
Materiał z Archiwum ZHP, z  domeny publicznej i z własnych zbiorów opracowały: 

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

Londyn - lipiec 2016



„WYCHOWANIE SKAUTOWE 

STAWIA SOBIE ZA CEL 

ZASTĄPIENIE EGOIZMU SŁUŻBĄ...”

Lord Baden-Powell

Wystawa przedstawia założycieli skautingu polskiego i tych,  

którzy na przestrzeni ponad stu lat stali na czele naszego ruchu. 

Ich poświęcenie, obowiązkowość i gotowość spełniania służby 

wobec Boga, Polski i bliźnich, zapewniło, że Harcerstwo 

dzisiaj wychowuje kolejne pokolenia.

Praca minionych pokoleń jest naszym dziedzictwem. 

Naszym obowiązkiem jest przekazanie tego dziedzictwa dalej.



„Ukochanie i odczucie idei 

bardziej ją wcieli w życie 

niż najokrutniejsze regulaminy”.

Andrzej Małkowski 

W 1909 r. we Lwowie wychodzi 

artykuł Edmunda Naganowskiego 

o ruchu skautowym w Anglii.  

W 1910 r. ANDRZEJ MAŁKOWSKI, 

uważany jako założyciel polskiego 

skautingu, zaczyna tłumaczenie na 

język polski książki „Scouting for 

Boys” Baden-Powella. 

1910-1918

Powstają pierwsze drużyny 

we Lwowie i Warszawie. 

OLGA i ANDRZEJ MAŁKOWSCY

1913 - VI LWOWSKA DRUŻYNA SKAUTOWA



W 1914 r. przyjęto nazwę „Harcerstwo”.

J. GRODYŃSKI J. FALKOWSKA

Wśród współtwórców polskiego 

skautingu byli:

Jerzy Grodyński, Tadeusz Strumiłło, 

Jadwiga Falkowska 

i Olga Drahonowska - od roku 1913 

żona Małkowskiego.



W listopadzie 1918 r. w Lublinie, na zjeździe kierowników 

harcerskich ze wszystkich Ziem Polskich,

zapadły jednogłośne uchwały, których punkt pierwszy brzmi:

„Polskie organizacje harcerskie 

byłego zaboru pruskiego, Małopolski, Rusi i Rosji, 

Królestwa  Kongresowego i Litwy  

łączą się w jeden samoistny, 

niezależny od żadnej innej organizacji czy instytucji 

Związek Harcerstwa Polskiego”.

W walkach o Niepodległość Polski

udział brała młodzież harcerska.



Hm. Rzpl. dr TADEUSZ STRUMIŁŁO
11.VII.1919  - 3.VII.1920

10.XI.1923 - 19.IV.1925

GEN. BRONI JÓZEF HALLER
3.VII.1920 – 4.II.1923

„Harcerz wie, że trzeba zawsze wytrwać

i przetrwać, by nareszcie zwyciężyć,

a nie tracić nadziei i nie mówić przedwcześnie,

że wszystko stracone”.

PRZEWODNICZĄCY ZHP:

„A czymże byłoby harcerstwo nie realizujące swych 

ideałów?! Kłamstwem, hipokryzją, demoralizacją! 

Zdradą własnej przeszłości i przyszłości i gorzkim 

zawodem dla społeczeństwa, oczekującego od 

harcerstwa nie tylko usprawnienia, ale przede 

wszystkim uszlachetnienia nowych pokoleń”.



Ks. hm. Rzpl. JAN MAUERSBERGER
7.IV.1923 – 10.XI.1923

25.IV.1927 – 29.XII.1929

„...żeby jedna myśl i jedno serce nas ożywiło. 

Porzucić należy wszelkie niesnaski, 

dawniejsze urazy, różnice w poglądach, 

rozpocząć nowe życie natchnione wspólną 

miłością Boga i Ojczyzny. Czuwajcie Więc!”

„Jestem karny wewnętrznie. Na zewnątrz opanowany i skupiony. 

