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ROZDZIAŁ I



Wiadomości o skautingu dotarły na ziemie polskie
w 1909, a już od 1910 roku samorzutnie powstawały
zastępy i drużyny. W zaborze austriackim skauting
działał legalnie, w pruskim i rosyjskim -                      
w konspiracji. Zaproponowany przez gen. Roberta
Baden-Powella (znany również jako B-P – brytyjski
wojskowy, generał porucznik, pisarz, twórca                      
i założyciel skautingu) nowy system wychowawczy
postrzegany był jako dobry sposób wychowania
młodzieży na żołnierzy i przyszłych obywateli-
patriotów odrodzonej Polski. Dlatego skautingiem
zainteresowały się przede wszystkim organizacje
niepodległościowe, m. in. „Zarzewie” (organizacja
akademicka, która w ramach Polskich Drużyn
Strzeleckich przygotowywała młodzież do walki                  
o niepodległość), „Sokół” (towarzystwo sportowe                  
o charakterze patriotycznym) i „Eleusis” (katolickie
stowarzyszenie abstynenckie). 

W dniu 22 maja 1911 r. Andrzej Małkowski wydał
rozkaz tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny
skautowe we Lwowie - jest to uznawane jako
symboliczny dzień powstania harcerstwa. W zaborze
rosyjskim pod koniec 1911 r. powstała nielegalna
Naczelna Komenda Skautowa skupiająca
samorzutnie powstające drużyny. W zaborze
pruskim pierwsze drużyny skautowe powstały w 1912
r. w Poznaniu. Ważnym wydarzeniem pierwszego
okresu tworzenia polskiego skautingu był wyjazd
polskich skautów ze wszystkich zaborów we
wspólnej reprezentacji (pod wodzą Andrzeja
Małkowskiego) na zlot skautów w Birmingham                    
w lipcu 1913 r.
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Podczas I wojny światowej działalność skautowa
uległa zmianie ze względu na zmobilizowanie części
instruktorów i skautów do armii zaborczych oraz
wstępowanie skautów do Legionów Polskich. Grupy
harcerek i harcerzy podejmowały służby
pomocnicze dla Legionów oraz organizowały pomoc
dla ofiar wojny, sierot oraz uciekinierów. 

1 listopada 1916 r. w Warszawie odbył się zjazd
zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszystkie
organizacje harcerskie działające w byłym zaborze
rosyjskim. W jego wyniku powstała nowa
organizacja pod nazwą Związek Harcerstwa
Polskiego, który jako odznaki organizacyjne przyjął
krzyż harcerski i lilijkę. (Symbolika: krzyż – symbol
walki ze słabościami, gotowość do poświęceń; krąg
– symbol doskonałości, do jakiej dąży każdy harcerz;
pół-wieniec z liści dębowych – symbol męstwa                     
i odwagi; pół-wieniec z liści laurowych – symbol
zwycięstwa; hasło „Czuwaj” – tradycyjne
pozdrowienie harcerskie, które przypomina
harcerzowi, że powinien być zawsze gotowy do
pracy , służby Bogu i Polsce oraz czujny; lilijka –
symbol czystości) W ten sposób harcerstwo
usamodzielniło się, wychodząc spod nadzoru                      
i opieki innych organizacji. Tuż przed odzyskaniem
przez Polskę niepodległości w dniach 1-2 listopada
1918 r. w Lublinie obradował zjazd przedstawicieli
wszystkich polskich ośrodków skautowych.
Postanowiono na nim utworzyć wspólną dla
wszystkich organizację – Związek Harcerstwa
Polskiego.
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Natychmiast po zakończeniu I wojny światowej                   
(11 listopada 1918 r.) harcerze włączyli się w walkę                
o granice odrodzonej Ojczyzny. Wzięli udział                      
w obronie Lwowa („Orlęta Lwowskie”), powstaniu
wielkopolskim, trzech powstaniach śląskich, wojnie
polsko-bolszewickiej i plebiscytach, prowadzonych
na terenach spornych. W ten sposób harcerstwo
spełniło pokładane w nim nadzieje na wychowanie
nowego pokolenia aktywnych obywateli-patriotów.
Równocześnie na początku lat 20. nastąpił odpływ
młodzieży z organizacji, związany z faktem, iż
główny cel pierwszych lat harcerstwa – odzyskanie
niepodległości – został osiągnięty. Harcerstwo
musiało postawić sobie nowe cele i zdefiniować
swoją rolę w niepodległej ojczyźnie. Przykładem
takich poszukiwań było powstanie innych
organizacji harcerskich. Było to działające w latach
1921-23 Wolne Harcerstwo, domagające się zerwania
z militaryzmem i zachęcające do zwrotu w kierunku
puszczańskich idei T. E. Setona. Drugą było
Czerwone Harcerstwo, działające od 1926 r.                      
w środowiskach robotniczych. W ZHP poszukiwania
nowej formuły działania doprowadziły do rozwoju
ruchu zuchowego i wędrowniczego oraz rozwoju
specjalności.

W drugiej połowie lat 20. zaczął rozwijać się ruch
zuchowy - skupiający najmłodszą grupę
metodyczną. W organizacji żeńskiej jego
twórczyniami były: Jadwiga Zienkiewiczówna                      
i Jadwiga Zwolakowska (współautorki podręcznika
„W gromadzie zuchów”). 
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W organizacji męskiej reformatorem ruchu
zuchowego był Aleksander Kamiński (autor „Antka
Cwaniaka” i „Książki wodza zuchów”). 

W latach 30. rozwinął się ruch Wędrowniczy
skupiający starszą młodzież. W 1937 r. ukazała się
książka Pawła Puciaty „Wędrownicy”, a w 1939 r.
„Harcerki – wędrowniczki” pod red. Jadwigi
Wierzbiańskiej, podsumowująca prace wędrownicze
organizacji żeńskiej. W końcu lat trzydziestych
najsilniejsze drużyny zaczęły się przekształcać                    
w szczepy harcerskie zapewniające ciągłość
działania od zucha do wędrownika. Zmiany
metodyczne i organizacyjne wzmacniały szkoły
instruktorskie działające na Buczu, w Nierodzimiu                   
i Górkach Wielkich. Ważnym ośrodkiem kształcenia
był także Dworek Cisowy w Sromowcach Wyżnych.
Nowatorska działalność ZHP przejawiała się również
w tworzeniu drużyn specjalnościowych,
propagujących turystykę, szybownictwo,
baloniarstwo, łucznictwo, narciarstwo,
krótkofalarstwo i wiele innych specjalizacji.
Najsilniejsza specjalizacją stało się żeglarstwo. 

W skład ZHP wchodziły: Organizacja Harcerzy,
Organizacja Harcerek i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa.
Oddzielne były drużyny, hufce, chorągwie oraz
Główne Kwatery, zaś wspólne było Naczelnictwo                  
z Przewodniczącym na czele (podobna strukturę
organizacyjną ma dziś ZHR i ZHP działające poza
granicami Kraju). 
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Od początku Związek Harcerstwa Polskiego
otoczony był opieką państwa - pierwszym
Protektorem był Józef Piłsudski, a potem kolejni
prezydenci RP. W roku 1936 władze państwowe
uznały ZHP za stowarzyszenie wyższej użyteczności.
Pod koniec lat 30. Związek Harcerstwa Polskiego
liczył ponad 200 tys. członków.

Ważnym wydarzeniem był Jubileuszowy Zlot 25-
lecia Harcerstwa w Spale w lipcu 1935 r., w którym
wzięło udział ponad 25 tys. harcerek i harcerzy. ZHP
był również aktywny na arenie międzynarodowej.
Olga Małkowska uczestniczyła w budowaniu
międzynarodowej wspólnoty skautek. ZHP był
członkiem założycielem Światowej Organizacji
Ruchu Skautowego (WOSM) i Światowego
Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek (WAGGGS).
Reprezentacje ZHP uczestniczyły w Jamboree
(międzynarodowych zlotów akutowych) w Danii
(1924), Anglii (1929), na Węgrzech (1933) i w Holandii
(1937), zyskując uznanie skautów z całego świata.
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Jeszcze przed wybuchem wojny członkowie ZHP
stanęli do służby w ramach Pogotowia Wojennego
Harcerek i Harcerzy. We wrześniu 1939 r. harcerze
wzięli czynny udział w obronie ojczyzny (Warszawa,
Gdynia, Kłecko, Katowice, Grodno i wiele innych
miejsc). Po zajęciu kraju przez III Rzeszę i ZSRR, ZHP
przeszło do działań konspiracyjnych. Organizacja
męska działała pod kryptonimem „Szare Szeregi”
(utworzone 27 września 1939 r.), realizując program
wychowania: Dziś – Jutro – Pojutrze („Dziś” – bieżąca
walka konspiracyjna, „Jutro” – powstanie przeciwko
okupantowi, „Pojutrze” – odbudowa wolnej Polski).
Kolejnymi naczelnikami Szarych Szeregów byli:
Florian Marciniak, Stanisław Broniewski, Leon
Marszałek.

Organizacja Harcerek działała pod kryptonimem
„Związek Koniczyn” (od 1943 r. „Bądź Gotów” – choć
potocznie często mówiono o żeńskich Szarych
Szeregach). Harcerki prowadziły pomocniczą służbę
wojskową (sanitarną i łącznościową, wywiad) oraz
służby cywilne: opieka nad sierotami i więźniami,
kolportaż podziemnej prasy, tajne nauczanie.
Komendantką Wojennego Pogotowia Harcerek była
hm. Józefina Łapińska.
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Instruktorzy harcerscy związani z nurtem katolicko-
narodowym powołali konspiracyjną organizację
Hufce Polskie (Harcerstwo Polskie – HP). Na czele
HP stał hm. Stanisław Sedlaczek, a po jego śmierci
w Oświęcimiu - Witold Sawicki.

Najbardziej heroiczną działalnością podziemnego
harcerstwa był udział w Powstaniu Warszawskim                    
(1 sierpnia – 2 października 1944 r.). W powstaniu
walczyły harcerskie bataliony „Zośka”, „Parasol”,
„Wigry” i „Gustaw” oraz wiele mniejszych oddziałów.
Instruktorki i harcerki prowadziły szpitale polowe,
służyły jako łączniczki i przewodniczki w kanałach,
najmłodsi działali jako listonosze Harcerskiej Poczty
Polowej. W walce o wolność Polski podczas II wojny
światowej zginęło ok. 5 tys. harcerzy Szarych
Szeregów. 
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Już od 1944 r. na wyzwolonych terenach powstawały
samorzutnie drużyny harcerskie. Do pracy                      
w odradzającym się ZHP powracała przedwojenna                  
i szaroszeregowa kadra instruktorska                      
- wiceprzewodniczącym został Aleksander Kamiński.
Związek Harcerstwa Polskiego zaczął funkcjonować
w strukturach państwa legalnie. Do drużyn zgłaszały
się rzesze młodych ludzi. Harcerstwo aktywnie
włączyło się do odbudowy zniszczonego kraju                      
i zagospodarowywania ziem zachodnich w ramach
programu Harcerskiej Służby Polsce.

W wielu środowiskach harcerskich dominowało
poparcie dla ruchów opozycyjnych wobec
komunistów. Wielu harcerzy działało                      
w organizacjach konspiracyjnych. W czerwcu 1946 r.
w czasie odbywającego się w Szczecinie zlotu
młodzieżowego „Trzymamy straż nad Odrą” doszło
do konfrontacji członków komunistycznego ZWM                   
z harcerzami z ZHP, którzy otwarcie poparli
opozycyjny PSL i jego przywódcę Stanisława
Mikołajczyka. Przyspieszyło to dążenie komunistów
do zawłaszczenia organizacji.

Jesienią 1948 r. rozpoczęła się stopniowa likwidacja
ZHP. Z władz sukcesywnie byli odwołani niegodzący
się na zmiany instruktorzy (już w 1947 r. z władz
ustąpił Aleksander Kamiński). 
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Zlikwidowano podział na organizację męską                      
i żeńską, tworząc wspólne Naczelnictwo i łącząc
komendy chorągwi i hufców (była to okazja do
zmian personalnych). Zlikwidowano również
autonomiczny Ruch Przyjaciół Harcerstwa.

W grudniu 1948 r. narada nowych komendantów
chorągwi zdecydowała o zerwaniu z tradycją
skautową i odejściu od metody harcerskiej.                      
Z organizacji zaczęto masowo usuwać
dotychczasowych instruktorów, równocześnie
nadawano stopień harcmistrza działaczom
komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Na
początku 1950 r. władze ZMP podjęły uchwałę                      
o przejęciu kierownictwa nad ZHP. Związek
Harcerstwa Polskiego zaprzestał działania 1 czerwca
1950 r. (z formalnego punktu widzenia cały czas
istniał).

Część instruktorów i harcerzy zeszła do podziemia,
tworząc tzw. drugą konspirację harcerską.
Prowadzili oni działalność o charakterze
patriotycznym i niepodległościowym – zwykle bez
broni.

W ramach ZMP działała Organizacja Harcerska (OH),
która miała być kopią radzieckiego Pioniera.
Zakazano noszenia krzyży harcerskich i lilijek (w to
miejsce wprowadzając nowy znaczek tzw.
czuwajkę), odrzucono również mundury harcerskie. 
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OH ZMP była organizacją dziecięcą (należeli do niej
uczniowie do 7 klasy szkoły podstawowej), która
miała niewiele wspólnego z harcerstwem. Była
masowa, często do OH należały całe klasy,                      
a prowadzili je nauczyciele, którzy nie tylko bawili
się z harcerzami i podejmowali służbę na rzecz ludzi
lub przyrody, ale także musieli przeprowadzać dla
dzieci zebrania czy odczyty – to w wielu szkołach
doprowadziło do wychowawczej klęski. W połowie
lat 50. na fali odwilży zaczęto zmiany w OH,
zmierzające do powrotu do niektórych metod
harcerskich, co doprowadziło do wyodrębnienia się
autonomicznej Organizacji Harcerskiej Polski
Ludowej (OHPL) działającej od sierpnia do listopada
1956 r.
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Po politycznych przemianach w Polsce                      
w październiku 1956 r. pojawiła się szansa na
reaktywowanie ZHP, co nastąpiło to na tzw. Zjeździe
Łódzkim w grudniu ‘56 r. Doszło tam do
kompromisu między kadrą Organizacji Harcerskiej
Polski Ludowej (OHPL) oraz instruktorami z Szarych
Szeregów i kadrą z Krakowa i innych miast,
spontanicznie odtwarzającą oddolnie ZHP.                      
10 grudnia 1956 r. zapadła ostateczna decyzja                      
o reaktywowaniu ZHP i powołaniu Naczelnej Rady
Harcerskiej. Przewodniczącym Naczelnej Rady
Harcerskiej został Aleksander Kamiński,                      
a naczelniczką Zofia Zakrzewska. Przywrócony
został tradycyjny mundur, krzyż i lilijka. Ceną za
odrodzenie organizacji była konieczność zgody na
ścisłą współpracę z rządzącą w Polsce PZPR (partią
komunistyczną).

W latach 1957-80 rozkwitło harcerstwo na wsi                      
- wcześniej praktycznie na niej nieobecne. Powstały
drużyny Nieprzetartego Szlaku, skupiające dzieci                    
i młodzież niepełnosprawną. W ramach „Operacji
1001 – Frombork” harcerze odbudowywali miasto
Kopernika, a w ramach „Operacji Bieszczady 40”
zagospodarowywali tereny Beskidu Wschodniego.
W Kielcach organizowano Harcerski Festiwal
Młodzieży Szkolnej, a w wielu środowiskach
odbywały się wielkie rajdy turystyczne. Wydawano
w dużych nakładach prasę harcerską oraz książki.
Powstała Rozgłośnia Harcerska, z pierwszą w Polsce
„listą przebojów”. Bardzo silny był także ruch wodny
i żeglarski, dla ZHP pozyskano jacht „Zawisza Czarny
II”.
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Przez pierwsze dwa lata udało się odbudować ZHP                
i przeszkolić nowe pokolenie młodych instruktorów.
Jednak PZPR nie dała za wygraną i ponownie
przejęła władzę nad organizacją. W 1958 r. odszedł                   
z funkcji przewodniczącego NRH Aleksander
Kamiński. Wraz z jego odejściem i słowami „Idźcie
pracować do drużyn” w ZHP powstały dwa „światy”:
świat władz harcerskich, opanowany w dużej części
przez działaczy podatnych na oddziaływanie partii                 
i drugi świat – drużyn działających w myśl
tradycyjnych zasad harcerstwa. Taka sytuacja trwała
do końca PRL.

Próba ponownej ideologizacji ZHP nastąpiła                      
w latach 70. W 1973 r. powstał program Harcerskiej
Służby Polsce Socjalistycznej, realizowany przez
uczniów szkół średnich. Potocznie mówiono                      
o drużynach w szkołach ponadpodstawowych                      
– drużyny HSPS. W drużynach tych obowiązywały
nowe mundury – tzw. koszule HSPS w kolorze
jasnokawowym oraz krajki, w których przeważał
kolor czerwony. W związku ze zmianą podziału
administracyjnego kraju rozbite zostały
dotychczasowe duże chorągwie (powstało 49
chorągwi – tyle samo, co województw). Podzielone
zostały wspólnoty hufcowe – hufce zostały
powołane w każdej gminie. Organizacja zamiast na
jakość, postawiła na ilość. W 1978 r. ZHP liczył                      
3 miliony członków. W tej liczbie ginęły
autentycznie harcerskie środowiska, które widoczne
były przede wszystkim w dużych miastach.
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W połowie sierpnia 1980 r. zaczęły się strajki na
Wybrzeżu, które doprowadziły do powstania NSZZ
"Solidarność" - pierwszej w krajach
komunistycznych, niezależnej od władz, legalnej
organizacji związkowej. Zmiany w Polsce w sierpniu
1980 r. obudziły nowe nadzieje i siły w ZHP. Liczne
środowiska harcerskie jednoczyły się, w celu
reformy Związku Harcerstwa Polskiego w duchu
przedwojennej tradycji ideałów skautowych oraz
służby Bogu, Polsce i bliźnim. Szeroko rozwijał się
ruch wydawniczy – oficjalny (m.in. Harcerska
Oficyna Wydawnicza w Krakowie) i w tzw. drugim
obiegu, poza zasięgiem cenzury. Powstały
niezależne czasopisma harcerskie, takie jak oficjalny
„Harcerz Rzeczypospolitej” i znajdujące się poza
zasięgiem cenzury „Czuwajmy”.

