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POCZ¥TKI

Wiadomo�ci o skautingu dotar³y na ziemie polskie (znajduj¹ce siê pod za-
borami) w 1909 r. Pod wp³ywem pierwszych publikacji samorzutnie po-
wstawa³y zastêpy i dru¿yny (pierwsze w 1910 r.). Zaproponowany przez
gen. Roberta Baden-Powella nowy system wychowawczy postrzegany by³
jako dobry sposób wychowania m³odzie¿y na ¿o³nierzy i przysz³ych oby-
wateli odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem zainteresowa³y siê przede
wszystkim organizacje niepodleg³o�ciowe: �Zarzewie� (organizacja akade-
micka, która w ramach Polskich Dru¿yn Strzeleckich przygotowywa³a m³o-
dzie¿ do walki o niepodleg³o�æ), �Sokó³� (towarzystwo sportowe o charak-
terze patriotycznym) i �Eleusis� (katolickie stowarzyszenie abstynenckie).
Przy lwowskim �Sokole� (w zaborze austriackim) powsta³o Zwi¹zkowe
Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Ma³kowski zorganizowa³ pierwszy kurs
skautowy na pocz¹tku 1911 r. W dniu 22 maja 1911 r. Andrzej Ma³kowski
(biogram na str. 15) wyda³ rozkaz tworz¹cy oficjalnie pierwsze cztery dru-
¿yny skautowe we Lwowie (jest to czêsto uznawane jako symboliczny dzieñ
powstania harcerstwa). W zaborze rosyjskim w koñcu 1911 r. powsta³a nie-
legalna Naczelna Komenda Skautowa skupiaj¹ca dru¿yny powstaj¹ce przy
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Maj¹c �wiadomo�æ niskie-
go stanu wiedzy wielu in-
struktorów na temat
historii harcerstwa, posta-
nowili�my w tym wyj¹tko-
wym numerze przedstawiæ
minimum wiedzy histo-
rycznej, któr¹ powinien po-
siadaæ dobry instruktor
ZHP. Ale có¿ to jest to mi-
nimum?

Postanowali�my skorzy-
staæ z opracowania hm.
Ryszarda Polaszewskiego,
przygotowanego do po-
radnika harcerskiego wy-
danego przez Pocztê
Harcersk¹ Szczecin II.

S¹dzimy, ¿e opracowanie
przygotowane z my�l¹
o harcerzach jest dla dru-
¿ynowego, dla instruktora
takim minimum wiedzy,
bo � parafrazuj¹c znane
s³owa Andrzeja Ma³kow-
skiego � je�li wymagamje�li wymagamje�li wymagamje�li wymagamje�li wymagam
znajomo�ci historii od na-znajomo�ci historii od na-znajomo�ci historii od na-znajomo�ci historii od na-znajomo�ci historii od na-
stoletniego smyka, to ostoletniego smyka, to ostoletniego smyka, to ostoletniego smyka, to ostoletniego smyka, to o
ile¿ bardziej muszê tegoile¿ bardziej muszê tegoile¿ bardziej muszê tegoile¿ bardziej muszê tegoile¿ bardziej muszê tego
wymagaæ od siebie�wymagaæ od siebie�wymagaæ od siebie�wymagaæ od siebie�wymagaæ od siebie�

redakcja

ALEKSANDER KAMIÑSKI
Andrzej Ma³kowski

Biografia za³o¿yciela harcerstwa napisana jest
bardzo interesuj¹co. Niektóre fakty relacjono-
wane s¹ jak dobra powie�æ przygodowa. Na
podstawie tego tekstu mo¿emy nie tylko do-
wiedzieæ siê, co to znaczy byæ dzielnym, ale
tak¿e, ¿e Andrzej Ma³kowski by³ zwyk³ym cz³o-
wiekiem i zdarza³o mu siê pope³niaæ niewy-
baczalne b³êdy... Jak nam wszystkim.
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ró¿nych organizacjach niepodleg³o�ciowych. W zaborze pruskim pierwsze
dru¿yny skautowe (dzia³aj¹ce nielegalnie) powsta³y w Poznaniu w 1912 r.
Wa¿nym wydarzeniem pierwszego okresu tworzenia polskiego skautingu
by³ wyjazd polskich skautów ze wszystkich zaborów we wspólnej repre-
zentacji (pod wodz¹ Andrzeja Ma³kowskiego) na zlot skautów w Birming-
ham w lipcu 1913 r.

Podczas I wojny �wiatowej dzia³alno�æ skautowa uleg³a zachwianiu ze wzglê-
du na zmobilizowanie czê�ci instruktorów i skautów do armii zaborczych
oraz wstêpowanie kadry skautowej do Legionów Polskich. 1 listopada1916 r.
w Warszawie odby³ siê zjazd zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszyst-
kie organizacje harcerskie dzia³aj¹ce w by³ym zaborze rosyjskim. W jego
wyniku powsta³a nowa organizacja pod nazw¹ Zwi¹zek Harcerstwa Pol-
skiego, który jako odznaki organizacyjne przyj¹³ krzy¿ harcerski i lilijkê.
W ten sposób harcerstwo usamodzielni³o siê, wychodz¹c spod nadzoru i opieki
innych organizacji. Tu¿ przed odzyskaniem przez Polskê niepodleg³o�ci
w dniach 1-2 listopada 1918 r. w Lublinie obradowa³ zjazd przedstawicieli
wszystkich polskich o�rodków skautowych. Postanowiono na nim utworzyæ
wspóln¹ dla wszystkich organizacjê � Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego.

OKRES MIÊDZYWOJENNY

Natychmiast po zakoñczeniu I wojny �wiatowej (11 listopada 1918 r.) har-
cerze w³¹czyli siê w walkê o granice odrodzonej Ojczyzny. Wziêli licznie
udzia³ w obronie Lwowa (�orlêta lwowskie�), powstaniu wielkopolskim,
trzech powstaniach �l¹skich, wojnie polsko-bolszewickiej i plebiscytach,
prowadzonych na terenach spornych. W ten sposób harcerstwo spe³ni³o
pok³adane w nim nadzieje na wychowanie nowego pokolenia aktywnych
obywateli-patriotów. Równocze�nie na pocz¹tku lat 20. nast¹pi³ odp³yw
m³odzie¿y z organizacji zwi¹zany z faktem, i¿ g³ówny cel pierwszych lat
harcerstwa � odzyskanie niepodleg³o�ci � zosta³ osi¹gniêty. Harcerstwo
musia³o postawiæ sobie nowe cele i zdefiniowaæ swoj¹ rolê w niepodleg³ej
ojczy�nie. Przyk³adem takich poszukiwañ by³o powstanie innych organiza-
cji czerpi¹cych z dorobku ZHP. By³o to dzia³aj¹ce w latach 1921-23 Wolne
Harcerstwo, domagaj¹ce siê zerwania z militaryzmem i zachêcaj¹ce do zwro-
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ANDRZEJ
MA£KOWSKI
(31.10.1888 �
16.01.1916)

Urodzony w Trêb-
kach k. Kutna. Je-
den z twórców pol-
skiego harcerstwa,
wybitny instruktor, dzia³acz organi-
zacji niepodleg³o�ciowych.

