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 KR Komisja Rewizyjna 
 KSMM  Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej 
 LOPP Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
 MH Zbiór Archiwaliów Muzeum Harcerstwa w Warszawie 
 Min. WRiOP Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 
 ND Narodowa Demokracja 
 NHSH Naczelny Honorowy Sąd Harcerski 
 NKS Naczelna Komenda Skautowa 
 NRH Naczelna Rada Harcerska 
 NSH Naczelny Sąd Harcerski 
 NZHP Naczelnictwo Związku Harcerstwa Polskiego 
 OPL Obrona Przeciw Lotnicza 
 OPWK Organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet 
 PAT Polska Agencja Telegraficzna 
 PCK Polski Czerwony Krzyż 
 PH Prawo Harcerskie 
 phm. podharcmistrz 
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 PiPH Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie 
 PKO Powszechna Kasa Oszczędności 
 POS  Państwowa Odznaka Sportowa 
 PTT Polskie Towarzystwo Tatrzańskie 
 PU PWiWF Państwowy Urząd  

Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego 
 PW Przysposobienie Wojskowe 
 pwd. przewodnik / przodownik 
 PZK Polski Związek Kajakowy 
 PZN Polski Związek Narciarski 
 PZU Powszechny Zakład Ubezpieczeń 
 PZŻ Polski Związek Żeglarski 
 rkps rękopis 
 SHO  Sąd Harcerski Okręgu 
 St.H. Starsze Harcerstwo 
 TUR Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego 
 WAGGGS World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
 WDH Warszawska Drużyna Harcerska 
 WF Wychowanie Fizyczne 
 WOSM World Organization Of Scout Movement 
 WU Wiadomości Urzędowe 
 YMCA Young Men’s Christian Association 
 ZAIKS Związek Autorów, Kompozytorów i Wydawców 
 ZHP Związek Harcerstwa Polskiego 
 ZHPwN ZHP w Niemczech 
 ZMW Związek Młodzieży Wiejskiej 
 ZNS Związkowe Naczelnictwo Skautowe 
 ZO Zarząd Okręgu/Oddziału 
 ZW Zjazd Walny 
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 Wprowadzenie 
Harcerstwo w całej swej historii znacząco wpłynęło na losy wielu pokoleń Polaków. 

W II Rzeczypospolitej Polskiej Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) był liczącą się w kraju 

i poza jego granicami organizacją, rozwijającą się i zwiększającą zasięg swojego 

oddziaływania. Organizacją, która stawiała sobie za cel wychowanie młodych ludzi 

i udowadniała, że jest w stanie ten cel skutecznie realizować. Przez szeregi ZHP przewinęło 

się w okresie międzywojennym kilkaset tysięcy dzieci i młodzieży, a każdy z członków 

organizacji wyniósł z harcerstwa jakiś bagaż doświadczeń, wykształconych postaw 

i przyjętych wartości. Nie mogło to pozostawać bez wpływu na resztę społeczeństwa. 

Przy różnych ocenach, jakie można wystawić różnym obszarom aktywności 

międzywojennego Związku Harcerstwa Polskiego, należy docenić też jego istotną rolę 

w budowaniu państwa i społeczeństwa II Rzeczypospolitej.  

Stan badań 

Dziwi fakt, że choć historii harcerstwa poświęcono już wiele prac, to „harcerska 

historiografia ciągle jeszcze jest skromna i merytorycznie uboga”.1 Nie inaczej wygląda 

sytuacja z opracowaniem historii harcerstwa w II RP. Większość współczesnych opracowań 

poświęconych temu okresowi to prace ograniczone zwykle do czystej faktografii. Mają one 

charakter kalendariów, kronik, wspomnień i relacji. „W efekcie dają one obraz szczegółowy, 

ale płytki w swej pozornej bezproblemowości”.2 

Bardzo mało jest prac wykraczających poza rejestrowanie kolejnych wydarzeń 

harcerskich ośrodków regionalnych, które zajmowałyby się problemowym opracowaniem 

historii harcerstwa. Jeszcze mniej prób jest poświęconych syntetycznym analizom harcerstwa 

w skali całego kraju. Pewnym tego usprawiedliwieniem jest fakt, że – jak pisał O. Fietkiewicz 

– „dopiero zaczyna powstawać teoria harcerstwa oraz siatka pojęć tej interdyscyplinarnej 

wiedzy”.3  

Opracowanie tej tematyki ciągle nie wydaje się być zadowalające. Harcerstwo, jak pisze 

E. Sikorski, dotąd „nie doczekało się pogłębionej syntezy naukowej swoich dziejów”.4 

                                                 
1 M. Kała, [praca dotycząca relacji między ZHP a mniejszościami narodowymi w II RP],  

[maszynopis w zasobach Muzeum Harcerstwa w Warszawie], s.1. 
2 Tamże. 
3 O. Fietkiewicz (red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s.5. 
4 E. Sikorski, Szkice z dziejów harcerstwa polskiego w latach 1911-1939, Warszawa 1989, s.161. 
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Jeszcze surowiej stan badań ocenia M. Miszczuk pisząc: „Brak odpowiednich opracowań 

oraz badań naukowych spowodował, że obraz dziejów harcerstwa, jaki powszechnie 

funkcjonuje jest bardzo ubogi i ogranicza się do kilku nazwisk i oraz niezbyt ze sobą 

powiązanych faktów”.5 

Nadal również, jak zauważają A. Pankowicz i J. Wojtycza, „dotychczas najpełniejszą 

bodaj próbą syntezy historii harcerstwa od jego początków do wybuchu II wojny światowej”6  

jest pozycja W. Błażejewskiego Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), która 

jest poszerzonym wydaniem Historii Harcerstwa Polskiego opracowanej w 1933r. Praca 

W. Błażejewskiego jest niezwykle cenną pomocą w poznawaniu historii ZHP, ma jednak 

wyłącznie charakter kronikarski i składa się głównie ze znacznej liczby chronologicznie 

uporządkowanych faktów bez ich pogłębionej analizy. Z nielicznych publikacji o charakterze 

opracowań problemowych można wymienić pozycję Harcerki 1911-1939. Historia, program, 

wychowanie, wydaną w Warszawie w 1990r., która dotyczy wybranych obszarów działalności 

Organizacji Harcerek w okresie międzywojennym. 

Baza źródłowa 

Podstawowym trzonem materiałów źródłowych wykorzystanych w niniejszej pracy 

były „Akta ZHP 1919-1939” zgromadzone w Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN). 

Akta te zawierają około 2 500 teczek materiałów archiwalnych w całości dotyczących 

interesującego nas okresu.7 Akta te nie są jednak kompletne – stanowią przypuszczalnie mniej 

niż połowę akt, jakie ten zespół powinien posiadać.8 Nie są też w pełni uporządkowane oraz 

stanowią tylko część zbiorów Centralnego Archiwum Harcerskiego (CAH) działającego 

od roku 1933, kiedy to Józef Sosnowski, po objęciu funkcji Dyrektora Biura Naczelnictwa 

ZHP, uznał za konieczne uporządkowanie archiwalnych materiałów harcerskich. 

Kierownikiem powstałego z jego inicjatywy CAH został Wacław Błażejewski, który 

ukończył specjalny kurs archiwalny prowadzony przez dyrekcję Archiwum Akt Dawnych 

w Warszawie. Do zbiorów CAH należało w sumie około 500 egzemplarzy książek, 

80 roczników pism harcerskich i ponad 1000 zdjęć.  We wrześniu 1939r. akta zostały 

przewiezione do Oliwy, skąd w 1945r. wojska sowieckie wysłały je do ZSRR. Zespół 

Akt ZHP znajdujący się obecnie w AAN składa się w znacznej części z akt przekazanych 

                                                 
5 M. Miszczuk (red.), Geneza harcerstwa, Warszawa 1985, s.5-6. 
6 A. Pankowicz, J. Wojtycza, Informator statystyczny do dziejów społeczno-gospodarczych Galicji. Skauting 

polski w Galicji w latach 1911-1918, Kraków-Warszawa 2000, s.5. 
7 Schemat układu inwentarza tych akt przedstawiony jest w aneksie pracy nr 13. 
8 K. Sosnowska, M. Tarakanowska, R. Wojciechowska, Inwentarz zespołu akt 76/II Archiwum Związku 

Harcerstwa Polskiego z lat 1913-1939, Warszawa 1960 [maszynopis], s.12-13. 
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przez Komitet Bezpieczeństwa Publicznego w styczniu 1956r. (około 57 mb akt w bardzo 

złym stanie), w tym także z dawnych akt CAH. Większość przekazanych akt nosiło już ślady 

prac porządkowych. Zespół uzupełniano później dwukrotnie, drobnymi ilościami 

akt harcerskich: wysegregowanymi z akt przekazanych w drodze rewindykacji ze Związku 

Radzieckiego, aktami harcerskimi z lat 1930-1939 w ilości jednej paczki, oraz przekazanymi 

przez Centralne Archiwum Wojskowe aktami ZHP w ilości około 2,5 mb.9 

Drugim, bardzo istotnym źródłem informacji, szczególnie pochodzących z kompletnych 

roczników najważniejszych czasopism harcerskich, były zbiory Muzeum Harcerstwa 

w Warszawie. Informacje o funkcjonowaniu organizacji czerpane były, m.in., ze wszystkich 

roczników „Wiadomości Urzędowych”, a także z „Harcmistrza” i „Skrzydeł” – oficjalnych 

czasopism instruktorskich męskiej i żeńskiej kadry ZHP. 

Podstawowy zbiór danych ilościowych utworzony został na potrzeby pracy 

z corocznych Sprawozdań Naczelnej Rady Harcerskiej, które regularnie publikowano; 

najpierw razem z „Wiadomościami Urzędowymi” a później jako samodzielne pozycje zwarte 

liczące kilkaset stron każda.  

Bardzo pomocny okazał się również zbiór ponad 300 prac dyplomowych, w tym około 

13 rozpraw doktorskich, zgromadzonych w Bibliotece Muzeum Harcerstwa, z których część 

podejmuje próbę problemowej analizy wybranych kwestii z historii ZHP w II RP. 

Całość została uzupełniona i zweryfikowana w oparciu o wybraną literaturę harcerską, 

której bibliografia, stworzona na potrzeby tej pracy, liczy ponad 200 tytułów, z czego około 

80 opublikowano po raz pierwszy przed 1939r. 

Metodologia i układ rozdziałów 

Metodologia analizy organizacji została oparta na sześciu obszarach wyróżnionych 

przez World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)10 i zidentyfikowanych 

jako mające największy wpływ na jakość działania i tym samym na funkcjonowanie i rozwój 

całej organizacji. Model ten zakłada, że wszystkie sześć obszarów jest ze sobą wzajemnie 

i nierozerwalnie połączone oraz, że każdy z nich jest ważny dla rozwoju organizacji jako 

całości. Dobrze funkcjonująca i rozwijająca się organizacja skautowa powinna więc być silna 

we wszystkich sześciu obszarach.11 

                                                 
9 Tamże, s.10-11 oraz J. Wojtycza, Studia i materiały z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce  

w latach 1918-1926, Kraków 2001, s.21-23. 
10 World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS)  

– Światowe Stowarzyszenie Przewodniczek i Skautek. 
11 Supporting material for the Implementation of WAGGGS’ Membership Policy,  

WAGGGS World Bureau, London 2003, s.6. 
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Model ten, stworzony do opisu i analizy działania współczesnych organizacji 

skautowych, został dostosowany do przeprowadzenia analogicznej analizy Związku 

Harcerstwa Polskiego z czasów II RP w oparciu o dostępne materiały źródłowe 

i opracowania. 

Układ rozdziałów pracy odpowiada więc sześciu obszarom wyróżnionym 

przez WAGGGS, które zostały odpowiednio poszerzone i którym została nadana autorska, 

wewnętrzna struktura problemowa podrozdziałów stworzona specjalnie na potrzeby tej pracy.  

Rozdziały pracy pokrywające się z obszarami modelu analizy są więc następujące: 

 Rozdział I. Program wychowawczy  

(w modelu WAGGGS: Educational Programme)  

 Rozdział II. Kadra (Adult Taining) 

 Rozdział III. Struktura organizacyjna (Structure and Management) 

 Rozdział IV. Finanse i baza materialna (Finance) 

 Rozdział V. Wizerunek i relacje zewnętrzne (Relationship to Society) 

 Rozdział VI. Członkowie i rozwój liczebny (Membership) 

Ponieważ model ten zakłada wzajemne zależności i przenikanie się obszarów, 

nie zawsze jest więc możliwe jednoznaczne przyporządkowanie jakiejś konkretnej 

działalności organizacji tylko do jednego obszaru, jednak ze względu na potrzebę 

uporządkowania struktury pracy, niekiedy występowała konieczność takiego właśnie 

przyporządkowania. 

Pierwszy rozdział skupia się na programie wychowawczym ZHP. Pojęcie „program” 

rozumiane jest tu zgodnie z definicją stosowaną w światowym ruchu skautowym, która mówi, 

że „program jest tym wszystkim co młodzi ludzie w harcerstwie robią (działania), w jaki 

sposób to robią (metoda harcerska) i w jakim celu (misja ZHP)”. Rozdział ten opisuje więc: 

główne cele ruchu harcerskiego, kierunki wychowania, system wartości, metodę 

wychowawczą i narzędzia metodyczne, formy pracy, rozwój specjalności harcerskich i akcji 

obozowej, technik harcerskich i inicjatyw programowych, w tym zlotów centralnych 

oraz dodatkowo rozwój wydawnictw programowych i metodycznych. 

Rozdział drugi dotyczy problematyki kadrowej, a więc opisuje: stopnie i funkcje 

instruktorskie, procedury i narzędzia pracy z kadrą, etos instruktorski, kształcenie kadr 

harcerskich oraz płaszczyzny współpracy i wymiany informacji w gronie samej kadry. 

W rozdziale trzecim opisana jest struktura organizacyjna ZHP od podstawowych 

jednostek organizacyjnych po władze naczelne, ich kompetencje, procedury i narzędzia 

kontroli oraz nadzoru, a także komunikacji wewnątrzorganizacyjnej i zarządzania informacją. 
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Rozdział czwarty poświęcony jest sprawom finansów, budżetów władz, kosztów 

i źródeł finansowania harcerstwa, majątku ruchomego i nieruchomości oraz stałym ośrodkom 

pracy harcerskiej. 

Rozdział piąty zawiera opis relacji między ZHP a otoczeniem organizacji 

oraz narzędziami służącymi do budowania tych relacji. Opisane są tu powiązania organizacji 

ze skautingiem międzynarodowym, harcerstwem poza granicami kraju, światem polityki, 

innymi organizacjami, instytucjami i władzami państwowymi. 

W ostatnim, szóstym rozdziale, przeprowadzona jest analiza rozwoju liczebnego ZHP, 

warunków i kategorii członkostwa, głównych czynników rozwoju, narzędzi planowego 

rozwoju liczebnego, a także porównanie z innymi ówczesnymi organizacjami skautowymi 

oraz rozważania nad młodzieżowym charakterem organizacji. 

Uzupełnienie tekstu rozdziałów pracy stanowią aneksy zawierające, m.in., materiały 

o charakterze metodyczno-programowym oraz materiały i instrukcje finansowo-gospodarcze. 

Praca ta, w swym założeniu miała być monografią, czyli rozprawą, w której dąży się 

do wyczerpującego i wielostronnego przedstawienia wybranego zagadnienia. 

Wielopłaszczyznowy model analizy organizacji pozwolił opisać ZHP w II RP w sposób 

wielostronny, choć zapewne nie w pełni wyczerpujący. Ewentualne braki wynikają głównie 

z konieczności oparcia się na subiektywnym wyborze dostępnych materiałów źródłowych, 

tytułów prasy i literatury harcerskiej. Ta konieczność staje się uzasadniona, jeśli zwróci się 

uwagę chociażby na fakt, że samych tytułów szeroko rozumianej literatury harcerskiej 

opublikowanych przed 1939r. można naliczyć około 1 000 pozycji zwartych, z czego 

większość jest dziś trudno dostępna.12 Analiza nieuwzględnionych materiałów, mogłaby 

poszerzyć pracę, nie wniosłaby jednak zapewne istotnych zmian do jej układu i wniosków 

końcowych. 

