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ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO 
NASZE DZIEDZICTWO 

NIEPRZERWANA SŁUŻBA 
NASI PRZEWODNICZĄCY 

 

Tekst do prezentacji wygłoszonej na Adastrze XXIII w listopadzie 2015 r.        
przez hm. Teresę Szadkowską-Łakomy i hm. Jagodę Kaczorowską.            

Tekst zaktualizowny po Zjeździe Ogólnym ZHP                                              
tydzień póżniej w listopadzie 2015 r. 
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„WYCHOWANIE SKAUTOWE 

STAWIA SOBIE ZA CEL 

ZASTĄPIENIE EGOIZMU SŁUŻBĄ...”

Lord Baden-Powell

 

 
„WYCHOWANIE SKAUTOWE 

STAWIA SOBIE ZA CEL 
ZASTĄPIENIE EGOIZMU SŁUŻBĄ...” 

Lord Baden-Powell 
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ROK 2015 
50 rocznica śmierci dr. Michała Grażyńskiego 
20 rocznica śmierci hm. Zygmunta Szadkowskiego 
  5 rocznica śmierci hm. Rzpl. Ryszarda Kaczorowskiego  
 

W tej prezentacji wspominamy 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.  
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1910-1918 

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.  
Powstają pierwsze drużyny we Lwowie i Warszawie.  
 

„Ukochanie i odczucie idei bardziej ją wcieli w życie  
niż najokrutniejsze regulaminy”.      -     Andrzej Małkowski                                                           
 

Wśród współtwórców polskiego skautingu byli: 
Jerzy Grodyński, Tadeusz Strumiłło, Jadwiga Falkowska 
i Olga Drahonowska - od roku 1913 żona Małkowskiego 

 

W 1914 r. przyjęto nazwę „Harcerstwo”. 
 

5 
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 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”. 
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PRZEWODNICZĄCY ZHP: 

Hm. Rzpl. dr TADEUSZ STRUMIŁŁO 
11.VII.1919  - 3.VII.1920 
10.XI.1923 - 19.IV.1925 

„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”.  
  
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”.  
 

 

7 

 

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”.  
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ROMAN BNIŃSKI 
19.IV.1925 – 12.IV.1926  

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

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

9 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 zostaje ponownie

wybrany na funkcję Przewodniczacego ZHP.

 

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 zostaje ponownie wybrany na 
funkcję Przewodniczacego ZHP.  
 

ROMAN BNIŃSKI
19.I .1925  12.I .192 

JÓZEF KARŚNICKI
12.I .192   25.I .192 

WŁADYSŁAW SOŁTAN
29. II.1929  2.II.1931
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II WOJNA ŚWIATOWA 

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. 
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W Wielkiej Brytanii tworzą się jednostki...  

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”.   

Wyszukiwała do pracy instruktorki. Prowadziła obozy i kursy dla 
przyszłych kierowniczek pracy harcerskiej.   

Wśród skautek angielskich organizowała pomoc dla harcerek 
opuszczających niemieckie obozy koncentracyjne.  
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W Polsce podczas okupacji było dwóch Przewodniczących „Szarych 
Szeregów”...  

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

„Harcerz żyje dla Polski; myśli on i pracuje, aby była potężną i wielką 
i aby była wolną i zjednoczoną”. 

 
Dr TADEUSZ KUPCZYŃSKI„Piotr”, „Tadeusz Wójcicki”  

12.VIII.1942 – 18.I.1945  

 

13 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, 

Ręcznie wyhaftowana  makata 

pokazuje zasięg 

tej części naszej pracy 

poza Polską w latach 40-tych, 

która podlegała Władzom 

ZHP na Wschodzie. 

Wiceprzewodniczący Rady 

od 1942 r. do zakończenia jej 

działalności w 1948 r.

 

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,  
Wiceprzewodniczący Rady od 1942 r. do zakończenia jej działalności 
w 1948 r.  

Ręcznie wyhaftowana  makata pokazuje zasięg tej części naszej 
pracy poza Polską w latach 40-tych, która podlegała Władzom  
ZHP na Wschodzie.  
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W grudniu 1942 r., Dowódca Armii Polskiej na Wschodzie gen. Władysław Anders w 
liście do Rady ZHP na Wschodzie pisze: 

HARCERZE! 
    „Z uznaniem przyjąłem do wiadomości uchwały Walnego Zjazdu Związku 
Harcerstwa Polskiego na Środkowym Wschodzie w Jerozolimie. 

    Wasza Deklaracja Ideowa wyraźnie stwierdza, że hasła służby Bogu i Polsce, są 
wśród harcerzy zawsze żywe i że w walce, jaką toczy Polska chcecie być w pierwszych 
szeregach Jej żołnierzy. 

    Wiem, że liczne rzesze harcerzy i harcerek, oraz instruktorów harcerskich znajdują 
się w szeregach Armii Polskiej na Wschodzie, dlatego wierzę, że piękne tradycje 
udziału harcerstwa polskiego w walkach o niepodległość przeciw zaborcom w 
podziemiach konspiracji, w wojnie lat 1914-1918, w wojnie 1918-1920 i w Kampanii 
Wrześniowej, chlubnie zostaną podtrzymane i opromienione nowym wkładem w 
dalszej walce z wrogiem. 