W listopadzie 1980 r. powstało porozumienie
Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego (KIHAM). Jego celem była odnowa
moralna harcerstwa i przywrócenie tradycyjnych
metod wychowawczych. W marcu 1981 r. VII Zjazd
ZHP rozwiązał HSPS (wprowadzając w ich miejsce
drużyny starszoharcerskie), przywrócił tradycyjne
mundury oraz zalegalizował ruchy programowo-
metodyczne. Nie przeprowadził jednak
gruntownych zmian w organizacji, które pomimo
tego postępowały – czyniono to jednak oddolnie.
Działalność reformatorską zahamowało
wprowadzenie stanu wojennego (13 grudnia 1981 r.)                     
i rozwiązanie porozumienia KIHAM.
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Lata 80te – droga do odrodzenia
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Brak pełnych reform w ZHP doprowadziło do
powstania ruchów o charakterze nielegalnym.                     
W styczniu 1981 r. w Lublinie zawiązał się Niezależny
Ruch Harcerski, który wystąpił z ZHP. 

W 1983 odbyła się II pielgrzymka papieża Jana
Pawła II do Polski. Harcerze zorganizowali służbę
sanitarną i porządkową, która wspierała służby
kościelne. Efektem tej „Białej Służby” było
utworzenie półtajnego Ruchu Harcerskiego
Rzeczypospolitej. Drużyny uczestniczące w ruchu
wróciły do tradycyjnego prawa i przyrzeczenia,
tradycyjnego systemu stopni i sprawności
harcerskich, tradycyjnych metod pracy. Ruch miał
swoje władze naczelne i swoją własną, tajną
strukturę. Jednocześnie członkowie ruchu
zewnętrznie niczym nie odróżniali się od
pozostałych członków Związku Harcerstwa
Polskiego. 
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Po doświadczeniach lat osiemdziesiątych i wobec
widocznej pod koniec 1988 r. niechęci władz ZHP do
głębokiej zmiany, Ruch Harcerski Rzeczypospolitej                     
i wiele środowisk niezależnych były przekonane, że
w ZHP nie ma już̇ dla nich miejsca. Różnice między
tymi środowiskami polegały na wyborze drogi
odrodzenia harcerstwa. Decyzje zostały
przyspieszone obradami Okrągłego Stołu
trwającymi od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 r.                      
W składzie delegacji strony opozycyjno-
solidarnościowej znaleźli się̨ przewodniczący Ruchu
Harcerskiego Rzeczypospolitej (RHR) hm. Wojciech
Wróblewski oraz przedstawiciel niezależnego
harcerstwa hm. Marek Frąckowiak. Druhowie ci
domagali się̨ m.in. likwidacji monopolu ZHP na
działalność́ ideowo-wychowawczą oraz
posługiwanie się̨ najważniejszymi harcerskimi
symbolami, tzn. krzyżem harcerskim, lilijką                      
i mundurem.    
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Ogólnopolskie spotkania z 12 i 25 lutego 1989 r.
nadały bieg tworzeniu Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej (ZHR). Po drugim dniu spotkania
oficjalnie ogłoszono powołanie ZHR, co na gruncie
harcerskim oznaczało prawdziwe trzęsienie ziemi.
Dziesiątki drużyn wystąpiły wraz ze swoimi
drużynowymi z ZHP. 1 kwietnia 1989 r. w Sopocie
odbył się̨ założycielski Zjazd ZHR, na którym na
przewodniczącego wybrano Tomasza Strzembosza,
na naczelnika – Krzysztofa Stanowskiego. Od tego
momentu rozpoczęło się̨ budowanie organizacji.
Trudności z tym związane wynikały z obowiązującej
ustawy o stowarzyszeniach, która monopolizowała
możliwość́ pracy harcerskiej dla ZHP. Mimo to
środowiska ZHR przeprowadziły letnie obozy –
często bez zgody władz administracyjnych albo za
ich zgodą, ale zorganizowane jako wyjazdy
parafialne lub obozy Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego (PTTK). 
Równocześnie w rozmowach z władzami
państwowymi, zwłaszcza po utworzeniu
niekomunistycznego rządu Tadeusza
Mazowieckiego, negocjowano wprowadzenie
odpowiednich zmian w prawie. Opór ludzi
związanych z odchodzącym systemem PRL, w tym
władz ZHP, był początkowo bardzo duży. 
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Ustalenia Okrągłego Stołu przyznające oficjalnemu
ZHP monopol na symbole harcerskie i harcerską
działalność́ wychowawczą wśród dzieci i młodzieży
sprawiły (mimo że pod koniec 1989 r. nawet same
władze naczelne ZHP wezwały do usunięcia tego
zapisu z tekstu porozumienia), że ZHR oraz inne
organizacje harcerskie: Polska Organizacja
Harcerska (POH), Związek Harcerstwa Polskiego –
rok założenia 1918 (ZHP -1918), HRL (Ruch
Zawiszacki) – od grudnia 1989 r. występujący jako
Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
(SHK „Zawisza”), Samodzielny Hufiec Harcerzy
„Dęby” z Lądu nad Wartą oraz Niezależny Krąg
Instruktorski „Leśna Szkółka” z Trójmiasta, nie
zostały zarejestrowane do końca 1989 r. 
Aby wzmocnić swój głos w publicznej debacie,                      
18 grudnia 1989 r. w Poznaniu odbyły one spotkanie
przygotowujące powołanie Komisji
Porozumiewawczej Organizacji Harcerskich (KPOH),
do której weszły POH, ZHR, ZHP-1918, SHK „Zawisza”.
9 stycznia 1990 r. istnienie KPOH stało się faktem.
Ostatecznie wiosną 1990 r. Sejm uchwalił nową
ustawę i ZHR został zarejestrowany. 
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Wiele środowisk harcerskich kontestujących ZHP,          
w tym środowiska RHR z Krakowa, uważało, że
tradycje niepodległościowe ZHP z lat 1911–1949
nakładają ̨ na współczesnych harcerzy obowiązek
przemiany, odrodzenia, a jak zajdzie potrzeba                      
– reaktywowania dawnego ZHP. 19 marca 1989 r.                  
w Krakowie ogłoszono deklarację reaktywowania
ZHP działającego zgodnie ze Statutem z 1936 r.
Opierając się̨ na tej deklaracji, rozpoczął działalność́
ZHP – rok założenia 1918, nazywany tak w celu
odróżnienia od oficjalnego ZHP, który określano
jako ZHP-1956. Realizując cele wskazane                      
w deklaracji i podejmując próbę̨ kontynuacji
działania ZHP przerwanego w 1939 r. i potem                     
w latach 1949–1950, ZHP-1918 zwołał w grudniu 1990
r. XVIII Walny Zjazd ZHP. 

Władze ZHP-1918 w pierwszych miesiącach działały
wewnątrz ZHP jako Komitet Odrodzenia,
podejmując własne autonomiczne decyzje. W maju
Komitet przekształcił się̨ w Tymczasową Naczelną
Radę Harcerską z przewodniczącym Kazimierzem
Wiatrem, naczelnikiem harcerzy Wojciechem
Hausnerem, naczelniczką harcerek Teresą Żelazny                  
i kierownikiem Organizacji Przyjaciół Harcerstwa
Marcinem Ślązakiem. Zaczęły powstawać́ struktury
Okręgu Małopolskiego, Małopolskiej Chorągwi
Harcerek i Małopolskiej Chorągwi Harcerzy.            
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Wszystkie te działania podkopały monopolistyczną
pozycję ZHP, która zresztą ̨ słabła stopniowo od
początku 1989 r. Podstawową przyczyną tego
procesu były problemy jego ówczesnego ideowego       
i politycznego patrona, czyli PZPR, walczącego przy
Okrągłym Stole o zachowanie dominującej pozycji                
w państwie i społeczeństwie. Zachodzące w tym
czasie w kraju zmiany społeczno-polityczne oraz
pojawienie się̨ realnej konkurencji na harcerskiej
niwie uświadomiły władzom i kadrze instruktorskiej
ZHP konieczność wprowadzenia reform, które
umożliwiłyby jego przetrwanie w coraz bardziej
niesprzyjającej rzeczywistości. 
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W gorących miesiącach końca 1988 i początku                   
1989 roku, ZHP, według utrwalonego w latach PRL
schematu, przygotowywał się̨ do swojego IX Zjazdu.
Wybory władz chorągwi i delegatów na zjazd oraz
przedłożony dopiero w grudniu 1988 r. do dyskusji
projekt zmian w statucie nie pozwalały spodziewać́
się zmian nadążających za wydarzeniami w Polsce.
Harcmistrza PL Ryszarda Wosińskiego na funkcji
naczelnika ZHP zastąpił hm. PL Krzysztof Grzebyk.
Decyzje te nie mogły zahamować́ procesu
odchodzenia z ZHP całych środowisk i grup
instruktorskich.

Mimo to zjazd nawiązał do jeszcze do niedawna
zakazanej lub niemile widzianej przedwojennej
tradycji harcerstwa. Obradujący w marcu 1989 r.                  
IX Zjazd zmienił swoją numerację na XXVI,
podkreślając ciągłość́ harcerskiej tradycji. Inną
istotną decyzją tego zgromadzenia okazało się̨
wykreślenie ze statutu organizacji zapisu
mówiącego o uznawaniu kierowniczej roli PZPR
oraz słowa „socjalizm” z treści prawa i przyrzeczenia.
Oznaczało to (przynajmniej formalne)
uniezależnienie się̨ od partyjnego patrona oraz
stopniowe odchodzenie od dotychczas
obowiązującego poststalinowskiego modelu
ideowo-organizacyjnego. Było również̇ warunkiem
niezbędnym rozpoczęcia powrotu do tradycyjnych
korzeni harcerstwa.
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Kierownictwo ZHP usiłowało utrzymać́ zagrożoną
jedność́ ruchu harcerskiego. Jeszcze w czerwcu
członkowie Głównej Kwatery ZHP z naczelnikiem
Krzysztofem Grzebykiem próbowali w Krakowie
przekonać́ tamtejsze środowisko do pozostania                   
w Związku. Nie doszło jednak do porozumienia ani
na płaszczyźnie ideowej, ani w praktyce. Jesienią ̨
1989 r. nastąpiło ostateczne zerwanie rozmów.                  
W ZHP-1918 przywrócono podstawy ideowe                      
z harcerskim przyrzeczeniem i prawem harcerskim
formułującymi wartości służby Bogu, Polsce                      
i bliźnim, w strukturze organizacji działali kapelani
(naczelnym kapelanem został o. hm. Adam
Studziński), przywrócono przerwane od 1949 r.
działanie Organizacji Harcerek, autonomicznej                     
w sprawach programowo-wychowawczych,
odradzając harcerstwo żeńskie. ZHR oraz inne,
mniejsze organizacje niezależnego harcerstwa
umacniały swoje struktury, odrzucając hasło
wymuszonej jedności ruchu harcerskiego. 
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W grudniu 1989 r. z inicjatywy Stanisława
Broniewskiego „Orszy” powstał Krajowy Komitet
Odrodzenia (KKO) ZHP, w którego prace włączyło
się wiele grup dawnych instruktorów harcerskich,
instruktorów ZHP-1918 oraz kilku z ZHR (który
oficjalnie odciął się od tej inicjatywy). Swojego
przedstawiciela wydelegował też ZHP poza
granicami Kraju (pgK) w osobie ks. Zdzisława
Peszkowskiego. W tym okresie ZHP pgK popierał                  
w zasadzie wszystkie niezależne organizacje
harcerskie w Polsce, traktując je w jednakowy
sposób. Za swoje najważniejsze zadanie uznawał
odbudowę autentycznej organizacji pod nazwą ZHP.
W krótkim czasie komórki KKO pojawiły się w wielu
miastach Polski, budząc społeczne nadzieje na
przełomowe zmiany na harcerskiej niwie.

Negatywna reakcja władz ZHP na działalność KKO
ZHP doprowadziła m.in. do okupacji siedziby GK
ZHP w marcu 1990 r. W efekcie, przy wsparciu
Ministerstwa Edukacji Narodowej, powstała
Społeczna Rada ZHP i zaczęła działać wspólna
Komisja Zjazdowa. Przygotowywano zjazd
harcerstwa, który miał odbudować ZHP w nowej
formule. Władze ZHP rozpoczęły własne
przygotowania do zjazdu, działalność KKO i Komisji
Zjazdowej straciła rację bytu. We wrześniu 1990 r.
XXVII Nadzwyczajny Zjazd ZHP skrócił kadencję
władz Związku, a w grudniu odbył się w Bydgoszczy
XXVIII Zjazd.
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Od wielu miesięcy trwały spotkania instruktorów
skupionych wokół czterech historycznych postaci:
Stefana Mirowskiego, Jana Rossmana, Marii
Wiśniewskiej i Anny Zawadzkiej. Zaangażowanie
„bandy czworga” (jak nazwano tę grupę wybitnych
instruktorów Szarych Szeregów) w sprawy zmian                 
w ZHP było decydujące dla dalszego biegu
wydarzeń. Stefan Mirowski ze swoimi przyjaciółmi
uznali, że ich działanie musi być zgodne ze
Statutem ZHP oraz prawem i przyrzeczeniem
harcerskim. Do instruktorów harcerskich skierowali
list otwarty wzywający ich do wzięcia spraw ZHP we
własne ręce. Mirowski został wybrany na
przewodniczącego ZHP (pełnił tę funkcję do śmierci
na światowej konferencji skautowej w Oslo w 1996
r.). Zjazd przyśpieszył przebudowę ZHP w duchu
demokratycznym, w kierunku prawdziwie
harcerskim, przeprowadzoną według
przedwojennych wzorców. W 1990 r. zmieniono
prawo i przyrzeczenie harcerskie, wprowadzając
obok deklaracji służby Bogu, Polsce i bliźnim
alternatywę dla osób niewierzących – odwołanie do
dobra najwyższego. W kwietniu 1991 r. zlikwidowano
stopień harcmistrza Polski Ludowej, kojarzony                   
z komunistycznym zniewoleniem ZHP.
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Wieść o mającym się w Polsce odbyć VI Światowym
Dniu Młodzieży i dwukrotnym przyjeździe Jana
Pawła II sprawiła, że instruktorzy harcerscy różnych
organizacji zdecydowali o organizacji III
Jubileuszowego Zlotu 80-lecia Harcerstwa pod
Częstochową. Wybór padł na Olsztyn na Szlaku
Orlich Gniazd. Od stycznia 1991 r. rozpoczął
działalność Komitet Organizacyjny z hm.
Wiesławem Jasińskim z ZHR z Gdańska na czele.                      
W lutym na funkcję komendanta Zlotu powołano
hm. Aleksandra Motałę z ZHR z Poznania.
Ostatecznie zlot w Olsztynie współorganizowały                     
8–18 sierpnia 1991 r. ZHR i ZHP-1918 oraz
symbolicznie ZHP pgK. Władze ZHP przeprowadziły
12–17 sierpnia 1991 r. odrębny zlot jubileuszowy                      
w Pająku koło Częstochowy.

W szczytowym momencie w Olsztynie 13 sierpnia
było 6500 uczestników oraz ok. 1000
zaangażowanych w „Białą Służbę”, którzy dołączyli                      
z biwaku w Kusiętach pod Jasną Górą. Spotkali się
harcerze i harcerki z ZHR, ZHP-1918, SHK „Zawisza”,
ZHP pgK oraz ZHP. Przybyli także harcerze                      
z polskich drużyn z Wilna, Grodna i Lwowa obok
skautów z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy. ZHP pgK
było reprezentowane przez harcerzy i harcerki                      
z 11 krajów. W ramach pielgrzymki zorganizowanej
przez International Catholic Conference of Scouting
(ICCS, Międzynarodową Konferencję Skautów
Katolickich) prowadzonej przez krakowskich
harcerzy z Kluczy pod Olkuszem przybyli skauci                   
z kilkunastu krajów, głównie z Francji i Włoch. 
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Na zlocie w Pająku obozowało 5 tys. harcerek                      
i harcerzy ZHP i POH.

Myślą przewodnią programu zlotu było pokazanie
bogactwa i różnorodności polskiej kultury.
Prowadzono warsztaty tkackie, garncarskie,
malowania na szkle, filmowe, fotograficzne,
dziennikarskie, teatralne. Zaprezentowano wystawę
ekologiczną, proces produkcji lnu. Odbywały się
przejażdżki konne, wycieczki do pobliskich grot,
pracowało kino zlotowe. W wielkim namiocie
czynna była wystawa fotograficzna pokazująca                      
80-letnie dzieje harcerstwa. Można było zobaczyć
spektakl „światło i dźwięk” oparty na motywach
Ewangelii.

