły początkowo na Środkowy 

Wschód, Afrykę  i Indie.  

 

Po wojnie, w 1946 r.,  zwołano Naczelną Radę Harcerską w Enghien, Francja z udziałem 

wszystkich terenów wraz z reprezentacją Szarych Szeregów.   
 

 

Postanowiono kontynuować pracę harcerską na emigracji ponieważ w Polsce działalność 

harcerstwa  w oparciu o Prawo i Przyrzeczenie była tępiona przez reżim komunistyczny.  

Praca ta opierała się nadal na Statucie z 1936 r. zachowując ciągłość prawną organizacji           

z dr. Michałem Grażyńskim na czele.  

Od tego czasu, bez przerwy, Władze Naczelne ZHP koordynują z Londynu pracę jednostek 

harcerskich powstających na całym świecie gdziekolwiek osiedlili się Polacy, którzy po 

wojnie nie mogli wrócić do wolnej Polski.   

Władze te aktywnie pomagają w zakładaniu nowych jednostek harcerskich w środowiskach 

polskich powstających w wyniku kolejnych fal emigrantów.  
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Zasięg terytorialny projektu: 
 

Australia, Argentyna, Belgia, Francja, Irlandia, Niemcy, Kanada, Stany Zjednoczone, 

Szwecja, Wielka Brytania.  

 

ZHP współpracuje z  polskimi parafiami, polskimi organizacjami  społecznymi, polskimi 

szkołami przedmiotów Ojczystych - gdzie tylko powstała lub powstaje chęć założenia 

jednostek harcerskich.  

Metody realizacji (zastosowane nowatorskie rozwiązania): 
 

Nasze programy prowadzone są sprawdzoną metodą harcerską, opartą na zasadach 

Baden-Powella (założyciela skautingu światowego).  

Programy te są stale dostosowywane do potrzeb młodzieży polskiej - gdziekolwiek się 

znajduje np. Związek zainicjował w 1967 r. pracę „Skrzatów” jako formę wychowawczą dla 

dzieci poniżej 7 lat.  

(Podobna forma pracy pojawiła się w skautingu w Wielkiej Brytanii i w innych krajach o 

wiele później.)  

W programach pracy są: zbiórki gromad skrzatowych, zbiórki gromad zuchowych i kolonie 

zuchowe, zbiórki zastępów i drużyn harcerskich oraz biwaki, obozy letnie i zimowiska, zbiórki 

patrolów  wędrowniczych dla starszych harcerek i harcerzy oraz obozy wędrowne i złazy 

wędrownicze.  

Istnieją też kręgi starszoharcerskie. Odbywają sie również wycieczki, kursy kształcenia i zloty 

w Okręgach oraz światowe.  

Nasze programy wspierane są licznymi wydawnictwami informacyjnymi i wychowawczymi:  

Podręczniki dla funkcyjnych i pomocnicze materiały do zdobywania sprawności i stopni,                     

które są regularnie aktualizowane.  

Pisma– np. Skaut, Ognisko, Na Tropie, Węzełek.  

Książki – np. Zeszyty Historyczne o historii harcerstwa.  

Reprodukcja harcerskich książek i podręczników przedwojennych.  

Witryna internetowa Związku.  

Witryna Organizacji Harcerek. 

Witryna Organizacji Harcerzy.  

Zapisy aktualnej działaności harcerskiej poza Polską pisane przez uczestników naszego 

Związku: http://czuwajblog.com/  
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Efekty i rezultaty projektu: 
 

Od czasu kiedy ZHP działa poza granicami Polski kilkadziesiąt tysięcy młodych Polaków           

i Polek z kilku pokoleń przewinęło się przez nasze szeregi. Doświadczyli oni życia 

harcerskiego opartego na Ideale służby Bogu, Polsce i bliźniemu.  

Jednostki harcerskie stanowią integralną część danej współnoty polonijnej i biorą pełny 

udział w jej życiu. Zgodnie z założeniami harcerskimi organizacja zadbała o ciągłe 

kształcenie następców na role kierownicze i wychowawcze co zapewnia ciągłość 

działalności organizacji. 

Inne uwagi: 
 

Wychowanie harcerskie oraz wyrobienie poczucia przynależności do swojej wspólnoty 

motywuje niektórych  do angażowania się w pracy społecznej dla dobra swojej wspólnoty 

polskiej i lokalnej.  

Instruktorki i instruktorzy harcerscy doceniani są w społeczeństwie za swoje umiejętności 

liderskie i organizacyjne. Poza obowiązkami prowadzenia pracy harcerskiej często zajmują 

stanowiska kierownicze w wspólnotach, w których zamieszkują.  

Jak przebiegała działalność kandydata w ramach prezentowanego projektu? 
 

Wszechstronny rozwój młodzieży w kierunku określonym przez Prawo i Przyrzeczenie 

harcerskie.  

Związek obecnie liczy  ponad 5 tysięcy członków w dziesięciu krajach na czterech 

kontynentach.  

Praca odbywa się w lokalnych ośrodkach na zbiórkach oraz innych zajęciach prowadzonych 

zgodnie z metodą i zasadami harcerskimi.  