    Pragnąc ułatwić Wam, Harcerze – żołnierze, spełnienie obowiązków w tej 
najszczytniejszej służbie dla Polski, jaką jest w chwili obecnej  -  służba żołnierska, 
włożenia w nią tego wszystkiego, co daje prawo i przyrzeczenie harcerskie - 
zezwalam na utrzymywanie między Wami spójni i łączności harcerskiej.         
Czuwajcie!” 
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W roku 1943 Naczelny Wódz gen. Władysław Sikorski  pisze do Przewodniczącego Rady 
i Komendanta  ZHP na Wschodzie: 

   „Z radością przyjmuję do wiadomości przedstawiony mi przez Przewodniczącego 
Rady i Komendanta ZHP na Wschodzie meldunek o pracach Związku Harcerstwa 
Polskiego na Wschodzie.  
 

    Dziękuję Harcerstwu za dotychczasową postawę i pozytywne wyniki pracy. 
Aprobuję zamierzenia pogłębienia i rozbudowy pracy.       

    Ufam, że wierni harcerskim ideałom, będziecie umieli zawsze odnaleźć właściwą 
drogę służby i ofiary dla dobra Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej, że 
zapoczątkowane rzetelnym wysiłkiem prace na uchodźstwie  przyczynią się do 
odrodzenia Harcerstwa w Kraju. Pewien jestem, że w oparciu o braterstwo skautowe 
będziemy odbudowywać życie społeczne Państwa. 

    Przekażcie moje serdeczne pozdrowienia i życzenia Harcerzom i Harcerkom 
rozsianym w gromadach od IRAKU po AFRYKĘ i INDIE. – Czuwajcie!” 
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W styczniu 1945 r., Prezes Rady Ministrów, Tomasz Arciszewski pisze do Harcerstwa: 

    „Harcerstwo zajmuje poważne miejsce w życiu polskim. Znany jest powszechnie 
udział Harcerstwa w walkach o niepodległość Polski oraz jego skuteczna służba w 
dziedzinie wychowania nowego pokolenia w okresie niepodległego bytu naszego 
Państwa. 

    W czasie obecnej wojny Harcerstwo w Polsce Podziemnej, wierne swym ideałom i 
tradycji, pełni służbę zarówno na polu wychowania, jak i na polu walki  z wrogiem, 
wybijając się ofiarnością i sprawnością na jedno z czołowych miejsc w ruchu 
podziemnym. 

    Harcerstwo Polskie ma dziś bardzo poważną rolę do spełnienia i poza Krajem. W 
osiedlach uchodźczych niech dba ono  o rozwój charakteru i o zdrowie fizyczne 
młodzieży. Niech krzewi wśród niej przywiązanie do Macierzy. 

    Po odzyskaniu wolności czekają na Harcerstwo wielkie zadania w zakresie 
wychowania nowego pokolenia i w zakresie odbudowy Polski. Niech zasady 
bezinteresownej służby dla dobra powszechnego staną się zasadami całej polskiej 
młodzieży. 

    Głosząc i realizując poczucie braterstwa skautowego wśród młodzieży wszystkich 
narodów świata, Harcerstwo winno przyczynić się do osiągnięcia i utrwalenia 
sprawiedliwości społecznej i sprawiedliwego pokoju. 

    Pozdrawiam serdecznie wszystkich polskich Harcerzy i Harcerki w Kraju, w Siłach 
Zbrojnych i na uchodźstwie i życzę owocnej pracy w służbie dla Polski”. 
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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 193  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.  
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   W 1950r. Prezydent RP August Zaleski  pisze: 
 

    „Aby przetrwać ciężkie chwile, które przeżywa obecnie 
Rzeczpospolita, Polacy muszą wykazać wielki patriotyzm i wyjątkową 
siłę charakteru. 
Harcerstwo Polskie skazane chwilowo na tułaczkę ma za główny swój 
cel wyrabianie w młodzieży oderwanej od Kraju tych właśnie cech”. 

19 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.1951do 7.IX.1952 

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

od 14.1.1954 do11.IV.1954 (p.o.)

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

Od 1951 do 19 0 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

 

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.  
 

Od 1951 do 19 0 dr M. Grażyński był nadal Przewodniczącym ZHP.  
 

W tym czasie funkcję Przewodniczącego ZHP poza granicami Kraju   
pełnili:  
  

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

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

hm. Zygmunt Szadkowski   od 11.IV.1954 do 6.XI.1960 
Wcześniej p.o. od 7.IX.1952 do19.IV.1953 i  od 14.1.1954 do11.IV.1954  
 

20 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... ”

 

Płk hm. STANISŁAW SIELECKI  

 „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... ” 

„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...” 
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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”. 
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W roku 19 0 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

 

 
W roku 19 0 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. 
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Hm. ZYGMUNT SZADKOWSKI
Przewodniczący ZHP  od  . I.19 0  do  2.I .19  

„...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. ZYGMUNT SZADKOWSKI  
Przewodniczący ZHP  od  . I.19 0  do  2.I .19    

„...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’...” 