Jednym z bardziej fascynujących przeżyć zlotów                   
w Olsztynie i Pająku były spotkania różnych kultur                  
i różnych stylów życia. U stóp skał w okolicach
Olsztyna na międzynarodowym ognisku wystąpiły
grupy skautów z Łotwy, Litwy, Białorusi i Ukrainy,
prezentując w swoich piosenkach wolnościowe
dążenia narodów; ze swoimi tęsknotami w kręgu
ognia znaleźli się młodzi Polacy z Wileńszczyzny,                 
z Grodna, ze Lwowa; usłyszano piosenki i recytacje
w wykonaniu harcerzy i har- cerek skupionych                   
w ZHP pgK, którzy chroniąc starannie swoją
polskość, pokazali, że są obywatelami krajów
osiedlenia: Australii, Austrii, Danii, Kanady, Stanów
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i innych; wesołe
zabawy i pełne radości piosenki zaprezentowali
skauci włoscy i francuscy.
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W listopadzie 1990 r. sąd w Warszawie dokonał
przywrócenia wpisu do rejestru stowarzyszeń ZHP
działającego zgodnie ze Statutem z 1936 r.
Przeciwko tej decyzji wobec ZHP-1918 wystąpiły ze
sporem prawnym władze ZHP. Sprawa toczyła się do
1992 r. – z poważnymi uchybieniami formalnymi
wykreślono wpis ZHP-1918, bez rozstrzygania
problemu ciągłości prawnej ZHP.

Pierwsza część XVIII Walnego Zjazdu ZHP                      
z udziałem delegatów ZHP-1918 w Warszawie, która
zakończyła się 2 grudnia 1990 r., wykazała, że
istotnym problemem nurtującym środowiska
organizacji jest zjednoczenie organizacji
harcerskich wywodzących się z niezależnego ruchu
lat osiemdziesiątych. Wyraziły to uchwały
zobowiązujące nowo wybrane władze do podjęcia
działań integrujących, głównie wobec ZHR i ZHP
pgK. Uchwały o podobnym założeniu zostały
przyjęte przez II Zjazd ZHR obradujący we
Wrocławiu. Ułatwiło to niezmiernie dalsze prace. Na
obu wspomnianych zjazdach wybrano nowe władze
obu związków. W ZHR przewodniczącym pozostał
Tomasz Strzembosz, naczelnikiem harcerzy                      
– Tomasz Maracewicz, naczelniczką harcerek                      
– Bogusława Pasieka-Butkiewicz. W ZHP-1918 na
przewodniczącego wybrano Wojciecha Hausnera,
na naczelnika harcerzy – Ryszarda Wcisłę, na
naczelniczkę harcerek – Małgorzatę Rohleder.
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Już w pierwszych miesiącach po obu zjazdach
postanowiono wspólnie przygotowywać
Jubileuszowy Zlot Harcerstwa i „Białą Służbę”. Do
jesieni 1992 r. szukano sposobu na zniwelowanie
różnic dotyczących nazwy organizacji i określenia
miejsca kapelanów. Prowadzono wspólne prace
programowe, zbliżano działanie głównych kwater.
Były też środowiska zdecydowane na szybkie
działanie. W maju 1991 r. powstała Warszawska
Konfederacja ZHR i ZHP-1918, forum współpracy
chorągwi mazowieckich. Rady naczelne obu
organizacji „wyraziły wolę zjednoczenia”

Przeszkodą w stawianiu końcowych wniosków była
sprawa nazwy organizacji: przedstawiciele ZHP-1918
uznawali, że zjednoczona organizacja musi mieć                      
w swojej nazwie skrót „ZHP”. ZHR pozostawał przy
nazwie „ZHR”, proponując zachowanie ciągłości
prawnej ZHP-1918. Szukano kompromisu.

Niebagatelne znaczenie dla zbliżenia instruktorów
obu organizacji miał wspólnie przygotowany                      
i przeprowadzony Zlot 80-lecia Harcerstwa                      
w Olsztynie koło Częstochowy. Prowadzone tam
dyskusje i spotkania instruktorskie wykazały, że
praktycznie wszyscy (zwłaszcza instruktorzy
młodszego pokolenia) pragną zjednoczenia. Odbyły
się spotkania instruktorek głównych kwater
harcerek ZHR i ZHP-1918, a w Zjeździe Programowo-
Metodycznym Organizacji Harcerzy ZHR wzięli
udział przedstawiciele ZHP-1918.
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W maju i czerwcu 1992 r. nastąpił przełom. Rada
Naczelna ZHR i Naczelna Rada Harcerska ZHP-1918
przyjęły projekt zaproponowany przez
przewodniczącego ZHP-1918. 3 i 4 października 1992
r. odbyły się zjazdy obu organizacji i wspólny zjazd
zjednoczeniowy, będący zarazem nadzwyczajnym
zjazdem ZHR. Zastosowano szczególną metodę
zjednoczenia, gwarantującą wzajemne
poszanowanie decyzji i dorobku. Po podjęciu
odpowiednich uchwał delegaci na zjazd ZHP-1918
stali się uczestnikami Nadzwyczajnego Zjazdu ZHR.
Przez następne pół roku pracowały podwójne
władze Związku: dwóch przewodniczących – Tomasz
Strzembosz i Wojciech Hausner, dwóch naczelników
harcerzy – Tomasz Maracewicz, Ryszard Wcisło, dwie
naczelniczki harcerek – Ewa Bracha i Maria Kuczma
oraz Rada Naczelna w podwójnym składzie.
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W latach 1985–1986 w Ruchu Harcerskim
Rzeczypospolitej zrodziły się pomysły pracy wśród
Polaków na Wschodzie. Program harcerskiej służby
miał wspierać skupiska Polaków w ZSRR i sprzyjać
nawiązywaniu przyjacielskich kontaktów z innymi
narodami mieszkającymi w tym państwie. W marcu
1989 r. z Opola do Wilna pojechali instruktorzy
harcerscy z transportem polskich książek. Spotkanie
Wiesława Turzańskiego (najważniejszej osoby w tej
pionierskiej pracy) z młodymi Polakami i opowieści
o harcerstwie zaowocowały latem 1989 r. ich
odwiedzinami na obozach w Polsce. We wrześniu
grupa instruktorów ZHR (w której ramach powstał
Referat „Wschód” z Wiesławem Turzańskim na
czele) przeprowadziła w Wilnie kurs pracy
harcerskiej. Zaczęły powstawać pierwsze zastępy,                  
a w ślad za nimi drużyny. Niezależnie od prac
prowadzonych przez ZHR w tym samym roku
powstała w Wilnie drużyna Polskiej Organizacji
Harcerskiej. Instruktorzy z kraju pomagali                      
w tworzeniu Tymczasowego Zarządu ZHP na Litwie. 

W ciągu kilku lat działalności Referat wypracował
spójny i przemyślany system pracy. Zaangażowało
się w nią blisko 60 instruktorów ze swoimi
środowiskami. Należeli do nich nie tylko
instruktorzy ZHR, lecz także z innych organizacji
harcerskich – ZHP i POH. Jednym z założeń pracy na
Wschodzie było przekazywanie tam idei i myśli
wychowawczej, a nie odtwarzanie organizacji
działających w Polsce. 
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Starano się także pomóc w budowaniu zniszczonej
przez komunizm tkanki społecznej i ulepszaniu
warunków pracy na Litwie, Łotwie i Ukrainie
środowisk młodych polskich działaczy społecznych,
kulturalnych i nauczycieli.

Instruktorzy „środowisk opiekuńczych” co kilka
tygodni odwiedzali swoich podopiecznych,
pomagając im w planowaniu pracy, organizowaniu
zbiórek, zdobywaniu stopni harcerskich. Referat
„Wschód” nie załatwiał jednak za drużyny
formalności związanych z pozwoleniem na wyjazd
ani nie przygotowywał programów obozów,
wychodząc z założenia, że jest to sprawdzian dla
„wschodnich” środowisk. Drużyny te bardzo dobrze
radziły sobie z tymi wyzwaniami – w latach 1990–
1994 co roku na obozy harcerskie przyjeżdżało blisko
1000 młodych ludzi z Białorusi, Ukrainy, Litwy                      
i Łotwy, a także Rumunii i Czechosłowacji.

Starszą młodzież uczono zasad negocjacji,
umiejętności sprawnego prowadzenia spotkań,
obsługi komputerów, składania gazetek. Jednym                    
z elementów pracy metodycznej było tworzenie
podręcznych bibliotek zaopatrzonych w klasykę,
beletrystykę, podręczniki do nauki języka polskiego
i historii, kasety magnetofonowe i wideo.                      
W listopadzie 1991 r., w rocznicę powstania
polskiego skautingu, podczas spotkania harcerek                  
i harcerzy z kraju i ze Lwowa w katedrze łacińskiej
we Lwowie odsłonięto tablicę poświęconą Oldze                   
i Andrzejowi Małkowskim. Taką samą tablicę
odsłonięto w tym czasie w katedrze św. Jana                      
w Warszawie.
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Niemal od samego początku wszystkie działania
Referat „Wschód” podejmował w ścisłym
porozumieniu z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej,
Urzędem Rady Ministrów i Stowarzyszeniem
„Wspólnota Polska”. Przystępując do pracy
harcerskiej, Referat musiał zetknąć się                      
z odradzającymi się narodowymi organizacjami
skautowymi na tamtych obszarach, a także                      
z niezwykle skomplikowanymi problemami
narodowościowymi na terenach byłego ZSRR.
Nawiązano kontakt ze skautami estońskimi,
litewskimi, łotewskimi i ukraińskimi (PŁAST).
Jesienią 1990 r. koło Opola odbył się zlot skautów                   
z Europy Wschodniej („Little East Jamboree”)                      
z udziałem niewielkich reprezentacji Litwy, Łotwy,
Ukrainy, Białorusi, Węgier oraz Polski (ZHR, SHK
„Zawisza” i POH). Na zlot w Olsztynie w sierpniu     
 1991 r. przybyli skauci litewscy, łotewscy i ukraińscy.
We wrześniu 1993 r. na prośbę organizatorów
pielgrzymki Jana Pawła II do krajów bałtyckich
wyjechała tam 300-osobowa grupa harcerek                      
i harcerzy ZHR, organizując kolejną „Białą Służbę”,
tym razem poza Polską. Podziękowania przekazali
m.in. ambasadorowie Polski w Wilnie i Rydze oraz
prezydent Republiki Łotewskiej. W większości
wypadków były to pierwsze oficjalne kontakty
skautingu i harcerstwa w tej części Europy po
II wojnie światowej. W połowie lat
dziewięćdziesiątych wśród polskiej młodzieży na
wschodzie działania harcerskie prowadziły ZHR, ZHP
i POH. Podjęto wtedy próbę przyporządkowania
różnych obszarów poszczególnym organizacjom
jako koordynatorom.
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W harcerstwie powojennym głęboko zakorzenione
było pragnienie oficjalnego powrotu do organizacji
światowego skautingu, bo nieoficjalne kontakty
drużyn i pojedynczych instruktorów nigdy nie
zostały zaniechane. W ograniczony sposób mógł
istnieć na międzynarodowym forum ZHP pgK.
Symboliczne znaczenie dla odnowienia kontaktów
międzynarodowych harcerstwa ma przeniesienie                     
z Wiednia do Krakowa przez harcerzy wiedeńskiego
szczepu „Polanie” ZHP pgK w grudniu 1989 r.
Betlejemskiego Światła Pokoju. Przyjęli je                      
w kościele św. Idziego harcerze z ZHP-1918                      
i przekazali jako symbol idei pokoju i braterstwa do
kilkunastu miejsc w Polsce. Po dwuletniej przerwie,
w 1991 r., inicjatywę podjął ZHP i do chwili obecnej
odbiera Betlejemskie Światło Pokoju od skautów
słowackich.

Konstytucje WOSM i WAGGGS precyzowały, jakie
warunki musi spełnić każda organizacja i każdy kraj,
aby zostać ich członkiem. Należały do nich realizacja
zasad ruchu skautowego (obowiązki wobec Boga,
wobec bliźnich i wobec samego siebie, wierność
przyrzeczeniu i prawu) oraz stosowanie metody
skautowej opisanej przez Roberta Baden-Powella.
Członkami WOSM i WAGGGS nie były poszczególne
organizacje, lecz cały kraj. Wiele działających                      
w danym kraju różniących się organizacji powinno
tworzyć wspólną reprezentację.
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Przedstawiciele WOSM i WAGGGS prezentowali
wobec Polski niemal przez cały czas jej starań                     
o przyjęcie stanowiska, że organizacje harcerskie nie
różnią się w sposób istotny, różnice wynikają                   
z przeszłości, w niektórych wypadkach z praktyki
działania, i że można je zniwelować. Z takiej oceny
wynikały warunki szczegółowe:

1) zjednoczenie ZHP-1918 i ZHR jako organizacji,
których nie dzieli przeszłość i model działania;
2) porozumienie z ZHP;
3) uzyskanie przez wspólną reprezentację
osobowości prawnej;
4) zmiany w Statucie ZHP.

Rozmowy z przyjeżdżającymi z Genewy
przedstawicielami światowego skautingu
rozpoczęły się w pierwszej połowie 1991 r.
Sformułowano wtedy warunki przystąpienia Polski.
Zgodnie z nimi ZHP np. miał wprowadzić jedną rotę
przyrzeczenia harcerskiego. Zaplanowano                      
i przeprowadzono lustrację organizacji harcerskich
w Polsce. Na XVII Jamboree do Korei Południowej
latem 1991 r. wyjechała symboliczna 10-osobowa
reprezentacja Polski z udziałem przedstawicieli
organizacji starających się o członkostwo w WOSM.
Nie udało się go uzyskać funkcjonującej w latach
1991–1992 Grupie Roboczej złożonej z przedstawicieli
ZHP, ZHR, ZHP-1918 i ZHP pgK. Naciski, szczególnie
WOSM, na wyłonienie wspólnej reprezentacji
polskiego harcerstwa sprawiły, że ostatecznie
starania o przyjęcie kontynuowały jedynie ZHP                     
i ZHR, mniejsze organizacje zaniechały ich.
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Poszczególne organizacje zaczęły szukać własnego
miejsca w światowym skautingu – POH została
członkiem „Baden-Powell Scout Association”                      
z siedzibą w Londynie, SHK „Zawisza” natomiast                   
w 1995 r. stało się ważnym członkiem katolickiej
Federacji Skautingu Europejskiego. „Zawiszacy”
organizowali imprezy międzynarodowe FSE: w 2003
r. „Eurojam”, zlot w Żelazku koło Kluczy                      
i Ogrodzieńca, oraz w 2007 r. „Euromoot”, wędrówkę
z sanktuarium w Lewoczy na Jasną Górę. SHK
„Zawisza” poszło odmienną drogą niż pozostałe
organizacje harcerskie w Polsce. Nawiązało do
skautingu katolickiego o. Jakuba Sevina i koncepcji
Stanisława Sedlaczka.

ZHP na XXX Zjeździe w 1995 r. wprowadził jednolity
tekst przyrzeczenia harcerskiego z deklaracją służby
Bogu, Polsce i bliźnim. Z tego powodu ze Związku
wystąpiła wtedy grupa warszawskich instruktorów,
tworząc Stowarzyszenie Harcerskie. W tym czasie
WOSM potwierdził swój postulat, by ZHP i ZHR
utworzyły na 5 lat federację, której celem będzie
zjednoczenie obu organizacji. ZHR, stojąc na
stanowisku, że może utworzyć federację, ale bez
deklaracji jednoczenia, wycofał się we wrześniu 1995
r. ze starań o przyjęcie do organizacji światowego
skautingu. W efekcie w 1996 r. do WOSM i WAGGGS
jako reprezentant Polski został przyjęty ZHP. 
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Echem tych starań ze strony ZHR było
organizowanie w Gdańsku-Jasieniu w dniach                      
26 lipca – 2 sierpnia 1997 r. w 1000-lecie Gdańska
Międzynarodowego Zlotu Harcerzy i Skautów
Basenu Morza Bałtyckiego. WOSM nie
rekomendował tego zlotu innym narodowym
organizacjom.

Powrót Polski do struktur światowego skautingu był
ważnym wydarzeniem w historii harcerstwa lat
dziewięćdziesiątych. ZHP stał się znaczącą
organizacją w europejskim skautingu. Od 1996 r.
Związek ten uczestniczył w pracy ICCS, a od 2000 r.
w International Catholic Conference of Guiding
(ICCG, Międzynarodowej Katolickiej Konferencji
Skautingu Żeńskiego). W 1996 r. został członkiem
założycielem DESMOS (Międzynarodowego
Porozumienia Skautów Prawosławnych). Teresa
Tarkowska-Dudek została wiceprzewodniczącą
subregionu Europy Środkowej International Scout
and Guide Fellowship (ISGF, Międzynarodowego
Bractwa Skautów i Przewodniczek), organizacji
dorosłych, wspierających ruch skautowy. Kolejni
komisarze zagraniczni brali udział w dziesiątkach
spotkań, odwiedzali drużyny skautowe, uczestniczyli
wraz z delegacjami Związku w konferencjach
międzynarodowych.
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Reprezentacje Związku brały udział w XIX Jamboree
w Chile na przełomie lat 1998 i 1999, w XXI Jamboree
w Wielkiej Brytanii w 2007 r. i w XXII Jamboree                   
w Szwecji w 2011 r. W 2007 r., na Jamboree 100-lecia
skautingu w Hylands Park, wśród 45 tys. skautów                   
z całego świata znajdowała się prawie 1000                      
-osobowa reprezentacja ZHP. Delegacje ZHP
uczestniczyły w światowych konferencjach
skautowych. W Polsce odbyły się Zloty Skautów
Europy Środkowej – w 1999 r. w Sanoku i w 2008 r.                      
w Chorzowie.
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Powstały w 1983 r. w środowiskach harcerstwa
niezależnego i niepokornego program „Białej
Służby” był podjęty w sposób naturalny po obaleniu
komunizmu. Jesienią 1990 r. wszystkim ośrodkom
duszpasterstwa harcerek i harcerzy redakcja
miesięcznika „Czuwajmy” zaproponowała w ramach
przygotowań do „Białej Służby ’91” działania                      
w czterech równoległych płaszczyznach:                      
w duszpasterstwie, w środowisku instruktorskim,                      
w drużynie, a także wokół drużynowego.
Zorganizowano m.in. konferencje na temat rodziny
chrześcijańskiej, pielgrzymki harcerskie do
lokalnych sanktuariów, dyskusje o społecznej nauce
Kościoła, szkolenia patroli sanitarnych, poradnictwo
dotyczące rozwiązywania problemów rodzinnych,
pomoc dla domów dziecka, a także kontakt ze
skautami z całego świata i poznawanie mniejszości
narodowych zamieszkujących Polskę.