Organizacja a Ruch 

Rozpoczynając analizę Związku Harcerstwa Polskiego konieczne jest niekiedy 

odwoływanie się do wcześniejszych lat poprzedzających zatwierdzenia pierwszego Statutu 

w 1920r., czy nawet utworzenia samego Związku. Pierwsze lata funkcjonowania idei 

skautingu na ziemiach polskich miały duży wpływ na dalsze losy i kształt tego systemu 

wychowawczego w II RP. Miały też one znaczący wpływ, nie tylko na sprawy metodyczno-

programowe, ale również organizacyjne i wizerunkowe. Dlatego też, żeby dobrze zrozumieć 

                                                 
12 K. Wais, Publikacje dotyczące harcerstwa i skautingu przedwojennego wydane do 1939r.,  

[HTML] dostępne w Internecie: www.kamil.rzeszow.pl [dostęp: sierpień 2007]. 
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dużą organizację, jaką był ZHP, trzeba postawić też pytanie, jaki był ruch harcerski 

(skautowy)13, gdy nie istniał jeszcze jeden, ogólnopolski Związek Harcerstwa.  

W 1914r. A. Małkowski pisał, że jeszcze „polski ruch skautowy jest na ogół słaby, 

powierzchowny i ciągle grozi mu spaczenie z powodu ignorancji i zbyt małego przejęcia się 

ideą skautostwa”,14 choć przyznawał też, że później przekonał się naocznie, iż jego obawy 

były „zupełnie niesłuszne, bo gdy w jednym środowisku ognisko chwilowo przygasło, 

w innych inni ludzie pracę bardzo dobrze rozwijali i dawali rękojmię, że robota 

ich nie upadnie”.15 A. Małkowski dodawał również, że spotykał się z opiniami, iż „trudno jest 

pracować w kiepskiej organizacji”. Odpowiadał na to wówczas, że jego zdaniem, „nawet 

najgorszą organizację można przebudować” i „zmienić na prawdziwie pożyteczną 

instytucję”.16 Przyznawał również, że z początku, po zapoznaniu się z ideą skautingu, pragnął 

„stworzenia potężnej, sprawnej i silnie scentralizowanej organizacji polskiego skautostwa”. 

Z czasem jednak stwierdzał, że był to „dowód powierzchownego zaznajomienia się z Ruchem 

i młodzieńczej niedojrzałości — „Nie dostrzegałem, że są silniejsze węzły wewnętrzne 

od karbów formalnych. Ruch bez centralnej organizacji może doskonale istnieć i rozwijać się, 

organizacja natomiast centralna bez wyrobionych ludzi i bez dostatecznego zrozumienia przez 

nich idei zawsze będzie szwankować. Chociaż taka organizacja jest potrzebą, jednak należy 

uświadomić sobie, że chcąc utworzyć centralną organizację skautową, trzeba skupić w niej 

skautów nie z imienia, lecz z czynów. Dopóki to się nie stanie, punkt ciężkości będzie leżał 

gdzie indziej”.17  

Powstanie skautingu 

Twórcą koncepcji wychowania skautowego był Robert Baden-Powell. Pochodził on 

z rodziny o ciekawych tradycjach, które nie pozostawały bez wpływu na jego wychowanie. 

Ojcem Roberta Baden-Powell’a był profesor Oxfordu, który jako pierwszy duchowny 

otwarcie zadeklarował – ze znaczną krzywdą dla własnej kariery – swoje poparcie dla teorii 

Darwina.18 Pradziadkiem Roberta Baden-Powell’a (ze strony matki) był sławny admirał 

                                                 
13 Oficjalna zmiana nazewnictwa ze „skautowego” na „harcerskie” nastąpiła w wyniku decyzji IV Zjazdu 

Naczelnej Rady Harcerskiej na początku 1920r. W pracy niekiedy stosowane są te terminy zamiennie, 
szczególnie jeśli odnoszą się do skautingu/ruchu harcerskiego na ziemiach polskich, tak jak były one 
wówczas również zamiennie stosowane.  

14 A. Małkowski, Jak skauci pracują, Kraków 1990, [reprint wydania: Kraków 1914], s.294. 
15 Tamże, s.203. 
16 Tamże, s.324. 
17 Tamże, s.320. 
18 Deklaracja ta miała zapewne wpływ nie tylko na karierę naukową duchownego, ale i przekładała się na status 

społeczno ekonomiczny całej rodziny. R. Baden-Powell wspomina, że gdy miał trzy lata, jego ojciec zmarł, 
a on sam „nie wzrastał więc w dobrobycie”. Oznaczało to służbę w wojsku za niewielką pensję i konieczność 
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Horatio Nelson — m.in. zwycięzca w bitwie pod przylądkiem Trafalgar nad połączoną flotą 

Francji i Hiszpanii.19 Z kolei matka Roberta – Henrietta Grace – była córką admirała Smyth’a, 

potomka kapitana John’a Smith’a, który odkrył w 1606r. Wirginię. Kapitan John Smith miał 

zostać uwięziony przez Indian i ocalony od śmierci dzięki wstawiennictwu Pokahontas – 

córki wodza Powatana.20  

Już w wieku 8 lat Robert Baden-Powell spisał na kartce papieru wartości, według 

jakich chciałby postępować w dorosłym życiu i nadał im tytuł Laws for me when I am old 

(“prawa dla mnie, gdy będę stary”). Wyraźne ślady tych przemyśleń można dostrzec, 

w stworzonym przez niego, wiele lat później, prawie i przyrzeczeniu skautowym. 

Baden-Powell był oficerem armii brytyjskiej zaangażowanym w obronę Mafekingu 

(1899-1900). Stamtąd też wyniósł przełomowe doświadczenia z pracy z małymi grupami 

chłopców, organizując ich do służby pomocniczej (dostarczania poczty, przekazywania 

wiadomości itp.). Baden-Powell zauważył wówczas, że nawet bardzo młodzi chłopcy 

są w stanie samodzielnie i skutecznie realizować powierzone im odpowiedzialne funkcje 

i zadania.21  

Pierwszy eksperymentalny obóz skautowy zorganizowany został w 1907r. na wyspie 

Brownsea. Jego uczestnikami – jak podawał Baden-Powell – byli: „wychowankowie szkoły 

z Eton, chłopcy z East End, z członkami Brygady Boyów oraz z chłopcami sklepowymi”.22 

Było to dwudziestu chłopców z różnych warstw społeczeństwa brytyjskiego, co – samo 

w sobie – było już wówczas rewolucyjnym podejściem do problematyki wychowawczej. 

Doświadczenia z obozu letniego pozwoliły Baden-Powell’owi ukończyć pracę nad pierwszym 

podręcznikiem do skautingu.23 Rozwój skautingu spowodował, że gen. Baden-Powell 

zdecydował się w 1910r. zrezygnować ze służby wojskowej i poświęcić się sprawom ruchu.24 

Po zbadaniu przez Radę Koronną metod, celów i organizacji ruchu skautowego, brytyjska 

organizacja skautowa została wpisana do Royal Charter, co było prestiżowym 

                                                                                                                                                       
drastycznych oszczędności np. rezygnacji ze śniadań czy obiadów w kantynie. Zob. R. Baden-Powell, 
Wędrówka do sukcesu (Rovering to Success), Kraków 2005 [pierwsze wydanie oryginału: 1922], s.43  
oraz An Official History of Scouting, London 2006, s.13. 

19 A. Wiśniewski, Korzenie harcerstwa polskiego, Warszawa 1998, s.3. 
20 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.196. 
21 An Official History..., dz. cyt., s.22. 
22 R. Baden-Powell, Moje przygody i przeżycia, Lwów 1937, s.186. 
23 R. Baden-Powell, Scouting for Boys, London 1908 – pozycja ukazała się w 6 częściach, z których pierwsza 

została wydana 15 stycznia 1908r. Do 1913r. podręcznik tylko w języku angielskim wydany został  
w 7 wydania i w 18 nakładach obejmujących łącznie 250 000 egzemplarzy. Obecnie Scouting for Boys  
jest jedną z najlepiej sprzedających się książek na świecie, zaraz po Biblii, Koranie i Małej czerwonej 
książeczce Mao Zedong’a. Zob. An Official History..., dz. cyt., s.38 oraz A. Małkowski, Jak skauci pracują, 
dz. cyt., s.243 oraz A history of success [w:] „Scouting”, London, October/November 2006, s.72. 

24 J. Wojtycza, Skauting polski w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim w latach 1910-1919, Kraków 2000, s.16. 
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odpowiednikiem statusu organizacji pożytku publicznego, przyznawanego później w Polsce 

najbardziej wartościowym dla państwa i społeczeństwa organizacjom.25 

Skauting na ziemiach polskich 

Pierwsza informacja o skautingu na ziemiach polskich pojawiła się 2 października 

1909r. w 40 zeszycie warszawskiej gazety „Świat” w artykule pt. Na drodze do stałej armii, 

podpisanym „Londyn-Fox” i ilustrowanym zdjęciami Baden-Powella w mundurze 

skautowym oraz ośmiu skautów wspinających się pod górę.26 Jest więc to najstarszy polski 

tekst o skautingu, a nie – jak często w literaturze można spotkać – artykuły prof. Edmunda 

Naganowskiego.27 Edmund Naganowski dostarczył oryginał Scouting for Boys sekretarzowi 

Wydziału Związkowego „Sokoła”, a ten przekazał go M. Neugebauerowi, przedstawicielowi 

Polskiego Związku Wojskowego, który złożył obietnicę przetłumaczenia działa Baden-

Powella na język polski.28 

Książka Scouting for Boys została przekazana do tłumaczenia 21-letniemu studentowi – 

A. Małkowskiemu – jako kara za spóźnienie na zebranie kursu instruktorskiego Polskiego 

Związku Wojskowego w listopadzie 1909r. we Lwowie.29 A. Małkowski nie spieszył się 

z tłumaczeniem, do czasu, kiedy ponownie naraził się komendantowi kursu, tym razem 

za „niesforne zachowanie w czasie ćwiczeń taktycznych w terenie”. Komendant 

oddał Małkowskiego pod Sąd Wojskowy30, który za: „niesubordynacje, lekceważenie 

obowiązków i demoralizację”, skazał Andrzeja Małkowskiego na 24 godzinny 

areszt domowy, a jako rehabilitację nakazał przetłumaczyć Scouting for Boys do 15 kwietnia 

1910r.31 A. Małkowski książkę wówczas przetłumaczył dość wiernie, pomijając jednak 

niektóre mniej istotne fragmenty oraz wprowadzając elementy związane z tradycją i kulturą 

polską.32 Tłumaczenie zostało skierowane na zlecenie „Sokoła” do druku w marcu 1911r. 

Nakład wyniósł 1 200 egzemplarzy i 300 tzw. „bibuł” – druków na cieńszym papierze, 

łatwiejszych do przemycania i rozpowszechniania w zaborach rosyjskim i pruskim.33  

                                                 
25 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.252. 
26 E. Głowacka-Sobiech, Twórcy polskiego skautingu – Olga i Andrzej Małkowscy, Poznań 2003, s.59-60. 
27 Bi-bi [Boys Brigade] i Bi-es [Boys Scouts], „Słowo Polskie”, nr 536 i 538, Lwów, 16 i 17 listopada 1909r. 

[podaję za:] H. Bagiński, Geneza polskiego skautingu, Warszawa 1998 [reprint wydania: Warszawa 1937]. 
28 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.65. 
29 H. Bagiński, dz. cyt., s.15. 
30 W składzie sądu byli: H. Bagiński, A. Sienkiewicz i B. Biskupski. Zob. E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.66. 
31 H. Bagiński, dz. cyt., s.17. 
32 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.67-68. 
33 M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.29. 
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Rola „Sokoła” i „Zarzewia” w powstaniu harcerstwa 

Dla „Sokoła” ruch skautowy był lekarstwem na kryzys tej organizacji. 

Według H. Bagińskiego związanego z „Zarzewiem”34, „Sokół” był wówczas w „stanie 

zamierania [...] bez młodzieży, która stroni od Sokoła i goni za modnymi wówczas sportami, 

Sokół zaś pozostał tylko ze starszymi. Garnięcie się nas – młodzieży – do Sokoła powitano 

z radością, byliśmy pierwsi z tych, którzy podjęli inicjatywę w kierunku zbliżania młodzieży 

do Sokoła i dlatego nam, a nie komu innemu, sekretarz Sokoła, Stanisław Biega, proponował 

wprowadzenie skautingu angielskiego w Polsce”.35 „Sokół” – jak zauważała E. Grodecka – 

„zorientował się szybko, jaką potęgą mogłoby się stać Sokolstwo polskie, gdyby 

otrzymywało stale przypływ nowych członków, wyrobionych już w drużynach 

skautowych”.36 „Sokół” miał więc własny interes w rozwoju skautingu na ziemiach polskich i 

jego władze nie przewidywały, że posłuży on również za rodzaj swoistego inkubatora 

polskiego ruchu skautowego, który z czasem przekształci się w samodzielną organizację. 

Takie „inkubowanie” było początkowo korzystne także dla drużyn skautowych, 

gdyż pozwalało uniknąć problemów ze strony władz państwowych przy rejestrowaniu nowej, 

polskiej organizacji skautowej i korzystać z ugruntowanego autorytetu jaki „Sokół” posiadał 

już w społeczeństwie.37 

Relacje między „Sokołem” a „Zarzewiem” były jednak bardziej skomplikowane, 

niż sugerowałyby to powyższe cytaty. Nieco inne tło dla powstania skautingu przy „Sokole” 

przedstawiał w swoim artykule z 1931r. K. Zachert. Pisał wówczas:  

„Natknięto się jednak na trudności natury politycznej. Zwierzchnie władze Sokoła opanowane 

były przez Narodową Demokrację [ND], która straciwszy na rzecz Zarzewia prawie całą 
                                                 

34 „Zarzewie”, czyli Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewiackiej, działała od maja 1909r. 
do lutego 1920. „Zarzewie” wyodrębniło się ze Związku Młodzieży Polskiej „Zet” i przekształciło Polski 
Związek Wojskowy w Organizacje Armia Polska. Zarzewiacy zdołali przyciągnąć większość młodzieży 
„Petu” (organizacji młodzieży szkół średnich) z której tworzyli Oddziały Ćwiczebne. Od 1911r. zakładali 
Polskie Drużyny Strzeleckie. W roku 1911/12 Organizacja Armia Polska  Polskie Drużyny Strzeleckie 
skupiały około 700 członków. Przed I wojną światową zarzewiacy obejmowali około 10 tys. osób z czego 
5 tys. w Polskich Drużynach Strzeleckich. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.520. 

35 H. Bagiński, dz. cyt., s.14. 
36 E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Część I: 1911-1914, Warszawa 1937, s.35-48 

[cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.30. 
37 E. Sikorski, dz. cyt., s.14. 