Nade wszystko szanuję prawo. Prawo Boże i prawo moralne. 

Umiem słuchać. Chętnie, rozumnie i dokładnie wypełniam rozkaz. 

Umiem być poddany - wyrzec się własnej woli, o ile tego żąda: 

Ojczyzna, rodzice, zwierzchnicy”.



ROMAN BNIŃSKI
19.IV.1925 – 12.IV.1926

JÓZEF KARŚNICKI
12.IV.1926 – 25.IV.1927

WŁADYSŁAW SOŁTAN
29.XII.1929 – 2.II.1931



Dr MICHAŁ GRAŻYŃSKI
2.II.1931 – 6.XI.1960

„Należy pilnie baczyć, by w harcerstwie forma nie zabijała 

treści, by nie stwarzać pozorów i fasad, za którymi kryje się 

pustka, by czysto zewnętrznej sprawności nie brać za siłę 

moralną, by nie stosować schematu tam, gdzie trzeba 

różnicować metody”.

Na Naczelnej Radzie Harcerskiej podczas Walnego Zjazdu ZHP 

w maju 1939 r. dr Michał Grażyński, wojewoda śląski, 

zostaje ponownie wybrany na funkcję Przewodniczącego ZHP.



Podczas Wojny struktury Związku Harcerstwa Polskiego  

były dostosowane do warunków, w których znalazła się 

Polska i Polacy.

Losy wojenne sprawiły, że  Rząd RP i żołnierze polscy, wśród których 

byli harcerze i harcerki, znaleźli się w Wielkiej Brytanii. 

Dr MICHAŁ GRAŻYŃSKI został internowany w Szkocji. 

Instruktorzy i instruktorki, w porozumieniu z druhem Grażyńskim, ale 

bez jego udziału, utworzyli „Naczelny Komitet Harcerski na czas 

wojny”,  jako przejściowe kierownictwo ZHP poza Krajem. 

Przewodniczącą Komitetu była 

hm. Rzpl. OLGA MAŁKOWSKA.

Wiceprzewodniczącym  był  

hm. KAZIMIERZ SABBAT.

II WOJNA ŚWIATOWA



W Polsce podczas okupacji 

było dwóch Przewodniczących Szarych Szeregów... 

Ks. hm.Rzpl. JAN MAUERSBERGER od 1939 do 1942

Dr TADEUSZ KUPCZYŃSKI 

„Piotr”, „Tadeusz Wójcicki” 

12.VIII.1942 – 18.I.1945 

„Harcerz żyje dla Polski; myśli on 

i pracuje, aby była potężną i wielką 

i aby była wolną i zjednoczoną”.



Wyszukiwała instruktorki harcerskie do pracy z młodzieżą.

Prowadziła obozy i kursy dla przyszłych kierowniczek pracy harcerskiej.

Wśród skautek angielskich organizowała pomoc dla harcerek 

opuszczających niemieckie obozy koncentracyjne.

W Wielkiej Brytanii tworzą się polskie jednostki harcerskie

W 1943 r. hm. Rzpl. HELENA GRAŻYŃSKA 

założyła drużynę harcerek „Wisła”, 

która szybko rozwinęła się w hufiec „Bałtyk”.

Dla polskich dziewcząt, 

rozproszonych w różnych 

szkołach i zakładach 

naukowych w Anglii i Szkocji, 

zorganizowała drużynę 

korespondencyjną „Rodło”.



W tym czasie na Wschodzie...

W 1942 r. w oparciu o 2 Korpus Polski  ukonstytuowały się w 

Palestynie władze harcerskie ZHP na Wschodzie, które objęły opieką 

jednostki harcerskie. Przewodniczącym  Rady ZHP na Wschodzie 

został płk dypl. hm. STANISŁAW SIELECKI. 

Komendantem od 1942 do 1944 był hm. JEREMI ŚLIWIŃSKI, 

a od 1944 do 1948  hm. ZYGMUNT SZADKOWSKI, który również był

Ręcznie wyhaftowana  makata 

pokazująca zasięg 

tej części naszej pracy 

poza Polską w latach 40-tych, 

która podlegała Władzom 

ZHP na Wschodzie.