W następnych miesiącach w całym kraju powstało
kilkanaście sztabów „Białej Służby” – przeważnie
obejmowały one swoim działaniem miasto lub
region. Wiele z nich skupiało harcerzy i instruktorów
różnych organizacji.
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Pojawiły się również autorskie programy harcerskiej
służby, opracowane niezależnie od propozycji
duszpasterskiej, z odmiennym regulaminem „białej
sprawności”. Służyło to wzbogaceniu treści
wychowawczych. Na przykład harcerki z ZHP-1918
wiązały na kolorowych sznurkach supełki jako
symbole dobrych uczynków, które miały być darem
dla Ojca Świętego. Doświadczenia lat 1983 i 1987
znalazły odbicie w podsumowaniach przygotowań
do „Białej Służby”. W wielu środowiskach były to
zloty św. Jerzego będące z jednej strony wyrazem
pamięci o patronie skautingu i harcerstwa, z drugiej
zaś wielką grą łączącą w sobie niezbędne
umiejętności z zakresu służby sanitarnej,
łącznikowej i porządkowej. Podczas warszawskiego
zlotu harcerki rywalizowały o Pierścień św. Kingi,                 
a harcerze o Włócznię św. Jerzego.

Trudno powiedzieć, ilu harcerzy zaangażowało się         
w przedstawione wyżej działania podczas
czerwcowej pielgrzymki i w sierpniu podczas                      
VI Światowego Dnia Młodzieży. Był to bardzo duży
wysiłek organizacyjny, ponieważ w 1991 r. odbyły się
dwie „Białe Służby”, które podobnie jak podczas
pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w 1983 i 1987 r.
stanowiły poważne wyzwanie dla harcerzy. W 1991 r.
sukces stanowiła nie liczba biorących udział                      
w „Białej Służbie”, lecz samodzielność i wychodzenie
z inicjatywą środowisk harcerskich w udzielaniu
pomocy ludziom potrzebującym oraz wewnętrzne,
religijne i duchowe przeżycia każdego harcerza,
który brał udział w tych przedsięwzięciach. 
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Kulminacyjnym momentem zlotu było uczestnictwo
– wraz z setkami tysięcy młodych ludzi                      
w spotkaniu z Czarną Madonną u stóp Jasnej Góry.
Harcerze tradycyjnie przyjechali, aby pełnić służbę,
tym razem dla swoich rówieśników. Służba
sanitarna i porządkowa, roznoszenie wody, opieka
nad niepełnosprawnymi były zadaniami, do których
chłopcy i dziewczęta w zielonych i szarych
mundurach już przywykli. Zdarzały się sytuacje,                      
w których tylko oni pomagali, ponieważ nie można
było liczyć na sprawność służb kościelnych czy
policji. Wieczorem 14 sierpnia harcerze, trzymając                    
w dłoniach zapalone pochodnie, wyznaczyli                      
w tłumie do stóp ołtarza ścieżkę, by można nią było
przenieść krzyż.

„Białą Służbę” harcerze kontynuowali we wszystkich
latach pielgrzymek Jana Pawła II, a potem
Benedykta XVI do Polski; nawet w czasie
jednodniowych wizyt w Dukli i Skoczowie. Byli
obecni również w 1993 r. w krajach bałtyckich,                   
w 1995 r. w Czechach i w 2001 r. na Ukrainie we
Lwowie. Pełnili ją także licznie, ofiarnie                      
i spektakularnie (niejako na oczach całego świata)      
w kwietniu 2010 r., w dniach żałoby narodowej po
katastrofie smoleńskiej. Nie zabrakło ich również               
w czerwcu 2010 r. w Warszawie w czasie
uroczystości z okazji beatyfikacji ks. Jerzego
Popiełuszki.
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Z ducha „Białej Służby” i corocznych harcerskich
pielgrzymek na Jasną Górę wyrósł Akt zawierzenia
ZHR Najświętszej Maryi Pannie i pielgrzymka
instruktorów organizacji do Rzymu w 1996 r. Dwa
lata później pojawiła kolejna inicjatywa – do Rzymu
zawieziono Tryptyk Harcerski z wizerunkami Matki
Bożej wykonany przez lwowskich instruktorów
Stefana i Krystynę Adamskich, który peregrynował
później do środowisk harcerskich w Polsce i poza
granicami kraju. 1 maja 2011 r. w Rzymie
kilkusetosobowa reprezentacja organizacji
harcerskich z Polski i uchodźstwa wzięła udział                   
w ceremoniach beatyfikacyjnych papieża Jana
Pawła II. W 2012 r. odbyła się XXX Pielgrzymka
Harcerska na Jasną Górę.

Harcerstwo odbudowało w swoich działaniach
program wychowania religijnego. Opiekunami
harcerskiego duszpasterstwa po ks. bp Kazimierzu
Górnym byli ks. bp Sławomir Głódź i ks. bp Tadeusz
Płoski, a od 2010 ks. bp Józef Guzdek. W ZHR
odrodziła się funkcja naczelnego kapela- na.                      
22 lutego 2003 r. patronem harcerstwa został
ogłoszony bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski,
podharcmistrz, zamordowany w 1945 r. w obozie
koncentracyjnym w Dachau. Przed 1995 r. ZHR
nawiązał bliską współpracę z afiliowanymi przy
światowych organizacjach skautowych
międzynarodowymi konferencjami skautingu
katolickiego – ICCS i ICCG. ZHP zostało członkiem
ICCS w 1999 r., a rok później – ICCG.
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Zloty z udziałem kilku tysięcy harcerek i harcerzy
były formą prezentacji dorobku, sprawdzianu
środowisk harcerskich, możliwości organizacyjnych,
mobilizacją kadry instruktorskiej. Wiele zlotów
odbywało się w rocznice ważnych wydarzeń.                      
W sierpniu 1999 r. w Lednicy, w kolebce polskiej
państwowości, zorganizowano zlot z okazji 10-lecia
ZHR z udziałem ok. 3500 harcerek, harcerzy                      
i 3 zagranicznych delegacji, komendantem zlotu był
Piotr Stawiński. Program skupił się wokół czterech
haseł: „Rzeczypospolitej”, „Jamboree”, „Harcerstwa”        
i „Wiary”. Na zlot z okazji 20-lecia ZHR w dniach                   
3–9 sierpnia 2009 r., który zorganizowano pod
hasłem „Przyszłość zaczyna się dziś” nad Jeziorem
Koronowskim niedaleko Bydgoszczy, przybyło także
3500 uczestników, ich komendantem został Artur
Nowak. W 1995 r., dla przypomnienia rocznicy
istnienia harcerstwa i rocznicy zlotu w Spale, ZHP
zorganizował w Zegrzu koło Warszawy pod hasłem
„Łączy nas Pol- ska” Światowy Zlot Harcerstwa. Na
spotkanie stawiło się 6 tys. uczestników,
komendantem zlotu mianowano Jacka Smurę.

W 1000. rocznicę zjazdu gnieźnieńskiego i rocznicę
powstania harcerstwa ZHP przeprowadził na
lotnisku między Poznaniem a Gnieznem w sierpniu
2000 r. kolejny Światowy Zlot Harcerstwa                      
„Ku przyszłości”, w którym uczestniczyło 9500 osób.
Komendantem został ponownie Jacek Smura.                      
W rocznicę powstania skautingu w sierpniu 2007 r.
odbył się Zlot ZHP „Jeden świat – jedno
przyrzeczenie” w Kielcach. 
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Harcerze, tak jak skauci na całym świecie, odnowili
przyrzeczenie. Na spotkanie przybyły delegacje z 20
krajów, w 17 gniazdach zlotowych biwakowało 7 tys.
uczestników. Komendantem zlotu był Cezary Huć.

W latach 2010–2011 odbyły się dwa jubileuszowe
zloty stulecia harcerstwa: w 2010 r. zlot ZHP na
krakowskich Błoniach z udziałem 9 tys. harcerek                   
i harcerzy, z komendantem Krzysztofem Będzińskim
na czele, i rok później zlot ZHR, ZHP pgK, ZHP na
Litwie, Harcerstwa Polskiego na Ukrainie                      
w krakowskich Łagiewnikach pod hasłem „Całym
życiem... – Przygoda XXI” z udziałem ok. 3500
uczestników, którego komendantem był Krzysztof
Piaseczny. Przed zlotem, w maju 2011 r., instruktorzy
udali się do kolebki harcerstwa – do Lwowa.

Kolejne zloty organizował ZHP działający poza
granicami Kraju:

– V Światowy Zlot ZHP w Clumber Park w Wielkiej
Brytanii w 1994 r.;
– VI Światowy Zlot ZHP w Acton w Kanadzie                      
w 2000 r.;
– VII Światowy Zlot ZHP w Whiteford w Maryland               
w USA w 2006 r.;
– VIII Światowy Zlot ZHP z okazji stulecia harcerstwa
„Twierdza” w Zegrzu w Polsce w 2010 r.
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Dla ZHR ważna w pracy wychowawczej była pamięć
o zbrodni katyńskiej. W 1999 r. VI Walny Zjazd ZHR
przyjął uchwałę stwierdzającą, że stanowi ona część
tożsamości Związku. Wydano wtedy dodatek do
pisma „Instruktor” poświęcony w całości zbrodni
katyńskiej.

Harcerska pamięć historyczna szczególnie mocno
przejawiała się podczas patriotycznych obchodów
ważnych rocznic narodowych. Rozwijało się
powołane przez ZHP w 2001 r. Muzeum Harcerstwa,
działające dzięki wysiłkowi organizacyjnemu i pracy
społecznej harcerskich wolontariuszy. W rocznicę
powstania warszawskiego w 2004 r. odbył się                      
w parku Skaryszewskim w Warszawie III Narodowy
Zlot Harcerzy organizowany przez ZHR.                      
800 uczestników zlotu przez trzy dni pełniło służbę,
pomagając podczas uroczystości potrzebującym,
m.in. uczestnikom powstania. W tym samym czasie
harcerki organizowały Zlot pod hasłem „Bądź
gotów”. W niezwykle uroczysty sposób otwarto
Muzeum Powstania Warszawskiego, na                      
pl. Krasińskich zapłonęło harcerskie ognisko.                      
W 2008 r. w rocznicę odzyskania niepodległości ZHP
przygotowało pod hasłem „Ogień Niepodległości”
harcerską sztafetę rowerową z Kostiuchnówki na
Wołyniu do Grobu Nieznanego Żołnierza                      
w Warszawie.
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ROZDZIAŁ II



Ruch harcerski w Polsce jest silny i aktywny,                      
z wieloma jednostkami i organizacjami działającymi
na różnych poziomach. Harcerstwo skupia się na
kształtowaniu wartości
i rozwijaniu młodych ludzi, jednak tak jak wszystko,
ma swoje wyzwania do pokonania. Organizacje
harcerskie w Polsce starają się dostosować swoją
działalność do współczesnych wyzwań, aby pozostać
skuteczną i atrakcyjną metodą rozwijania młodych
ludzi.
 
W Polsce jest wiele organizacji harcerskich, które
działają na poziomach lokalnych oraz kilka                      
o zasięgu ogólnokrajowym. Harcerstwo jest
skierowane do młodzieży w wieku od 6 do 26 lat,                  
z podziałem na różne stopnie zaawansowania                      
i programy, uwzględniające różny wiek i poziom
rozwoju. Nie istnieje przy tym ograniczenie górnej
granicy wieku pozwalającej na przynależność do
organizacji. Stąd duża aktywność w ruchu
harcerskim ludzi dorosłych czy nawet starszych.
Pełnią oni przede wszystkim role kierownicze                     
w wyższych strukturach organizacji czy też zajmują
się kształceniem instruktorów. 

Mimo iż harcerstwo jest organizacją non-profit,                   
w ostatnim czasie ruch harcerski w Polsce, jak i na
świecie, jest krytykowany za brak dostosowania do
współczesnych realiów i odpowiedzi na potrzeby
młodzieży czy nadmierne skupianie się na tradycji.
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W ostatnich latach, organizacje harcerskie w Polsce
starają się reagować na te krytyki i przeprowadzać
reformy, które pozwolą im dostosować swoją
działalność do współczesnych wyzwań. Wiele
organizacji harcerskich w Polsce już implementują
programy, które obejmują edukację ekologiczną,
rozwój kompetencji cyfrowych czy kształtowanie
postaw prospołecznych. W każdej organizacji jest to
oczywiście zróżnicowane.

Wspomniana krytyka może wynikać przede
wszystkim z braku zrozumienia i rozróżnienia
elementów, z których harcerstwo jako konglomerat
się składa. Jest to również bardzo pomocne                      
w zrozumieniu tego czym harcerstwo jest.
Wspomniane elementy to obszary, które tworzą
harcerstwo jako całość. Kiedy lepiej rozumiemy już
wszystkie te obszary ruchu harcerskiego,                      
z pewnością łatwiej będzie dokonywać własnych
ocen, a te napotkane poddać analizie oceniając ich
słuszność i trafność. Pomoże nam to również                      
w późniejszej części poddać analizie główne
ogólnopolskie organizacje skautowe i harcerskie.
Składowe te to następująco:

a) Idea
Podłoże ideowe to swego rodzaju drogowskaz dla
najważniejszego celu harcerstwa jakim jest
dzielnych, prawych i zdolnych do poświęceń́ ludzi
przystosowanych do życia w społeczeństwie                      
i kształtowanie go. 
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Podstawą idei jest Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie,
wzorowane na idei twórcy skautingu, sir Roberta
Baden-Powell’a. Pierwotne prawo skautowe zostało
przystosowane pod polskie realia, w których
przeważały w tamtych czasach dążenia do
utworzenia przez Polaków niepodległego państwa.
Siłą rzeczy różniło się więc ono między krajami.
Dzisiaj różnice te pojawiają się także między
organizacjami działającymi w Polsce. 

Idea jest więc punktem wyjścia konstytuującym
harcerstwo do wszelkich kolejnych działań. Można
zatem rzecz, że sprawiają one, że harcerstwo jest
tym, czym jest. Niezmienną podstawą tej idei była
od początku istnienia skautingu na świecie                      
i w Polsce służba Bogu, Ojczyźnie (w skautingu
brytyjskim, Królowi) i bliźnim. Oprócz wspomnianej
służby podstawami ideowymi wyróżniającymi
harcerstwo są także braterstwo, czyli przyjacielska                     
i serdeczna postawa wobec innych, oraz praca nad
sobą, czyli nieustanne kształtowanie i doskonalenie
własnej osobowości.

b) Metoda
Metoda harcerska to inaczej harcerski system
wychowania. Jego podstawą jest wychowanie
obywatela w kontakcie z przyrodą. Na tym opierają
się wszystkie inne działania. Drugą nie mniej ważną
zasadą jest dobrowolność bycia harcerzem. 
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Jest to przypomnienie dość oczywistej zasady, że
wszelkie siłowe próby wcielania człowieka                      
- a zwłaszcza bardzo młodego, kształtującego
dopiero siebie i swoją mentalność – w jakąś
strukturę będą przeszkodą w jego świadomym
wychowaniu, a zwłaszcza samowychowaniu. Na tych
podstawach opiera się pięć elementów metody.

Pierwszy z nich to system zastępów, czyli małych
grup. Jest on właśnie głównym elementem samo-
wychowywania się chłopców poprzez działalność                 
w małych grupach rówieśników, co do zasady
naturalnych, a więc np. konkretną paczkę kolegów 
 z podwórka czy szkoły. Grupa taka działa
samodzielnie, ale pod czujnym okiem instruktora
harcerskiego, który wprawdzie sprawuje kontrolę,
ale jednak nie spędza z chłopcami całego czasu.
Podpowiada, ocenia i sprawdza czy realizowana jest
idea  i metoda. Działając w takiej niewielkiej grupie
młodzi chłopcy uczą się przede wszystkim
samodzielności i odpowiedzialności. Zachowują przy
tym swoją indywidualność, która pomimo
przynależności do większej, zhierarchizowanej
całości nie rozmywa i nie zaciera się. Harcerstwo
jest więc ruchem, który pomimo pozorów unifikacji            
i wojskowego drylu (mundury, musztra, stopnie,
etc.) stawia w dużym stopniu na indywidualność
każdego człowieka, przy czym nie jest to
indywidualność całkowita i egoistyczna,
pozostawiająca go samotnego pośród
społeczeństwa.
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Kolejnym ważnym elementem metody jest
współzawodnictwo i współdziałanie. Te dwie na
pierwszy rzut oka przeciwstawne koncepcje
świetnie rozwijają to ujęcie harcerstwa, które mówi,
że jest ono wielką grą. Grą, która ma swoje zasada                    
i w której wszyscy rywalizujemy. To
współzawodnictwo ma za zadanie napędzanie do
działania i współdziałania. Pokazuje to, że nie
jesteśmy w społeczeństwie sami, a niektóre wyniki
możemy osiągnąć jedynie działając razem.

Wzajemność oddziaływania – to połączenie brania                
i dawania wynikające z relacji między
poszczególnymi uczestnikami ruchu harcerskiego,
od tych najmłodszych mających po kilka lat, po
najstarszych seniorów, którzy nigdy nie są                      
z harcerstwa wykluczani, przez co sami czują się
jego częścią. Jest to swego rodzaju motywacją                      
w ciągłym dążeniu do doskonałości i stawaniu się
mistrzem dla innych, jednocześnie cały czas czując
się czyimś uczniem czy podopiecznym.