A. Małkowski pisał, że „wprawdzie wydane przez Wiedeń przepisy nie pozwalają dotąd uczniom 
gimnazjalnym należeć do żadnych towarzystw ani organizacji w charakterze członków, czy uczestników, 
czy gości – ale minęły już te czasy, kiedy urzędnik-Polak przestrzegał literalnie wydawanych przez zaborcę 
rozkazów”. Zob. A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowskiego w Polsce [w:] A. Małkowski, O. Małkowska, 
Archiwalia. Wybór tekstów, Kraków 1989, s.103-122 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo 
a narodziny i początki II Rzeczypospolitej (1910-1924). Antologia tekstów historycznych i literackich, 
Część I,  Warszawa 1998, s.55. 
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posiadaną przez siebie młodzież gimnazjalną w dwóch zaborach, Galicji i Kongresówce, 

patrzyła na Zarzewie jak na swego wroga i nie chciała go na teren Sokoła wpuścić. Projekt 

utworzenia w Sokole skautingu był przez ND zwalczany nie dla samej idei, lecz ze względu 

na źródło, skąd płynęła ta inicjatywa. Poza liczną grupą Narodowej Demokracji, 

była w Sokole mniej liczna i zmajoryzowana grupa polityczna, tak zwanych starych sokołów, 

żartobliwie nazywanych »matadorami«. Grupa ta, wierna starej tradycji Sokoła, nie zapalała 

się do skautingu, ale nie miała żadnych uprzedzeń politycznych, a będąc przez narodowych 

demokratów majoryzowana, mogła być przeciw nim wygrywana. Wykorzystując 

te dwa momenty: zainteresowanie ND skautingiem i niechęć matadorów do ND potrafił 

Neugebauer, sekundowany przez Bagińskiego, wytworzyć tak silny nacisk na Sokoła, 

że zgodził się on w zasadzie na skauting, a wydział Sokoła postanowił wydać drukiem 

przetłumaczoną przez Małkowskiego książkę Baden-Powella. Jednakże natrafiono na wstępie 

na mnóstwo trudności technicznych, uniemożliwiających rozpoczęcie akcji. By sprawę 

zepchnąć z martwego punktu, Komenda Naczelna OAP38 zorganizowała w czasie świąt 

Wielkanocy 1911r. kurs instruktorów w Brzuchowicach pod Lwowem, stwarzając pozór, 

że jeżeli Sokół nie zdecyduje się, to skauting będzie zorganizowany poza nim. Groziło 

to Sokołowi utratą tych szczupłych wpływów na młodzież, które ostatnio posiadał. Z drugiej 

strony kurs brzuchownicki był dowodem, że groźba porwania młodzieży skautingiem nie była 

gołosłowna. Ten moment przeważył szalę: zdecydowano się przystąpić do organizowania 

skautingu”.39 

Intensywny rozwój skautingu pod kuratelą „Sokoła” spowodował, że władze „Sokoła” 

nie chciały dopuścić do utworzenia niezależnej organizacji harcerskiej. Oznaczałoby to utratę 

wpływu na dalszy rozwój skautingu i jednocześnie duże osłabienie znaczenia „Sokoła” 

w społeczeństwie, który „okres swojej świetności dawno już miał za sobą”.40 Inaczej 

tę kwestię postrzegała sama skautowa młodzież sokola, która, żeby uczestniczyć w zjeździe 

ZHP, gotowa była złamać zakaz wyjazdu i pojechać na własną rękę — „jeżeli druh Naczelnik 

[dr K. Wyrzykowski] nas nie wydeleguje, to my sami pojedziemy”.41 Dążenia 

                                                 
38 OAP – Organizacja Armii Polskiej – frakcji wojskowej młodzieży zarzewiackiej. 
39 K. Zachert, Powstanie skautingu [w:] „Zarzewie. Kwartalnik poświęcony sprawom polityki państwowej 

i historii ruchu zarzewieckiego”, Warszawa 1931, nr 2-3, s.87-94 [podaję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., 
s.66. 

40 I. Kozimala, Odradzanie się skautingu na terenie wschodniej części Galicji w pierwszych latach 
niepodległości Polski (1918-1920) [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-
2006, Rzeszów 2006, s.167. 

41 Protokoły z posiedzeń Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Harcerskiej z udziałem delegacji NKS 
z dnia 16 i 17 kwietnia 1919r. w Warszawie [cytuję za:] I. Kozimala, Odradzanie się skautingu..., 
dz. cyt., s.177. 
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do usamodzielnienia się harcerstwa wspierały znane światu skautowemu osoby. 

Ks. Mauersberger stwierdzał przykładowo, że „Sokół nie może rządzić harcerstwem”, 

zauważając przy tym, że „sokoli jednak mogą być harcerzami”. „Gdy dziecko jest małe, 

potrzebuje niańki, lecz gdy jest dorosłe – niańka jest niepotrzebna. Sokół powinien i musi dać 

swobodę harcerstwu”.42  

Zatwierdzenie Statutu ZHP przez Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia 

Publicznego (WRiOP) w marcu 1920r. było „de facto” postawieniem władz „Sokoła” 

przed faktem dokonanym i zmuszeniem ich tym samym do przekazania podległych im drużyn 

do Związku Harcerstwa Polskiego. Kosztem takiego posunięcia były, wyraźnie 

manifestowane, zimne relacje pomiędzy Naczelną Komendą Skautową we Lwowie a ZHP.43 

Geneza harcerstwa44 

Wśród opracowań autorów zajmujących się genezą harcerstwa, można wyróżnić dwa 

główne poglądy. Zwolennicy pierwszego twierdzą, że harcerstwo wywodziło się w prostej 

linii z baden-powellowskiej koncepcji ruchu skautowego, której idea została przy tym jedynie 

nieco „spolszczona”.45 Natomiast inni autorzy uważają, że harcerstwo jest syntezą różnych 

nurtów istniejących wówczas na ziemiach polskich (w tym skautingu) i że powstałoby nawet 

wtedy, gdy koncepcja skautingu Baden-Powella nie pojawiłaby się wcale.46 Wydaje się, 

że tego typu stwierdzenia grzeszą nadmiernymi uproszczeniami oraz patrzeniem na genezę 

harcerstwa przez pryzmat ideologiczny. Przez to żadne z nich nie oddaje dość dobrze 

ówczesnej rzeczywistości. 

                                                 
42 Tamże, s.181. 
43 Zob. szerzej: Tamże, s.174-175. 
44 Szerzej o genezie harcerstwa pisali, m.in.: J. Wojtycza, Geneza i początki ruchu skautowego w Małopolsce. 

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006; E. Sikorski, 
dz. cyt. oraz K. Zachert, dz. cyt., s.64-69. 

45 Przykładowo prof. dr Łempicki pisał: „Idea skautowa została na ziemiach polskich jakby spolszczona, 
unarodowiona po myśli naszych tradycji wychowawczych”. Zob. S. Łempicki, Polskie tradycje 
wychowawcze, 1936, s.95.  

46 „Potrzeba syntezy stała się paląca – pisał T. Strumiłło – Za ciasno było młodzieży wśród dokonujących się 
przeobrażeń i kształtujących się wielostronnych dążności [...]”. Zob. T. Strumiłło, Nasze dzieje [w:] 
„Harcmistrz”, Warszawa 1925, nr 2, s.13-14 oraz nr 3, s.29-30 [cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.51. 
S. Sedlaczek pisał natomiast: „Harcerstwo powstała jako synteza różnych prądów narodowowychowawczych, 
a skauting jest tylko jednym jego źródłem genetycznym” oraz „można śmiało powiedzieć, że nawet 
bez skautingu jakiś ruch do niego podobny byłby powstał u nas w rozwoju tych idei i metod, jakie 
na ziemiach polskich zrodziły się”. Zob. S. Sedlaczek, Geneza skautingu i harcerstwa. Szkic w 25-lecie 
harcerstwa, Warszawa 1936 [podaję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.84 oraz S. Sedlaczek, Źródła ruchu 
harcerskiego [w:] „Skaut”, Lwów 1931, nr 1-8, s.110-113 [cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.55. 
B. Zimmer stwierdzał natomiast, że „podstawę ideologiczną harcerstwa kształtowały [...] trzy dążności: 
a) etyczno-religijna, b) wolnościowa, i c) odrodzenia fizycznego”. Zob. B. Zimmer, Wychowanie harcerskie, 
Lublin 1939, s.26-27. 
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Przede wszystkim trzeba stwierdzić, że przed pojawieniem się koncepcji skautingu 

istniały na ziemiach polskich organizacje zainteresowane młodzieżą o celach, które jak się 

wkrótce miało okazać, były często pokrewne z celami ruchu skautowego, gdyż dotyczyły 

wychowania nowych pokoleń młodych ludzi. Jednakże T. Strumiłło pisząc w 1919r. 

o A. Małkowskim stwierdzał, że ten „uznając konieczność spolszczenia skautingu, nie chciał 

dopuścić do ściągnięcia go na poziom banalnych organizacyjnych wzorów krajowych. 

Toteż od początku z całym naciskiem nawoływał do wierności dla wzoru Baden-Powell’a, 

twierdząc, że dopiero w realizacji jego będziemy mogli odczuć i zrozumieć istotny sens 

wychowawczy jego szczegółów i dopiero wypróbowując je zdołamy trafnie osądzić, 

co w nich warto zmienić zgodnie z pewną odmiennością typu psychicznego polskiego. 

Na razie wprowadzajmy tylko treść polską do życia uczuciowego i umysłowego na miejsce 

treści angielskiej, formy jednak zachowajmy możliwie jak najwierniej baden-powellowskie. 

Gdyby nie bezwzględny upór Małkowskiego w tym punkcie, kto wie jakim już dotąd nasze 

Harcerstwo uległoby wypaczeniom i ile odrębnych lokalnych wariacji by natworzyło”.47 

Sam Małkowski stwierdzał: „Nie jestem ślepym zwolennikiem Anglików [...] Jeśli 

[...] będziemy korzystać bez żadnych pośredników z dorobku cywilizacyjnego narodów 

zachodnich, niewątpliwie dużo będziemy mogli skorzystać. [...] Jednakże nie nawołuję 

do naśladowania w skautostwie Anglików, lecz do naśladowania Baden-Powell’a. Naturalnie, 

skoro i my i Anglicy będziemy słuchali wskazówek jednego człowieka, nasze skautostwa 

będą podobne. [...] Gdyby Baden-Powell, skutkiem jakiegoś kaprysu losu, urodził się nie 

Anglikiem, lecz Meksykaninem, również byłby dla mnie wzorem [...] nawoływania, ażeby 

trzymać się wzoru angielskiego [...] są jedynie następstwem ujemnych doświadczeń, jakie 

wśród skautów polskich poczynili ludzie bardzo skorzy do »polszczenia« a za leniwi, 

by poznać wzór, który chcą przerabiać. Jako autor pierwszego polskiego podręcznika 

skautostwa oraz założyciel i redaktor lwowskiego »Skauta«, w pierwszym roku jego istnienia 

sam poczyniłem wiele takich »spolszczeń« i dziś musze wyznać, że większość ich była 

nieudana lub zbyteczna; gdybym wówczas znał lepiej oryginał, wiele z tych zmian bym 

zaniechał”.48  

Podobnie pisał E. Piasecki w grudniu 1918r. – jeden z autorów Harców młodzieży polskiej – 

„Rozbieżność czterech związków w różnych drobiazgach powstała stąd, że w każdym z nich 

na swój sposób wzięto się do »poprawiania« Baden-Powella. Dziś już cały szereg 

najpoważniejszych pracowników harcowych doszedł do przekonania, że większość owych 
                                                 

47 „Harcmistrz” 1919, nr 5 [cytat za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.83. 
48 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.307-310. 
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»poprawek« nie ma poważnego uzasadnienia, a wiele z nich nawet psuje genialne dzieło 

angielskiego reformatora [...]”.49 

Interesujące jest, że ks. Lutosławski, krytykując przy tym zarówno Małkowskiego, Schreibera 

i Piaseckiego pisał, że „nie trzeba się wcale upierać przy angielszczyźnie – na odwrót, gdzie 

można, trzeba swojskie elementy do naszej pracy wnosić i twórczo budować polski skauting, 

wyższy bodaj od angielskiego. Ale przy tej twórczości pracy o tym trzeba pamiętać, by wyżej 

iść, a nie spadać, by istoty rzeczy nie zaprzepaścić pod pozorami swojskiego 

przystosowania”.50 

Zasługą koncepcji Baden-Powella było to, że pojawiła się ona w odpowiednim czasie 

i trafiła na podatny dla jej rozwoju grunt. Koncepcja ta była kompleksowym systemem 

wychowawczym, więc polskie organizacje, reprezentujące dotąd różne nurty i kierunki 

wychowania, potrafiły znaleźć w skautingu obszary, którymi były szczególnie 

zainteresowane. To z kolei spowodowało zauważalne zjednoczenie wysiłków w rozwój 

polskiego skautingu, który rzeczywiście uległ „spolszczeniu”, głównie w sensie terminologii 

i treści programowych. Jednak fundamentalne założenie metodyczne i ideologiczne pozostały 

takie same.51 Twórcy harcerstwa skupili się na rozszerzeniu, bądź przeformułowaniu tych 

obszarów, którymi były szczególnie zainteresowane ich organizacje, ale które w koncepcji 

skautingu już wcześniej istniały. I tak członkowie „Zarzewia”52 zastąpili ideę służby państwu 

(imperium brytyjskiemu), ideą militarnej walki Polaków o własne, suwerenne państwo, 

co było w tamtej sytuacji politycznej czymś – przynajmniej dla zarzewiaków – naturalnym 

i dość oczywistym.53 Elsi zainteresowali się wskazaniami etycznymi skautingu i bliskimi im, 

                                                 
49 E. Piasecki, Przedmowa do wydania trzeciego [w:] M. Schreiber, E. Piasecki, Harce młodzieży polskiej. 

Na podstawie dzieła gen. R. Baden-Powella pt. „Scouting for Boys”, Wyd. IV, Łódź 1999  
[reprint wydania: Lwów 1917], s.10. 

50 J. Zawada, Czuj Duch! Szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu, Kraków 1913, s.20 [cytuję za:] 
K. Blusz, Ewolucja modelu wychowania skautingu w harcerstwie 1909-1945, Kraków 1988, s.46-47. 

51 Trudno się więc zgodzić z J. Chrabąszczem, który pisze, że „harcerstwo powstając jako ruch o charakterze 
patriotyczno-niepodległościowym swój rodowód czerpie ze skrajnie odmiennych pozycji etyczno-moralnych 
w stosunku do skautingu Baden-Powell’a [...]”. Por. J. Chrabąszcz, Etos harcerski rezonansem tradycji oraz 
kultury społeczeństwa i narodu [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, 
Rzeszów 2006, s.17. 

52 „Zarzewie” czyli Organizacja Młodzieży Niepodległościowej Zarzewiackiej wyodrębniła się z „Zetu” – 
tajnego Związku Młodzieży Polskiej w maju 1909r. Jej członkiem był, m.in. Andrzej Małkowski. 
Zob. E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.57. 

53 Aspiracje poszczególnych prądów skutkowały sporami między organizacjami, konfliktami i dość ostrą 
wzajemną krytyką. Przykładowo T. Strumiłło pomijał zasługi „Zarzewia” w tworzeniu harcerstwa, 
a Komendant Naczelnej Komendy Skautowej – K. Wyrzykowski – był, jak pisze E. Głowacka-Sobiech, 
„przeciwny wszelkim konspiracjom młodzieży i uważał, że działania Małkowskiego mają piętno 
separatyzmu”. Zob. E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.83 i 94-95. 
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a lansowanymi również przez Baden-Powella, koncepcjami wstrzemięźliwości i ofiarności.54 

Z kolei „Sokół” dostrzegł w skautingu szansę na ogarnięcie programem wychowania 

fizycznego szerokiej rzeszy młodych ludzi, którzy do „Sokoła” nie garnęli się dotąd zbyt 

chętnie. Przy czym wpływy każdego z tych nurtów nie tylko się w skautingu uzupełniały, 

ale również wzajemnie równoważyły i kontrolowały.55 Przykładowo T. Strumiłło w swoich 

wspomnieniach pisał, że A. Małkowski „wpływ elsów w powstającym polskim ruchu 

skautowym uważał za konieczny dla zrównoważenia niebezpieczeństwa jednostronnego 

militaryzmu, jak z drugiej strony obawiał się ciasnoty politycznego partykularyzmu grupy 

zarzewiackiej, do której sam należał”.56  

Najbardziej istotne w tych rozważaniach, nie wydaje się jednak dzisiaj stwierdzenie 

co było najbardziej istotnym czynnikiem w genezie harcerstwa, ale to, że w oczach 

przedstawicieli tych wszystkich nurtów i organizacji polskich skauting był wówczas 

postrzegany jako synteza idei i metod tych organizacji. To, że w ten, a nie innych sposób, 

baden-powellowska idea skautingu została zrozumiana, umożliwiło połączenie wysiłków 

organizacyjnych znacznie różniących się od siebie przecież nurtów w jednym, nowym 

dla społeczeństwa ruchu harcerskim. 

Każda z tych organizacji wniosła więc do skautingu swoje doświadczenia i aspiracje, 

nadając w ten sposób polskiemu harcerstwu pewne charakterystyczne cechy. Jednak 

wszystkie fundamentalne założenia metody wychowawczej i wartości obecne w idei 

skautingu znalazły swoje miejsce także w polskim ruchu harcerskim. Tym samym można 

powiedzieć, że Związek Harcerstwa Polskiego z pewnością nie był taki sam jak organizacje 

skautowe w innych krajach, ale z całą stanowczością trzeba również stwierdzić, że – podobnie 

jak i inne organizacje skautowe – był on częścią tego samego co one, światowego ruchu 

skautowego, skupiającego młodych ludzi z krajów całego świata wokół tych samych 

fundamentalnych wartości i zasad działania. 