Wiceprzewodniczącym Rady 

od 1942 r. do zakończenia jej 

działalności w 1948 r.



Po wojnie, w 1946 r., odbyła się Naczelna Rada Harcerska w Enghien 

we Francji, 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 nasza opierała się nadal na Statucie z 1936 r. zachowując 

ciągłość prawną  Związku,  na czele którego stał Przewodniczący ZHP,  

dr Michał Grażyński wybrany w 1939 r. przez Naczelną Radę Harcerską 

w czasie ostatniego Walnego Zjazdu w Wolnej Polsce i potwierdzony 

przez podziemne władze harcerskie w okresie wojny.



W roku 1951 na NRH Przewodniczący ZHP 

dr M. Grażyński złożył oświadczenie, że nie może w 

chwili obecnej pełnić swej funkcji 

Przewodniczącego ZHP poza granicami Kraju. 

Natomiast zachował w dalszym ciągu mandat 

Przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego  

z wyboru Zjazdu Walnego ZHP odbytego w 1939 r. 

Płk hm.Stanisław Sielecki
od 4.III.1951 do 7.IX.1952 

hm. Zygmunt Szadkowski
od 7.IX.1952 do19.IV.1953 (p.o.)

od 14.I.1954 do11.IV.1954 (p.o.)

od 11.IV.1954 do 6.XI.1960

Od 1951 do 1960 dr M. Grażyński był nadal Przewodniczącym ZHP. 

W tym czasie funkcję Przewodniczącego ZHP poza granicami Kraju

pełnili:

Gen.  Nikodem Sulik
od 19.IV.1953 do 14.I.1954



Płk hm. STANISŁAW SIELECKI

„Już dziś nurtują w nas, i to dość silnie, 

pewne problemy, które dotyczą zmian podstaw 

ideowych harcerskich, a więc tego, co jest fundamentem organizacji. 

Musimy sobie zdać sprawę z pewnych sądów, aby zbyt pochopnie, 

usprawiedliwiając się warunkami wojennymi, nie zatracić niczego  

z dorobku osiągniętego olbrzymim wysiłkiem bezinteresownej pracy 

całego Harcerstwa. Podstawą naszej ideologii jest 

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie...”

„Dotychczasowe wyniki pracy traktujemy 

jako – start. Metą – granice Rzeczypospolitej. 

Na szlaku  - próba hartu i woli, próba służby i 

obowiązku. Na mecie – klasyfikacja i ocena 

Braci i Macierzy.

Wzywamy Was Harcerki, Harcerze 

zarówno Instruktorów/rki,  jak i Młodzież, do 

postępowania i traktowania swych 

obowiązków w myśl Prawa i Przyrzeczenia... ”



Gen. NIKODEM SULIK

„...Żałuję bardzo, że w tej chwili nie mogę 

być z Wami, ażeby Wam powiedzieć jak 

niezwykle wysoko cenię zaszczyt, żeście 

zechcieli powołać mnie, abym stanął jako 

jeden z Was w Waszych szeregach.

Chyląc głowę przed moimi wielkimi poprzednikami i składając hołd 

najgłębszy poległym, zamęczonym, zmarłym, oraz nieustąpliwie 

walczącym i w obecnej chwili w Kraju Harcerkom i Harcerzom –

zwracam się do Was wszystkich gdziekolwiek pracujecie 

z serdeczną prośbą o chętną współpracę, ażebyśmy mogli 

nic nie uronić z wielkiego dziedzictwa Harcerstwa Polskiego.

Niewiele mogę Wam obiecać. Przyrzekam jednak przywiązanie do 

idei  i dzieła Harcerstwa Polskiego i braterską lojalność”.



W roku 1960 dr Michał Grażyński złożył godność 

Przewodniczącego ZHP  

na ręce Naczelnej Rady Harcerskiej, 

która na tę funkcję wybrała 

hm. Zygmunta Szadkowskiego. 