Autor pierwszego polskiego prze-
k³adu ksi¹¿ki R. Baden-Powella
Scouting for Boys. Wiosn¹ 1911 r.
komendant pierwszego kursu
skautowego w Brzuchowicach k.
Lwowa. Cz³onek Komendy Skauto-
wej powo³anej w dniu 22 V 1911 r.
rozkazem nr 1/11. Redaktor pisma
�Skaut�. W 1913 r. uczestniczy³
w wyprawie polskich skautów na
III zlot skautów brytyjskich w Bir-
mingham.

Po wybuchu I wojny �wiatowej wy-
jecha³ do Stanów Zjednoczonych,
a potem do Kanady, gdzie wst¹pi³
do armii kanadyjskiej. W 1918 r.
przeszed³ do Armii Polskiej gen.
Józefa Hallera. Wys³any z misj¹ do
gen. Lucjana ¯eligowskiego, pod
którego dowództwem koncentro-
wa³y siê w Odessie oddzia³y pol-
skie. Zgin¹³ na statku �Chaouia�,
który w zatoce Messyñskiej natkn¹³
siê na minê i zaton¹³.

WAC£AW B£A¯EJEWSKI
Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939)

Wac³aw B³a¿ejewski � historyk-amator i wydawca spisa³ historiê harcerstwa od pocz¹tku ruchu
do wybuchu II wojny �wiatowej. Prowadzi czytelnika przez kolejne lata, wydobywaj¹c najwa¿niej-
sze wydarzenia, staraj¹c siê opisywaæ je obiektywnie. Autor w krótkich artyku³ach zajmuje siê
ró¿norodnymi problemami harcerstwa.
Ksi¹¿ka B³a¿ejewskiego stanowi dzi� bez w¹tpienia najlepsze i najprostsze kompendium wiedzy
o harcerstwie jego pierwszych trzydziestu lat. Zamieszczonych jest w niej du¿o interesuj¹cych
zdjêæ, a w aneksie miêdzy innymi zawarte s¹ ¿yciorysy najbardziej zas³u¿onych instruktorów har-
cerskich.
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tu w kierunku puszczañskich idei T. E. Setona. Drug¹ by³o Czerwone Har-
cerstwo, dzia³aj¹ce od 1926 r. w �rodowiskach robotniczych. W ZHP po-
szukiwania nowej formu³y dzia³ania doprowadzi³y do rozwoju ruchu zu-
chowego i wêdrowniczego oraz rozwoju specjalno�ci.

W drugiej po³owie lat 20. zacz¹³ rozwijaæ siê ruch zuchowy. W organizacji
¿eñskiej jego twórczyniami by³y: Jadwiga Falkowska (patrz obok), Jadwiga
Ziemkiewiczówna i Jadwiga Zwolakowska (patrz obok) (wspó³autorki pod-
rêcznika W gromadzie zuchów). W organizacji mêskiej reformatorem ruchu
zuchowego by³ Aleksander Kamiñski (autor Antka Cwaniaka i Ksi¹¿ki wodza
zuchów). Ruch zuchowy w ca³ym ZHP zacz¹³ pracowaæ metod¹ opracowan¹
przez Kamiñskiego. W latach 30. narodzi³ siê ruch wêdrowniczy. W 1937 r.
ukaza³a siê ksi¹¿ka Paw³a Puciaty �Wêdrownicy�, a w 1938 r. wprowadzono
�naramiennik wêdrowniczy�. W 1939 r. ukaza³a siê ksi¹¿ka Harcerki � wê-
drowniczki pod red. Jadwigi Wierzbiañskiej, podsumowuj¹ca prace wêdrow-
nicze organizacji ¿eñskiej. W koñcu lat trzydziestych najsilniejsze dru¿yny
zaczê³y siê przekszta³caæ w szczepy harcerskie zapewniaj¹ce ci¹g³o�æ dzia³a-
nia od zucha do wêdrownika. Zmiany metodyczne i organizacyjne wzmac-
nia³y szko³y instruktorskie dzia³aj¹ce w Sromowcach Wy¿nych, na Buczu,
w Nierodzimiu i Górkach Wielkich. Nowatorska dzia³alno�æ ZHP przejawia-
³a siê równie¿ w tworzeniu dru¿yn specjalno�ciowych, propaguj¹cych tury-
stykê, szybownictwo, baloniarstwo, ³ucznictwo, narciarstwo, krótkofalarstwo
i inne specjalno�ci. Najsilniejsza specjalno�ci¹ sta³o siê ¿eglarstwo. W czerw-
cu 1935 r. ukoñczona zosta³a w Gdyni przebudowa jachtu �Zawisza Czarny�.

ZHP sk³ada³ siê z trzech czê�ci: Organizacji Harcerzy, Organizacji Harcerek
i Ruchu Przyjació³ Harcerstwa. Oddzielne by³y dru¿yny, hufce, chor¹gwie
oraz G³ówne Kwatery. Wspólne by³o Naczelnictwo z Przewodnicz¹cym ZHP
na czele (podobna struktura organizacji dzi� jest w ZHR). Od pocz¹tku Zwi¹-
zek Harcerstwa Polskiego otoczony by³o opiek¹ pañstwa. Protektorem ZHP
by³ Józef Pi³sudski, a potem prezydenci RP. W roku 1936 w³adze pañstwo-
we uzna³y ZHP za stowarzyszenie wy¿szej u¿yteczno�ci. Pod koniec lat 30.
ZHP liczy³ ponad 200 tys. cz³onków.

Wa¿nym wydarzeniem 20-lecia by³ Jubileuszowy Zlot 25-lecia w Spale w lip-
cu 1935 r. Wziê³o w nim udzia³ ponad 25 tys. harcerek i harcerzy. ZHP by³
równie¿ aktywny na arenie miêdzynarodowej. Olga Ma³kowska (poni¿ej)
uczestniczy³a w budowaniu miêdzynarodowej wspólnoty skautek (WAGGGS).

OLGA MA£KOWSKA Z D. DRAHONOWSKA
(1.09.1888 � 15.01.1979)

Urodzona w Krzeszowicach. Wychowawczyni, wybitna dzia³aczka i instruk-
torka harcerska, harcmistrzyni Rzeczypospolitej. W czasie studiów we
Lwowie w³¹czy³a siê w przeszczepianie skautingu na grunt polski. Dru¿ynowa III Lwowskiej
Dru¿yny Skautowej, a nastêpnie za³o¿ycielka ¿eñskich dru¿yn w Zakopanem. ¯ona Andrzeja
Ma³kowskiego. Jej dru¿yna pierwsza u¿ywa³a pozdrowienia �Czuwaj�. Wspó³autorka tekstu
Hymnu Harcerskiego (dostosowa³a do melodii pie�ni �Na barykady� s³owa wiersza Ignace-
go Kozielewskiego i dopisa³a refren). W latach 1915-1921 przebywa³a w Anglii i Stanach
Zjednoczonych. Po powrocie do Polski od 1925 r. organizowa³a Harcersk¹ Szko³ê Pracy
w Sromowcach Wy¿nych znan¹ jako �Cisowy Dworek�. Przewodniczy³a VII �wiatowej Kon-
ferencji WAGGGS na Buczu w 1932 r. i zosta³a wybrana do Komitetu �wiatowego. W latach
1939-1961 przebywa³a na emigracji w Anglii. By³a cz³onkini¹ najwy¿szych w³adz ZHP poza
granicami Kraju. Po powrocie do kraju zamieszka³a w Zakopanem, gdzie zmar³a.