                                                 
54 Zainteresowanie Elsów skautingiem był tym bardziej zrozumiałe, że sam R. Baden-Powell wspominał, 

że podczas pobytu w wojsku „nie palił, ani nie sięgał po trunki”. Więc, dla Elsów, założyciel skautingu 
własną postawą potwierdzał, że ma przekonania bardzo zbieżne z poglądami samych Elsów.  
Zob. R. Baden-Powell, Wędrówka do sukcesu..., dz. cyt., s.43. 

55 Koncepcje i tradycje „Sokoła”, „Zarzewia” i „Eleusis” miały z pewnością największy wpływ na ostateczny 
kształt ruchu harcerskiego, jednak nie były to jedyne koncepcje z których harcerstwo czerpało. Przykładem 
może być tu dorobek dr Henryka Jordana i jego inicjatywa organizowania „parków jordanowskich”.  
Zob. S. Sedlaczek, Źródła ruchu..., dz. cyt., s.110-113 [cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.57. 

56 T. Strumiłło, Kilka wspomnień z roku 1910 [w:] „Skaut”, Lwów 1935, T. XXII, nr 304, Numer Zlotu 
Jubileuszowego, s.10-11 [cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.48. 



 Program wychowawczy  

1. Cele, wartości i kierunki wychowania harcerskiego  

1.1. Główne cele ruchu harcerskiego  

Nadrzędne cele skautingu i harcerstwa 

Cele harcerstwa były nierozerwalnie związane z celami światowego ruchu skautowego. 

W dyskusjach nad tym, jaki powinien był polski skauting, zawsze liczono się z opiniami 

twórcy koncepcji wychowawczej i założyciela skautingu brytyjskiego – gen. R. Baden-

Powella, który na długo pozostawał niekwestionowanym autorytetem w tych sprawach.  

W klasycznej pozycji – Wskazówki dla skautmistrzów (harcmistrzów), R. Baden-Powell 

podejmował rozważania związane z tożsamością i celami skautingu, wyraźnie zaznaczając 

także, czym na  pewno – jego zdaniem – skauting nie był i być nie powinien: „Doświadczenie 

na różnych polach okazuje, że są pewne niebezpieczeństwa, których należy unikać, 

by nie wypaczyć skautingu. Inaczej może się on wyrodzić w komercjalizm, albo też może 

zboczyć w ślepe kanały, które nigdy nie wiodą na pełne morze. Tu zatem wymienię kilka 

rzeczy, którymi skauting nie jest:  

 Nie jest Skauting organizacją dobroczynną dla ludzi »z towarzystwa«  

mającą na celu pomoc biednym dzieciom.  

 Nie jest Skauting szkołą z określonym ściśle programem i wymaganiami 

egzaminacyjnymi.  

 Skauting nie jest oddziałem oficerów i cywilnych, wyrabiającym męstwo 

w chłopcach i dzielność w dziewczętach.  

 Skauting nie jest biurem gońców, utworzonym dla wygody publiczności.  

 Skauting nie jest wystawą, gdzie osiąga się powierzchowne wyniki 

przez wynagradzanie oznakami, medalami itp.  

To wszystko są rzeczy zewnętrzne, szczegóły lub pozory, brane przez nieświadomych rzeczy 

za całość, za istotę skautingu. Wyrobienie skautowe natomiast w całości dotyczy 

wewnętrznych wartości człowieka, na nich się opiera i rozwija”.1 

W 1929r., w opracowaniu Scouting and Youth Movements, Baden-Powell pisał jeszcze 

następująco: „Ruch jest nie-militarny, nie-polityczny, nie-sekciarski, nie-klasowy. Naszym 
                                                 

1 R. Baden-Powell, Wskazówki dla harcmistrzów. Czym skauting nie jest? [w:] „Wiadomości Urzędowe”, 
grudzień 1923, nr 12, s.141-142. 
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pragnieniem jest pomóc chłopcu – a przede wszystkim uboższemu chłopcu – do osiągnięcia 

sposobności, której w przeszłości zbyt często mu brakowało, stania się szanującym siebie, 

szczęśliwym, cieszącym się powodzeniem obywatelem, przesiąkniętym ideą służby 

bliźnim.”2  

Powyższe opinie zdawały się w znacznym stopniu podzielać władze i kadra 

instruktorska ZHP. Przykładowo A. Pawełek w Gawędach instruktorskich pisał następująco: 

„Trzeba mieć odpowiednio wyrobiony pogląd na spełnianie »dobrego uczynku«, o który nas 

proszą ze wszystkich stron. W Anglii, aby uzyskać pomoc skautów w zbieraniu ofiar, 

w utrzymaniu porządku, w posłudze – trzeba mieć na każdy raz pozwolenie Głównej 

Kwatery. U nas każdy przychodzi z żądaniem i obraża się w razie odmowy, gdy drużynowy 

nie da swych chłopców na żebraninę i posługi. [...] Skauting to system wychowania, 

a nie pogotowie robocze. [...] A może chłopcy nie mają tyle czasu, a może ważniejszym 

dla drużyny jest, aby poszli na wycieczkę, niż sterczeli w mieście, żeby wolne popołudnie 

zużyli na zbiórkę, a nie na obsługiwanie bufetu [...] Harcerstwo jest obowiązane do niesienia 

pomocy, ale ma przede wszystkim, własne zadania wychowawcze, których nie może 

poświęcać dla posług nie zawsze pierwszorzędnej natury”.3 Trzymanie się wskazówek Baden-

Powella powodowało, że Związek Harcerstwa Polskiego, mimo swej własnej specyfiki, 

pozostawał uznawany w pełni za organizację skautową, a jego działalność krajowa 

i zagraniczna oraz udział w pracach międzynarodowych struktur skautowych – szczególnie 

w latach trzydziestych – nadawał kierunek całemu ruchowi skautowemu.  

Harcerstwo, mimo że w swojej historii stawiało sobie różnorodne zadania, 

to od początków swego istnienia przyjęło misję, którą można zdefiniować jako wychowanie 

określonego typu człowieka oraz jednoczesne przygotowanie go do życia i dobrego 

pełnienia w społeczeństwie ról osoby dorosłej. Było to nieodłącznie związane z faktem, 

że harcerstwo postrzegano nie tylko jako „system wychowawczy”, ale równocześnie jako 

„prąd ideowy”.4 Dlatego też już w pierwszych latach istnienia ZHP postulowano, 

aby przygotowywać młodzież „do życia takiego, jakim ono jest – ludzi dzielnych, śmiałych 

zwycięzców życiowych przeciwności”.5 Przy czym ZHP nie wychowywało młodych ludzi 

tylko i wyłącznie do życia w społeczeństwie „takim, jakim ono było”. Zawsze dążono 

                                                 
2 R. Baden-Powell, Scouting and Youth Movements, Benn’s Sixpessy Library, nr 82, London 1929, s. 79  

[cytuję za:] „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1929, nr 8-9, s.94. 
3 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie. Wybór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej 

i kierowników, wyd. III, Warszawa 1921, s.49-50. 
4 B. Zimmer, dz. cyt., s.90. 
5 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.7. 



 27

do ukształtowania takiego typu człowieka, który nie tylko sobie poradzi w ówczesnym 

społeczeństwie, ale także będzie w stanie przyczynić się do wzniesienia tego samego 

społeczeństwa na wyższy poziom. Było to zgodne z poglądami takich teoretyków 

wychowania obywatelskiego jak Fryderyk Foerster, który pisał: „najgłębsze wychowanie 

obywatelskie nie polega na samym tylko przystosowywaniu do życia społecznego, lecz 

na umocnieniu charakteru osobistego wobec nacisku większości”.6  

W tym też duchu pisał o harcerstwie T. Strumiłło w 1924r. — „A czymże byłoby 

harcerstwo nie realizujące swych ideałów?! Kłamstwem, hipokryzją, demoralizacją! Zdradą 

własnej przeszłości i przyszłości i gorzkim zawodem dla społeczeństwa, oczekującego 

od harcerstwa nie tylko usprawnienia, ale przede wszystkim uszlachetnienia nowych 

pokoleń”.7 Podobnie pisali także inni, znani instruktorzy; w 1936r. A. Czyżewski stwierdzał: 

„Ruch nasz ma ambicję dostarczenia społeczeństwu przywódców, którzy poprowadzą 

je ku przebudowie w myśl zasad prawa harcerskiego”.8 Natomiast E. Grodecka jeszcze 

bardziej rozszerzała ten pogląd, stwierdzając, że cel, „któremu służą wszystkie organizacje 

skautowe – to ogarnięcie ruchem skautowym całej ludzkości we wszelkich przejawach 

jej życia”.9  

B. Zimmer, nawiązując do koncepcji Floriana Znanieckiego, o celach harcerstwa pisał 

następująco: „Cały wysiłek harcerstwa powinien polegać na takim organizowaniu społecznym 

pokolenia nowego, aby ono stało się społeczeństwem ludzi nowych. Harcerz jako 

nadnormalny zboczeniec posiada wielką siłę twórczą, inicjatywę i on przewodzi; musi 

współdziałać jednak z ludźmi normalnymi, bo chodzi o wytworzenie nowego typu 

normalności. [...] Harcerstwo wytworzyło zaczątki nowej kultury, sobie właściwej, która nie 

jest odtworzeniem kultury starszych, ale różni się od niej pod względem jakości. Kultura 

harcerska obejmuje wszelkie gałęzie życia kulturalnego. Musi ona być pielęgnowana 

i rozwijana, jako własności młodej społeczności, która jest zorganizowana dla celów 

ideowych i twórczych. Przekazywanie kultury swojej innym grupom do dalszego jej rozwoju 

twórczego jest koniecznością. [...] Harcerstwo nie powinno się zasklepiać w swojej twórczej 

                                                 
6 F. W. Foerster, Wychowanie obywatelskie, wyd. II, Lwów-Warszawa, ok.1926, s.317. 
7 „Harcmistrz”, listopad 1924, nr 11, s.109. 
8 A. Czyżewski, Na tropie wodza harcerskiego, Warszawa 1936, s.8. 
9 E. Grodecka, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1997 [reprint wydania z 1937r.], s.8. 

Można się również spotkać w literaturze harcerskiej z tezą, że tzw. uharcerzenie, polegające na 
„przebudowaniu psychiki człowieka na wzór ideału harcerskiego” mogłoby się dokonywać nie tylko 
poprzez harcerskie grupy rówieśnicze, ale również przez małżeństwa harcerskie, które stwarzałyby 
najbardziej fundamentalne podstawy dla dalszego, harcerskiego rozwoju nowych pokoleń.  
Zob. B. Zimmer, dz. cyt., s.36. 
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pracy, ale czerpać wzory z życia innych grup i na nich wspierać dalszą twórczość”.10 

Taki pogląd na harcerstwo był zgodny z tym, o czym pisał wówczas F. Znaniecki w znanej 

publikacji Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości — „każda grupa młodzieńcza musi 

mieć przewodnika, który sam będąc członkiem bardziej rozwiniętych grup i sam podlegając 

wpływom wyższych od siebie duchowo przodowników, udzielałby zaczerpniętego od nich 

rozmachu czynnego i idealizmu mniej rozwiniętym współpracownikom”.11 „Jeśli już mamy 

organizację harcerską — pisał także dalej F. Znaniecki — niechże ta organizacja nie 

odosabnia się, lecz niech stara się łączyć we wspólnych zadaniach z wszelkimi innymi 

związkami młodzieży o innych zasadach i dążeniach”.12 

Harcerstwo stawiało sobie wysoko – nieraz bardzo wysoko – poprzeczkę swoich celów, 

przez co z dzisiejszej perspektywy wydają się one dość wyidealizowane i nierealne 

do urzeczywistnienia. Jednak te, wygórowane niekiedy, oczekiwania powodowały, 

że harcerstwo międzywojenne musiało szybko reagować na zmieniające się potrzeby 

społeczne, dostosowywało do nich swoje bieżące cele i odnosiło przez to na tych 

płaszczyznach zauważalne sukcesy.  

Pierwsze oficjalne i formalne określenie misji polskiego skautingu zostało zawarte 

w uchwale Zjazdu Drużynowych we Lwowie w marcu 1912r. Stwierdzono w niej, że skauting 

jest „systemem wszechstronnego obywatelskiego wychowania pozaszkolnego” i obejmuje 

zarówno wychowanie fizyczne, jak i umysłowe oraz moralne.13 

Jadwiga Falkowska pisała, że „genialny pomysł Baden-Powella polega na daniu 

nowoczesnej ludzkości metody osiągnięcia starego, znanego ideału o zharmonizowanych 

dyspozycjach, dających mu w pełni siły i szczęście, a jednocześnie będącego w harmonii 

z otoczeniem i zdolnego do wytwarzania zbiorowych jednostek aż do najwyższego rzędu. 

A więc stare postulaty: człowiek mądry, a zarazem silny; człowiek silny, a zarazem rycerski; 

rycerski, a więc nie torujący sobie drogi kosztem innych – słabszych, a jednocześnie umiejący 

w życiu zająć miejsce, na którym jego praca będzie najbardziej wydajna i pożyteczna, czyli 

umiejący zrobić karierę w szlachetnym znaczeniu tego słowa. Człowiek o pełnej, rozwiniętej 

osobowości, a umiejący tę sposobność zespolić w pracy z innymi i dla innych, a więc 

człowiek karny, choć aktywny i krytyczny; uspołeczniony bez utraty swych indywidualnych 

bogactw; odnajdujących swe szczęście w służbie dla drugiego i idei”.14 

                                                 
10 B. Zimmer, dz. cyt., s.101-102. 
11 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, s.376 [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.102. 
12 Tamże, s.103. 
13 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.33-34 
14 „Harcerstwo”, Rok II, nr 1, s.4-5 [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.48-49. 
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Kryzysy celów wychowania harcerskiego 

Okres po I wojnie światowej przyniósł harcerstwu kryzys celów. Podczas, gdy w czasie 

wojny cele te były bardzo jasno sprecyzowane i wiązały się z walką o niepodległość kraju, 

to jak trafnie pisze W. Błażejewski, „kiedy ten cel został osiągnięty, przyszły krótkie chwile 

radości i upojenia, a potem, jako skutek długotrwałych i nużących przeżyć wojennych, 

nastąpił bezład i ogólne wyczerpanie. Wielu starszych nie wróciło już z szeregów wojska 

do harcerstwa. Ci, którzy wrócili, a w tym większość drużynowych, długo nie mogli 

przywyknąć do nowych warunków życia i nowych zadań harcerstwa, w których musztra 

i dryl wojskowy nie odgrywały najważniejszej roli. Ze strony władz harcerskich widać było 

próby ożywiania pracy, odwoływania się do dawnych, świetnych tradycji. Przynosiło 

to powolną poprawę, sporo jednak wody miało upłynąć, nim harcerstwo odnalazło swoją 

drogę i ruszyło wreszcie właściwym torem”.15 O ówczesnym kryzysie harcerstwa pisała 

wówczas również O. Małkowska: „W harcerstwie naszym – tu w Polsce – widziałam z jednej 

strony brawurowe bohaterstwo wielu jednostek, [...] z drugiej – życiowe niedołęstwo, 

ślamazarność, ględzenie, dyletantyzm, ale pracy twórczej, ciągłej, prawdziwej tężyzny 

znalazłam zastraszająco mało. Nie łudźmy się, harcerstwo stoi dziś nad przepaścią. 