Funkcja Przewodniczącego ZHP poza granicami Kraju 

przestała istnieć.

M. GRAŻYŃSKI  i Z. SZADKOWSKI



Hm. ZYGMUNT SZADKOWSKI
Przewodniczący ZHP  od 6.XI.1960  do  2.IV.1967

„...Od nas zależy, czy powierzone nam pokolenie, 

kiedyś historia zaliczy do pokoleń wielkich...

Niech ten rok Tysiąclecia będzie okazją, 

dla nas wszystkich kierowników pracy 

na wszystkich szczeblach, do zastanowienia się 

nad własną postawą, gdyż całość zależy od tego, 

kim w działaniu organizacyjnym będzie każdy z nas, 

jaką wartość przedstawia i  co z tych wartości 

może przekazać innym...”

„...Polska czeka na tych, 

którzy nie tylko od święta śpiewają 

‚Wszystko co nasze’...” 



Hm. RYSZARD KACZOROWSKI
Przewodniczący ZHP od 2.IV.1967 do 25.VIII.1988

„Życie ludzkie składa się z uczynków dobrych 

i złych. Aby dobra było w życiu więcej, a zło 

zostało wyeliminowane, potrzebne jest 

rozeznanie dobra i zła. Drogę do dobra 

wskazuje Prawo Harcerskie w sposób prosty 

i osiągalny dla każdego chłopca i dziewczyny. 

Powinni oni po złożeniu Przyrzeczenia 

Harcerskiego dążyć całym swoim życiem do 

urzeczywistnienia Prawa Harcerskiego. 

Urzeczywistnienie to, to każdy czyn 

codziennego dnia”.

„Harcerskie Prawo i Przyrzeczenie 

prowadzi do szczytu Ideału, 

a tym Ideałem jest Służba”.



„Jesteśmy dziedzicami  

poprzednich pokoleń. 

Dziedzicami Legionistów, 

„Orląt” Lwowskich, żołnierzy     

z 1920 roku oraz budowniczych 

Polski Odrodzonej; dziedzicami 

żołnierza wrześniowego, 

Szarych Szeregów, Armii 

Krajowej; dziedzicami żołnierzy, 

którzy oddawali swe życie za 

Naszą i Waszą wolność na 

polach bitewnych trzech 

kontynentów”.

Stanisław Berkieta hm.

Zmiana pokoleń na funkcji Przewodniczącego ZHP

S. BERKIETA, R. KACZOROWSKI

R. KACZOROWSKI, S. BERKIETA, Z. SZADKOWSKI



Hm. STANISŁAW BERKIETA
Przewodniczący  ZHP od 25.VIII.1988 do 5.VIII.1994

„Służymy Ojczyźnie przez kształtowanie 

naszych charakterów według 

najwyższych ideałów zawartych w Prawie 

i Przyrzeczeniu  Harcerskim; przez 

rozwijanie swych wiadomości o Polsce; 

przez zwalczanie kłamstw i fałszów oraz 

przez pomoc charytatywną dla Kraju...

...polską naszą wartę pełnimy stojąc na 

straży prawdy i miłości Ojczyzny i 

bliźniego; na straży naszych ideałów, 

których źródło  jest w etyce 

chrześcijańskiej; stojąc wreszcie na 

straży tego wszystkiego, co 

najwartościowsze i najszlachetniejsze w 

kulturze i dziejach naszego Narodu”.



Hm. BOGDAN SZWAGRZAK
Przewodniczący ZHP od 5.VIII.1994 do 13.VIII.2000

„Naczelnictwo nie robi tego dla własnej 

chwały i swojego dobrego 

samopoczucia, ale traktuje to jako 

służbę instruktorską, dając swój czas 

i umiejętności z myślą o harcerskiej 

młodzieży w świecie. Wierzymy, że 

wszyscy zgromadzeni  tutaj w celu 

wykonania ściśle określonej pracy 

będziemy tę pracę robili dla gromad, 

drużyn, szczepów, hufców, obwodów, 

chorągwi i okręgów. Jesteśmy tu 

zgromadzeni dla nich, a nie dla siebie.”