Naczelnictwo Związku wraz z Przewodniczącą mają swoją siedzibę w Londynie.  

Jak zmieniło się życie lokalnej społeczności dzięki podjętemu działaniu?  
 

Jednym z głównych celów działalności Związku Harcerstwa Polskiego działającego poza 

granicami Kraju jest rozwijanie poczucia tożsamości polskiej oraz poczucia przynależności 

do Narodu Polskiego.  

To z kolei wyrabia poczucie odpowiedzialności za społeczeństwo, w którym młodzież się 

wychowuje. Dowodem tego jest włączanie się do życia swojej polskiej wspólnoty oraz 

udział w obchodach okolicznościowych.  

Pracę z dziećmi i młodzieżą prowadzą młodzi ludzie wychowani w harcerstwie, a ogólne 

kierownictwo organizacji ZHP działającego poza granicami Kraju również przechodzi                  

z pokolenia na pokolenie.  

Organizacja wypracowuje własne środki finansowe przy pomocy rodziców i lokalnych Kół  

Przyjaciół Harcerstwa.  
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Czy działania kandydata przyczyniły się/ przyczyniają się do aktywizacji 

obywatelskiej lokalnej społeczności? W jaki sposób?  

 

Metoda harcerska polega nie tylko na wychowaniu młodzieży poprzez zdobywanie stopni                

i sprawności, ale również przez wzajemne oddziaływanie i przez przykład osobisty.  

Przygotowuje pełnowartościowego człowieka-obywatela do chętnej i czynnej służby Bogu,  

Polsce i drugiemu człowiekowi, oraz świadomego swoich obowiązków względem kraju 

osiedlenia.  

Ruch nasz wychował m.in. ostatnich dwóch Prezydentów II Rzeczypospolitej (Kazimierza 

Sabbata i Ryszarda Kaczorowskiego) jak i ostatniego Przewodniczącego Rady                     

Narodowej II RP (Zygmunta Szadkowskiego), oraz wielu działaczy społecznych i liderów 

życia polonijnego w krajach, w których działamy  np. obecny Prezes Zjednoczenia Polskiego 

w Wielkiej Brytanii oraz obecny Przezes Kongresu Polonii w Kanadzie.  

Czy działania kandydata przyczyniły się do zachowania, ochrony, spopularyzowania 

wiedzy o elementach dziedzictwa kulturowego i historycznego?  

 

Organizowanie/udział w ważnych dla Narodu Polskiego uroczystościach rocznicowych.  

Przybliżanie tematyki historycznej oraz kultywowanie tradycji poprzez spotkania tematyczne, 

wystawy, wycieczki do miejsc ściśle związanych z historią Polski.  

Przybliżanie i popularyzowanie ważnych dla Niepodległego Państwa Polskiego postaci 

historycznych, a także bohaterów ściśle związanych z harcerstwem.  

Umacnianie i podtrzymywanie więzi z Narodem Polskim, z którego młodzież pochodzi. 

 

Tak wypełniłyśmy formularz konkursu. Wraz z formularzem wysłałyśmy prezentację 

wizualną zawierającą zdjęcia   z działalności od naszych początków do dzis. 

 

 

15 listopada 2013 r. na uroczystości w Pałacu Łazienkowskim w Warszawie Związek 

Harcerstwa Polskiego działający poza granicami Kraju został wyróżniony za „wieloletnią 

działalność na rzecz kształtowania tożsamości narodowej wśród młodzieży polonijnej 

i kultywowanie polskiej tradycji”. Dyplom odebrała Przewodnicząca ZHP hm. Teresa 

Ciecierska. 
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PREZENTACJA WIZUALNA 

 

Nasz Początek 
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ZHP na Wschodzie 
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Po wojnie poza Polską 

  

  

Monte Cassino 1969. 
Na pierwszym Światowym Zlocie ZHP harcerstwo przejęło 

sztandary wojskowe z rąk polskich  kombatantów. 
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Życie Harcerskie w Okręgach 

  

Nasze Wydawnictwa

Światowe 

Zloty ZHP
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Materiał z Archiwum ZHP oraz ze zbiorów rodzinnych 

opracowały hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i  hm. Jagoda Kaczorowska. 

Londyn - lipiec 2013 

Związek Harcerstwa Polskiego, 23-31 Beavor Lane, London W6 2AR 
 

 

Instruktorki i instruktorzy z całego 

świata na Zje dzie Ogólnym ZHP

Anglia     

ZHP działający poza granicami Kraju

Argentyna
Stan 103 Jednostek 13

Niemcy 

Stan 16 Jednostek 1

Australia
Stan 210 Jednostek 20 

Wielka  rytania
Stan 1341 Jednostek 85

Francja
Stan 101 Jednostek 7

Kanada
Stan 1431 Jednostek 104

Stany Zjednoczone
Stan 1946 Jednostek 139

Ogólny stan młodzieży harcerskiej 

i grona instruktorskiego 

Irlandia 

Stan 187 Jednostek 8

 elgia
Stan 21 Jednostek 2

  4615

  777 na dzień 01.01.2013r

GKH Stan 52