24 Hm. RYSZARD KACZOROWSKI
Przewodniczący ZHP od 2.I .19   do 25. III.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”.

 

Hm. RYSZARD KACZOROWSKI  
Przewodniczący ZHP od 2.I .19   do 25. III.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”. 

25 
„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 zycie za 

Naszą i waszą wolność na 

polach bitewnych trzech 

kontynentów”.

Stanisław Berkieta hm.

Zmiana pokoleń na funkcji Przewodniczącego ZHP

S. Berkieta i R. Kaczorowski

R. Kaczorowski, S. Berkieta i Z. Szadkowski

 

Zmiana pokoleń na funkcji Przewodniczącego ZHP  
 

„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 zycie za Naszą i waszą wolność na 
polach bitewnych trzech kontynentów”. 

Stanisław Berkieta hm. 



 
          ZHP-Nasze Dziedzictwo-Nieprzerwana Służba-Nasi Przewodniczący. 

Opracowały hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i  hm. Jagoda Kaczorowska. Londyn-listopad 2015 

 

26 Hm. STANISŁAW BERKIETA
Przewodniczący  ZHP od 25. III.1988 do 5. III.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. STANISŁAW BERKIETA  
Przewodniczący  ZHP od 25. III.1988 do 5. III.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”.  

27 Hm. BOGDAN SZWAGRZAK
Przewodniczący ZHP od 5. III.1994 do 13. III.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. BOGDAN SZWAGRZAK  
Przewodniczący ZHP od 5. III.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”.  

28 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. BARBARA ZDANOWICZ  
Przewodnicząca ZHP od 13. III.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”.  

29 Hm. EDMUND KASPRZYK
Przewodniczący ZHP od 10. II. 200  do  . II.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. EDMUND KASPRZYK  
Przewodniczący ZHP od 10. II. 200  do  . II.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”.  
 

30 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. TERESA CIECIERSKA  
Przewodnicząca ZHP od   . II.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”. 



 
          ZHP-Nasze Dziedzictwo-Nieprzerwana Służba-Nasi Przewodniczący. 

Opracowały hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i  hm. Jagoda Kaczorowska. Londyn-listopad 2015 
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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”. 
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Mam szczerą wolę 

całym życiem 

pełnić służbę Bogu i Polsce, 

nieść chętną pomoc bliźnim, 

być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.  

W roku 1937, w swoje 80 urodziny, Lord Baden-Powell przemówił do młodzieży  skautowej  
“My Dear Brother Scouts! 
I am 80 years old – what do you think of that? 
But I can’t say that I feel very much older than some of you. As a boy I was a sort of Sea 
Scout and what I learned then helped me ever afterwards in my life. I became a soldier and 
did war scouting and jolly exciting it was. In the army I learned service, that is doing your 
duty without asking the reason why and being prepared to face danger or even death if needs 
be to carry out your duty.   
I did a good lot of travelling which opened my eyes to other countries and other peoples and 
their ways. I played games and got healthy and I did exploring and got lots of adventure. Yes 
I thoroughly enjoyed my life and though I had no money except what I earned by my work, I 
got lots of pleasure but after a time I found there was a difference between pleasure and 
happiness.  
You get pleasure by amusing yourself by going to the cinema or playing football or eating a 
good dinner; well that’s all pleasure.  But that feeling of pleasure comes to an end when 
you’ve finished your game or your dinner. Happiness is another thing. It is a joy which lasts 
with you always and it comes largely not so much from amusing yourself as from doing good 
turns, which help other people. 
80 years may seem to you a long time, but in all my 80 years I can’t remember a time when I 
wasn’t busy and  so long as you are busy you can’t help being cheerful. So if ever you find 
yourself without something to do remember there are always lots of people wanting help – 
old people or infirm or poor people who’d be only too glad of a helping hand. However poor 
or small you may be you can always find someone who is worse off than yourself either ill or 
old or crippled. If you go and help them and cheer them up a funny thing happens. You find 
that by making others happy you’re making yourself all the happier too. 
I want you to have as long and jolly a life as I’ve had and you can get it if you keep yourself 
healthy and helpful to others.  I’ll tell you my secret for this.  I’ve always tried to carry out the 
Scout Promise and the Scout Law in all that I do. If you do that you’ll make a success of your 
life and will have a very happy time even if you live to be 80 like me. 
So now I ask you to repeat to yourself with me the Scout Promise.  Not like a parrot, but 
thinking of the meaning of every word as you say it. 
Now half salute and whisper after me...” 

 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc 
bliźnim, być posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.  
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„Mamy Prawo i Przyrzeczenie 
–  więcej nam nie trzeba” 

 
Ryszard Kaczorowski hm.  
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Materiał z Archiwum ZHP, z domeny publicznej oraz ze zbiorów rodzinnych  
opracowały hm. Teresa Szadkowska-Łakomy i  hm. Jagoda Kaczorowska. 

Londyn -  listopad 2015 