„Wszyscy wyznajemy zasadę, 

że dobry przykład instruktora obowiązuje 

i jest równocześnie najlepszą gwarancją 

rzetelnych wyników wychowawczych”.



Hm. BARBARA ZDANOWICZ
Przewodnicząca ZHP od 13.VIII.2000 do 10.XII.2006

„Nurt ideowy naszego Związku jest bardzo 

głęboki...

Działalność wychowawcza i narodowa 

Harcerstwa mimo trudnych warunków 

ciągle się rozwija. Znajomość historii 

własnego narodu wiąże pokolenia przeszłe 

z teraźniejszymi i wywiera ogromny wpływ 

na ksztaltowanie losów pokoleń przyszłych.

Harcerstwo poza Polską uczy młodzież patriotyzmu wychowując 

ludzi dojrzałych, pelnowartościowych i przygotowanych do pracy 

społecznej oraz do brania na siebie odpowiedzialności za wspólne 

polskie sprawy i działania, godnie reprezentując kraj swego 

pochodzenia”.



Hm. EDMUND KASPRZYK
Przewodniczący ZHP od 10.XII. 2006 do 6.XII.2009

„Dziedzictwo - to spadek otrzymany po naszych 

Ojcach, to szlak bojowy, czynu i walki nie tylko 

na polu bitwy, lecz również twórców naszej 

nauki, sztuki, poezji, prozy, muzyki i myśli...

‚Idź! Czuwaj! ’ - Idź w życie z pełną świadomością 

swego celu i czuwaj, by nie zejść z raz obranej 

drogi – by nie ulec pokusie i złu.

‚Całym życiem’ – Całym swoim JA, całą swoją dobrą, 

nieprzymuszoną i wolną wolą iść Szlakiem Ojców, rozwijać 

i powiększać Ich Dziedzictwo i wprowadzać w życie ideę 

harcerską urabiania charakteru i pracy nad sobą”.



Hm. TERESA CIECIERSKA
Przewodnicząca ZHP od  6.XII. 2009 do 21.XI.2015

„Aby spełnić sumiennie nasz instruktorski 

obowiązek wobec młodzieży musimy 

ciągle i nieustannie doskonalić samych 

siebie poprzez kształtowanie własnego 

charakteru. Pamiętajmy,  że praca nad 

sobą nigdy nie ustaje. Jedynie żądając od 

siebie, możemy żądać od innych. 

Stawiając sobie wysokie cele, dajemy 

przykład i zachęcamy innych...

Nasze harcerstwo nie może kończyć się na wyglądzie 

zewnętrznym; nie może być tylko działalnością na pokaz. 

Harcerstwo musi działać od wewnątrz,  poprzez nieustającą 

pracę nad sobą i stałe czuwanie nad wartościami”.



Hm. ROBERT ROSPĘDZIHOWSKI
Przewodniczący ZHP od 22.XI.2015

„Cieszymy się, że w nasze szeregi wstępują 

nie tylko młodzi, których rodziny w ostatnich 

latach wyjechały z Polski, ale również 

instruktorki i instruktorzy.  

Jesteśmy świadomi, że nowa Polonia różni się 

od wcześniejszej Emigracji Niepodległościowej 

doświadczeniem z Polski i motywacją do życia 

poza Krajem. 

Niemniej jednak, jesteśmy przekonani, że naszym harcerskim 

obowiązkiem - tak dziś jak i wczoraj – jest wychowywanie dzieci 

i młodzieży pochodzenia polskiego na dobrych ludzi, 

odpowiedzialnych obywateli krajów zamieszkania, świadomych 

swojego dziedzictwa polskiego i pragnących pomyślnego 

rozwoju i dobrej sławy dla Polski”.