Pośredniość oddziaływań to kolejna zasada, która
jest charakterystyczna dla harcerstwa. Dzięki niej
każde działanie jest (a przynajmniej powinno być)
przemyślane, dostosowane do danej grupy, a co
najważniejsze mające swój cel wychowawczy. Dzięki
temu harcerstwo rozwija na co dzień nie poprzez
mówienie i stawianie na piedestał swoich ideałów,
ale poprzez działanie. Pozornie może być to czasem
zaprzeczeniem idei, bo ważniejsza staje się czasem
droga niż cel.
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Jednak w tym tkwi cała prostota tego zamysłu, jeśli
oczywiście jest przygotowana nie w oderwaniu od
idei, bo sama w sobie, w pewien sposób
podświadomie prowadzi do korzystnych rezultatów,
nawet jeśli nie uda osiągnąć się ich w całości.

Ostatnim elementem harcerskiego systemu
wychowania, który warto wspomnieć jest
stopniowanie trudności. Co do zasady, nie polega
ono jedynie na dostosowywaniu programu i wyzwań
do wieku i umiejętności poszczególnych harcerzy,                   
a le na wyrobieniu takiego nawyku na całe życie.
Ułatwia to później pracę na sobą, stałe
podwyższanie poprzeczki i działanie z dużym
zaangażowaniem.

Na tym etapie analizy warto zaznaczyć związek
pomiędzy metodą wychowania stosowaną                      
w harcerstwie, a ideą, która powinna być przez tą
metodę realizowana. Harcerski system wychowania
został już sprawdzony w boju. Przez minione ponad
sto lat skauting i harcerstwo okazały dorodne                      
i długotrwałe owoce swojej działalności.
Poszczególne elementy tej metody niekoniecznie są
odkrywcze, jednak razem tworzą skuteczną całość.
Wykorzystanie tej skuteczności było i może być
pokusą do wykorzystania wspomnianych metod
wychowawczych do realizacji kompletnie innej idei.
Przykładem takich działań mogą być formacje takie
jak Hitlerjugend w III Rzeszy czy czerwoni pionierzy
w ZSRR. 
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Także w Polsce przez kilka lat jedyną oficjalną
organizacją harcerską stał się Związek Młodzieży
Polskiej (charakterystyczne czerwone krajki).                      
We wszystkich tych przypadkach łamany był jednak
jeden z podstawowych elementów metody -
dobrowolność.

c) Ruch
Ruch harcerski można rozumieć jako całość
harcerzy i skautów. Ci jednak zrzeszaj się w Polsce w
wielu pomniejszych ruchach i to ten ruch jako
organizacje chodzi. Przynależność do tego czy
innego ruchu nie czyni danej drużyny czy też innej
jednostki prawdziwie harcerską. Ruch jest więc
elementem znacznie bardziej płynnym niż
wspomniane idea i metoda. Świadczy o tym
mnogość organizacji działających na terytorium
Rzeczypospolitej (a nawet poza jej granicami).
Różnorodność ta wynika z wielu przyczyn. Są one
historyczne, ideowe, organizacyjne, a czasem
zwyczajnie mające podłoże w jakichś lokalnych
niezgodach.

d) Program
Przechodzimy do teoretycznie najbardziej
zmiennego elementu składowego harcerstwa jakim
jest program, realizowany na najniższych szczeblach
organizacji, czyli jednostkach bezpośrednio
zrzeszających skautów i harcerzy. 
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Program opierany jest oczywiście na idei i metodzie
oraz charakterystyce ruchu. Zmienia się w zasadzie
cały czas bo jest dostosowywany przez
wychowawców do aktualnych potrzeb
wychowanków. Tego czym się aktualnie interesują
czy potrzebują. Zawiera on także całkiem sporo
elementów stałych, często widzianych jako tradycje
czy obrzędy. Programy są różne w zasadzie                      
w każdym środowisku harcerskim. Część tradycji 
i obrzędów jest wspólna w szerszym gronie,                      
a czasem nawet w całym ruchu czy na świecie, jak
chociażby wyjątkowe miejsce ogniska w harcerskiej
symbolice. Jego obecność znajdziemy chyba na
każdym zakątku globu, w którym tylko znajdziemy
chłopców i dziewczynki w uniformach i chustach na
szyi. 
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Aby lepiej zrozumieć sytuację harcerstwa w Polsce
dokonamy teraz analizy ogólnopolskich organizacji
harcerskich i skautowych. Ich różnorodność wynika
z wielu czynników, które jednak w zdecydowanej
większość moglibyśmy określić jako historyczne. Od
roku 1910 kiedy to powstały we Lwowie pierwsze
drużyny skautowe zmienił się bowiem obraz Polski                 
i świata. Także i ruch harcerski nie był na nie
obojętny. Chociaż wydać by się mogło, że okres 110
lat rzeczywiście musiał odbić się na wielu
elementach harcerstwa i spowodować tworzenie się
podziału, to jednak najbardziej na aktualny stan
organizacji harcerskich wpłynęło ostanie 30 lat.

W poniższej analizie skupimy na organizacjach                      
o zasięgu ogólnopolskim. Istnieje oczywiście
kilkukrotnie więcej organizacji. Niektóre z nich
posiadają nawet (tak jak te ogólnopolskie)
honorowy protektorat Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej. Ich oddziaływanie ogranicza się jednak do
lokalnych obszarów działania. Ze względu więc na
ich ilość oraz znacznie mniejszy wpływ na
społeczeństwo pominiemy je w tym zestawieniu.
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Związek Harcerstwa Polskiego – największa                      
i najstarsza, przez co także najbardziej
rozpoznawalna organizacja harcerska w Polsce.                  
W 2022 zrzesza około 95 000 członków. Od początku
powstania ruchu harcerskiego pierwszych lat po
wojnie była ona w zasadzie tożsama z harcerstwem
w Polsce. Było tak aż do oficjalnego rozwiązania
ZHP, czy też raczej wcielenia w struktury Związku
Młodzieży Polskiej przez aparat państwowy w 1950 r.
Nawet po powrocie do tradycyjnego ZHP w 1956
roku po nieudanym eksperymencie z ZMP. ZHP tak
jak większość dziecin życia społecznego
podporządkowane było partii komunistycznej. Wielu
instruktorów nie zgadzało się na taki stan rzeczy co
naznaczone było sprzeciwem i działaniem w oparciu
o zasady harcerstwa przedwojennego. Harcerstwo                      
w okresie PRL przestaje więc być jednolite.                      
W okresie transformacji ustrojowej po roku 1989 ci
instruktorzy, którzy nie widzieli szans na
„odzyskanie” Związku Harcerstwa Polskiego wyszli                  
z niego i założyli legalne już organizacje. Samo ZHP
rozwinęło się w swoim niezależnym kierunku, nigdy
jednak nie powracając całkowicie do wzorów
działania harcerstwa przedwojennego. Niemożliwe
jest w kilku zdaniach dokonanie szczegółowej
analizy całej organizacji. W tym przypadku jest to
dodatkowo utrudnione poprzez liczebność tego
ruchu. Wpływa to na bardzo dużą różnorodność
między środowiskami.
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W kwestii idei ZHP przez znaczną część czasu
funkcjonowania w III RP odnosiło się do
przedwojennego Prawa i Przyrzeczenia
Harcerskiego. Jednak w roku 2017 XXXIX Zjazd
Nadzwyczajny ZHP podjął uchwałę o wprowadzeniu
nowej redakcji dziesiątego punktu Prawa
Harcerskiego, który do tej pory brzmiał następująco:
„Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach;
nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych”.
Zapisy dotyczące abstynencji od alkoholu i tytoniu
członków organizacji (również pełnoletnich)
wyróżniały ruch harcerski w Polsce i były
wprowadzone przez twórcę harcerstwa na ziemiach
Polskich – Andrzeja Małkowskiego. Wywodziły się
wprost z niepodległościowych organizacji
młodzieżowych, do których przynależał Małkowski,           
a które chciały takim postępowaniem kształtować
ducha i charakter młodych ludzi oraz przeciwdziałać
postępującej alkoholizacji narodu polskiego przez
zaborców. ZHP ostatecznie odeszło od tej idei na
rzecz następującego zapisu: „Harcerz pracuje nad
sobą, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; jest
wolny od nałogów”. Zmiana taka nie zakazuje już
spożywania alkoholu czy palenia tytoniu. Brzmienie
punktu przestało być jedynym zakazem
znajdującym się w prawie harcerskim. Zamiast tego
w argumentacji twórców zmiany wzmianka                      
o wolności od nałogów rozszerza czujność na
przywiązanie do uzależniających środków, których        
w dzisiejszym świecie jest znacznie więcej.
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Chociaż nie można odmówić słuszności takiego
argumentu, wydaje się być on jedynie
przysłonięciem pragmatycznej przyczyny tej korekty
jakim była praktyka nieprzestrzegania zapisu                      
o abstynencji przez dorosłych członków organizacji.
Wykluczało by to przemyślenie tej zmiany
zrywającej z dotychczasową tradycją harcerską pod
kątem ideowym, tak jak to było tłumaczone,                      
a jednak czysto praktycznym.

Nie jest to jednak jedyna zmiana ideowa ostatnich
lat w ZHP. Na XLII Zjeździe ZHP w 2022 roku został
zaaprobowany drugi rodzaj przyrzeczenia.
Stosowane dwie roty Przyrzeczenia Harcerskiego, do
wyboru przez składającego Przyrzeczenie brzmią
następująco:

1. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być
posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu.
2. Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Polsce, stać na straży harcerskich zasad, nieść
chętną pomoc bliźnim i być posłusznym/posłuszną
Prawu Harcerskiemu.

Druga wersja roty stanowi więc świecką alternatywę
przyrzeczenia. Zapis o służbie Bogi zniknął także
z pierwszego punktu Prawa harcerskiego. Zmiany te
tak jak w przypadku omawianego już punktu
dziesiątego zdają się być przemyślane głównie pod
kątem praktycznego dostosowania do coraz
bardziej laicyzującego się (głównie
antykatolickiego) nastawienia społeczeństwa.
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Metoda harcerska stosowana w ZHP jest trudna do
opisania ze względu na różne do niej podejście                    
w poszczególnych środowiskach. Przyjmując jednak
uogólnienia najbardziej charakterystycznymi jej
wyróżnikami będzie koedukacja na poziomie drużyn
(a więc niemal najniższym szczeblu organizacji).                
W zdecydowanej większości nie ma podziału na
drużyny męskie i żeńskie. Program zazwyczaj nie
jest dostosowywany oddzielnie dla chłopców                      
i dziewczynek. Wśród kadry instruktorskiej bardzo
dużo jest również kadry nauczycielskiej co jest
efektem działania wielu środowisk właśnie przy
placówkach oświaty. Jest to pewna pozostałość
działalności harcerskiej z okresu PRL kiedy to                     
w każdej szkole istniała drużyna harcerska
prowadzona przez pedagogów tej szkoły.                      
W realizacji metody zanikł nieco w wielu
środowiskach element wychowania na łonie natury,
a nawet jeśli nie zanikł to został znacząco
zredukowany. Widać to przede wszystkim podczas
letnich obozów harcerskich, które są swego rodzaju
zwieńczeniem pracy harcerskiej. Obozu w ZHP
odbywają się z dużej mierze w należącej do Związku
bazie obozowej zapewniającej kompletne zaplecze
sanitarne i organizacyjne.
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Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej – jest to
organizacja założona w 1989 przez środowiska
instruktorów nawiązująca w swojej pracy
wychowawczej ideałów i metod przedwojennych.
Liczebność członków organizacji szacuje się na
około 18 000. ZHR na początku lat 90. wcielił                      
w swoje struktury także kilka mniejszych organizacji
powstałych na fali transformacji ustrojowej,                      
z którymi zgadzał się głównie na podłożu ideowym.
Te w ZHR jest takie same jak w przedwojennym
harcerstwie. W pierwszym punkcie Prawa
Harcerskiego znajdziemy więc wezwanie do służby
Bogu, Polsce i bliźnim, a w dziesiątym nakaz
abstynencji. Przyrzeczenie Harcerskie brzmi tak jak
te przedwojenne i jest takie same jak w ZHP przed
dodaniem alternatywnej wersji:

 „Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę
Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być
posłusznym/posłuszną Prawu Harcerskiemu”. 

Chociaż harcerzem i harcerką w ZHR może zostać
każdy bez względu na religijne wyznanie czy jego
brak, to statut Związku zastrzega, że instruktorami,
a więc wychowawcami w organizacji mogą być
jedynie chrześcijanie (bez zastrzeżenia jakiego
dokładnie wyznania). Stan ten jest weryfikowany
przez Komisje Instruktorskie kontrolujące
umiejętności wychowawcze danego kandydata lub
kandydatki.
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Metoda harcerska stosowana z ZHR oraz sama
organizacja wewnętrzna także znacznie bardziej
przypomina i nawiązuje do tej przedwojennej.
Przede wszystkim w całej swojej rozciągłości
strukturalnej ZHP nie jest koedukacyjny. Na każdym
szczeblu struktury chłopcy i mężczyźni funkcjonują
niezależnie od dziewcząt i kobiet. Nie oznacza to
oczywiście alienacji i braku kontaktu. Ten wręcz
przeciwnie istnieje, a obozy czy wyjazdy bardzo
często organizowane są wspólnymi silami.
Połączenie sił wewnątrz jakiegoś środowiska
lokalnego najczęściej potrzebne jest w przypadku
organizacji obozu letnie, który w zdecydowanej
większości jest wyjazdem do lasu, w którym
harcerze i harcerki muszą samodzielnie
zorganizować sobie cała infrastrukturę potrzebną
do przebywania na danym terenie od dwóch do
czterech tygodni. 
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Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”
- Federacja Skautingu Europejskiego – czyli tzw.
Skauci Europy. Jest to organizacja skautowa, co
znaczy, że mniej nawiązuje do tradycji polskiego
skautingu, który nazywamy harcerstwem. Widać to
już na pierwszy rzut oka po mundurach czy
odznakach. Te nawiązują, jak sama nazwa mówi, do
skautingu europejskiego, chociaż samo SHK
powstało w Polsce 1972 jako chęć nawiązania do
przedwojennego harcerstwa. Szybko nawiązało
dużą współpracę z Kościołem rzymskokatolickim,                
a po oficjalnym rozwiązaniu w strukturach ZHP
gdzie działało jako szczep, stworzyło Harcerską
Służbę Liturgiczną. W 1989 roku ruch sformalizował
się jako SHK „Zawisza”, a w 1995 roku wstąpił do
Federacji Skautingu Europejskiego. Organizacja
według stanu na rok 2021 liczy około 6000
członków. Co ciekawe, na przestrzeni ostatnich lat
notuje ona wzrost, co jest nie zdarza się                      
w przypadku wspominanych ZHP i ZHR, które raczej
wykazują się stabilnością. „Zawiszacy” nawiązują do
skautingu katolickiego ojca Sevina, jezuity, oraz
działalności instruktora harcerstwa przedwojennego
hm. Stanisława Sedlaczka.

Na polu ideowym jest to organizacja zrzeszająca
jedynie katolików. Takim wymóg jest progiem
wejścia dla każdego członka SHK niezależnie od
wieku czy funkcji. 
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Prawo Harcerskie rożni się jeśli chodzi                      
o sformułowania ale co do zasady jest takie samo ja
te przedwojenne z wyjątkiem braku zapisu o służbie
Bogu, Polsce i bliźnim w punkcie pierwszym oraz
abstynencji w punkcie dziesiątym. Przyrzeczenie
Harcerskie jest wzorowane na przedwojennym ale
jednak istotnie się od niego różni: „Na mój honor,                  
z Łaską Bożą, przyrzekam całym życiem służyć
Bogu, Kościołowi, mojej Ojczyźnie i Europie
chrześcijańskiej, nieść w każdej potrzebie pomoc
bliźnim i przestrzegać Prawa Harcerskiego”.

Metoda wychowawcza jest podobna jak we
wszystkich innych organizacjach. Jedną z bardziej
zauważalnych różnic jest położenie większego
nacisku na system zastępowy. Zastępy Skautów
Europy mają większą samodzielność                      
i odpowiedzialność w codziennym działaniu. Widać
to zwłaszcza podczas kulminacyjnego momentu
śródrocznej pracy wychowawczej czyli obozu letniej.
Organizacyjnie przypomina on te w ZHR, jednak
właśnie autonomia zastępów, ilość codziennych
obowiązków i aktywności jest w tym przypadku
dalej posunięta.
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Royal Rangers Polska - jest międzynarodową,
chrześcijańską, międzywyznaniową organizacją
działającą od 1962 roku i powstałą w Stanach
Zjednoczonych. W Polsce Royal Ranger po raz
pierwszy pojawiają się w 1986 r., a w 1988 r. pierwsi
Polacy przeszli szkolenie instruktorskie w Szwajcarii,
gdzie przyjęli szwajcarskie metody i formy pracy ze
skautami. Jesienią 1992 roku organizacja o nazwie
Royal Rangers została zarejestrowana jako
organizacja kościelna. Do 2019 roku organizacja
skupiła w Polsce około 1500 członków. Z racji na
genezę powstania, Royal Rangers nie odwołują się        
w żaden sposób do polskich tradycji skautowych,
chociaż działając w Polsce przejęli pewne elementy
wspólne dla polskiego harcerstwa jak chociażby
nazwy stopni instruktorskich.

Ideały wychowawcze bazują na wzorcach
skautowych. Ich Prawo Skautowe różni w treści i jej
formułowaniu. Przyrzeczenie odnosi się do wartości
RR (Royal Rangers) i brzmi następująco: "Z Bożą
pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego
Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal
Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę".
Oprócz tych dwóch standardowych dla większości
pozostałych organizacji wyznaczników idei, RR
posiadają także wspomnianą w Przyrzeczeniu Złotą
Zasadę, będącą fragmentem Ewangelii według                  
św. Łukasza [7,12] "A więc wszystko, co byście chcieli,
aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie". 
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Metoda wychowawcza zawiera wszystkie klasyczne
elementy metody skautowej. Kładzie duży nacisk na
przykład osobisty instruktora i działanie na łonie
natury.