Lecz ratować je jeszcze można i trzeba. Wierzę w polską młodzież [...]; jeśli harcerstwo 

po blisko 12 latach istnienia nie spełniło swego zadania, to nie materiał winić trzeba, 

lecz sposób jego wychowania”.16 

Jeszcze inaczej ujęto ten problem w „Wiadomościach Urzędowych” z 1925r.: „Dla tych, 

którzy w okresie przedwojennym i w czasie wojny obserwowali ruch harcerski, tym bardziej 

zaś dla tych, którzy w budowaniu tego ruchu brali czynny udział, znamiennym się musi 

wydać fakt, że Związek Harcerstwa Polskiego, święcący pozornie błyskotliwe tryumfy 

na polu swej pracy społecznej, przeżywa od lat kilku przewlekły kryzys ideowy. Gdy wielki 

i jasny, lecz nieskomplikowany dla młodego ruchu cel, jakim było wyswobodzenie Ojczyzny, 

został osiągnięty i gdy trzeba było myśleć już o czym innym, niż o wychowaniu dobrego 

żołnierza, ideologia ruchu się załamała”.17  

B. Zimmer ujmował ten problem jeszcze inaczej — „Brak celu pracy odczuła szczególnie 

starsza młodzież. Zdawało się, że rola harcerstwa skończyła się. Wielu nie doceniało dużych 

wartości wychowawczych i moralnych metody skautowej. Stąd płynął pesymizm 

i rozczarowanie. Wielu harcerzy, którzy przywykli do musztry wojskowej, do karabinu, 

                                                 
15 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.160. 
16 O. Małkowska, Lutyctwo [w:] „Harcmistrz”, marzec-kwiecień 1922, nr 3-4, s.47-50. 
17 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1925, nr 1, s.11. 
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nie mogło wyobrazić sobie harcerstwa w roli organizacji wychowawczej, urabiającej silne 

charaktery i osobowości. To też ci wystąpili z harcerstwa i tworzą dziś bardzo liczną grupę 

tzw. byłych harcerzy. Młodzież starsza szukała dla siebie nowych form organizacyjnych 

i treści ideowych”.18 

Ogromny wpływ na młodzież, jaką miały harcerskie drużyny, stanowił też pewien 

rodzaj zagrożenia, które mogło objawić się tym, że młoda osoba, która świetnie radziła sobie 

w otoczeniu ludzi, którym mogła niemal bezgranicznie ufać i z którymi się dobrze rozumiała, 

w obliczu dorosłego, znacznie bardziej brutalnego życia, stawała się w dużym stopniu 

bezradna. Dobrze problem ten obrazuje wypowiedź jednej z respondentek odpowiadającej 

na ankietę, która dotyczyła skuteczności pracy harcerskiej, a którą przeprowadzono w 1919r. 

– „[...] pobyt w drużynie bezwarunkowo wyrabia u dziewcząt zaradność, samodzielność 

i po części energię. Organizacja skautowa jest jednak specjalnym środowiskiem, w którym 

dziewczęta czują się bardzo dobrze – w zetknięciu jednak ze społeczeństwem, gdzie spotyka 

się tyle rozmaitych żywiołów, czują się źle, a nie mając osobiście dostatecznego wpływu, 

najczęściej ustępują, więc zdaje mi się, że nie bardzo jesteśmy przygotowane do życia 

społecznego.”19 Podobne refleksje miała pod koniec swego życia również O. Małkowska. 

Wspominając pracę w Dworku Cisowym pisała: „Zarzut, jakie nam niektóre starsze dzieci 

po opuszczeniu Dworku stawiały: »Wy żyjecie poza życiem«, »U was jest zanadto idealnie«, 

»Nie przygotowujecie do tego bezlitosnego, brutalnego życia«. I tu muszę przyznać rację tym 

zarzutom. Nasze życie było mimo wszystko za łatwe, lecz nie było w naszej mocy stworzyć 

takie warunki, jakie np. później stawiała ludziom wojna. Na ogół nasze dzieci przeszły 

ten wojenny chrzest ognia bez załamania [...]”.20 

Przeformułowanie celów i roli harcerstwa w II RP 

Pomimo trudności, władze nowoutworzonego, ogólnokrajowego Związku Harcerstwa 

Polskiego były przekonane o możliwości ukształtowania człowieka na tyle silnego, 

by nie załamywał się pod wpływem nawet dużych trudności w zachowaniu i realizowaniu 

wartości i zasad harcerskich w dorosłym życiu. W 1920r. Naczelna Rada Harcerska (NRH) 

jako cel ZHP podaje: „Odrodzenie narodowe przez współdziałanie w wychowaniu młodzieży 

zdrowej fizycznie i duchowo oraz przez utrzymywanie typu harcerskiego w życiu młodzieży 

                                                 
18 B. Zimmer, dz. cyt., s.21. 
19 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Akta ZHP 1919-1939 [dalej: AAN, AZHP],  

Odpowiedź na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej”, sygn. 183, s.64-65. 
20 Wyróżnienia tekstu kursywą – własne autorki. [cytat za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.187. 
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starszej po opuszczeniu drużyny i w społeczeństwie dorosłym. Typ ten jest określony 

przez Prawo i Przyrzecznie Harcerskie”.21 

Pierwszy Statut ZHP, który wszedł w życie w 1920r. zawierał, w drugim paragrafie 

określenie dwóch głównych celów organizacji: 

1) „współdziałanie z rodziną i szkołą w wychowaniu młodzieży w kierunku urabiania 

charakterów, rozwijania dzielności fizycznej, pielęgnowania uczuć narodowych, 

kształcenia umysłów i zaprawiania do życia społecznego; 

2) dążenie do utrzymania wśród swych członków i rozpowszechnienia harcerskiego typu 

życia i służby obywatelskiej”.22 

Z jednej więc strony ZHP miał kształtować młodzież w określony sposób i uczyć 

ją określonego stylu życia, ale miał także rozpowszechniać ten „typ życia i służby 

obywatelskiej”. Cele ZHP były więc skierowane nie tylko do „wewnątrz” organizacji, 

ale i do jej otoczenia. 

„Służba” mogła przybierać przy tym różne formy. Podczas okresu plebiscytowego 

na Śląsku głównymi zadaniami harcerstwa, jak pisze W. Niderliński, były: „propaganda 

polskości i podtrzymywanie w społeczeństwie nastrojów przychylnych Polsce 

oraz przygotowanie i szkolenie młodzieży harcerskiej do przewidywanych działań 

zbrojnych”.23 Harcerstwo było więc wykorzystywane w różnych okresach do rozbudzania 

i podtrzymywania uczuć patriotycznych i sympatii do państwowości polskiej na zagrożonych 

terytoriach: Śląska, Pomorza, Huculszczyzny i innych terenach przygranicznych.24 

Statut z 1923r. wprowadził w zapisach celów ZHP drobne zmiany. Dotychczasowy 

punkt 1 par. 2 Statutu ZHP został przeformułowany i zyskał brzmienie następujące: 

”[ZHP ma na celu:] wychowanie młodzieży w kierunku urabiania charakterów, rozwijania 

dzielności fizycznej, pielęgnowania uczuć narodowych, kształcenie umysłów i zaprawiania 

do życia społecznego, w czym współdziała z rodziną i szkołą”.25 

Niewielka zmiana brzmienia tego punktu wykazała jednak przesunięcie głównego 

akcentu ze „współdziałania z rodziną i szkołą w celu wychowania”, na samodzielną 

działalność wychowawczą stowarzyszenia wspierającą i wspieraną przez rodzinę i szkołę. 

                                                 
21 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji 

Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.60. 
22 Zob. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.17. 
23 W. Niderliński, Początki ruchu harcerskiego na Górnym Śląsku oraz okres Plebiscytu i Powstań Śląskich 

[w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-
1945, Katowice 1985, s.11. 

24 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.251 i 258. 
25 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355. 
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Była to drobna, jednak istotna różnica, bo sugerowała większą niezależność organizacji 

w wychowaniu młodych ludzi. Tym niemniej – w latach późniejszych – wyraźnie 

podkreślano wartość zgodnego współdziałania różnych wpływów wychowawczych. Jeszcze 

w 1938r. pisano: „Harcerstwo, stanowiące jeden z charakterystycznych dla początków 

XX stulecia samodzielnych ruchów młodzieży, w dążeniu do harmonizowania wpływów 

na wychowanka poszło po linii scalania tendencji płynących z różnych ośrodków dyspozycji 

wychowawczej (dom, szkoła, kościół), a nie przeciwstawiania się im, jak to miało miejsce 

np. w przedwojennym ruchu młodzieży niemieckiej »Wandervogel« lub ma miejsce dziś 

w »Hitlerjugend«. Idąc po linii godzenia tych tendencji z tymi wartościami, które wnosi 

niczym niezastąpione źródło twórczej energii, jakim jest własne życie młodzieży i swoboda 

w podejmowaniu przez nią samą decyzji”.26 

Statut, przyjęty przez Zjazd Nadzwyczajny w 1930r., niósł ze sobą wiele radykalnych 

zmian. Zmieniał brzmienie paragrafu drugiego, który określał cele statutowe ZHP, a który 

zyskał następujące brzmienie: 

1) „wychowanie na zasadach nauki Chrystusa metodami skautowymi człowieka, 

świadomie pełniącego służbę Bogu, Polsce i bliźnim, zgodnie z Prawem Harcerskim, 

2) rozpowszechnianie wśród społeczeństwa typu życia harcerskiego, stosowania zasad 

Prawa Harcerskiego w służbie obywatelskiej oraz pielęgnowanie żywej czujności 

sumienia narodowego i poczucia powinności państwowych”.27 

Statut rozszerzał również zakres środków wykorzystywanych do realizacji celów 

statutowych. Wymieniano prowadzenie pracy wychowawczej w dwóch autonomicznych, 

równorzędnych organizacjach (harcerek i harcerzy), organizowanie kas oszczędności 

spółdzielni, bibliotek i warsztatów, a także prowadzenie pracy społeczno-wychowawczej poza 

Związkiem.28 

O roli harcerstwa pisał również na początku lat trzydziestych S. Seweryn, widząc w nim 

skuteczny środek na przeobrażenie narodu polskiego – „Harcerstwo, pojęte według zasad jego 

twórcy Baden-Powella, zdąża do wychowania zdrowego obywatela, szlachetnego i uczciwego 

pod każdym względem, patrioty, gotowego w każdej chwili do poświęceń w imię wielkich 

ideałów prawdy, piękna i dobra. Kształci i rozwija w młodzieży własności indywidualne 

(zmysł obserwacji, umiejętność wnioskowania, zmysł zaradności), obywatelskie (lojalność, 

                                                 
26 Muzeum Harcerstwa w Warszawie [dalej: MH], Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.311. 
27 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355. 
28 Tamże, s.201-202. 
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karność, obowiązkowość, patriotyzm, autorytet, odpowiedzialność, poszanowanie praw 

bliźniego, sprawiedliwość, radość życia, duma państwowa itd.), moralne (honor, rycerskość, 

wiara we własne siły, odwaga, służba bliźnim i społeczeństwu, służba Bogu, itd.), rozwija 

zdrowie i tężyznę fizyczną człowieka. Przez kształcenie tych własności odpowiednimi 

sposobami przyczynia się do rozwijania zalet, a tępienia wad narodowych”.29 

Statut z 1930r. ostatecznie nie wszedł w życie i dopiero Statut z 1934r. przyniósł 

faktyczne zmiany w zapisach statutowych celów ZHP, które sformułowano następująco: 

1) „wychowanie metodami harcerskimi dzielnego i prawego człowieka w myśl 

Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, 

2) przygotowanie młodzieży do świadomej i czynnej służby dla Państwa Polskiego, 

opartej na Jego umiłowaniu, bezinteresowności, karności obywatelskiej i honorze,  

3) wprowadzenie zasad harcerskich do życia publicznego, 

4) pomoc w pracy harcerskiej polskiej młodzieży poza granicami kraju i współdziałanie 

z międzynarodowym ruchem skautowym”.30 

W stosunku do celów statutowych z 1920r. zwraca uwagę przesunięcie akcentów 

z „pielęgnowania uczuć narodowych” na „czynną służbę dla Państwa Polskiego”. 

Była to konsekwencja zmniejszenia się wpływów obozu narodowościowego na rzecz 

instruktorów sympatyzujących z sanacją. Pojawił się także nowy punkt, stwierdzający, 

że celem ZHP jest współdziałanie z międzynarodowym ruchem skautowym. Wprowadzenie 

tego punktu do głównych celów statutowych nadało niewątpliwie większą rangę współpracy 

międzynarodowej z innymi organizacjami i strukturami skautowymi. 

W 1929r. – na odprawie drużynowych w Katowicach – określono cel harcerstwa 

żeńskiego jako „wychowanie dziewcząt o silnych charakterach, dzielnych i pożytecznych 

dla otoczenia oraz danie im w okresie ich lat dziecięcych i młodzieńczych zdrowej i radosnej 

atmosfery”.31 Zdawano sobie przy tym sprawę, że osiągnięcie tak stawianych celów wymaga 

konsekwentnego i długotrwałego oddziaływania na młodych ludzi. Szacowano wówczas, 

że cały proces powinien trwać około 6-8 lat, aby móc zakończyć się pełnym sukcesem 

wychowawczym. Z kolei, przy tak długim czasie koniecznego oddziaływania organizacji, 

                                                 
29 S. Seweryn, Harcerstwo a wychowanie obywatelsko-państwowe [w:] Z zagadnień wychowawczych. Referaty 

wygłoszone na zjazdach dyrektorów Okręgu Szkolnego Łódzkiego w roku szkolnym 1930/1931, 
Nakładem Kuratorium Okręgu Szkolnego Łódzkiego, Łódź 1931, s.217-218. 

30 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.313. 
31 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), Śląska Chorągiew Harcerek w okresie międzywojennym 

[w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-
1945, Katowice 1985, s.42. 
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niezbędne było, aby „program pracy w drużynie musiał sięgać daleko w przyszłość 

i obejmować całokształt życia dziewczynki”.32 

Niezmiennie, głównym składnikiem misji skautingu i harcerstwa pozostawało 

wszechstronne wychowanie młodych ludzi. Zwracano przy tym coraz większą uwagę 

na relację pomiędzy tak kształtowanym przez harcerską metodę wychowawczą młodym 

człowiekiem, a resztą społeczeństwa. Postulat jak najlepszego przygotowania harcerzy 

i harcerek do życia we własnym środowisku i społeczeństwie powracał wielokrotnie, np. jako 

fundamentalna zasada dla każdej jednostki organizacyjnej, wysunięta przez Komendę 

Chorągwi Śląskiej Harcerek w 1938r.33 

Swoistym manifestem skierowanym do młodych harcerzy była broszura Dokąd 

zdążamy autorstwa Przewodniczącego ZHP – M. Grażyńskiego. Bardzo obszernie opisywał 

on rolę i cele harcerstwa: „W jednym z pierwszych mych przemówień na terenie organizacji 

harcerskiej określiłem harcerstwo jako walkę o pełnego, doskonałego człowieka. [...] Otóż 

w dziejach zdarzały się takie wypadki, że stopione niemal w jeden żywioł masy ludzkie, 

gnane były wolą jednego człowieka do realizacji wyznaczonego przez wodza celu. Ale nie 

na tym odcinku leżą nasze aspiracje i zadania. Urzeczywistnienie celów i ideałów ogólnych 

w Polsce wesprzeć się musi nie o ślepo posłuszną masę biernych elementów, ale o jednostki 

żywe, umiejące czuć, kochać i wierzyć, rozumiejące swe zadania, umiejące rzetelnie 

pracować, a kiedy potrzeba – walczyć. 

Czego chcę od Was młode harcerki i młodzi harcerze? Abyście w młodości swej wczesnej 

wyrobili w sobie, pogłębili i rozwinęli te wszystkie cechy, które składają się w swej całości 

na człowieka, zdolnego do stawiania i rozwiązywania zagadnienia jednostkowo 

lub w świadomym, karnym działaniu zbiorowym, byście nie byli zwykłymi »zjadaczami 

chleba«, schylonymi nad rolą, ale spoglądającymi ku niebu szermierzami idei. [...] Byłoby 

rzeczą zgubną, gdyby harcerstwo w swej pracy młodzieżowej szło po linii bezwzględnego 

pozytywizmu, gdyby w dążeniach swych kładło wyłączny nacisk tylko na robotę realizacyjną, 

bez uwzględnienia tych elementów, które tworzą tzw. przeze mnie romantyzm dusz. 