1920-1939



1940-1949



1950-1959



1960-1969



1969 - MONTE CASSINO, PIERWSZY ŚWIATOWY ZLOT ZHP

Harcerstwo przejęło sztandary wojskowe z rąk polskich  kombatantów



1976 – ŚWIATOWY ZLOT ZHP NA KASZUBACH W KANADZIE



DWA ŚWIATOWE ZLOTY ZHP

1982- BELGIA

1988-STANY ZJEDNOCZONE



1994 - ŚWIATOWY ZLOT ZHP W CLUMBER PARK, ANGLIA



Poczatek XXI wieku akcje letnie ostanie

2000 - ŚWIATOWY ZLOT ZHP W ACTON, KANADA



2006 - ŚWIATOWY ZLOT ZHP W MARYLAND, USA



ŚWIATOWY ZLOT  ZHP „TWIERDZA” 

Z OKAZJI STULECIA POLSKIEGO SKAUTINGU

ZEGRZE, POLSKA, 2010



ŚWIATOWE ZŁAZY WĘDROWNICZE



1969

1969 – Monte Cassino, Włochy.

Pierwszy Światowy Zlot ZHP działającego poza granicami Kraju odbył się 

w 25-tą rocznicę Bitwy pod Monte Cassino.

„Zlot mający uczcić 25 rocznicę zwycięstwa Polskich Sił Zbrojnych w Drugiej 

Wojnie Światowej będzie sprawdzianem naszej gotowości do służby, próbą 

naszych umiejętności i techniki harcerskiej”.

hm Ryszard Kaczorowski, Komendant Zlotu

1976

1976 - kanadyjskie Kaszuby. 

II Światowy Zlot ZHP - „Kaszuby”  pod hasłem: 

„Nasze Wczoraj, Dziś i Jutro”.

„Zlot Kaszuby stał się symbolem przywiązania do mowy polskiej, wiary swych 

przodków oraz szacunku do swego polskiego pochodzenia”.

hm Stanisław Orłowski, Komendant Zlotu

1982

1982 - Comblain-la-Tour, Belgia. 

III Światowy Zlot ZHP pod hasłem: „Raz harcerką całe życie harcerką – raz harcerzem 

całe życie harcerzem”.  

„Naszą obecnością na tym zlocie potwierdzamy naszą wierność ideałom 

harcerskim i wolę służenia Narodowi Polskiemu oraz solidarność w Jego walce 

o prawdę, wolność i niepodległość”.

hm Ryszard Kaczorowski, Komendant Zlotu

ŚWIATOWE ZLOTY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

działającego poza granicami Kraju



1988

1988 - Rising Sun, Stany Zjednoczone.

IV Światowy Zlot ZHP pod hasłem: „Wstań! W słońce idź!”.

„Przyjedziemy z dalekich stron, z czterech odległych kontynentów, przywieziemy  

ze sobą obyczaje i zwyczaje krajów, w których przebywamy, ale szybko 

przekonamy się, że różnic mamy mało, a podobieństw wiele i że rzeczywiście 

tworzymy jedną wielką rodzinę harcerską”.

hm Stanisław Kuś, Komendant Zlotu

1994

1994 - Clumber Park, Anglia. 

V Światowy Zlot ZHP - „Dziedzictwo” - pod hasłem: “Idź - Czuwaj!”

„Trzeba o dziedzictwo dbać, aby się nie stało tylko spuścizną, trzeba mieć wobec 

dziedzictwa należyty szacunek, trzeba zrozumieć żeby obowiązek wobec 

dziedzictwa nie stał się obciążeniem. Marszałek Piłsudski powiedział w 1922 r.

w Wilnie: Ten kto nie szanuje i nie ceni swej przeszłości – ten nie jest godzien 

szacunku teraźniejszości ani ma prawo do przyszłości ”.

Komenda Zlotu Harcerek

2000

2000 - Acton, Ontario Kanada.

VI Światowy Zlot ZHP - „Wierny Ród Harcerski” - pod hasłem:

„Z Przyrzeczeniem w Nowe Tysiąclecie”. 