JADWIGA FALKOWSKA
(30.10.1889 � 7.07.1944)

Urodzona w Twerze w Rosji. Nauczy-
cielka, dzia³aczka spo³eczna, wybitna
instruktorka harcerska, harcmistrzyni
Rzeczypospolitej.

Studiowa³a we Lwowie i tam w 1911 r.
zetknê³a siê po raz pierwszy ze skautin-
giem ¿eñskim. W 1912 r. zosta³a ko-
mendantk¹ dru¿yn ¿eñskich, objê³a te¿
po Oldze Drahonowskiej III Lwowsk¹
Dru¿ynê Skautow¹ im. E. Plater. Przed
wybuchem I wojny �wiatowej organizo-
wa³a ¿eñskie dru¿yny w Wilnie, Pozna-
niu, Warszawie, koordynowa³a pracê
¿eñskich dru¿yn we wszystkich zabo-
rach, organizowa³a ¿eñskie kursy skau-
towe. W latach 1915-1918 organizowa-
³a w Moskwie polskie dru¿yny na
wychod�stwie. W 1919 r. wesz³a
w sk³ad pierwszego Naczelnictwa ZHP.
W latach 20. by³a dwukrotnie komen-
dantk¹ Chor¹gwi Warszawskiej Harce-
rek, a tak¿e Naczelniczk¹ Harcerek.
Uczestniczy³a w VII �wiatowej Konfe-
rencji WAGGGS w Szwajcarii w 1934 r.

Po wybuchu II wojny �wiatowej kierowa-
³a szpitalem polowym, by³a komendantk¹
chor¹gwi i Pogotowia Harcerek. Zginê³a
w czasie Powstania Warszawskiego.

JADWIGA ZWOLAKOWSKA
(19.03.1895 � 9.12.1944)

Urodzona w maj¹tku G³êbokie na Pod-
lasiu. Pionierka ¿eñskiego ruchu zu-
chowego, harcmistrzyni.

W 1915 r. rozpoczê³a pracê jako nauczy-
cielka w polskiej szkole w Kiszyniowie
i tam za³o¿y³a jeden z pierwszych zastê-
pów harcerek i harcerzy. W 1921 r. wró-
ci³a do Warszawy, pracowa³a w szkole
powszechnej, prowadz¹c przez d³ugie
lata 38 Dru¿ynê Harcerek, która z cza-
sem rozros³a siê w Hufiec Wola.

W 1926 r. wesz³a w sk³ad Komisji Zu-
chów przy Wydziale Programowym GK
Harcerek, a od 1928 r. objê³a kierow-
nictwo samodzielnego Wydzia³u Zu-
chów. W 1933 r. wyda³a podrêcznik
W gromadzie zuchów, nastêpnie Pio-
senki i tañce zuchowe, Opowiadania
zuchowe, Gry zuchowe.
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Reprezentacje ZHP uczestniczy³y w skautowych Jamboree w Danii (1924),
Anglii (1929), na Wêgrzech (1933) i w Holandii (1937), zyskuj¹c uznanie
skautów z ca³ego �wiata.

II WOJNA �WIATOWA

Jeszcze przed wybuchem wojny cz³onkowie ZHP stanêli do s³u¿by w ramach
Pogotowia Wojennego Harcerek i Harcerzy. We wrze�niu 1939 r. harcerze
wziêli czyny udzia³ w obronie ojczyzny (Warszawa, Gdynia, K³ecko, Katowi-
ce, Grodno i wiele innych miejsc). Po zajêciu kraju przez III Rzeszê i ZSRR
harcerstwo przesz³o do dzia³añ konspiracyjnych. Organizacja mêska dzia³a³a
pod kryptonimem �Szare Szeregi� (utworzone 27 wrze�nia 1939 r.), realizu-
j¹c program wychowania: Dzi� � Jutro � Pojutrze (�Dzi�� � bie¿¹ca walka
konspiracyjna, �Jutro� � powstanie przeciwko okupantowi, �Pojutrze� �
odbudowa wolnej Polski). Kolejnymi jego naczelnikami byli: Florian Marci-
niak (str. 17) do maja 1943 r., Stanis³aw Broniewski (str. 20) do pa�dzierni-
ka 1944 r. i Leon Marsza³ek do rozwi¹zania Szarych Szeregów w styczniu
1945 r.

Harcerki dzia³a³y w konspiracyjnej organizacji �Zwi¹zek Koniczyn� (od 1943 r.
kryptonim �B¹d� Gotów� � choæ potocznie czêsto mówiono o ¿eñskich Sza-
rych Szeregach). Prowadzi³y dzia³alno�æ pomocnicz¹: s³u¿ba wojskowa (sani-
tarna i ³¹czno�ciowa), opieka nad sierotami i wiê�niami, kolporta¿ podziemnej
prasy, tajne nauczanie. Na czele organizacji sta³y: Józefina £apiñska (patrz
obok) (komendantka) oraz Maria Wocalewska (patrz obok) i Zofia Florczak.

Instruktorzy zwi¹zani z nurtem katolicko-narodowym powo³ali organizacjê
konspiracyjn¹ Hufce Polskie (Harcerstwo Polskie � HP). Celem tej organi-
zacji by³o uchronienie m³odzie¿y harcerskiej przed skutkami wojny przez
prowadzenie typowo harcerskiej dzia³alno�ci, ³¹cznie z akcj¹ obozow¹. Na
czele HP sta³ Stanis³aw Sedlaczek (str. 18), a po jego �mierci w O�wiêci-
miu Witold Sawicki.

Najbardziej heroiczn¹ dzia³alno�ci¹ podziemnego harcerstwa by³ udzia³ w Po-
wstaniu Warszawskim (1 sierpnia � 2 pa�dziernika 1944 r.). W powstaniu

FLORIAN MARCINIAK
(4.05.1915 � 20 (lub 21).02.1944)

Urodzony w Gorzycach pod Czempiniem. Pierwszy naczelnik Szarych Sze-
regów. By³ dru¿ynowym 21 Poznañskiej Dru¿yny Harcerzy im. Tadeusza
Rejtana, wiceprezesem Akademickiego Ko³a Harcerskiego im. Heliodora �wiêcickiego
w Poznaniu, kierownikiem Wydzia³u M³odzie¿y w Wielkopolskiej Komendzie Chor¹gwi
Harcerzy. W latach 1937-1938 pe³ni³ funkcjê zastêpcy komendanta Harcerskiej Szko³y In-
struktorskiej w Górkach Wielkich. Z chwil¹ wybuchu II wojny �wiatowej komendant Wo-
jennego Pogotowia Harcerzy. 27 wrze�nia 1939 r. otrzyma³ nominacjê na naczelnika Sza-
rych Szeregów. 6 maja 1943 r. aresztowany w Warszawie przez gestapo i przes³uchiwany.
W czasie transportu do Poznania Florian usi³owa³ uciec. Zmaltretowany zosta³ umieszczo-
ny w katowni poznañskiej � Forcie VII, potem wywieziony do obozu w ¯abikowie pod Po-
znaniem, a nastêpnie do obozu koncentracyjnego w Gross Rosen, w którym zosta³ zamor-
dowany.

MARIA WOCALEWSKA
(29.04.1885 � 4.08.1944)

Urodzona w £odzi. Wybitna instruktor-
ka i dzia³aczka harcerska, harcmistrzyni
Rzeczypospolitej.