Ryzykanctwo, brawura, entuzjazm, mocne pragnienie wielkich przygód i przeżyć tworzą urok 

młodości. Nie sprzeciwia się to wcale drugiemu, niemniej ważnemu postulatowi, byście 

młodość swą wyzyskali w całej pełni dla utrwalenia podstaw swego charakteru, polegającego 

w swej istocie na prawdzie Waszego życia, na zgodności wierzeń oraz głoszonych 

i wyznawanych zasad z postępowaniem i działaniem, na zdolności brania odpowiedzialności 
                                                 

32 Tamże. 
33 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.260. 
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za własne uczynki, byście zdobywali w poważnej pracy te wszystkie umiejętności, które 

urealnią Wasz entuzjazm i marzenia, stworzą z Was jednostki nie tylko odczuwające piękno 

haseł i celów, ale i umiejące przekuwać ja na rzeczywistość czynu. 

[...] Wasza wymiana uścisków dłoni nie może być przelotnym zjawiskiem, o którym 

zapomnicie kiedyś, ale musi Was zespolić trwale. Macie nauczyć się mówić jednym językiem 

w sprawach, dotyczących najwyższych interesów Ojczyzny, a poczucie solidarności pracy –

z punktu widzenia wspólnych celów – utrwalić na całe życie. Sojusz przyjaźni, zawarty 

w zaraniu młodości i na gruncie marzeń, gawęd, wędrówek, planów i prac, musi się ostać 

wobec wszelkich kolei i burz życia, oraz sprawdzić swą wartość wtedy, kiedy wyrośniecie, 

kiedy – jako ludzie dojrzali – będziecie ponosić pełną odpowiedzialność za losy narodu 

i państwa. [...] Musicie – harcerki i harcerze – już w młodości swej przygotować się do swych 

przyszłych zajęć przez poważne traktowanie Waszej nauki i każdego zadania, wypływającego 

z naszego programu. [...] Nie chcę Wam niczego odbierać z uroków młodości, a więc 

wzlotów ideowych i pogodnego uśmiechu, pragnę tylko, byście w harcerstwie przygotowali 

się na najwyższą radość ludzi mocnych, odnoszących zwycięstwa w poprzek wszystkich 

przeszkód”.34 

Bardzo często podkreślano potrzebę takiego wychowania młodych ludzi, by potrafili 

oni w dalszym swym życiu konsekwentnie trwać przy ideach i wartościach harcerskich. 

Kierownik Drużyn Żeglarskich, W. Bublewski, w swoim referacie na XV Walnym Zjeździe 

mówił: „Harcerstwo pragnie być organizacją pionierską, organizacją, która zgrupuje w swych 

szeregach dzielnych, silnych, wytrwałych i rozumnych młodych ludzi, pełnych zapału, 

inicjatywy i wiary w celowość swych wysiłków i za ich pośrednictwem drogą przykładu 

zmusi innych do poważnego ustosunkowania się do problemów [...]”.35 W jeszcze prostszych 

i bardziej dosadnych słowach pisał o potrzebie wytrwałości M. Grażyński twierdząc, 

że „w harcerstwie nie ma miejsca dla płaczliwych mięczaków”.36 

W 1938r. cele organizacji dostosowywano do trudnej sytuacji międzynarodowej kraju. 

Podkreślano wówczas także samowychowanie jako fundament rozwoju wszystkich harcerek 

i instruktorek. Władze naczelne Organizacji Harcerek piszą wówczas: „Celem Organizacji 

Harcerek jest wychowanie metodą harcerską kobiety posiadającej wartości charakteru oparte 

o realizację idei harcerskich, przygotowane do świadomej i celowej służby Polsce, zarówno 

                                                 
34 AAN, AZHP, Dokąd zdążamy (maszynopis wydawnictwa), sygn. 907, s.32. 
35 AAN, AZHP, Referat „Harcerstwo wychowuje ludzi morza” wygłoszony na XV Zjeździe Walnym 

przez Kierownika Drużyn Żeglarskich hm. Witolda Bublewskiego, sygn. 331, s.1 i następne. 
36 AAN, AZHP, Dokąd zdążamy (maszynopis wydawnictwa), sygn. 907, s.35. 
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w czasie pokoju, jak i na wypadek wojny. W realizacji celów opiera się OH-k na wartościach 

charakteru, które rozwija dzięki umiejętnością i czynnej postawie, zdobywanym w zespołach 

harcerskich”.37   

W tym samym czasie konkretyzowały się także, coraz bardziej, cele i zadania 

harcerstwa starszego, które zaczęto postrzegać jako część ruchu harcerskiego, realizującą 

misję harcerstwa według własnego programu i specyficznymi formami pracy – „Konkretna 

linia pracy starszych harcerek, jaka zarysowała się w roku sprawozdawczym, wskazuje 

iż starsze harcerstwo nie może być traktowane jako nadbudowa organizacji młodzieżowej. 

Posiada ono własne zadania, a w Organizacji Harcerek stanowi bardzo poważną gałąź 

działalności społeczno-obywatelskiej”.38 

Trzeba tu pamiętać, że ZHP nie był jedyną organizacją aspirującą do wychowania 

młodzieży w okresie międzywojennym. Stąd, jak twierdzi M. Uklejska, stawiano sobie 

bardzo naturalne wówczas pytanie: „Czy w ówczesnym życiu polskim o bardzo rozwiniętej 

sieci organizacji społecznych – od związków zawodowych i towarzystw charytatywnych, 

aż po elitarne zrzeszenia religijne i naukowe – [...] harcerstwo jest w ogóle potrzebne i jaką 

funkcję społeczną spełnia?”.39 Odpowiadano sobie wówczas, pisze dalej M. Uklejska, 

że „harcerstwo jest potrzebne, bo właśnie ono – i może ono jedynie – łączy ze sobą dwa 

postulaty: postulat pracy społecznej podbudowuje postulatem pracy nad sobą, nad swoim 

charakterem. Pomagając młodzieży w wytworzeniu obrazu świata z uwypukleniem jego 

wartości i obrazu samej siebie, jako grupy osób rozwijających się wewnętrznie i społecznie 

pożytecznych, harcerstwo oddziaływało dosyć trwale na styl życia swych członków”.40 

Niezależnie od tego, jakie cząstkowe cele stawiano przed organizacją i jakimi środkami 

chciano realizować misję harcerstwa, pokładano w tym ruchu nieraz bardzo duże nadzieje 

co do jego przyszłej roli i znaczenia. Przewodniczący ZHP – Michał Grażyński, pisał: 

„Ślubujemy przy tym, że [...] nie obniżymy sztandarów naszych, że młodzież prowadzić 

będziemy szczytami idei służby Polsce, że będziemy hartować jej wolę i przysposabiać 

do tego, by się stała awangardą armii pracy, mającą stworzyć mocarstwową potęgę państwa 

polskiego”.41 Z kolei Aleksander Kamiński, jeden ze swoich tekstów zakończył słowami 

prośby – modlitwy: „Wejrzyj Panie na nasz naród i nasz kraj. Spraw, aby Rzeczypospolita 
                                                 

37 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.197. 
38 Tamże, s.277. 
39 M. Uklejska, Początki harcerstwa żeńskiego i jego linia wychowawcza do 1939r. [w:] J. Raniecka-Bobrowska 

(red.), Harcerski 2922-2939. Historia, program, wychowanie, Warszawa 1990, s.26. 
40 Tamże. 
41 M. Grażyński, W walce o ideały harcerskie, Warszawa 1939, s.13 [cytuję za:] D. Protalińska, Czerwone 

Harcerstwo TUR. Założenia wychowawcze i działalność, Warszawa 1965, s.42-43. 
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stała się potężnym szermierzem miłości i sprawiedliwości. A jeślibyś Panie, spełniając wolę 

swą, obrał jako jedno z ramion Twego czynu – Polskie Harcerstwo – niechby imię Twe było 

pochwalone na wieki”.42 

1.2. Kierunki wychowania 

1.2.1 Wychowanie fizyczne 

Harcerstwo bardzo szybko musiało rozpocząć walkę ze stereotypem organizacji 

zapewniającej swoim członkom tylko i wyłącznie rozwój fizyczny. Już na zjeździe 

drużynowych w 1921r. we Lwowie, podjęto uchwałę, w której wyraźniej stwierdzono, 

że „Skauting jako system wszechstronnego obywatelskiego wychowania pozaszkolnego, 

objąć winien dziedziny zarówno kształcenia fizycznego, jako też umysłowego i moralnego” 

oraz „należy tępić myśl, jakoby skauting mógł być nowym rodzajem sportu lub nawet 

systemu wychowania, ale li tylko fizycznego”.43 Nie oznaczało to jednak rezygnacji 

z wychowania fizycznego w harcerstwie, a bardziej przyznanie mu równorzędnego miejsca 

obok innych kierunków wychowawczych. Wychowanie fizyczne w harcerstwie było 

odpowiedzią na naglącą potrzebę społeczną, bowiem duża część młodzieży miała problemy 

ze swoim rozwojem fizycznym. Np. Sekcja Lekarska Zarządu Oddziału ZHP w Krakowie, 

tylko 70% zbadanych harcerzy dopuściła do wszystkich ćwiczeń harcerskich, 

20% z ograniczeniami, a 5% zostało zwolnionych z bardziej intensywnych zajęć i wycieczek 

z powodu wad serca i in.44 

Wychowanie fizyczne w harcerstwie mogło być realizowane na różne sposoby; poprzez 

uprawianie konkretnych dyscyplin sportowych, poprzez ćwiczenia polowe, organizowane 

np. podczas wycieczek, które również miały „pomnażać zdrowie harcerzy”. Obszerne 

wskazówki metodyczne dotyczące tego zagadnienia dawał Z. Wyrobek w podręczniku 

Harcerz w polu. Ćwiczenia w terenie, który zauważał jednocześnie, że najczęściej 

popełnianymi błędami przy realizowaniu planu wycieczek, były:  

1) „zbyt daleka wycieczka”, 

2) „zbyt wielkie objuczenie harcerzy [sprzętem] lub nierównomierne rozłożenie 

go między wszystkich”, 

                                                 
42 Archiwum Aleksandra Kamińskiego. Materiały z lat 1932-1934, A. Kamiński, Pewnej bezsennej nocy 

[podaję za:] M. Kała, dz. cyt., s.113. 
43 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.33-34 
44 B. Leonhard, Z dziejów harcerstwa Krakowskiego 1910-1950. Kalendarium, Kraków 1984, s.24. 
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3) „brak odpoczynków podczas marszu lub po przejściu na miejsce albo odpoczynki 

zbyt krótkie i źle rozłożone”, 

4) „zbyt wyczerpujące ćwiczenia i nie branie w rachubę tego, że harcerzy czeka 

jeszcze marsz powrotny”, 

5) „nie ustosunkowanie ćwiczeń więcej do mniej wyczerpujących i odpoczynkowych 

tak, ażeby wysiłek stopniowo się wzmagał, a potem z wolna opadał”.45 

Z czasem, w całym kraju kładziono coraz większy nacisk na wychowanie fizyczne. 

Było to, zapewne, także związane z problemami rekrutacyjnymi armii polskiej, gdyż jeszcze 

w połowie lat dwudziestych komisje poborowe odrzucały około połowy poborowych 

ze względu „na stan zdrowia i cherlactwo”.46 Powstał Państwowy Urząd Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Rada Naukowa Wychowania Fizycznego. 

Jak informuje W. Błażejewski, „został wycofany z Sejmu dawny projekt ustawy 

o wychowaniu fizycznym, w którym nadmiernie eksponowano przysposobienie wojskowe 

zamiast wychowania fizycznego, będącego podstawą wyszkolenia żołnierza – obywatela. 

Stworzono Państwową Odznakę Sportową, którą miał prawo nosić każdy, kto posiadał pewne 

określone minimum w dziedzinie wyrobienia fizycznego. [...] W celu głębszego 

zainteresowania młodzieży wyszkoleniem fizycznym projektowano włączenie wymagań 

na Państwową Odznakę Sportową w zakres odpowiednich prób harcerskich na stopnie, 

co z czasem udało się zrealizować”.47 

Harcerskie Kluby Sportowe 

Harcerze nie tylko brali udział w wewnątrzzwiązkowych zawodach sportowych, 

ale także w tych urządzanych przez kluby sportowe i inne instytucje pozaharcerskie. Dość 

wcześnie zaczęły powstawać Harcerskie Kluby Sportowe (HKS) specjalizujące się 

w wychowaniu fizycznym, ale nie rezygnujące przy tym z ogólnoharcerskich zasad metod 

wychowawczych. Pierwsze kluby sportowe na Śląsku: Harcerski Klub Sportowy i Harcerski 

Klub Narciarski – powstały już w 1924r.48 

W 1926r. istniało już 5 harcerskich klubów sportowych (w Przemyślu, Katowicach, 

Warszawie, Bydgoszczy i Łodzi). W klubach działały sekcje zajmujące się uprawianiem 

poszczególnych dyscyplin sportowych (m.in. sekcja piłki nożnej, lekkoatletyczna, gier 

i zabaw, szachistów, wodna, zimowo-narciarska, wodna). Kluby zrzeszały zarówno młodzież 
                                                 

45 Z. Wyrobek, Harcerz w polu. Ćwiczenia w terenie, wyd. II, Lwów 1932, s.18. 
46 J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.15. 
47 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.198-199. 
48 W. Niderliński, W wolnej Polsce. Harcerstwo męskie w latach 1922-1939 [w:] Z dziejów harcerstwa 
śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.89. 
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harcerską, jak i członków spoza organizacji.49 W kolejnym roku istniało już 11 klubów 

zorganizowanych dodatkowo w sekcje: m.in. piłki koszykowej, piłki siatkowej, kolarskiej, 

boksu i jujitsu.50 W 1934r. drużyna harcerska zdobyła kolejne mistrzostwo Śląska 

w koszykówce. Na Śląsku działało wtedy kilka Harcerskich Klubów Sportowych 

oraz powstały kolejne Harcerskie Kluby Narciarskie.51 Harcerskie Kluby Sportowe 

najczęściej powstawały ze specjalizacją w narciarstwie, sportach wodnych, strzeleckich 

i lotniczych. Pojawiały się też kluby wielosekcyjne zajmujące się grami sportowi, 

lekkoatletyką itp. Głównymi HKS w 1935r. były: „Czuwaj” – Przemyśl, Narciarski – 

Katowice, Narciarski – Kraków, Łódź, Strzelecko-Łuczniczy – Warszawa.52 W grudniu 

1935r. Harcerski Klub Narciarski w Katowicach uruchomił Harcerską Szkołę Narciarską 

w Wiśle-Głębcach, w której zorganizowano później 12 kursów narciarskich, a od 1935r. 

organizowane były Międzynarodowe Harcerskie Zawody Narciarskie.53  W 1935r. ogłoszono 

również instrukcję regulującą działanie Harcerskich Klubów Sportowych.54 W 1938r. 

w Organizacji Harcerzy było 61 harcerskich klubów sportowych (w 1937r.– 55). Niektóre 

z nich mogły wykazać się bardzo dobrymi wynikami sportowymi nie tylko w odniesieniu 

do osiągnięć sportowych wewnątrz ZHP.55   

Powszechne wychowanie fizyczne 

Najważniejsze było jednak rozpropagowanie sportów jako ważnych elementów rozwoju 

człowieka i upowszechnienie mody na dobrą kondycję i sprawność fizyczną. 