To krótkie przedstawienie nakreśliło nam obraz
wiodących organizacji skautowych i harcerskich
działających na terenie Polski, porównując ich
działalność szczególnie na polu idei i metody. Obraz
ten z pewnością jest jedynie zdawkowy. Na
szczegółową analizę nie starczyło by w tym
okrojonym dokumencie miejsca, bez konieczności
rozciągania go do niebywałych rozmiarów.
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Organizacje harcerskie odgrywają ważną rolę
w rozwijaniu młodych ludzi, kształtowaniu ich
charakterów i przygotowywaniu do pełnienia
odpowiedzialnych ról w społeczeństwie. Harcerstwo
skupia się na rozwijaniu takich wartości jak
odpowiedzialność, służba, przyjaźń, odwaga                      
i prawda. W dzisiejszych czasach, organizacje
harcerskie stają przed wyzwaniami związanymi                  
z rosnącym naciskiem na rozwój cyfrowy                      
i przemianami społecznymi. Wielu młodych ludzi
spędza coraz więcej czasu przed ekranami, co
utrudnia im kontakt z rzeczywistością i rozwijanie
relacji interpersonalnych. Organizacje harcerskie
mają na to niezwykle skuteczne remedium                      
w postaci podstawy skutecznego stosowania
metody harcerskiej jakim jest działanie na łonie
natury. To połączone z chęcią przeżycia przygody
jest ciągle dla wielu młodych ludzi niezwykle
atrakcyjne. Poprzez tego typu działania, harcerze
mogą rozwijać swoje umiejętności przywódcze,
nawiązywać przyjaźnie i nabywać nowych
doświadczeń.

Ruch harcerski  dostosowuje swoją działalność do
współczesnych wyzwań społecznych, takich jak
ochrona środowiska poprzez realizowanie                      
w programie zapisanego w ideałach harcerskich
umiłowania i szacunku do przyrody. 
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wobec dzisiejszych wyzwań społecznych



Harcerze uczestniczą w akcjach proekologicznych,
edukują swoich rówieśników o zagrożeniach dla
środowiska i promują zrównoważony rozwój.

Wiele organizacji harcerskich także dostosowują
swoje programy do potrzeb młodych ludzi                      
w różnych grupach społecznych, takich jak dzieci                    
z rodzin z niższymi dochodami czy osoby ze
specyficznymi potrzebami. Dzięki temu, harcerstwo
staje się dostępne dla większej liczby młodych ludzi,
co pozwala im rozwijać swoje umiejętności                      
i realizować swoje pasje, niezależnie od ich
pochodzenia czy możliwości finansowych.
 
Ponadto, wiele organizacji harcerskich wykorzystuje
nowe technologie, takie jak platformy edukacyjne
czy aplikacje mobilne, aby umożliwić swoim
członkom łatwiejszy dostęp do informacji                      
i materiałów szkoleniowych oraz ułatwić
komunikację między harcerzami.

Minione dwa lata okazały się niezwykle burzliwe nie
tylko w Polsce ale i na świecie. Epidemia
koronowirusa Sars-CoV-2, lockdown i paraliż życia
społecznego, wreszcie wojna za naszą wschodnią
granicą powodująca masowy napływ emigrantów.
Skuteczność harcerskiej metody wychowania
sprawdzała się zawsze na przestrzeni lat najlepiej
właśnie w takich kryzysowych sytuacjach.
Prześledzimy się krótko działania podjęte przez
ruch harcerski w Polsce wobec tych wyzwań.
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Od pierwszych chwil, gdy tylko nadeszła potrzeba
pomocy drugiemu człowiekowi, harcerze                      
i instruktorzy ZHP wykazali się gotowością do
działania. Zostały podjęte działania służącą
zgłaszaniu gotowości pomocy potrzebującym.
Wolontariusze udzielający pomocy zostali
przeszkoleni do pełnienia swoich funkcji i zakresu
działań oraz zaopatrzeni w środki ochrony osobistej.
W tym samym czasie rozpoczęły swoje działania                   
z związane z pomocą wszystkie hufce tworzące
Chorągiew Zachodniopomorską ZHP. Tym samym
harcerze w całym Województwie
Zachodniopomorskim byli zaangażowani                      
w działania podczas pandemii choroby Covid-19
wywołanej nowym koronowirusem. Harcerze szyli
maseczki, organizowali sztaby pomocy seniorom,
m.in. robiąc zakupy spożywcze czy przygotowując
drewno na opał oraz podejmowali wiele lokalnych
działań wychodząc naprzeciw potrzebom
mieszkańcom swoich miast i wsi. Czas pandemii
wymusił dostosowanie działań ZHP także
w wewnętrznych strukturach. Drużynowi zmienili
formy zbiórek harcerskich, przystosowali działanie
harcerskie do panujących warunków – rozpoczęli
zbiórki on-line, przeprowadzane poprzez oficjalną
platformę komunikacji zdalnej w Związku
Harcerstwa Polskiego. Dzięki zaangażowaniu osób
dobrej woli i dostosowaniu się do panujących
warunków każdy mógł liczyć na pomoc harcerzy,                 
a sami harcerze otrzymywali potrzebne wsparcie
oraz możliwość udziału w spotkaniach w harcerskim
gronie i stylu.
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Co do zasady działania te wyglądały bardzo
podobnie również w innych organizacjach
harcerskich. W ZHR bardzo szybko powstała
specjalna struktura Pogotowia Harcerek i Harcerzy,
wzorowana na wojennym pogotowiu mającym na
celu wsparcie obrony stolicy przez niemiecką
agresją. W szeregi struktury weszli harcerze chętni
do podjęcia działań mających na celu wsparcie
służby zdrowia i potrzebujących, głównie na
szczeblach lokalnych. Podobnie jak w ZHP tak                      
i w innych organizacjach służba sprowadzała się do
najpotrzebniejszych w tamtym czasie czynności,
takich jak szycie masek ochronnych czy
organizowanie zbiórek na rzecz szpitali i osób
potrzebujących. 

Zaangażowanie, poświęcenie i solidarność ruchu
harcerskiego okazały się słowami kluczowymi także
w przypadku konsekwencji jakie spłynęły na Polskę
po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Wspomniane już
Pogotowie Harcerek i Harcerzy nie zdążyło nawet na
dobre zawiesić działalności spowodowanej
wygaszaniem epidemii. Z dnia na dzień podjęło
aktywne i zdecydowane działania. Członkowie ZHR                
i wszystkich innych organizacji bardzo szybko
znaleźli się zarówno na granicy polsko-ukraińskiej
jak i dworcach większych polskich miast utrzymując
samodzielnie bądź w kooperacji z władzami
samorządowymi działania mające na celu wsparcie
uchodźców i ułatwienie ich relokacji. Dla wielu                   
z nich nie była to jedynie potrzeba serca i chęć
wypełnienia obowiązku służby wobec nieznanych
im osób. 
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Harcerze mają bowiem przyjaciół na całym świecie,
a zwłaszcza na dawnych kresach wschodnich, gdzie
wspierają mieszkającą tam polonię oraz działające
polskie organizacje harcerskie już od wielu lat. Po
pierwszej fazie konfliktu nadeszła jego stagnacja,
która trwa do dziś. Wsparcie organizacji harcerskich
jednak nie ustaje. Wiele drużyn i lokalnych
środowisk w akcie solidaryzowania się ze swoimi
rówieśnikami z Ukrainy przyjmowało ukraińskich
skautów i harcerzy na swoje letnie obozy, oferując
także wsparcie materialne i organizacyjne
w przygotowaniu takiej podróży. 

Reasumując, organizacje harcerskie w dzisiejszych
czasach starają się dostosowywać swoją działalność
do wyzwań współczesnego świata. Poprzez
aktywności na świeżym powietrzu, proekologiczne
działania, wsparcie dla różnych grup społecznych,
wykorzystanie nowych technologii i edukację                     
w zakresie wartości, harcerstwo pozostaje ważną                    
i skuteczną metodą rozwijania młodych ludzi                      
i przygotowywania ich do pełnienia
odpowiedzialnych ról w społeczeństwie.
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ROZDZIAŁ III



Aktywność młodych patriotów od czasów zaborów
była namacalna. Dążyli oni wraz do wywalczenia
wymarzonej wolności. Każda kolejna wojna
zaborców dawała nadzieję na odzyskanie choć
części autonomii. Na ziemiach polskich działało
wówczas kilka organizacji skupiających młodzież                   
i starających się kształtować jej charakter. Od                    
1867 roku działało Polskie Towarzystwo
Gimnastyczne „Sokół” (towarzystwo sportowe                     
o charakterze patriotycznym), którego celem było
dbanie o sprawność fizyczną młodzieży. Od                      
1902 roku do wstrzemięźliwości od alkoholu, tytoniu,
hazardu i rozpusty nakłaniało „Eleusis” –” (katolickie
stowarzyszenie abstynenckie). Natomiast w 1909 r. 
 powstało „Zarzewie”, organizacja akademicka, która
w ramach Polskich Drużyn Strzeleckich
przygotowywała młodzież do walki o niepodległość.

W 1909 roku Andrzej Małkowski (ur. 1888 r.), lwowski
student (jak mówią podania), w ramach kary
nałożonej przez przełożonego w jednej z organizacji
w której działał [co warto podkreślić działał we
wszystkich wyżej wymienionych] miał
przetłumaczyć na język polski, wydaną rok
wcześniej, książkę Baden-Powella Scouting for boys.
Kara szybko zrodziła nową pasję. Małkowski stał się
entuzjastą skautingu i rozpoczął starania
wprowadzenia go na ziemie polskie. Od roku 1910
samorzutnie powstawały zastępy i drużyny.                      
W zaborze austriackim skauting działał legalnie,                 
w pozostałych w konspiracji. 
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Wpływ środowisk harcerskich na
społeczeństwo obywatelskie w Polsce



Zaproponowany przez gen. Roberta Baden-Powella
nowy system wychowawczy postrzegany był jako
dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy                      
i przyszłych obywateli odrodzonej Polski. Dlatego
skautingiem zainteresowały się przede wszystkim
organizacje niepodległościowe. nie Przy lwowskim
„Sokole” powstało Związkowe Naczelnictwo
Skautowe, a Andrzej Małkowski zorganizował
pierwszy kurs skautowy wiosną 1911 roku                      
w Brzuchowicach koło Lwowa. W tym czasie
opracowywał już pierwszy polski podręcznik
skautowy: Scouting jako system wychowania
młodzieży na podstawie dzieła Gienierała Baden-
Powella.

W dniu 22 maja 1911 r. Małkowski wydał rozkaz
tworzący oficjalnie pierwsze cztery drużyny
skautowe we Lwowie (jest to często uznawane jako
symboliczny dzień powstania harcerstwa).                      
W zaborze rosyjskim w końcu 1911 r. powstała
nielegalna Naczelna Komenda Skautowa skupiająca
samorzutnie powstające drużyny. W zaborze
pruskim pierwsze drużyny skautowe powstały                    
w Poznaniu w 1912 r. Ważnym wydarzeniem
pierwszego okresu tworzenia polskiego skautingu
był wyjazd polskich skautów ze wszystkich zaborów
we wspólnej reprezentacji (pod wodzą Andrzeja
Małkowskiego) na zlot skautów w Birmingham                  
w lipcu 1913 r. Działacz był pionierem skautingu                  
w Polsce, redagował czasopismo „Skaut”,
organizował pierwsze wyjazdy, poznał Baden-
Powella, od którego otrzymał skautowy medal „Za
Zasługi”. 
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Jego sympatie okazały się jednak zbyt probrytyjskie.
Przynajmniej w oczach polskich działaczy. Po
powrocie z wyjazdu do Wielkiej Brytanii został
odsunięty od redakcji „Skauta” oraz od Naczelnej
Komendy Skautowej.

Jeszcze przed I wojną światową prężnie zaczął
rozwijać się właściwy ruch harcerski. Różnił się on
od skautingu przede wszystkim silnym akcentem
położonym na walkę o niepodległość Polski. W 1912
roku wydano książkę Eugeniusza Piaseckiego                      
i Mieczysława Schreibera Harce młodzieży polskiej.
Autorzy zdecydowali się już na używanie słów
„harcerz” i „harcerstwo”. Podkreślano również
konieczność kultywowania polskiej tradycji                      
i poznawania jej historii. Podczas I wojny światowej
działalność skautowa uległa zmianie ze względu na
zmobilizowanie części instruktorów i skautów do
armii zaborczych oraz wstępowanie skautów do
Legionów Polskich. W czasie wojny rozpoczęły się
usilne starania by połączyć działające w różnych
częściach ziem polskich organizacje skautowe                     
i harcerskie. Grupy harcerek i harcerzy podejmowały
służby pomocnicze dla Legionów oraz organizowały
pomoc dla ofiar wojny , sierot, uciekinierów.                      
1 listopada 1916 r. w Warszawie odbył się zjazd
zjednoczeniowy, zorganizowany przez wszystkie
organizacje harcerskie działające w byłym zaborze
rosyjskim. W jego wyniku powstała nowa
organizacja pod nazwą Związek Harcerstwa
Polskiego, który jako odznaki organizacyjne przyjął
krzyż harcerski i lilijkę. W ten sposób harcerstwo
usamodzielniło się, wychodząc spod nadzoru                      
i opieki innych organizacji. 
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Tuż przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości
w dniach 1-2 listopada 1918 r. w Lublinie obradował
zjazd przedstawicieli wszystkich polskich ośrodków
skautowych. Postanowiono na nim utworzyć
wspólną dla wszystkich organizację – Związek
Harcerstwa Polskiego.

Natychmiast po zakończeniu I wojny światowej                   
(11 listopada 1918 r.) harcerze włączyli się w walkę                      
o granice odrodzonej Ojczyzny. Przed organizacją
rozpoczął się zupełnie nowy etap. Polska ciągle
potrzebowała mężczyzn do walki o granice kraju.
Młodzi bohaterowie brali udział w obronie Lwowa
(„Orlęta Lwowskie”), powstaniu wielkopolskim,
trzech powstaniach śląskich, wojnie polsko-
bolszewickiej i plebiscytach, prowadzonych na
terenach spornych. W ten sposób harcerstwo
spełniło pokładane w nim nadzieje na wychowanie
nowego pokolenia aktywnych obywateli-patriotów. 

Równocześnie na początku lat 20. nastąpił odpływ
młodzieży z organizacji, związany z faktem, iż
główny cel pierwszych lat harcerstwa – odzyskanie
niepodległości – został osiągnięty. Harcerstwo
musiało postawić sobie nowe cele i zdefiniować
swoją rolę w niepodległej ojczyźnie. Przykładem
takich poszukiwań było powstanie innych
organizacji czerpiących z dorobku ZHP. Było to
działające w latach 1921-23 Wolne Harcerstwo,
domagające się zerwania z militaryzmem                      
i zachęcające do zwrotu w kierunku puszczańskich
idei T. E. Setona. 
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Drugą było Czerwone Harcerstwo, działające od      
 1926 r. w środowiskach robotniczych. W ZHP
poszukiwania nowej formuły działania doprowadziły
do rozwoju ruchu zuchowego i wędrowniczego oraz
rozwoju specjalności. W końcu lat trzydziestych
najsilniejsze drużyny zaczęły się przekształcać                      
w szczepy harcerskie zapewniające ciągłość
działania od zucha do wędrownika. Zmiany
metodyczne i organizacyjne wzmacniały szkoły
instruktorskie działające na Buczu, w Nierodzimiu                      
i Górkach Wielkich. Ważnym ośrodkiem kształcenia
był także Dworek Cisowy w Sromowcach Wyżnych.
Nowatorska działalność ZHP przejawiała się również
w tworzeniu drużyn specjalnościowych,
propagujących turystykę, szybownictwo,
baloniarstwo, łucznictwo, narciarstwo,
krótkofalarstwo i inne specjalności. Najsilniejsza
specjalnością stało się żeglarstwo. W czerwcu 1935 r.
ukończona została w Gdyni przebudowa jachtu
„Zawisza Czarny”.

W XX-leciu międzywojennym w skład ZHP
wchodziły: Organizacja Harcerzy, Organizacja
Harcerek i Ruchu Przyjaciół Harcerstwa. Oddzielne
były drużyny, hufce, chorągwie oraz Główne
Kwatery. Wspólne było Naczelnictwo                      
z Przewodniczącym ZHP na czele (podobna
strukturę organizacyjną ma dziś ZHR i ZHP
działające poza granicami Kraju). Od początku
Związek Harcerstwa Polskiego otoczony był opieką
państwa. 
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Pierwszym Protektorem ZHP był Józef Piłsudski,                    
a potem kolejni prezydenci RP. W roku 1936 władze
państwowe uznały ZHP za stowarzyszenie wyższej
użyteczności. Pod koniec lat 30. ZHP liczył ponad
200 tys. członków.

Organizacja był również aktywna na arenie
międzynarodowej. Olga Małkowska (małżonka
Andrzeja Małkowskiego) uczestniczyła w budowaniu
międzynarodowej wspólnoty skautek. ZHP był
członkiem założycielem WOSM (World Organization
of the Scout Movement) czyli międzynarodowego
stowarzyszenia zrzeszającego organizacje skautowe
z całego świata i WAGGGS [World Association of Girl
Guides and Girl Scouts]- największej niepolitycznej
organizacja dla dziewcząt, dobrowolnego ruchu
wychowawczego opartego na wartościach
duchowych i otwartego na wszystkie młode kobiety,
niezależnie od pochodzenia czy religii. Harcerze                      
z II Rzeczypospolitej brali udział w zagranicznych
zlotach harcerzy, m.in. w  Danii (1924), Anglii (1929),
na Węgrzech (1933) i w Holandii (1937).