W 1913 r. zosta³a przyboczn¹ w I Dru-
¿ynie Skautowej im. Emilii Plater. W la-
tach 1914-1916 pe³ni³a funkcjê komen-
dantki dru¿yn ³ódzkich. W 1915 r. by³a
delegatk¹ na Walny Zjazd Polskiej Or-
ganizacji Skautowej w Piotrkowie i zo-
sta³a wybrana na cz³onka Komendy Na-
czelnej POS. W 1918 r. wesz³a do
Prezydium Zjazdu Zjednoczeniowego
wszystkich organizacji harcerskich
w kraju. Zosta³a cz³onkini¹ Rady Na-
czelnej, a w 1921 r. Naczelniczk¹ Har-
cerek. W latach 1923-1926 � wiceprze-
wodnicz¹ca ZHP. Na Zlocie
Jubileuszowym w Spale w 1935 r. by³a
cz³onkiem rady programowej i kierowa-
³a grup¹ by³ych harcerek.

W czasie II wojny �wiatowej wesz³a do
Komendy Pogotowia Harcerek, wspó³-
pracowa³a z PCK, prowadzi³a dom
opiekuñczy dla dzieci w Skolimowie.

JÓZEFINA £APIÑSKA
(18.09.1900 � 27.07.1986)

Wybitna instruktorka i dzia³aczka har-
cerska, harcmistrzyni.

W latach 1929-1934 komendantka Kie-
lecko-Radomskiej Chor¹gwi Harcerek.
W latach 1931-1939 � komendantka
stanicy i szko³y instruktorskiej Harcer-
stwa ¯eñskiego na Buczu. Cz³onkini
G³ównej Kwatery Harcerek. Reprezen-
towa³a ZHP w miêdzynarodowym ru-
chu skautowym.

W 1938 r. powo³ana na stanowisko ko-
mendantki Pogotowia Harcerek, pe³ni³a
tê funkcjê przez ca³¹ okupacjê. Organi-
zowa³a szkolenie harcerek w wojsko-
wych s³u¿bach pomocniczych oraz
s³u¿bê opiekuñczo-wychowawcz¹ dla
dzieci.

Po wojnie pracowa³a jako adiunkt w In-
stytucie Gru�licy. Autorka m.in. Harcer-
ki na zwiadach i opracowañ dotycz¹-
cych udzia³u harcerek w walce
z okupantem.
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walczy³y harcerskie bataliony �Zo�ka�, �Parasol�, �Wigry� i �Gustaw� oraz
wiele mniejszych oddzia³ów. Instruktorki i harcerski prowadzi³y szpitale
polowe, s³u¿y³y jako ³¹czniczki i przewodniczki w kana³ach, najm³odsi dzia-
³ali jako listonosze Harcerskiej Poczty Polowej.

POWOJENNA ODBUDOWA

Ju¿ od 1944 r. na wyzwolonych terenach powstawa³y samorzutnie dru¿yny
harcerskie. Do pracy w odradzaj¹cym siê ZHP powraca³a przedwojenna i sza-
roszeregowa kadra instruktorska, wiceprzewodnicz¹cym ZHP zosta³ Alek-
sander Kamiñski (str. 19). Do dru¿yn zg³asza³y siê rzesze m³odych ludzi.
Harcerstwo aktywnie w³¹czy³o siê do odbudowy zniszczonego kraju i zago-
spodarowywania ziem zachodnich w ramach programu Harcerskiej S³u¿by
Polsce. Dru¿yny dzia³a³y na podstawie przedwojennych zasad i regulaminów.

Równocze�nie kierownictwo ZHP by³o stopniowo zaw³aszczane przez w³a-
dze PRL. Jednak w wielu �rodowiskach harcerskich dominowa³o poparcie
dla ruchów opozycyjnych wobec komunistów. Wielu harcerzy dzia³a³o w or-
ganizacjach konspiracyjnych. W czerwcu 1946 r. w czasie odbywaj¹cego
siê w Szczecinie zlotu m³odzie¿owego �Trzymamy stra¿ nad Odr¹� dosz³o
do konfrontacji cz³onków komunistycznego ZWM z harcerzami z ZHP, któ-
rzy otwarcie poparli opozycyjny PSL i jego przywódcê Stanis³awa Miko³aj-
czyka. Przyspieszy³o to d¹¿enie komunistów do zaw³aszczenia organizacji.

LIKWIDACJA

Jesieni¹ 1948 r. rozpoczê³a siê stopniowa likwidacja ZHP. Z w³adz sukce-
sywnie byli odwo³ani niegodz¹cy siê na zmiany instruktorzy (ju¿ w 1947 r.
z w³adz ust¹pi³ Aleksander Kamiñski). Zlikwidowano podzia³ na organiza-
cjê mêsk¹ i ¿eñsk¹, tworz¹c wspólne Naczelnictwo i ³¹cz¹c komendy cho-
r¹gwi i hufców (by³a to okazja do zmian personalnych). Zlikwidowano rów-
nie¿ autonomiczny Ruch Przyjació³ Harcerstwa. W grudniu 1948 r. narada

STANIS£AW
SEDLACZEK
(31.01.1892 �
3.08.1941)

Urodzony w Ko³o-
myi. Pedagog, wy-
bitny instruktor
i dzia³acz harcerski,

harcmistrz Rzeczypospolitej.

W 1913 r. wszed³ do Zwi¹zkowego
Naczelnictwa Skautowego jako se-
kretarz. W latach 1915-1919 prze-
bywa³ w Kijowie, kieruj¹c jako na-
czelnik prac¹ Harcerstwa Polskiego
w Pañstwie Rosyjskim. W 1919 r.
wyjecha³ do Warszawy, gdzie
wszed³ w sk³ad Wydzia³u Wyko-
nawczego Naczelnej Rady Harcer-
skiej.

W latach 1919-1921 oraz 1925-
1931 by³ Naczelnikiem G³ównej
Kwatery Mêskiej. Kilkakrotny dele-
gat na �wiatowe konferencje skau-
tów. W 1932 r. odsuniêty od kie-
rowania ZHP za pogl¹dy
katolicko-narodowe.

W czasie okupacji hitlerowskiej
wspó³twórca Harcerstwa Polskiego
(Hufców Polskich � HP) i pierwszy
naczelnik harcerzy tej organizacji.

Za dzia³alno�æ konspiracyjn¹ zosta³
aresztowany i zes³any do O�wiêci-
mia, gdzie zgin¹³.
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STANIS£A BRONIEWSKI
Ca³ym ¿yciem

Wspomnienia naczelnika Szarych Szeregów. Broniewski barwnym, interesuj¹cym jê-
zykiem stara siê pokazaæ, czym by³ ten ruch, jak zosta³ stworzony i jak nim kierowano.
Analizy autora czasem dla wytrawnych historyków wydaj¹ siê w niektórych miejscach
niepe³ne, ale dla harcerzy starszych, wêdrowników czy m³odych instruktorów opo-
wie�æ druha Naczelnika jest doskona³ym materia³em do przemy�leñ, jest kompen-
dium wiedzy o tamtych czasach.
Warto znaæ �Ca³ym ¿yciem�, by pamiêtaæ nie tylko wydarzenia, ale tak¿e ich przyczyny
i skutki.
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komendantów chor¹gwi zdecydowa³a o zerwaniu z tradycj¹ skautow¹ i odej-
�ciu od metody harcerskiej. Z organizacji zaczêto masowo usuwaæ do�wiad-
czonych instruktorów, równocze�nie nagminnie nadawano stopieñ harcmi-
strza dzia³aczom komunistycznego Zwi¹zku M³odzie¿y Polskiej. Zakazano
noszenia krzy¿y harcerskich i lilijek � w to miejsce wprowadzaj¹c nowy
znaczek tzw. czuwajkê � i odrzucono mundury harcerskie. Na pocz¹tku
1950 r. w³adze ZMP podjê³y uchwa³ê o przejêciu kierownictwa nad ZHP.
Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego zaprzesta³ dzia³ania (z formalnego punktu
widzenia ca³y czas istnia³).