Było to podejście bardzo podobne do realizowanego w katolickich organizacjach 

młodzieżowych. Jak pisze M. Ponczek, „mniej ważny był rezultat rywalizacji sportowej, 

czy też eksponowanie wyczynu. Chodziło bardziej o powszechność i zainteresowanie kulturą 

fizyczną, by w rezultacie tego skutecznie przyciągać młodzież do własnej organizacji. Skala 

zainteresowania młodej generacji tym zakresem działalności [...] była o wiele większa 

niż na przykład dziedziną kultury i oświaty oraz przysposobieniem zawodowym. Kółka 

sportowe [...] cieszyły się autentyczną popularnością. Młodzież wiejska i małych miasteczek 

                                                 
49 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.24. 
50 Tamże, s.23. 
51 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.115. 
52 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.81. 
53 E. Sikorski, dz. cyt., s.68. 
54 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.82. 
55 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.136. 
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garnęła się do nich bez specjalnego nacisku z zewnątrz. Dzięki nim stykała się, 

niejednokrotnie po raz pierwszy, z prawdziwym boiskiem i zawodami sportowymi”.56 

W 1927r. nastąpiło znaczne zainteresowanie sprawami wychowania fizycznego 

w harcerstwie. Nowym wzorem wychowawczym był typ harcerza – sportowca. VII Zjazd 

Walny przyjął uchwały dotyczące: powołania przy Naczelnictwie ZHP Referatu Wychowania 

Fizycznego, obligatoryjnego istnienia przynajmniej jednego HKS przy „każdym większym 

ośrodku harcerskich”, powołania na terenie chorągwi prezydium harcerskich klubów 

sportowych, składających się z przedstawicieli Państwowego Urzędu WFiPW, ZHP, 

„Sokoła”, „Strzelca”, Kuratorium Oświaty i innych organizacji społecznych, powierzenia 

HKS opieki nad utalentowanymi sportowo harcerzami oraz organizacji dwa razy w roku 

sprawdzianów sprawnościowych dla każdego harcerza oraz zobowiązania do corocznego 

organizowania kursów instruktorów sportu.57 

Polecono Głównej Kwaterze wprowadzenie do warunków prób na stopnie wymaganie 

uzyskania odpowiedniej dla wieku odznaki sportowej. Upoważniono także Radę Naczelną 

do zgłoszenia ZHP do Związku Związków Sportowych oraz Polskich Związków Sportowych 

i Turystycznych na zasadach, jakie uzna za stosowne.58 

Wraz z rozwojem zainteresowania wychowaniem fizycznym, rosła też potrzeba 

wykwalifikowanych kadr – instruktorów wychowania fizycznego. W Głównej Kwaterze 

Żeńskiej (GKŻ) został powołany Wydział WF, który wysyłał instruktorki harcerskie 

na kształcenie do Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego.59 

Jak twierdzi J. Kamińska, „szczególną troską GKH-k [Główna Kwatera Harcerek], 

a wielkim uznaniem wśród młodzieży, cieszyły się kursy wychowania fizycznego podjęte 

w kilku kierunkach i na kilku poziomach. Po skończeniu kursu można było zostać 

»przodowniczką ćwiczeń cielesnych«,   uprawnioną do prowadzenia WF w drużynach. Był to 

ważny krok na drodze do zaspokajania dużego zapotrzebowania na instruktorki 

WF na obozach i koloniach”.60 

Rozkaz Głównej Kwatery Męskiej (GKM) z 1930r. wprowadził do prób na stopnie 

wilcząt i harcerzy wymagania z zakresu wychowania fizycznego i przysposobienia 

                                                 
56 Ponczek M., Kultura fizyczna w polskich katolickich organizacjach młodzieżowych II Rzeczypospolitej, 

Katowice 1997, s.106. 
57 Zob. S. Zaborniak, Harcerskie Kluby Sportowe Drugiej Rzeczypospolitej (1919-1939)  

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.206. 
58 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.201-202. 
59 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny harcerstwa żeńskiego  

[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.57. 
60 Tamże, s.80. 
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wojskowego, w tym szczegółowe wymagania prób sprawnościowych (bieganie, pływanie, 

strzelanie sportowe, skoki i in.). Przykładowo na stopień harcerza RP trzeba było spełniać 

następujące kryteria61: 

„1. Sprawność fizyczna. Kandydat ma II stopień PW uzyska minimum sprawności fizycznej: 

a) przebiegnie 100 metrów w 14,2 sekund; 

b) skoczy w dal 4 metry; 

c) skoczy wzwyż 120 cm; 

d) przebiegnie 1500 metrów w 5 minut 35 sek.; 

e) rzuca 600 gr. kamieniem w sumie prawą i lewą ręką do leja o średnicy 2,5 metra; 

w ciągu minuty – trafi min. 5 razy na 15 rzutów dowolnym sposobem; 

f) pchnie kulę 5 kg prawą i lewą ręką w sumie 12 metrów. 

2. Sprawności: posiada sprawność gimnastyka. 

3. Pływanie: posiada sprawność pływaka lub ratownika. 

4. Gry: gra zespołowo w 2 grach: koszykówka, siatkówka, szczypiorniak, palant. 

5. Strzelanie sportowe: strzela z broni małokalibrowej do tarczy 80 cm, do 100m, 60 pkt. 

na 100 możliwych.”62 

W 1932r. Wydział Wychowania Fizycznego GK Harcerek organizował następujące 

formy szkoleniowe: 

 kursy narciarskie i narciarsko-turystyczne  

(dla początkujących i zaawansowanych oraz instruktorskie), 

 wycieczki narciarskie po Beskidach, 

 obóz połączony z kursem wstępnym lub uzupełniającym  

dla Przodowniczek Ćwiczeń Cielesnych, 

 obóz wodny w Trokach i obóz morski w Gdyni.63 

Od 1931r. systematycznie odbywały się obozy narciarskie.64 Znaczącą imprezą 

narciarską, przeprowadzoną na dużą skalę, był obóz zimowy Warszawskiej Chorągwi 

Harcerzy w Krynicy na przełomie 1933 i 1934r., w którym wzięło udział 215 uczestników 

z 25 drużyn, ćwiczących pod kierunkiem instruktorów z Centralnego Instytutu Wychowania 

Fizycznego. Na zakończenie odbyły się próby na sprawność narciarza, na stopnie 

                                                 
61 W szczególnych  przypadkach wymagania stopni mogły być, po konsultacji z lekarzem dostosowane 

do indywidualnego stanu zdrowia i możliwości fizycznych harcerza. 
62 Rozkaz GKM L.13 z 13 maja 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1930, nr 7, s.32. 
63 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.8. 
64 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe Głównej Kwatery Żeńskiej (Głównej Kwatery Harcerek) 

i konferencje programowe [w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.152-153. 
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przodownika i instruktora Polskiego Związku Narciarskiego (PZN) oraz bieg o odznakę PZN. 

Jak informuje W. Błażejewski, przebywało jednocześnie w Krynicy 85 uczestników 

Harcerskiego Klubu Narciarskiego, w tym 31 harcerek. Podobne obozy, choć na mniejszą 

skalę, zorganizowano w Zakopanem, w Bukowinie i pod Warszawą. Wzięły w nich udział 

ogółem 472 osoby.65 W 1938r. odbyły się w Zwardoniu, po raz kolejny, Harcerskie Zawody 

Narciarskie o mistrzostwo roku.66 

W 1933r. wprowadzona została rozkazem Naczelnika Harcerzy Instrukcja wychowania 

fizycznego, w której cel wychowania fizycznego harcerzy definiowano jako „utrzymanie 

zdrowia, wyrobienie i podtrzymywanie sprawności cielesnej, wspomożenie naturalnego 

rozwoju organizmu, wychowanie odpowiednich nawyków higienicznych. Równolegle do 

tych celów bezpośrednich wychowanie fizyczne, działając środkami fizycznymi na cielesną 

budowę harcerza, wywiera silny wpływ i na duchową jego budowę, wspomagając wydatnie 

inne środki wychowawcze”.67 

Zbierane były również odpowiednie dane statystyczne i na ich podstawie planowano 

kierunki wychowania fizycznego. W 1933r. było np. 23 758 harcerzy umiejących pływać, 

czyli ok. 40% ogólnej liczby harcerzy i harcerzy starszych. Procent ten został oceniony jako 

„stosunkowo mały”.68 W 1934r. roku odbył się instruktorski kurs pływania, zorganizowany 

w Warszawie z udziałem 10 harcerek, zaznajamiający z metodą zbiorowego nauczania 

pływania z ratownictwem. W 1935r. liczba harcerzy umiejących pływać wynosiła 

już 34 607.69  

Wśród harcerek najbardziej popularnymi dyscyplinami sportowymi w latach 1934-1935 

były: gimnastyka, jazda na sankach i gry sportowe. Harcerki także, dość często, jeździły 

na rowerach, pływały i jeździły na łyżwach. Jak pokazuje tabela poniżej, największy 

ówczesny przyrost zainteresowania nastąpił wówczas w dyscyplinach takich jak: marsze, 

jazda na sankach i gimnastyka. 

 

                                                 
65 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.262. 
66 Tamże, s.316. 
67 Instrukcja wychowania fizycznego wprowadzona Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.9/33 z 24 maja 1933r. 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1933, nr 6, s.22. 
68 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.39. 
69 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.79. 
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Tabela 1. Uprawiane dyscypliny sportowe w Organizacji Harcerek w latach 1934-1935r. 
 

1934 1935 zmiana
marsze 3 715 16 648 12 933
saneczkowanie 25 151 31 157 6 006
gimnastyka 29 933 34 238 4 305
kolarstwo 6 260 8 802 2 542
pływanie 6 480 8 546 2 066
łyżwiarstwo 14 473 16 490 2 017
gry sportowe 24 937 26 160 1 223
narciarstwo 3 493 4 625 1 132
kajakarstwo 2 278 3 409 1 131
POS 2 701 3 228 527
lekka atletyka 5 608 5 777 169
żeglarstwo 230 399 169
turystyka 3 400 3 396 -4
strzelectwo 2 517 2 453 -64
łucznictwo 1 127 1 054 -73
wioślarstwo 4 348 4 007 -341

Organizacja HarcerekUprawiane 
dyscypliny

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1935 (oprac. własne).  
 

Wykorzystywanie materiału statystycznego nastręczało pewne trudności, bo –

 jak pisano w 1936r. – „wychowanie fizyczne będąc nieodłączną częścią poczynań pracy 

wychowawczej, harców, obozownictwa, turystyki itp. zasadniczo nie posiada swego 

miernika”. Dlatego też wykorzystywano wskaźniki takie jak: umiejętność pływania, ilość 

zdobytych odznak strzeleckich oraz Państwowej Odznaki Sportowej.70 W 1936r. Państwową 

Odznakę Sportową (POS) posiadało 12 608 harcerzy, 11 919 brązową, 640 srebrną i 49 złotą. 

Na mocy upoważnienia Państwowego Urzędu WFiPW, Naczelnik Harcerzy mianował 

Harcerskie Komisje POS przy niektórych komendach chorągwi i hufców.71 

W powołanym przy Głównej Kwaterze Harcerzy (GKH-y) Wydziale WF i PW 

wyodrębniono w 1935r. następujące referaty: 

 Dział Ogólny, 

 PW, 

 Szybownictwa, 

 Strzelectwa i łucznictwa, 

 Harcerskich Klubów Sportowych, 

 Sportów Zimowych, 

 Imprez okresowych i niestałych.72 

                                                 
70 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.160. 
71 Tamże. 
72 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.79. 
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Wydział WF Organizacji Harcerek zorganizował w 1935r. następujące formy pracy:  

 obóz narciarski instruktorski w Zwardoniu, 

 obóz wodny śródlądowy w Charzykowie, 

 trzy obozy wodne morskie w Harcerskim Ośrodku Morskim (HOM) w Helu, 

 morski obóz dla delegatek klubów w HOM w Helu, 

 obóz morski propagandowy w HOM w Helu, 

 obóz Szybowcowy w Goleszowie, 

 obóz wędrowny roboczy w Czarnohorze, 

 kurs narciarski instruktorski na Kostrzycy. 

Ogółem w tym roku przez obozy WF przeszło 169 harcerek.73 

Na kursie żeglarskim dla delegatek klubów wzięły udział również przedstawicielki 

innych organizacji: Warszawskiego Klubu Wioślarek, Akademickiego Związku Morskiego, 

Jachtklubu Oficerskiego, Jachtklubu Polski, Oficerskiego Klubu Sportowego Żoliborz.74 

W 1935r. zatwierdzona została przez Naczelnika Harcerzy Instrukcja harcerskiego 

klubu sportowego.75 W 1936r. nawiązano kontakt z Polskim Związkiem Pływackim 

oraz przeprowadzono rejestrację absolwentów wyższych studiów wychowania fizycznego.76 

W 1936r. zorganizowane zostały dwie duże imprezy kolarskie. W dniach 

od 1 do 3 maja jechała sztafeta kolarska, która siedmioma trasami z różnych krańców Polski 

przywiozła adresy hołdownicze Prezydentowi RP. W sztafecie wzięło udział 500 uczestników 

od 13 do 19 lat.77 W tym samym roku na Wołyniu zorganizowano łańcuchowy bieg 

sztafetowy, w którym 85 drużyn pieszo, rowerami, konno lub motocyklami dostarczyło 

meldunki na uroczystość poświęconą bohaterom walk na Wołyniu.78 

W 1937r. GKH-k zarządziła, aby „przeprowadzano coroczne próby sprawności 

fizycznej każdej harcerki z odnotowaniem wyników w ich książeczkach służbowych na karcie 

sprawności fizycznej”.79 

                                                 
73 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.159. 
74 Tamże. 
75 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.1 z 8 kwietnia 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1935, nr 5, s.54, 
76 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.160. 
77 Tamże, s.162. 
78 H. Styczyński, Przebieg pracy Komendy Wołyńskiej Chorągwi Harcerzy w latach 1935-1939 [w:] Związek 

Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918-1939, Tom I – Część I, Londyn 
1997, s.230. 

79 Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.1 z 1 stycznia 1937r. [w:] „Wiadomości Urzędowe” nr 2, 1937, s.13-14 
[podaję za:] J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe jako metoda wychowawcza i pełnia życia harcerskiego 
[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.226. 
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Wśród zawodów centralnych organizowanych w 1937r. były: 

 Harcerskie Mistrzostwa Narciarskie w Zakopanym – 250 zawodników, 

 Marsz narciarski Żułów-Wilno, 

 Wiosenne Korespondencyjne Zawody Strzelecko-Łucznicze – 1500 uczestników, 

 Bieg Narodowy na 3 Maja, 

 Sztafeta Kolarska 1-3 Maja – 700 uczestników, 

 Korespondencyjne Zawody Sprawności Fizycznej – 420 uczestników, 

 Jesienne Korespondencyjne Zawody Strzelecko-Łucznicze – 1175 uczestników.80 

 Korespondencyjne Zawody Pływackie.81 

W 1938r. Wydział Wychowania Fizycznego Organizacji Harcerzy był inicjatorem 

lub organizatorem następujących imprez: 

 Mistrzostw Harcerskich (231 uczestników), 

 Mistrzostw Piłki Ręcznej – Siatkówka i Koszykówka (97 uczestników), 

 Mistrzostw Pingpongowych (56 uczestników), 

 Mistrzostw Lekkoatletycznych (315 uczestników), 

 Mistrzostw Pływackich (60 uczestników), 

 Wiosennych i Jesiennych Mistrzostw Strzelecko-Łuczniczych, 

 Korespondencyjnych Mistrzostw Sprawności Fizycznej (461 uczestników), 

Mistrzostwa narciarskie, piłki ręcznej, pingpongowe i lekkoatletyczne 

były organizowane przez różne chorągwie na zlecenie Głównej Kwatery Harcerzy.82 

W 1938r. odbyły się także Centralne Zawody Piłki Nożnej w Łodzi, w których wzięło udział 

88 uczestników.83 W Centralnych Zawodach Pływackich brali udział w 1938r. juniorzy 

do 16 lat i seniorzy od 17 lat, walcząc o tytuł „Mistrza ZHP na rok 1938”.84 

W Organizacji Harcerek w roku 1938r. organizowane były specjalistyczne kursy 

przez – utworzone z dawnego Wydziału Wychowania Fizycznego – Kierownictwo 

Usprawnienia i Służby. Odbyły się wtedy: 

 2 instruktorskie kursy żeglarskie – morskie na jachcie harcerskim „Grażyna”, 

 kurs szybowcowy w Tęgoborzu (8 uczestniczek), 

 kursy żeglarsko-pływackie – obozy śródlądowe w Charzykowie, nad Naroczą,   

                                                 
80 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.184. 
81 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224. 
82 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.131. 
83 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.316. 
84 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.147. 
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 zimowy obóz narciarski szkoleniowo-instruktorski w Siankach (32uczestniczki).85 

Kierownictwo Usprawnienia i Służby miało następujące zadania: 

 „wszechstronne przygotowania harcerek do pełnienia służby  

(usprawnienie fizyczne jako podstawa), 

 organizowanie służby w warunkach normalnych w ciągu roku i na obozach 

oraz w warunkach specjalnych (na terenach trudnych, podczas wojny, 

nieprzewidzianych wypadków itp.)”.86 

Kierownictwo opracowało projekt Instrukcji o usprawnieniu i służbie harcerek 

w warunkach normalnych i specjalnych. Instrukcję przyjął Państwowy Urząd WFiPW 

i weszła ona w życie na początku 1939r.87 Instrukcja określała, m.in., cele i środki 

wychowania fizycznego dziewcząt: 

„[...] Warunkiem należytego wywiązania się z zadań pełnionej obecnie lub przyszłej służby 

jest odpowiedni stan zdrowia dziewczyny i jej usprawnienie fizyczne [...]. Usprawnienie 

fizyczne zdobywają harcerki: 

1) w toku normalnych zajęć harcerskich,  gier,  podczas  wycieczek i obozów, 

2) spełniając minimalne wymagania stawiane jednostkom na poziomie gwiazdek zuchowych 

i stopni harcerskich, 

3) uzyskując szereg sprawności z zakresu WF. 