Polskie władze państwowe świadome istotnej roli
odgrywanej w kształtowaniu postaw patriotycznych
oraz powszechnie akceptowanych, a wręcz
pożądanych wśród młodych ludzi zdecydowały                     
o uznaniu Związku Harcerstwa Polskiego w 1936
roku za ,,stowarzyszenie wyższej użyteczności’’.
Kolejnym etapem angażowania młodzieży w sprawy
narodowe było utworzenie na wiosnę 1938 roku
rejestru harcerzy i harcerek, którzy ukończyli 15 lat,
którzy mogli wspomóc wojsko polskie w przypadku
agresji któregoś z sąsiadów. 
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Do zadań młodzieży należały działania pomocnicze-
plany nie przewidywały bezpośredniego udziału                    
w walce. 

Złote czas rozwoju harcerstwa w Polsce przerwał
brutalnie wybuch II wojny światowej. Jeszcze przed
jej wybuchem członkowie ZHP stanęli do służby                   
w ramach Pogotowia Wojennego Harcerek                      
i Harcerzy. We wrześniu 1939 r. harcerze wzięli
czynny udział w obronie ojczyzny (Warszawa,
Gdynia, Kłecko, Katowice, Grodno i wiele innych
miejsc). Oprócz bezpośredniego udziału w walkach
(chociażby o polskie miasta na Kresach
Wschodnich) harcerze i harcerki pełnili służbę
sanitarną i łącznościową. Po zajęciu kraju przez                   
III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik
Radzieckich  ZHP przeszło do działań
konspiracyjnych. 27 września w Warszawie przy
ulicy Polnej 27 grono członków Naczelnej Rady
Harcerskiej  w mieszkaniu komendanta  Tadeusza
Borowieckiego, Szefa Głównej Kwatery Męskiej
powołano organizację męska pod kryptonimem
„Szare Szeregi” realizując program wychowania:
Dziś – Jutro – Pojutrze („Dziś” – bieżąca walka
konspiracyjna, „Jutro” – powstanie przeciwko
okupantowi, „Pojutrze” – odbudowa wolnej Polski).
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Oczywiście nie tylko chłopcy angażowali się w walkę
z okupantem; organizacja Harcerek działała pod
kryptonimem „Związek Koniczyn” (od 1943 r. „Bądź
Gotów” – choć potocznie często mówiono                      
o żeńskich Szarych Szeregach). Harcerki prowadziły
pomocniczą służbę wojskową (sanitarną                      
i łącznościową, wywiad) oraz służby cywilne: opieka
nad sierotami i więźniami, kolportaż podziemnej
prasy, tajne nauczanie. Komendantką Wojennego
Pogotowia Harcerek była hm. Józefina Łapińska. 

Choć przyjęte przez Szare Szeregi idee nie miały
żadnego praktycznego pierwowzoru, to jednak
stanowiły jak najbardziej dosłowną realizację myśli
założyciela skautingu, Roberta Baden-Powella.
Mówił on przecież o obowiązku skauta wobec Boga         
i nadrzędnych wartości – do których należy także
ojczyzna; wobec bliźnich – również rodaków;                      
i wobec siebie samego – także podczas wojny praca
nad sobą jest niezbędna. Najmłodsi harcerze                      
(w wieku 11-15 lat) należeli do grupy Zawisza. Nie
brali oni udziału w bieżącej walce, tylko
przygotowywali się do pełnienia służby
pomocniczej. Przygotowanie to nazwano
kryptonimem „Mafeking” (to nazwa miasta, którego
obroną dowodził Baden-Powell). Zgodnie                      
z ustalonym przez Armię Krajową programem, na
zawiszacką służbę składały się: regulacja ruchu,
łączność i ratownictwo. Na co dzień Zawiszacy uczyli
się na tajnych kompletach, działali w zastępach                     
i drużynach harcerskich, przeprowadzali zbiórki                  
w mieszkaniach lub podmiejskich lasach, zdobywali
stopnie i sprawności.
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Starsza młodzież (16-18 lat) należała do grupy                      
o nazwie Bojowe Szkoły. Oprócz nauki, zwiadu,
łączności i przygotowania do walki zbrojnej,
harcerze BS zajmowali się Małym Sabotażem – akcją
propagandową skierowaną do ludności polskiej                     
i działaniami na przekór Niemcom. Sabotażyści
tworzyli napisy i rysunki na murach i chodnikach                  
– symbole Polski Walczącej, rymowane teksty
ośmieszające hitlerowców, wskazówki, apele                      
i ostrzeżenia dla Polaków oraz nawiązujące do nich
rysunki. Bojowe Szkoły odpowiadały także za
zrywanie nazistowskich flag i zawieszanie polskich,
gazowanie sal kinowych (gdzie wyświetlane były
propagandowe filmy) i miejsc „tylko dla Niemców”
oraz drukowanie ulotek i naklejek przyklejanych do
niemieckich ogłoszeń. To właśnie przede wszystkim
o działalności Bojowych Szkół pisał Aleksander
Kamiński w Kamieniach na szaniec, opisując losy
Rudego, Zośki i Alka. W powieści czytamy też o tym,
jak chłopcy z wiekiem przechodzą do następnej
grupy Szarych Szeregów czyli Grup Szturmowych.
Ta trzecia, najstarsza sekcja (dla osób powyżej 18
roku życia) – podporządkowana była Kierownictwu
Dywersji (KEDYW) Armii Krajowej. Poza nauką                      
i pracą, będącą przygotowaniem do odbudowy kraju
po wojnie, harcerze GS zajmowali się walką zbrojną            
i partyzantką (atakiem z zaskoczenia,
organizowanym w lasach). W ramach akcji
bojowych wysadzano mosty, tory kolejowe i pociągi
z transportami (np. amunicji) dla wroga,
likwidowano funkcjonariuszy aparatu terroru.
Harcerze również brali czynny udział w a odbijaniu
polskich więźniów. 
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Jedną z najsłynniejszych operacji podczas drugiej
wojny światowej było odbicie ,,Rudego’’ czyli Janka
Bytnara z rąk gestapowców (czyli słynna ,,Akcja pod
Arsenałem’’). Jeden z głównych dowódców Szarych
Szeregów, został aresztowany przez Gestapo                      
23 marca 1943 r., po wcześniejszym zatrzymaniu
przez Niemców Henryka Osowskiego „Heńka”. To
wydarzenie stało się bezpośrednią przyczyną
zaplanowania i realizacji akcji pod Arsenałem. 

Niemiecka rewizja w mieszkaniu „Rudego” mogła
obciążyć wiele osób, dlatego konieczne było szybkie
działanie. Jeszcze tego samego dnia Tadeusz
Zawadzki „Zośka” otrzymał informację, że „Rudy
trafił do więzienia Pawiak. Opracował zatem
wstępny plan ataku, „Meksyk I”, i zwołał grupę
bojową.

Akcję jednak odwołano ze względu na brak jej
zatwierdzenia przez dowództwo Kierownictwa
Dywersji. Komendy Głównej Armii Krajowej. Bytnar
po zatrzymaniu był poddawany brutalnym
przesłuchaniom, które bezpośrednio zagrażały jego
życiu i stwarzały ryzyko dekonspiracji. Kolejną próbę
odbicia Bytnara z transportu zaplanowano na                   
26 marca. W brawurowym ataku miało uczestniczyć
28 członków Grup Szturmowych Szarych Szeregów,
zgrupowanych w czterech sekcjach, pod
dowództwem Stanisława Broniewskiego „Orszy”. 
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Plan zakładał przede wszystkim unieruchomienie
ciężarówki za pomocą butelek z benzyną.
Atakujących mieli ubezpieczać strzelcy uzbrojeni                    
w karabiny stern i granaty. Miejsce akcji było
nieprzypadkowe – chodziło o możliwie jak
największą odległość od siedziby Gestapo.

Tym razem plan „Meksyk II” został zatwierdzony
przez Kedyw. Po potwierdzeniu, że wśród więźniów
przewożonych na przesłuchanie jest „Rudy”,
rozpoczęła się koncentracja sił w rejonie ulic
Długiej, Bielańskiej i Nalewki. Szturm nastąpił                     
o godzinie 17:30, a cała akcja i wymiana ognia
zakończyła się kwadrans później. Ostatecznie udało
się oswobodzić 21 polskich więźniów, w tym
„Rudego”. Po stronie polskiej na miejscu zginęły trzy
osoby, w tym jeden z więźniów, a kolejna została
zakatowana podczas śledztwa; było też trzech
rannych. Bilans strat niemieckich to cztery ofiary
śmiertelne i dziewięciu rannych. Cztery dni później               
– wskutek odniesionych ran – „Rudy” zmarł.                      
W ramach odwetu za akcję pod Arsenałem Niemcy
rozstrzelali 140 więźniów Pawiaka – Polaków                      
i Żydów.

Po udanej, choć okupionej stratami ,,Akcji pod
Arsenałem’’ przyszedł czas na kolejne działanie.                 
20 maja 1943 roku w Celestynowie harcerze-
żołnierze odbili grupę więźniów podczas transportu
do KL Auschwitz.
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W akcji, którą dowodził kpt. Mieczysław Kurkowski
„Mietek”, uczestniczyło ponad 40 konspiratorów,                   
w tym harcerze z Tadeuszem Zawadzkim „Zośką” na
czele (który był zastępcą dowódcy tej akcji) . Zostali
oni podzieleni na kilka grup, którym przydzielono
konkretne zadania. Plan zakładał między innym, że
członkowie zespołu o nazwie „więźniarka” kierowani
przez „Zośkę” mieli zająć się unieszkodliwieniem
konwojentów oraz uwolnieniem więźniów. Pomimo
licznych problemów, żołnierzom wraz z grupą
uwolnionych więźniów udało się przedostać do
Warszawy rankiem 20 maja. W czasie walk poległo           
2 polskich żołnierzy cichociemnych: Stanisław
Kotorowicz oraz Włodzimierz Stysło. Podczas akcji
uwolniono czterdziestu dziewięciu więźniów
likwidując czterech niemieckich żołnierzy. 

W Warszawie w sierpniu 1943 roku z Grup
Szturmowych utworzono batalion „Zośka”, którego
trzecią kompanię („Agat”, później „Pegaz”)
wydzielono do zadań specjalnych. Wiosną 1944 roku
z kompanii tej powstał słynny batalion „Parasol”.

Jednocześnie prowadzono słynną propagandę
uliczną. W ramach małego sabotażu harcerze
malowali na murach kotwice – symbole Polski
Walczącej. Od września 1943 roku tworzono masowo
napisy „Oktober” („październik”), wywołując wśród
Niemców psychozę strachu przez nadciągającym
niewiadomym niebezpieczeństwem. 
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Poza tym, w ramach akcji „N”, harcerze Szarych
Szeregów prowadzili akcję „Tse-tse” – zadawali
Niemcom „ukąszenia”, czyli podejmowali podwójne
działania sabotażowe, takie jak telefony i listy                     
z pogróżkami czy zalepianie gipsem dziurek od
kluczy do mieszkań. 

Niektóre z działań Grup Szturmowych miały
charakter jeszcze bardziej utajony                      
i długoterminowy; bywały wycelowane w konkretne
jednostki wroga. Na tym właśnie polegała między
innymi akcja Kutschera, zakończona                      
z powodzeniem 1 lutego 1944 roku. Armia Krajowa       
z udziałem Grup Szturmowych Szarych Szeregów
skrupulatnie zaplanowała likwidację Franza
Kutschery. Przez długi czas prowadzono
szczegółowe obserwacje, które pozwoliły na
opracowanie sposobu dokonania zamachu.

Franz Kutchera był wysoko postawionym
działaczem nazistowskim – pełnił funkcję dowódcy
SS i szefa policji na dystrykt warszawski. Już
wcześniej dał się poznać jako organizator
brutalnych pacyfikacji i makabrycznych mordów,
jednak w Warszawie jego okrucieństwo sięgnęło
zenitu. Wprowadził w mieście niesłychany terror.
Dążył wszelkimi sposobami do zastraszenia ludności
i sparaliżowania jakiegokolwiek oporu. Bez
skrupułów realizował zasadę rozstrzeliwania
„odpowiedniej liczby Polaków” za śmierć każdego
Niemca. 
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Właśnie za sprawą Kutschery rozpoczęły się                      
w Warszawie łapanki – zatrzymywane osoby
przewożone były zazwyczaj na Pawiak, gdzie bardzo
często orzekano karę obozu koncentracyjnego lub
śmierci, bez postępowania sądowego. Na ulicach
miasta przeprowadzano publiczne egzekucje,                    
a jednocześnie zabijano niejawnie. Liczba ofiar                    
w ciągu niecałego roku sięgnęła około pięciu tysięcy
osób. Podczas koronkowo zaplanowanej akcji zabity
został Kutschera oraz czterech innych Niemców                  
z jego otoczenia. Po stronie polskiej straty wyniosły
czterech zabitych i dwóch rannych.

Represje na Polakach po dokonaniu zamachu były
straszne. Na Pawiak przewieziono ponad 500 osób.
Wielu z nich rozstrzelano, wielu wysłano do obozów,
nielicznych tylko zwolniono. Liczebność sił
niemieckich w Warszawie została zwiększona.
Ustanowiono wysokie kontrybucje, wprowadzono
liczne nowe restrykcje. Mimo to ogólna skala terroru
w mieście wyraźnie zmalała.

Najbardziej heroiczną działalnością podziemnego
harcerstwa był udział w Powstaniu Warszawskim.
Bataliony harcerskie „Zośka” i „Parasol” walczyły na
warszawskiej Woli, Starówce i Czerniakowie; udział
w walkach brały również udział bataliony „Wigry”                 
i „Gustaw” oraz wiele mniejszych oddziałów.
Instruktorki i harcerski prowadziły szpitale polowe,
służyły jako łączniczki i przewodniczki w kanałach,
najmłodsi działali jako listonosze Harcerskiej Poczty
Polowej.
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 Już od 1944 r. (niedługo po upadku Powstania)  na
wyzwolonych terenach powstawały samorzutnie
drużyny harcerskie. Do pracy w odradzającym się
ZHP powracała przedwojenna i szaroszeregowa
kadra instruktorska, wiceprzewodniczącym ZHP
został Aleksander Kamiński. W styczniu 1945 r.,
mimo oficjalnego rozwiązania Szarych Szeregów
przez ostatniego naczelnika hm. Leona Marszałka
ps. „Jan”, praca harcerska nie ustała. Naturalnym
stał się udział młodzieży i instruktorów                      
w odbudowywaniu Polski ze zgliszczy wojennych.
Ponadto do pracy harcerskiej żywiołowo powracały
te środowiska, które podczas wojny pozostawały
uśpione. ZHP zaczął funkcjonować w strukturach
państwa legalnie. Do drużyn zgłaszały się rzesze
młodych ludzi. Harcerstwo aktywnie włączyło się do
odbudowy zniszczonego kraju                      
i zagospodarowywania ziem zachodnich w ramach
programu Harcerskiej Służby Polsce. 

Spontanicznie odradzający się Związek Harcerstwa
Polskiego stał się najsilniejszą i najbardziej
popularną organizacją młodzieżową. W 1946 r.
zrzeszał 238 tys. członków, a w 1948 r. prawie 300
tys. (dziś ZHP liczy około 110 tys. członków).
Zaufanie, jakim cieszyło się harcerstwo zostało
dodatkowo wzmocnione pierwszym powojennym
wydaniem „Kamieni na szaniec” Aleksandra
Kamińskiego (w tysiąc dziewięćset czterdziestym
szóstym roku).
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ZHP stanowił dla młodzieży alternatywę wobec
wygaszanych działań konspiracyjnych. Oferował
legalne formy aktywności, prezentował ideały służby
Bogu i ojczyźnie oraz możliwość doskonalenia
charakteru poprzez podejmowanie wyzwań                      
i uczenie w działaniu. Proponował wychowanie
patriotyczne i ideowe, zachowując swój apolityczny
charakter.

W wielu środowiskach harcerskich dominowało
poparcie dla ruchów opozycyjnych wobec
komunistów. Wielu harcerzy działało                      
w organizacjach konspiracyjnych. W szeregach
harcerskich rosło rozczarowanie, przybierające
niekiedy formę otwartych manifestacji sprzeciwu.
Jedną z nich była w 1946 roku w Szczecinie, gdy
podczas zlotu młodzieżowego „Trzymamy straż nad
Odrą” doszło do starć ” członków komunistycznego
ZWM z harcerzami z ZHP, którzy otwarcie poparli
opozycyjny PSL i jego przywódcę Stanisława
Mikołajczyka. Stało się jasne, że interesy obecnych
władz państwa stoją w sprzeczności z ideałami
harcerskimi.

Organizacja, ciesząca się tak popularnością wśród
młodzieży, stała się obiektem zainteresowania partii
politycznych. Walka o wpływy w harcerstwie
początkowo odbywała się tylko na szczeblu władz
związkowych oraz na forum Komisji
Porozumiewawczej Organizacji Młodzieżowych. 
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Praca wychowawcza na niższych szczeblach toczyła
się według tradycyjnych, przedwojennych wzorców.
Jesienią 1948 r. rozpoczęła się stopniowa likwidacja
ZHP. Z władz sukcesywnie byli odwołani niegodzący
się na zmiany instruktorzy (już w 1947 r. z władz
ustąpił Aleksander Kamiński). Zlikwidowano podział
na organizację męską i żeńską, tworząc wspólne
Naczelnictwo i łącząc komendy chorągwi i hufców
(była to okazja do zmian personalnych).
Zlikwidowano również autonomiczny Ruch
Przyjaciół Harcerstwa.

Wraz z umacnianiem się władzy komunistycznej                  
w Polsce podjęto działania mające na celu
opanowanie „reakcyjnych organizacji
młodzieżowych, zwłaszcza Związku Harcerstwa
Polskiego”. W tym celu w listopadzie 1946 r.
skierowano do pracy w ZHP hm. Pelagię Lewińską,
już przed wojną związaną z ruchem
komunistycznym. Podjęła się ona zadania
opanowania i przebudowy ideologicznej harcerstwa.
Do pracy zaangażowano także Główny Zarząd
Polityczno-Wychowawczy Wojska Polskiego, który
akcję letnią ZHP w 1947 r. objął „opieką polityczną’’.