Czê�æ instruktorów i harcerzy zesz³a do podziemia, tworz¹c tzw. drug¹ kon-
spiracjê harcersk¹. Dzia³a³o oko³o 100 organizacji. Prowadzi³y one dzia³al-
no�æ o charakterze patriotycznym i niepodleg³o�ciowym � zwykle bez bro-
ni. Bardzo wielu instruktorów i harcerzy stara³o siê prowadziæ dzia³alno�æ
harcersk¹ i zabezpiecza³o harcerskie pami¹tki. Byli za to tropieni przez s³u¿by
specjalne, a z³apani stawiani przed s¹dami i skazywani na wieloletnie wyro-
ki wiêzienia. W ramach ZMP dzia³a³a Organizacja Harcerska (OH), która
stara³a siê byæ kopi¹ radzieckiego Pioniera. OH ZMP by³a organizacj¹ dzie-
ciêc¹ (nale¿eli uczniowie do 7 klasy szko³y podstawowej), która mia³a nie-
wiele wspólnego z harcerstwem. By³a masowa, czêsto nale¿a³y do OH ca³e
klasy, prowadzili je nauczyciele, którzy nie tylko bawili siê z harcerzami
i podejmowali s³u¿bê na rzecz ludzi lub przyrody, ale tak¿e musieli prze-
prowadzaæ dla dzieci zebrania czy odczyty � to w wielu szko³ach doprowa-
dzi³o do wychowawczej klêski. W po³owie lat 50. na fali odwil¿y zaczêto
zmiany w OH, zmierzaj¹ce do powrotu do niektórych metod harcerskich,
co doprowadzi³o do wyodrêbnienia siê na wiosnê 1956 r. autonomicznej
Organizacji Harcerskiej Polski Ludowej (OHPL).

HARCERSTWO W PRL

Po politycznych przemianach w Polsce w pa�dzierniku 1956 r. powsta³a
szansa na reaktywowanie ZHP. Nast¹pi³o to na tzw. Zje�dzie £ódzkim
w grudniu 1956 r. Dosz³o tam do kompromisu miêdzy z jednej strony kadr¹
OHPL, a z drugiej � instruktorami z Szarych Szeregów oraz kadr¹ z Krako-
wa i innych miast, spontanicznie odtwarzaj¹c¹ oddolnie ZHP. 10 grudnia

ALEKSANDER
KAMIÑSKI
(20.10.1903 �
15.03.1978)

Urodzony w War-
szawie. Pedagog,
wychowawca,
doktor filozofii,
profesor nadzwyczajny nauk huma-
nistycznych, wybitny instruktor,
twórca metody zuchowej, harc-
mistrz.

Przeszed³ wszystkie szczeble har-
cerskiej kariery. Do harcerstwa
wst¹pi³ w Humaniu na Ukrainie,
gdzie spêdzi³ dzieciñstwo
i wczesn¹ m³odo�æ. W latach 20.
instruktor w Komendzie Chor¹gwi
Warszawskiej Harcerzy, w latach
1928-1929 � komendant Chor¹-
gwi Mazowieckiej. W 1933 r. obj¹³
kierownictwo szkó³ instruktor-
skich dla dru¿ynowych zuchowych
� najpierw w Nierodzimiu, a po-
tem w Górkach Wielkich.

Od listopada 1939 r. do wybuchu
Powstania Warszawskiego by³ re-
daktorem �Biuletynu Informacyj-
nego AK�. Od 1941 r. pe³ni³ funk-
cjê szefa Biura Informacji
i Propagandy Okrêgu Sto³ecznego
AK: kierowa³ ma³ym sabota¿em,
by³ komendantem organizacji
�Wawer�.

Po wojnie w³¹czy³ siê aktywnie do
odbudowy Zwi¹zku. W latach
1945-1948 wiceprzewodnicz¹cy
ZHP, po Zje�dzie £ódzkim (1956-
58) przewodnicz¹cy Rady Naczel-
nej ZHP.

Autor trylogii Antek Cwaniak, Kr¹g
Rady, Ksi¹¿ka dru¿ynowego zu-
chów oraz Kamieni na szaniec,
Zo�ki i Parasola, Andrzeja Ma³kow-
skiego a tak¿e wielu prac z dziedzi-
ny pedagogiki i historii zwi¹zków
m³odzie¿y.

BARBARA WACHOWICZ
Rudy, Alek, Zo�ka

W swej ksi¹¿ce Barbara Wachowicz opisuje losy trzech
bohaterów dobrze znanych z lektury szkolnej � �Kamieni
na szaniec� Aleksandra Kamiñskiego. Jednak czyni to
w odmienny sposób � mamy tutaj mo¿liwo�æ bli¿szego
poznania �Rudego�, �Alka� i �Zo�ki� dziêki opowie�ciom
ich najbli¿szych, publikowanym listom oraz ogromnej licz-
bie zgromadzonych zdjêæ. Jest to jedna z ksi¹¿ek tej au-
torki wydanych w cyklu �Wierna rzeka harcerstwa�.
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1956 r. zapad³a ostateczna decyzja o reaktywowaniu ZHP i powo³aniu Na-
czelnej Rady Harcerskiej. Przewodnicz¹cym NRH zosta³ Aleksander Ka-
miñski, a naczelniczk¹ Zofia Zakrzewska. Przywrócony zosta³ tradycyjny
mundur, krzy¿ i lilijka. Cen¹ za odrodzenie organizacji by³a konieczno�æ
zgody na �cis³¹ wspó³pracê z rz¹dz¹c¹ w Polsce PZPR (parti¹ komuni-
styczn¹).

Przez pierwsze dwa lata uda³o siê odbudowaæ ZHP i przeszkoliæ nowe po-
kolenie m³odych instruktorów. Jednak PZPR nie da³a za wygran¹ i ponow-
nie przejê³a w³adzê nad organizacj¹. W 1958 r. z ZHP odszed³ Kamiñski.
Wraz z jego odej�ciem i s³owami �Id�cie pracowaæ do dru¿yn� w ZHP po-
wsta³y dwa ��wiaty�: �wiat w³adz harcerskich opanowany w du¿ej czê�ci
przez dzia³aczy podatnych na oddzia³ywanie partii i drugi �wiat � dru¿yn
dzia³aj¹cych w my�l tradycyjnych zasad harcerstwa. Taka sytuacja trwa³a
do koñca PRL.

Lata 1957-80 przynios³y te¿ ciekawe inicjatywy. Rozkwit³o harcerstwo na
wsi, wcze�niej praktycznie na niej nieobecne. Powsta³y dru¿yny Nieprze-
tartego Szlaku, skupiaj¹ce dzieci i m³odzie¿ niepe³nosprawn¹. W ramach
�Operacji 1001 � Frombork� harcerze odbudowywali miasto Kopernika,
a w ramach �Operacji Bieszczady 40� zagospodarowywali tereny Beskidu
Wschodniego. W Kielcach organizowano Harcerski Festiwal M³odzie¿y
Szkolnej, a w wielu �rodowiskach odbywa³y siê wielkie rajdy turystyczne.
Wydawano w du¿ych nak³adach prasê harcersk¹ oraz ksi¹¿ki. Powsta³a Roz-
g³o�nia Harcerska, z pierwsz¹ w Polsce �list¹ przebojów�. Bardzo silny by³
tak¿e ruch wodny i ¿eglarski, dla ZHP pozyskano jacht �Zawisza Czarny
II�.