„...Przyjęliście na siebie wskazówki życia, które Was nigdy nie zawiodą - Prawo 

Harcerskie oraz służbę Bogu, Ojczyźnie i bliźnim. Kierując sie tymi wskazówkami 

przejdziecie wędrówkę życia tak jak byście mieli lampę przed sobą, która oświetla 

Wam drogę”.

hm Andrzej Mahut, Komendant Zlotu Harcerzy



2006

2006 - Whiteford, Maryland, Stany Zjednoczone. 

VII Światowy Zlot ZHP - „Skautowym Tropem” - pod hasłem: „Idziemy w świat 

prawdy,  piękna i cnoty”.

„Zjechaliśmy się razem by dążyć tropem skautów i ich założycieli Roberta

Baden-Powell, Agnes Baden-Powell i Olave Baden-Powell oraz wzmocnić więź 

łączącą harcerki i harcerzy na całym świecie...”

hm Gabriela Backiel, Komendantka Zlotu 

2010

2010 - Zegrze pod Warszawą, Polska. 

VIII Światowy Zlot ZHP - „Twierdza” - z okazji setnego jubileuszu założenia 

skautingu polskiego. 

Hasło: „Czuwamy, wierni twierdz obrońce...”

„Fundamentem Harcerstwa to etyka chrześcijańska i kodeks rycerski. 

Ruch nasz oparty na tym fundamencie jest Twierdzą broniącą tego co dobre 

i szlachetne poprzez czujną służbę Bogu i Polsce i chętną pomoc bliźnim”. 

hm Teresa  Ciecierska, Komendantka Zlotu

„Jak dobrze nam tak przy ognisku
Tęczową wstęgę marzeń snuć,
Patrzeć jak w niebo iskra tryska
I wokół siebie przyjaźń czuć”.



METODA I PROGRAMY

ZHP stosuje sprawdzone metody harcerskie, oparte na zasadach skautowych 

Lorda Baden-Powella, a rozwiniętych w Niepodległej Polsce. 

Do dziś Związek nieprzerwanie kontynuuje działalność dostosowując swoje programy

do potrzeb młodzieży polskiej  żyjącej poza Polską.

Zajęcia odbywają się na zbiórkach gromadek skrzatów, gromad  zuchowych,

zastępów i drużyn harcerskich, patroli wędrowniczych dla starszych harcerek i harcerzy 

oraz w koedukacyjnych kręgach starszoharcerskich.

Metoda harcerska to samowychowanie poprzez zdobywanie stopni i sprawności oraz przez 

wzajemne oddziaływanie i przykład osobisty.  W ciągu roku odbywają się wycieczki, biwaki, 

zimowiska, kursy kształceniowe i obozy letnie oraz kolonie zuchowe.

Organizacja Przyjaciół Harcerstwa działa we wszystkich okręgach wspierając jednostki harcerskie. 
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Od samego początku ruch nasz wychowywał  odpowiedzialnych obywateli Kraju, którzy 

często pełnili kierownicze role w życiu publicznym w wolnej Polsce jak i na emigracji.  

Wśród nich byli dwaj ostatni  Prezydenci II Rzeczypospolitej - Kazimierz Sabbat i Ryszard 

Kaczorowski, ostatni Przewodniczący Rady Narodowej II RP - Zygmunt Szadkowski, oraz 

wielu działaczy życia emigracyjnego w krajach, w których działamy.

W lecie 2015 i w styczniu 2016 odbyły się zloty w trzech okręgach. 

Przyjaźnie zawarte w szeregach harcerskich oraz globalny charakter naszego Związku 

tworzą niezerwalne więzi, które przekraczają czas i miejsce pobytu. Na podstawie takich 

przyjaźni kolejne pokolenia kontynuują pracę wychowawczą Związku. 

To co zdobyli w harcerstwie wnoszą w życie zawodowe oraz społeczne.

Wielka Brytania

Stany Zjednoczone

Australia



Kraje, w których działamy

Odbywają się regularne 

światowe konferencje 

instruktorskie

Obchodzimy rocznice 

i Święta Narodowe

Relikwie 

Patrona Harcerstwa 

peregrynują 

po świecie do wszystkich 

ośrodków harcerskich
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