12 grudnia 1948 roku na naradzie komendantów
chorągwi – bez udziału dawnych instruktorów                      
– postanowiono: „zrywamy ze wszystkimi
pozostałościami wychowania skautowego                      
i harcerskiego, które są odbiciem ustroju
kapitalistycznego, i chcemy naszą robotę
wykonywać na zasadach wychowania
socjalistycznego”. 
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Dwa lata później kontrolę nad ruchem harcerskim
przejął oficjalnie Związek Młodzieży Polskiej,
tworząc w ten sposób kolejne potężne narzędzie
komunistycznej indoktrynacji. Związek Harcerstwa
Polskiego przestał istnieć. Prawdziwie harcerskie
podziemie zawiązało się, lecz zostało rozgromione
jeszcze w tym samym roku. Szybko przeprowadzono
serię procesów przeciwko wyższym funkcyjnym.

Odejściem od tradycyjnego harcerstwa było także
wprowadzenie koedukacji. Na przełomie 1948 r.                    
i 1949 r. przystąpiono do likwidacji odrębności
głównych kwater. Nowa, ujednolicona struktura
ZHP ułatwiała centralne nim kierowanie. Ponadto
tworzenie nowych komend chorągwi stało się
pretekstem do usuwania „starych” instruktorów                     
i mianowania tych, którzy byli członkami PZPR.

Utworzona przez komunistów Organizacja
Harcerska miała być kopią radzieckiego Pioniera.
Działalność tego tworu nie miała nic wspólnego                   
z prawdziwym harcerstwem czy skautingiem.
Wszystko było tu masowe, sztywne, poważne.
Organizowano zebrania, referaty, odczyty, pochody;
chwalono donosicielstwo i samokrytycyzm. Władze
próbowały wpoić młodym ludziom takie postawy,
które uczyniłyby z nich trybiki w zniewolonym
społeczeństwie.
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Wszystkie te zmiany o charakterze personalnym,
ideowym, metodycznym, programowym czy
organizacyjnym nie przynosiły jednak pożądanych
przez komunistów skutków. Młodzież garnęła się do
tradycyjnego harcerstwa, oferującego
samodzielność myślenia i atmosferę braterstwa.
Problemem było także zwerbowanie nowych
instruktorów do pracy w drużynach. Działacze ZMP,
w których pokładano nadzieję, zajęcia takiego
podejmowali się niechętnie, uznając je za
degradację.

W tej sytuacji władze komunistyczne podjęły
decyzję o zlikwidowaniu odrębności organizacyjnej
harcerstwa. Ostateczna likwidacja Związku
Harcerstwa Polskiego nastąpiła 20 stycznia 1951 r. na
mocy uchwały Rady Naczelnej ZMP. Utworzono
Organizację Harcerską, działającą w ramach
Związku Młodzieży Polskiej. Cała ta operacja była
niezgodna zarówno ze statutem ZHP, jak                      
i obowiązującym wówczas prawem                      
o stowarzyszeniach.

Pewne nadzieje na poprawę sytuacji przyniosła
odwilż, zapoczątkowana wydarzeniami
poznańskiego Czerwca 1956. Przedwojenni
instruktorzy postawili przed sobą zadanie
odnowienia harcerstwa. W grudniu zapadła decyzja
o reaktywacji ZHP – choć nie oznaczało to końca
wpływów komunizmu i podległości wobec rządzącej
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
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Wydarzenia po Sierpniu’80, przyniosła harcerstwu
nadzieję i realne pozytywne zmiany. Po VII Zjeździe
ZHP przywrócone zostały zasady pracy harcerskiej.
W 1981 roku utworzono Kręgi Instruktorów
Harcerstwa im. Andrzeja Małkowskiego (KIHAM)-
głównym celem była moralna odnowa ruchu
harcerskiego. W 1989 roku powołano do życia
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej                      
– alternatywną wobec ZHP organizację harcerską,
która także odwołuje się do tradycji harcerskich                    
i skautowych z początku XX wieku, przy czym
wychowuje w oparciu o wartości chrześcijańskie.
Instruktorzy i instruktorki ZHR są chrześcijanami,
natomiast do organizacji mogą wstąpić wszystkie
osoby poszukujące wiary i pozostające w gotowości
do kształtowania postaw wynikających z Prawa                     
i Przyrzeczenia Harcerskiego. Symbolem ZHR jest
lilijka z biało-czerwoną szarfą. W 1989 roku, w lutym
powołano do życia Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej – alternatywną wobec ZHP
organizację harcerską, która także odwołuje się do
tradycji harcerskich i skautowych z początku                     
XX wieku, przy czym wychowuje w oparciu                      
o wartości chrześcijańskie. Instruktorzy                      
i instruktorki ZHR są chrześcijanami, natomiast do
organizacji mogą wstąpić wszystkie osoby
poszukujące wiary i pozostające w gotowości do
kształtowania postaw wynikających z Prawa                      
i Przyrzeczenia Harcerskiego. Symbolem ZHR jest
lilijka z biało-czerwoną szarfą. Pod koniec 1989 roku
(w grudniu) – swój początek miało Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego „Zawisza”. 
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Ruch wychowawczy, wspierający rodzinę,
charakteryzuje się kompleksowym podejściem do
wychowania – obejmuje wszystkie sfery życia
ludzkiego. Wskazuje młodej osobie drogę ku
prawdziwej wolności osobistej, wierności swoim
przekonaniom oraz poświeceniu siebie w służbie
bliźnim. Ma swoje źródła w antropologii
chrześcijańskiej, Katolickiej Nauce Społecznej oraz
w skautingu Lorda Baden-Powella.
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Po tak obszernym i wyczerpującym wstępie
(niezbędnym do zrozumienia kontekstu
historycznego  i  procesów powstawania organizacji
harcerskich działających obecnie w Polsce) nadeszła
pora na omówieni programu ROHIS. Jest on nową
formą wsparcia dla podmiotów harcerskich,
będących ważnym partnerem państwa                      
w działaniach na rzecz rozwoju i wychowywania
młodych ludzi. Działalność jest prowadzona według
systemu wychowania, nawiązującego do dorobku
światowego skautingu i polskiego ruchu
harcerskiego. Dzięki temu stwarza możliwość
wszechstronnego, nowoczesnego i harmonijnego
rozwoju fizycznego, intelektualnego,
emocjonalnego, społecznego i duchowego dzieci                 
i młodzieży. Obejmuje 2 drogi wsparcia
prowadzonych przez harcerzy działań; wariant I
przewiduje wsparcie kształcenia i działań
programowych w organizacjach harcerskich.
Działania wspomagane w II wariancie wspierają
instytucjonalne organizacje harcerskie. 

Program adresowany jest przede wszystkim do
organizacji objętych Honorowym Protektoratem
Prezydenta RP nad Ruchem Harcerskim w Polsce                  
i poza granicami kraju. 
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Należą do nich: Związek Harcerstwa Polskiego,
Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej,
Stowarzyszenie Harcerskie, Związek Harcerstwa
Polskiego działający poza granicami Kraju, Związek
Harcerstwa Polskiego na Litwie, Harcerstwo Polskie
na Ukrainie, Republikańskie Społeczne
Zjednoczenie „Harcerstwo” na Białorusi, Harcerstwo
Polskie w Republice Czeskiej, Royal Rangers Polska,
Niezależny Krąg Instruktorów Harcerskich „Leśna
Szkółka”, Skauci Europy Stowarzyszenie Harcerstwa
Katolickiego „Zawisza” Federacja Skautingu
Europejskiego, Stowarzyszenie „Skauci Króla”.

Historia Honorowego Protektoratu, sprawowanego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nad
ruchem harcerskim, sięga pierwszych lat istnienia
odrodzonego w 1918 roku państwa polskiego.                    
W grudniu 1920 roku po raz pierwszy w historii
Marszałek Józef Piłsudski jako Naczelnik Państwa
objął Honorowy Protektorat nad harcerstwem,
oddając w ten sposób hołd harcerzom walczącym                  
o suwerenność Polski. Zwyczaj obejmowania
polskiego harcerstwa Honorowym Protektoratem
podtrzymany był przez prezydentów                      
II Rzeczypospolitej i później przez polskie władze
emigracyjne w Londynie, a obecnie jest
kontynuowany przez demokratycznie wybranych
prezydentów III Rzeczypospolitej. 
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W Związku Harcerstwa Polskiego zadania
realizowane w I obszarze obejmują m.n. kształcenie
wychowawców- skupiają się na rozwiązaniu
problemów z niewystarczającą liczbą kadry, dużą
rotacją wśród drużynowych, niewystarczającym
przygotowaniem drużynowych do prowadzenia
drużyn oraz trudnościami w zapewnieniu
systematycznego wsparcia metodycznego                      
i programowego drużynowym z poziomu kadry
hufca, kształcenie osób niepełnoletnich- Metoda
harcerska charakteryzuje się w szczególności pracą
w małych grupach, którym przewodzą rówieśnicy.
Realizowane jest ona przede wszystkim w trakcie
stałej pracy w drużynach, poprzez zdobywanie
kolejnych stopni zuchowych, harcerskich                      
i instruktorskich, ale także w trakcie szkoleń
metodycznych. Realizacja tego zadania pozwoli
odpowiedzieć na problemy organizacji z brakami
kadrowymi na szczeblach niższych niż
instruktorskie. Niewątpliwie ważnym elementem
edukacji harcerzy są kursy specjalistyczne. W celu
zapewnienia i podwyższenia bezpieczeństwa
harcerzy konieczne jest prowadzenie działań
szkoleniowych obejmujących specjalistyczną wiedzę
z zakresu bezpieczeństwa wypoczynku, ppoż, bhp.
Szkolenia konieczne są także dla podwyższenia
jakości działań programowych oraz jakości wsparcia
logistycznego, projektowego i zarządczego.
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ZHP prowadzi również działania z sektora                      
II programu ROHIS: jedną z wielu aktywności na tym
polu jest rozwój potencjału organizacyjnego                      
i infrastrukturalnego organizacji harcerskich.
Wynikające z nadmiernego obciążenia
drużynowych/wolontariuszy w wykonywanie prac
administracyjnych, finansowych i koordynacyjnych
kosztem prowadzenia działalności wychowawczej
zostaną rozwiązane poprzez wzmocnienie zaplecza
organizacyjnego, wspierającego bieżące
funkcjonowanie organizacji i umożliwiające
programowo-metodyczne wsparcie drużynowych.
Sposobem na rozwiązanie problemów nadmiernego
obciążenia biurokratycznego jest cyfryzacja                      
i automatyzacja procedur i procesów, która zostanie
zrealizowana przez rozwój usług cyfrowych ZHP.
Również środki przeznaczone na ten dział
przeznaczone są na remonty harcówek, ośrodków
harcerskich i baz szkoleniowych oraz zakup
wyposażenia drużyn. Kolejnym nie mniej ważnym
niż sama bieżąca działalność organizacji jest
aktywna promocja i przyciąganie nowych
uczestników we własne szeregi. Program ROHIS
zaspokoi potrzebę promocji wychowania opartego
na systemie wartości zawartym w Prawie                      
i Przyrzeczeniu Harcerskim lub Skautowym oraz
popularyzacji ruchu harcerskiego i skautowego                    
w Polsce poprzez  wypracowanie i wdrożenie
kampanii społecznej. 
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Bardzo ważnym jest publicznie pokazywanie
społeczeństwu, zwłaszcza dzieciom i młodzieży,
harcerskiej przygody, przyjaźni, wyzwań, wartości                 
i służby, zaś rodzicom – wychowawczej roli
harcerstwa kształtującego kompetencje na całe
życie oraz społecznej roli harcerstwa                      
w kształtującego społeczeństwo obywatelskie.                    
W tym właśnie zadaniu wybitnie widać niezwykle
ważną potrzebę wsparcia instytucjonalnego
harcerzy.

Kolejną organizacją, które dzięki wsparciu
uzyskanego w Rządowym Programie Wsparcia
Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na
lata 2018-2030 są Skauci Europy. W listopadzie br.
zakupiona została nieruchomość na warszawskim
Zaciszu- na działce znajduje się piętrowy lokal
użytkowy, a także osobny budynek spełniający
funkcję magazynu. Już niedługo rozpoczną się
prace remontowe, dzięki którym pomieszczenia
zostaną dostosowane zarówno do pracy biurowej
(na piętrze), jak i spotkań – w tym wszelkiego
rodzaju szkoleń czy warsztatów (na parterze).
Powierzchnia magazynów umożliwi zaś
przechowywanie sprzętów należących do
Stowarzyszenia. Zakup lokalu pomoże ustabilizować
kwestie infrastrukturalne i skupić się na swoim
głównym zadaniu, jakim jest wychowanie.                      
Z pewnością transakcja ta nie doszłaby do skutku,
gdyby Skauci nie wystąpili z prośbą o wsparcie tej
inicjatywy. Oprócz zakupu nieruchomości żeńska                    
2. Drużyna Sławska wyjechała na obóz zagraniczny,
który odbył się na północy Hiszpanii, w pobliżu
miasteczka Vinuesa, prowincja Soria. 
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Pierwsza aktywność, jaka czekała harcerki obu
drużyn to olimpiada sportowa. W pierwszej części
sportowych zmagań harcerki chodziły do punktów
prowadzonych przez zastępowe, które były                      
w parach polsko-hiszpańskich. Codziennie odbywały
się stałe części wyjazdów skautowych, takie jak
Msze Święte, apele, rady zastępowych, apele
ewangeliczne, warsztaty i wiele innych. Msza Święta
niezmiennie była jednym ze wspólnych punktów
dnia. Poranne apele były bardzo uroczyste, mimo
różnych języków, można było odczuć jedność                      
i siostrzaną miłość. Oczywiście na maszcie obok
hiszpańskiej flagi powiewała nasza flaga Polski.                      
W czasie wyjazdu harcerki miały do wykonania
wspólne zadania razem ze sparowanym
hiszpańskim zastępem. Układały piosenki, uczyły się
nawzajem prawa harcerskiego w drugim języku,
pomagały mieszkańcom miasteczek i wykonały
wiele innych ubogacających zadań. Wyjazd był
możliwy dzięki środkom programu ROHIS.

Następną organizacją która skorzystała ogromnie                      
z Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych jest Royal
Rangers Polska. W RRP pracowano w sposób ciągły
na wielu płaszczyznach organizacyjnych:
wewnątrzorganizacyjnej, międzyorganizacyjnej,
współpracy zewnętrznej z instytucjami. Pracowano
również na wielu płaszczyznach metodycznych:
skauci, przyboczni, drużynowi, instruktorzy. 
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Zadania, które były podejmowane obejmowały
pracę wychowawczą w dotychczasowych
standardach jak i w zupełnie nowych formach                   
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
pozwalających na kontakt zdalny. Po raz pierwszy
organizacja stanęła przed wyzwaniem jak
organizować pracę bez wspólnych zbiórek, bez
spotkań w terenie, kiedy właśnie te działania
stanowią podstawę pracy wychowawczej.
Wolontariusze poznawali i uczyli się nowych
technologii i nowych kanałów dotarcia do swoich
podopiecznych. 

Z powodu problemów dotyczących braku
możliwości organizowania zbiórek podczas epidemii
po wakacjach wsparto nabór skautów do szczepów
poprzez zakup roll-upów reklamujących zbiórki oraz
ulotek. Skautom rozpoczynającym zbiórki we
wrześniu wręczano planery na cały rok skautowy
2020/2021, przygotowane i wyprodukowane                      
w ramach projektu. Dzięki środkom z programu
zakupiono sprzęt do Treningu Surwiwalowego.                     
Z powodu problemów związanych z epidemią
Covid-19 i brakiem możliwości spotkań zakupiono
aparat do robienia zdjęć i filmów instruktażowych     
w celu przygotowania materiałów szkoleniowych                
w formie on-line oraz zapasowe akumulatory do
pracy w terenie.
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Dodatkowo w latach 2020-2021 roku RRP
zorganizowało wspólne działania, które
popularyzowały ruch skautowy i harcerski                      
(w ramach zadania 2.): kampanię promująca ruch
skautowy pod hasłem „Całym Życiem”, spoty
telewizyjne, spoty radiowe, programy
publicystyczne w telewizji, radio i www, stronę
www.calymzyciem.pl, kampanię informacyjną                     
w mediach społecznościowych calymzyciem.pl na
platformach: Facebook, Twitter, Instagram,
konferencję naukową i warsztaty Forum                      
o Wychowaniu, konferencję naukową i podcasty
Forum o Wychowaniu, Konferencję Instruktorską
2021 i wiele innych.

W ramach projektu ROHiS stworzono stanowisko
pracy działające przy Kwaterze Głównej poprzez
oddelegowanie i zatrudnienie osoby z Komendy
Głównej RRP (koordynator ROHiS).

Jak widać na podstawie przytoczonych przykładów
w Rządowym Programie Wsparcia Rozwoju
Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-
2030 prowadzone jest wiele działań ułatwiających
funkcjonowanie wielorakich organizacji harcerskich.
Z pewnością wiele akcji pod patronatem słynnego
harcerza ,,Zośki’’ czy też czerpanie ze wzorców
Szarych Szeregów może stać się dobrym punktem
wyjścia dla kolejnych inicjatyw harcerskich. 
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Pomimo różnic w szczegółowym programie
kształtowania postaw poszczególnych
organizacjach czy też różnych zaszłości
historycznych najważniejszą cechą wszystkich
organizacji harcerskich jest wychowanie aktywnych
obywateli, zaangażowanych w sprawy Polski. We
wszystkich tym działaniach nieocenionym
wsparciem z pewnością będzie program ROHIS. 
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