Próba najwiêkszej ideologizacji ZHP nast¹pi³a w latach 70. W 1973 r. po-
wsta³ program Harcerskiej S³u¿by Polsce Socjalistycznej, realizowany przez
uczniów szkó³ �rednich. Potocznie mówiono o dru¿ynach w szko³ach po-
nadpodstawowych � dru¿yny HSPS. W dru¿ynach tych obowi¹zywa³y nowe
mundury � tzw. koszule HSPS w kolorze jasnokawowym oraz krajki, w któ-
rych przewa¿a³ kolor czerwony. W zwi¹zku ze zmian¹ podzia³u administra-
cyjnego kraju rozbite zosta³y dotychczasowe du¿e chor¹gwie (powsta³o 49
chor¹gwi � tyle samo, co województw). Podzielone zosta³y wspólnoty huf-
cowe � hufce zosta³y powo³ane w ka¿dej gminie. Organizacja zamiast na
jako�æ, postawi³a na ilo�æ. W 1978 r. ZHP liczy³ 3 miliony cz³onków. W tej

STANIS£AW BRONIEWSKI
�ORSZA�
(29.12.1915 � 30.12.2001)

Urodzony w Warszawie. Dr hab.
ekonomii, ppor. AK, naczelnik Sza-
rych Szeregów.

W 1928 r. wst¹pi³ do 3 Warszaw-
skiej Dru¿yny Harcerzy im. x.
J. Poniatowskiego. W czasie stu-
diów instruktor Chor¹gwi Wielko-
polskiej. We wrze�niu 1939 r.
wspó³organizowa³ Pogotowie Har-
cerzy w Warszawie. Podczas
II wojny �wiatowej w Szarych Sze-
regach: w 1941 r. komendant Okrê-
gu Po³udniowego w Chor¹gwi War-
szawskiej i Obwodu Po³udniowego
Organizacji Ma³ego Sabota¿u �Wa-
wer�, w latach 1941-1943 komen-
dant Chor¹gwi Warszawskiej. 26 III
1943 r. dowodzi³ akcj¹ pod Arsena-
³em. W maju 1943 r. po aresztowa-
niu Floriana Marciniaka zosta³ na-
czelnikiem Szarych Szeregów.
Uczestnik Powstania Warszawskie-
go, wspó³organizowa³ w �ródmie-
�ciu s³u¿bê harcersk¹. Po upadku
Powstania wywieziony do oflagu
w Bergen-Belsen.

W 1945 r. zosta³ komendantem
Zwi¹zku Harcerstwa Polskiego
w Niemczech. Powróci³ do kraju
w 1946 r. W grudniu 1956 r. wzi¹³
udzia³ w Zje�dzie £ódzkim. W roku
1989 zosta³ przewodnicz¹cym Kra-
jowego Komitetu Odrodzenia ZHP.

By³ przewodnicz¹cym Rady Pamiê-
ci Walk i Mêczeñstwa, kanclerzem
Kapitu³y Orderu Or³a Bia³ego
i cz³onkiem Kapitu³y Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari, honorowym
przewodnicz¹cym Stowarzyszenia
Szarych Szeregów.

Autor ponad 200 prac z historii
II wojny �wiatowej i ksi¹¿ek, m.in.:
Ca³ym ¿yciem. Szare Szeregi w re-
lacji naczelnika, Florian Marciniak.
Naczelnik Szarych Szeregów, To
nie takie proste. pr
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ANNA ZAWADZKA
Gawêdy o tych, które przewodzi³y

Autorka stara³a siê utrwaliæ w naszej pamiêci
postacie wybitnych instruktorek harcerskich.
Uwa¿a³a, ¿e powinni�my wiele wiedzieæ nie
tylko o Andrzeju Ma³kowskim, ale tak¿e o Ol-
dze Drahonowskiej-Ma³kowskiej, ¿e wa¿ny by³
nie tylko �Orsza�, ale tak¿e Józefina £apiñ-
ska. W ksi¹¿ce znale�æ mo¿na tak¿e biografie
Jadwigi Zwolakowskiej i Jadwigi Falkowskiej.
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liczbie ginê³y autentycznie harcerskie �rodowiska, które widoczne by³y
przede wszystkim w du¿ych miastach.

Zmiany w Polsce w sierpniu 1980 r. obudzi³y nowe nadzieje i si³y w ZHP.
W listopadzie 1980 r. powsta³o porozumienie Krêgów Instruktorów Harcer-
skich im. Andrzeja Ma³kowskiego (KIHAM). Jego celem by³a odnowa
moralna harcerstwa i przywrócenie tradycyjnych metod wychowawczych.
W marcu 1981 r. VII Zjazd ZHP: rozwi¹za³ HSPS (wprowadzaj¹c w ich
miejsce dru¿yny starszoharcerskie), przywróci³ tradycyjne mundury, zale-
galizowa³ ruchy programowo-metodyczne. Ale nie przeprowadzi³ gruntow-
nych zmian w organizacji, które jednak postêpowa³y oddolnie. Dzia³alno�æ
reformatorsk¹ zahamowa³o wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia
1981 r.) i rozwi¹zanie porozumienia KIHAM.

Brak pe³nych reform w ZHP doprowadzi³ do powstania ruchów o charakte-
rze nielegalnym. W styczniu 1981 r. w Lublinie zawi¹za³ siê Niezale¿ny
Ruch Harcerski, który wyst¹pi³ z ZHP. W 1983 r. �rodowiska postkihamow-
skie utworzy³y w ramach ZHP Ruch Harcerstwa Rzeczypospolitej. W 1985 r.
w Koninie powsta³a Polska Organizacja Harcerska. Czynnikiem integracyj-
nym tych ruchów by³a organizacja �Bia³ej S³u¿by� przy okazji kolejnych
pielgrzymek do Polski papie¿a Jana Paw³a II oraz ruch wydawniczy. Wszyst-
kie te �rodowiska niezale¿ne ³¹czy³ brak wiary w reformowanie ZHP. Dlate-
go w okresie postêpuj¹cych szybkich zmian politycznych w Polsce w 1989 r.
przekszta³ci³y siê w samodzielne organizacje harcerskie. NRH przekszta³ci³
siê w Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego �Zawisza�. Czê�æ dru¿yn
RHR pozosta³a w ZHP, czê�æ utworzy³a Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospo-
litej, a pozosta³e organizacjê �ZHP-1918�.

Decyduj¹ce o obliczu ZHP by³y Zjazdy z lat 1989 i 1990 oraz gor¹cy okres
miêdzy nimi. W marcu 1989 r. obradowa³ XXVI Zjazd ZHP w Bydgoszczy,
który dokona³ zmian statutu, Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego oraz zdecy-
dowa³ o podjêciu starañ o powrót ZHP do �wiatowych organizacji skauto-
wych. W kolejnych miesi¹cach mia³a miejsce batalia o przysz³o�æ ZHP przy
udziale Krajowego Komitetu Odrodzenia ZHP ze Stanis³awem Broniewskim
�Orsz¹� (str. 20) na czele i tzw. bandy czworga � Jan Rossman (str. 23),
Stefan Mirowski (obok), Hanka Zawadzka (str. 22), Halina Wi�niewska
(str. 23). Ostatecznie XXVIII Zjazd ZHP w grudniu 1990 r. dokona³ zasadni-
czych zmian w ZHP, przywracaj¹c tradycyjne Przyrzeczenie i Prawo Harcer-

STEFAN MIROWSKI
(14.03.1920 � 13.07.1996)

Urodzony w Warszawie. Twórca
i komendant Zawiszy, przewodni-
cz¹cy ZHP w latach 1990-1996.

S³u¿bê harcersk¹ rozpocz¹³ w 21
Warszawskiej Dru¿ynie Harcerzy
im. gen. I. Pr¹dzyñskiego. W cza-
sie okupacji pe³ni³ s³u¿bê w Sza-
rych Szeregach. By³ hufcowym, ko-
mendantem okrêgu, komendantem
Chor¹gwi Warszawskiej (ul �Wi-
s³a�). Organizator i komendant naj-
m³odszej ga³êzi wiekowej Szarych
Szeregów � Zawiszy, kierownik wy-
dzia³u Pasieki (G³ównej Kwatery
Szarych Szeregów). By³ tak¿e
cz³onkiem Komendy G³ównej orga-
nizacji �Wawer�.

Po wojnie (1945-1948) pe³ni³ funk-
cjê zastêpcy komendanta Warszaw-
skiej Chor¹gwi ZHP. Usuniêty
w 1949 r., powróci³ do s³u¿by
w 1956 r., bra³ udzia³ w Zje�dzie
£ódzkim.

Na XXVIII Zje�dzie ZHP w grudniu
1990 r. zosta³ wybrany na funkcjê
Przewodnicz¹cego ZHP. Zmar³ na-
gle 13 lipca 1996 r. podczas �wia-
towej konferencji skautowej
w Oslo, gdzie przewodniczy³ dele-
gacji odbieraj¹cej certyfikat po-
twierdzaj¹cy cz³onkostwo ZHP
w WOSM.

STEFAN MIROWSKI
Styl ¿ycia

Jest to zbiór krótkich gawêd ówczesnego przewodnicz¹cego ZHP, które publikowa³ na ³amach
�Czuwaj�. Niektóre z nich wyg³asza³ wcze�niej podczas ró¿nych spotkañ i uroczysto�ci instruk-
torskich. Gawêdy Druha Przewodnicz¹cego pozwalaj¹ lepiej zrozumieæ, czym jest harcerstwo,
jakie warto�ci s¹ w nim najwa¿niejsze, co to znaczy byæ harcerzem, jakie obowi¹zki wobec orga-
nizacji i wychowanków spoczywaj¹ na instruktorach. W³a�nie z tej ksi¹¿ki pochodzi wiêkszo�æ
cytatów Stefana Mirowskiego, tak chêtnie przytaczanych przy ró¿nych okazjach. Ka¿dy dru¿yno-
wy, ka¿dy instruktor nie powinien zadowoliæ siê pojedynczymi fragmentami, lecz przeczytaæ ca³¹
tê interesuj¹c¹ ksi¹¿kê.
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skie i dokonuj¹c zmian w systemie sprawowania w³adzy w organizacji. Na-
czelnikiem ZHP zosta³ m³ody instruktor z Podkarpacia Ryszard Pac³awski,
a przewodnicz¹cym ZHP Stefan Mirowski, instruktor Szarych Szeregów.

HARCERSTWO WSPÓ£CZESNE

Pierwsza po³owa lat 90. by³a dla ZHP okresem przebudowy organizacji i po-
wrotu do struktur �wiatowego skautingu. Nast¹pi³a reorganizacja chor¹gwi,
których liczba spad³a z 49 do 25, zmniejszy³a siê liczba hufców. W sierpniu
1993 r. prezydent RP Lech Wa³êsa zosta³ Honorowym Protektorem ZHP,
nawi¹zuj¹c tym samym do przedwojennych tradycji. W 1995 r. odby³ siê
w Poznaniu Nadzwyczajny Zjazd ZHP, który dokona³ zmian w Statucie,
umo¿liwiaj¹cych wej�cie ZHP w sk³ad WOSM (wprowadzenie zasady ka-
dencyjno�ci w³adz, likwidacja dwóch rot przyrzeczenia harcerskiego � wpro-
wadzenie jednej z formu³¹ �pe³niæ s³u¿bê Bogu�). ZHP zosta³ ponownie
przyjêty do �wiatowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM) 17 stycz-
nia 1996 r., a do �wiatowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek
(WAGGGS) 7 marca 1996 r.

W pa�dzierniku 1992 r. nast¹pi³o zjednoczenie ZHR i ZHP-1918 we wspól-
ny Zwi¹zek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Stowarzyszenie Harcerstwa Ka-
tolickiego �Zawisza� w 1995 r. wst¹pi³o do Federacji Skautingu Europej-
skiego. W 1997 r. Polska Organizacja Harcerska rozwi¹za³a siê, a jej dru¿yny
zasili³y ZHR.

W ZHP lata 1995-2005 bogate by³y w propozycje programowe (w ramach
programów �Moje Ojczyzny� i �Barwy przysz³o�ci�) aktywizuj¹ce dru¿yny
w najwa¿niejszych dla organizacji i Polski obszarach: Woda jest ¿yciem, Od-
krywcy Nieznanego �wiata, Paszport do Europy, B¹d� Gotów, Widok z ratu-
sza, �cie¿kami zdrowia. Podczas powodzi w 1997 r. harcerze aktywnie w³¹-
czyli siê w pomoc powodzianom realizuj¹c alert �Nie�æ chêtn¹ pomoc bli�nim�.

Lata 1991-2000 wype³nione by³y harcerskimi zlotami. W 1991 r. organiza-
cje harcerskie obchodzi³y 80. rocznicê powstania harcerstwa na dwóch zlo-
tach ko³o Czêstochowy: w Paj¹ku (ZHP i POH) i w Olsztynie (ZHR, ZHP-

ANNA ZAWADZKA
(8.02.1919 � 21.06.2004)

Urodzona w Warszawie. Anglistka,
nauczycielka i autorka podrêczni-
ków, wybitna instruktorka ZHP, sio-
stra Tadeusza Zawadzkiego �Zo�-
ki�, harcmistrzyni.

W latach 1937-1942 dru¿ynowa
14 W¯DH. W latach 1942-1944
hufcowa Hufca Harcerek Warsza-
wa-�ródmie�cie.

Po wojnie w latach 1945-1946 za-
stêpczyni komendantki Warszaw-
skiej Chor¹gwi Harcerek, nastêpnie
1947-48 cz³onkini G³ównej Kwatery
Harcerek, a po odrodzeniu ZHP
w latach 1956-1958 kierowniczka
Wydzia³u Kszta³cenia Chor¹gwi
Warszawskiej.

W latach 80. aktywnie uczestniczy³a
w przeprowadzaniu zmian w ZHP.
Na Zje�dzie w Bydgoszczy w 1990 r.
wybrana na wiceprzewodnicz¹c¹
ZHP. Pe³ni³a tê funkcjê do 1993 r.

Autorka i wspó³autorka wielu ksi¹-
¿ek, m.in. opowie�ci biograficznej
o swoim bracie Tadeusz Zawadzki
�Zo�ka�, monografii dotycz¹cych
historii harcerstwa ¿eñskiego,
w tym Dzieje harcerstwa ¿eñskiego
w Polsce w latach 1911-1948/49
oraz cyklu Gawêdy o tych, które
przewodzi³y.
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HALINA WI�NIEWSKA
Gawêdy Druhny Babci

�Póki pamiêtam do�æ jasno i póki czujê do�æ mocno, chcê Wam opowiedzieæ o HAR-
CERSTWIE. Nie jestem historykiem ani socjologiem, ani pedagogiem � nie oczekujcie
zbyt uporz¹dkowanego, �ród³owego opracowania. Ale wierzê w HARCERSTWO � jest
ono i by³o zawsze bardzo wa¿n¹ czê�ci¹ mojego bogatego ¿ycia� � te s³owa Druhny
Babci najtrafniej obja�niaj¹, czym jest ta ksi¹¿ka. Ze wzglêdu na styl mog¹ po ni¹
siêgn¹æ z powodzeniem nie tylko instruktorzy, ale te¿ harcerze starsi czy wêdrownicy
� dla nich równie¿ bêdzie to ciekawa lektura. Szkoda, ¿e Druhna Babcia nie dopisze ju¿
kolejnych rozdzia³ów...
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1918, �Zawisza�). W sierpniu 1995 r., w 60. rocznicê Zlotu w Spale, odby³
siê w Zegrzu pod Warszaw¹ �wiatowy Zlot Harcerstwa Polskiego (ZHP i ZHP-
pgK). W sierpniu 1999 r. odby³ siê Jubileuszowy Zlot X-lecia ZHR na Ledni-
cy k. Gniezna. W sierpniu 2000 r. mia³ miejsce �wiatowy Zlot Harcerstwa
Polskiego �Gniezno 2000�, podsumowuj¹cy program �Moje Ojczyzny�.

Dziêki przyst¹pieniu do organizacji �wiatowego skautingu ZHP dzia³a ak-
tywnie na arenie miêdzynarodowej. W styczniu 1999 r. mia³ miejsce pierw-
szy po odzyskaniu cz³onkostwa w WOSM oficjalny udzia³ ZHP w 19 Jam-
boree w Chile. W lipcu 1999 r. odby³ siê w Polsce w Sanoku Zlot Skautów
Europy �rodkowo-Wschodniej �SAN-99�. Ponownie gospodarzami tego
zlotu byli�my w 2008 r., goszcz¹c w Chorzowie skautów w ramach IX Zlo-
tu Skautów Europy �rodkowej �Silesia�.

W 1999 r. nast¹pi³a reorganizacja ZHP zwi¹zana z reform¹ administracji
pañstwa � liczba chor¹gwi zmniejszy³a siê do 17. We wrze�niu 2003 r. zo-
sta³y wprowadzone zmiany w systemie metodycznym � nowy podzia³ na
grupy wiekowe: zuchy, harcerze, harcerze starsi (wiek gimnazjalny), wê-
drownicy. Przyjêty zosta³ nowy, sze�ciostopniowy system stopni harcerskich.
XXXIII Zjazd ZHP w 2005 r. wprowadzi³ istotne zmiany w funkcjonowa-
niu chor¹gwi � osobowo�æ prawn¹ oraz spo³eczne rady chor¹gwi kontrolu-
j¹ce dzia³alno�æ komend.

Na prze³omie lipca i sierpnia 2007 r., w ramach obchodów stulecia skautin-
gu, skauci z ca³ego �wiata spotkali siê na �wiatowym Skautowym Jamboree
2007 One World � One Promise w Hylands Park w Chelmsford w Wielkiej
Brytanii (z licznym udzia³em reprezentacji ZHP). O �wicie 1 sierpnia 2007 r.
skauci na ca³ym �wiecie odnowili przyrzeczenie skautowe. W sierpniu 2007 r.
prawie 10 000 harcerzy spotka³o siê na Zlocie ZHP �Kielce 2007�.

W 2010 r. ZHP rozpocz¹³ obchody 100-lecia harcerstwa. W sierpniu odby³
sie Zlot ZHP �Kraków 2010�, który zgromadzi³ prawie 10 000 harcerzy.
Otwieraj¹c zlot premier Donald Tusk powiedzia³: O ile lepszy i piêkniejszy
by³by �wiat, gdyby�my wszyscy byli harcerzami.

22 maja 2011 r. reprezentacje wszystkich najwiêkszych organizacji harcer-
skich odwiedzi³y Lwów, by �wiêtowaæ 100-lecie oficjalnego powo³ania
pierwszych polskich dru¿yn skautowych.

HALINA WI�NIEWSKA
(22.09.1920 � 8.02.2011)

Urodzona w Milanówku. Architekt-
urbanista, wybitna instruktorka
ZHP, harcmistrzyni.

W latach 1939-1944 dru¿ynowa
10 WDH-ek, komendantka Hufca
Harcerek Mokotów. Po wojnie,
w latach 1945-1949 komendantka
Hufca Harcerek �ródmie�cie
i cz³onkini komendy Warszawskiej
Chor¹gwi Harcerek ZHP.

Aktywnie uczestniczy³a w zmianach
w ZHP pod koniec lat 80. � wspó³-
tworzy³a tzw. bandê czworga.

W latach 1997-1999 pe³ni³a funkcjê
komendantki Hufca ZHP Warsza-
wa-Mokotów. W latach 2000-2001
wspó³tworzy³a Muzeum Harcer-
stwa. Najm³odszemu pokoleniu
harcerskiemu jest znana jako autor-
ka ksi¹¿ki Gawêdy druhny Babci.

JAN ROSSMAN
(6.12.1916 � 13.06.2003)

Urodzony w Warszawie. Wybitny
in¿ynier, porucznik AK, instruktor
ZHP, harcmistrz.

Wychowanek i dru¿ynowy 3 War-
szawskiej Dru¿yny Harcerzy im. x.
J. Poniatowskiego.

W czasie II wojny �wiatowej cz³o-
nek Pasieki � G³ównej Kwatery
Szarych Szeregów, kierownik Wy-
dzia³u Kszta³cenia Starszyzny,
twórca �Szko³y za lasem� � kursów
podharcmistrzowskich Szarych
Szeregów. W Powstaniu Warszaw-
skim oficer w batalionie �Zo�ka�.

W 1956 r. uczestniczy³ w dzia³a-
niach na rzecz reaktywowania ZHP.
Aktywnie bra³ udzia³ w przemia-
nach w ZHP w roku 1989 � by³ ini-
cjatorem listu tzw. bandy czworga.

RYSZARD PAC£AWSKI
Gra o Harcerstwo

Jest to ksi¹¿ka przybli¿aj¹ca harcerstwo lat 90. � a wiêc
okres, gdy Ryszard Pac³awski pe³ni³ funkcjê naczelnika
ZHP. Ksi¹¿ka ma oczywi�cie charakter subiektywny, ale
w³a�nie przez to jest ciekawa, pozwala bowiem zrozu-
mieæ wiele problemów, zdarzeñ i decyzji wokó³ ZHP
w tamtym, przecie¿ jeszcze nie tak odleg³ym, okresie na-
szej historii. Ca³o�æ wzbogacaj¹ zdjêcia oraz reproduk-
cje ciekawych dokumentów.