[...] Usprawnienie członkiń Organizacji Harcerek do służby Polsce pełnionej całym życiem 

realizuje się poprzez: usprawnienie fizyczne właściwe danemu człowiekowi   w   określonych 

warunkach jako podstawę usprawnienia harcerskiego do służby [...]. Chcemy, aby każda 

harcerka poruszała się swobodnie i ładnie, aby była zwinna, sprężysta i zręczna, aby umiała 

dbać o prawidłową dobrą postawę fizyczną. Chcemy, aby była zdrowa i silna”.88 

Tuż przed wybuchem wojny istniał już bardzo rozbudowany system rywalizacji 

sportowej, opartej na zawodach regionalnych i ogólnopolskich. Różnorodność dziedzin 

sportowych i możliwości podjęcia aktywności sportowej obrazuje tabela nr 2, która 

przedstawia terminarz imprez sportowych w Organizacji Harcerzy, zaplanowanych na 1939r. 

 

                                                 
85 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.222. 
86 Tamże, s.225. 
87 Tamże. 
88 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.226-227. 
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Tabela 2. Terminarz imprez sportowych w Organizacji Harcerzy na rok 1939. 
 

Miesiąc Imprezy o mistrzostwo 
chorągwi Imprezy o mistrzostwo ZHP Imprezy GKH

styczeń Zawody Łyżwiarskie

luty

Zawody Narciarskie 
obowiązujące chorągwie: 
Kielecką, Krakowską, Lwowską, 
Śląską, Warszawską - inne 
dowolnie.

marzec
Marsz Narciarski Żułów - Wilno 
na zlecenie GKH-y 
(subwencjonowany)

Kurs dla ref. w.f. (Wielkanoc)

kwiecień
Zawody Kolarskie, 
Korespondencyjne Zawody 
Strzeleckie

maj

Korespondencyjne Zawody 
Strzeleckie, Bieg Narodowy na 
przełaj (impr.zalecona), Zawody 
Pływackie

Korespondencyjne Zawody 
Strzeleckie. Bieg Narodowy na 
przełaj (impr. zalecona)

Sztafeta Kolarsko-Lotnicza, 
Marsz Sulejówek - Belweder

czerwiec
Zawody marszowe z 
obciążeniem, Święto WFiPW 
(zalecone).

Święto WFiPW (zalecone, 
Harcerskie Centralne Igrzyska 
Letnie (obowiązujące).

Harcerskie Centralne Igrzyska 
Letnie (obowiązujące, 
subwencjonowane).

lipiec Kurs dla ref. w.f.

sierpień Marsz Szlakiem Kadrówki (impr. 
zalecona subwencjonowana).

wrzesień Zawody Piłki Ręcznej, Zawody 
Lekkoatletyczne

październik Korespondencyjne Zawody 
Strzeleckie

listopad Korespondencyjne Zawody 
Strzeleckie

grudzień
Zawody Tenisa Stołowego Kurs dla ref. w.f. (Boże 

Narodzenie), kurs dla przod. 
narc (Boże Narodzenie).  

 
Źródło: Załącznik Nr 4 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.14 z 10 października 1938r. do pkt. 2/21a  

[w:] Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.167. 
 

1.2.2 Wychowanie wojskowe  

Harcerski militaryzm – prawidłowość czy wypaczenie skautingu 

Kierunek wychowania wojskowego był szczególnie istotny w pierwszych latach 

istnienia harcerstwa na ziemiach polskich, kiedy to harcerstwo nierozerwalnie związane było 

z walką o niepodległość kraju. W piśmie „Zarzewie” w 1911r. pisano, że „skauting jest 

środkiem wychowania młodzieży na obywateli, zdolnych realizować ideę niepodległości 

tak w pokoju, jak w walce”. Już wtedy jednak dodawano, że „jedynie drogą równomiernego 

traktowania strony fizyczno-wojskowej, umysłowej i moralnej, jako też jawnego podkreślenia 

celu pracy, uchroni się ruch od wypaczenia”.89 Po wyjeździe A. Małkowskiego do Anglii 

w celu trzymiesięcznych studiów nad skautingiem, Związkowe Naczelnictwo Skautowe – 

                                                 
89 Z powodu książki „Scouting jako  system wychowania młodzieży” [w:] „Zarzewie”, nr 10-11, Lwów, 

październik-listopad 1911r., s.258 [cytuję za:] H. Bagiński, dz. cyt., s.27. 
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pod jego nieobecność – podjęło uchwałę zabraniającą skautom członkostwa w tajnych 

organizacjach. Opowiadano się przeciwko „tendencjom militarystycznym”.90 Późniejsza 

decyzja Związkowego Naczelnictwa Skautowego (ZNS) zakazująca polskiej młodzieży 

skautowej wstępowanie do zbrojnych formacji wojskowych została przez jej dużą część 

zlekceważona. Także wielu instruktorów nie zastosowało się do tego polecenia.91 

Wraz ze zbliżającą się perspektywą wysiłku zbrojnego, coraz większy nacisk zaczęto 

kłaść na wychowanie wojskowe. Widoczne to było, m.in., w uchwale II Zjazdu Drużynowych 

i Przybocznych zwołanego przez Naczelnictwo we Lwowie w 1913r. – „w opinii zjazdu 

organizacja skautowa silniej niż dotąd winna uwzględnić w pracy naturalne dla młodzieży 

podłoże uczuciowe i skłonność do ćwiczeń wojskowych, opartych na karności – przez 

uwzględnianie w należytym stopniu techniki skautowej i wojskowo-gimnastycznej”.92 Duża 

część aktywności drużyn skautowych miała już wówczas charakter wybitnie paramilitarny, 

a programy kursów skautowych były zdominowane przez treści wojskowe.93 Jak poważnie 

spory toczyły się już wówczas pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami militaryzmu 

w skautingu polskim, pokazuje sprawa, której bohaterem był Kazimierz Lutosławski. 

K. Lutosławski będąc przeciwnikiem koncepcji skautingu militarnego wygłosił 

w październiku 1914r. w Warszawie odczyt, w którym zanegował historyczną wartość 

zbrojnych powstań narodu polskiego w 1831 i 1864r. Stało się to bezpośrednim powodem 

rozłamu w skautingu warszawskim. Konflikt doprowadził wówczas do ustąpienia 

Lutosławskiego z Naczelnej Komendy Skautowej.94 

Ciążenie skautingu na ziemiach polskich w kierunku militaryzmu działo się niejako 

wbrew intencjom samego twórcy skautingu — generała Baden-Powell’a — który przeciwny 

był tworzeniu ze skautingu organizacji paramilitarnej. Świadczy o tym chociażby fakt – 

opisany w Oficjalnej historii skautingu; gdy w listopadzie 1914r. Baden-Powell, obawiając 

się inwazji, ogłosił program utworzenia ochotniczego korpusu strzelców wyborowych, 

wyraźnie podkreślał, że nie jest jego celem uczynienie z tego „permanentnej cechy 

skautingu”. Dodawał również, że „nie jest to militaryzm, ale walka przeciwko 

militaryzmowi”.95 Sprzeciw twórcy skautingu przed traktowaniem organizacji skautowych 

jako organizacji paramilitarnych uwidocznił się zresztą już w roku 1913, kiedy to w Wielkiej 
                                                 

90 B. Wachowicz, Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego Oldze 
i Andrzeju Małkowskich, Warszawa 1995, s.90. 

91 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.142. 
92 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.46. 
93 Tamże, s.49-50. 
94 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik biograficzny, Tom I, Warszawa 2006, s.116-117. 
95 An Official History..., dz. cyt., s.52. 
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Brytanii zebrano znaczne środki na fundusz, którego celem było wspieranie „organizacji 

militarnych młodzieży” i chciano przekazać je brytyjskiej organizacji skautowej. Wówczas 

gen. R. Baden-Powell odmówił przyjęcia tych pieniędzy.96 Podobne poglądy na kwestię 

militarnego charakteru organizacji skautowych miał również A. Małkowski, który 

już w 1913r. pisał o niemieckiej organizacji następująco: „[...] zdaniem moim, to nie są 

skauci, przynajmniej skauci w naszym rozumieniu tego wyrazu, w swoim bowiem 

odstępstwie od wzoru gen. Baden-Powella odeszli tak daleko, że wydali organizację militarną 

i wychowują cesarzowi niemieckiemu przede wszystkim żołnierzy, a nie ludzi 

z charakterem”.97  

Tymczasem w Polsce odbywały się różnej wielkości imprezy, w których stałymi 

elementami była musztra i manewry wojskowe.98 I tak, np. w lipcu 1913r. – na Zlocie 

Sokołów we Lwowie – odbyły się ćwiczenia polowe z udziałem 7 000 sokołów 

i 1 100 skautów. Ćwiczenie prowadził komendant drużyn sokolich – Józef Haller i polegały 

one na manewrach dwóch wrogich armii walczących o Lwów. Jak podaje W. Błażejewski 

„skauci nie mieli tu wiele okazji do wykazania swoich wartości, jako że całą noc 

z 5 na 6 lipca leżeli na wyznaczonych liniach, markując nieprzyjaciela”.99 

Także wydawnictwa, oferowane przez Komisję Dostaw, złożone były początkowo w dużej 

części z podręczników i regulaminów wojskowych; Karabin Mannlicher, Podręcznik 

dla pieszych patroli wywiadowczych, Jak czytać austriackie mapy wojskowe.100 

Już wtedy zwracano jednak uwagę, że wyszkolenie wyłącznie wojskowe nie jest istotą 

ruchu harcerskiego. K. Lutosławski pisał w 1917r.: „Bez ćwiczeń, bez musztry [...] – można 

być skautem; bez podstaw moralnych [...] – przy najlepszym wyćwiczeniu – można być 

klownem lub błaznem, można być zresztą znakomitym sportowcem, a nawet świetnie 

wyćwiczonym żołnierzem – ale nie można być polskich harcerzem”. I dalej — „Miarą 

powodzenia pracy skautowej nie jest liczba ćwiczeń i zebrań, ani zręczność skautów, 

ale podniesienie się typu stosunków wzajemnych między chłopcami, podniesienie 

obowiązkowości ich wobec zadań szkolnych, zmuszenie opinii publicznej kolegów 

do przyjęcia za swoje wymagań moralnych, które przypomina prawo skautowe. 

                                                 
96 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.302. 
97 Tamże, s.127. 

Przeciwko wprowadzaniu do harcerstwa metod wojskowych sprzeciwiali się instruktorzy harcerscy 
także dużo  później – m.in. zdecydowanie temu przeciwny był jeden z najmłodszych harcmistrzów w ZHP, 
pierwszy Naczelnik Szarych Szeregów – Florian Marciniak. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.252. 

98 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie i ruch zuchowy w Rzeszowie (1912-1939), Rzeszów 2005, s.18. 
99 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.47. 
100 Tamże, s.38-39. 
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[...] Ćwiczenia skautowe, wycieczki, wyrabiające samodzielność i przedsiębiorczość, 

a szczególniej nastrój żołnierski życia skautowego, wyrabiający karność, są niezbędnymi 

środkami do osiągnięcia tego celu, ale zawsze – środkami tylko. Dla swobodnego tych 

środków rozwoju nie można poświęcać istoty rzeczy i właściwych celów pracy skautowej”.101 

Dr Tadeusz Strumiłło na posiedzeniu Rady Wychowania Fizycznego i Kultury 

Cielesnej również wyraźnie wyjaśniał, że harcerstwo nie jest ruchem militarnym.102 

Pisali o tym problemie, dotyczącym nie tylko organizacji skautowych, także autorzy 

zagraniczni. Fryderyk Foerster przestrzegał przed przenoszeniem w Niemczech „wojskowych 

metod rozkazywania i subordynacji do takich dziedzin, w których metody te są zgoła 

chybione, gdyż chodzi w nich o zadania i stosunki o wiele bardziej zawiłe i osobiste, tudzież 

o zupełnie odmienny rodzaj współdziałania, niż w służbie wojskowej”.103 O intencjach 

Baden-Powella pisał dalej następująco „występując przed laty z inicjatywą zorganizowania 

tego ruchu, nie myślał on [Baden-Powell] o wojskowym przysposobieniu chłopców, 

jak to często a mylnie zgoła rozumiano; chodziło mu raczej o taką organizację, któraby 

pod zewnętrzną postacią służby polowej ćwiczyła w młodzieży tego rodzaju cnoty, 

jak rycerską gotowość do udzielania sobie wzajemnej pomocy, czystość obyczajów i poczucie 

honoru”.104 F. Foerster wyraźnie stwierdzał, że w jego opinii, „kto przyczynia się do tego, 

że młodzież na rzecz sportu i gier wojennych zaniedbuje swoje stosunki domowe, 

ten wyrządza ludzkiemu i moralnemu jej wychowaniu ciężką szkodę i zbierać będzie zgubne 

tego skutki zawsze, ilekroć chodzić będzie o zadania, apelujące do całego człowieka, 

do wszystkich sił jego serca i charakteru [...] Jeżeli oddamy wojsku, co do niego należy, 

wówczas z tym większą stanowczością będziemy się mogli bronić przeciwko wszelkiemu 

nadmiernemu zmilitaryzowaniu wychowania młodzieży. Przez taką bowiem militaryzację, 

tj. przez wprowadzenie do całego związkowego życia młodzieży wojskowego tonu, ćwiczeń 

i urządzeń, szkodzimy fatalnie nie tylko ogólniejszym zadaniom wychowawczym, 

lecz narażamy na szkodę nawet samo wykształcenie wojskowe, a to wskutek nadmiernego 

współdziałania dyletantyzmu oraz nadmiernego i wprowadzającego zamęt pomieszania 

zabawy z rzeczywistością”.105 Foerster stał na stanowisku, że wychowanie na „konkretnych 

zadaniach pokojowych” przygotowuje o wiele skuteczniej do wypełniania zadań wojennych, 

                                                 
101 J. Zawada, Czuj Duch! Szesnaście gawęd obozowych o idei skautingu, Kraków 1917, s.14-15. 
102 Posiedzenie Rady Wychowania Fizycznego i Kultury Cielesne [w:] „Wychowanie Fizyczne”, 1920, nr 7-9, 

s.186 [podaję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.12. 
103 F. W. Foerster, dz. cyt., s.63. 
104 F. W. Foerster, dz. cyt., s.162. 
105 F. W. Foerster, dz. cyt., s.190-191. 
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niż „wszelkie nadmierne igranie młodociane ze straszliwą tragedią krwawych konfliktów 

między narodami”.106 

Mimo tych wszystkich ostrzeżeń S. Sedlaczek dwadzieścia lat później stwierdzał, we wstępie 

do książki H. Boucheta Skauting i indywidualność, że jej autor „podkreśla integralność 

wychowania skautowego, tak nieraz trudną do zrozumienia dla niektórych uczniów Baden-

Powella, popadających mimo wszelkich jego przestróg w jednostronność, jak u nas w Polsce 

kiedyś w zbytnie uprawianie musztry, dziś może w jednostronne czasem zboczenie 

ku technice”.107 

Służba frontowa i pomocnicza 

W listopadzie 1918r. Naczelny Inspektorat Harcerstwa Polskiego wydał regulamin 

„Pogotowia Młodzieży”, w którym definiował cel takiego pogotowia, jako „dopomożenie 

w utrzymaniu ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, przez skierowanie zapału  energii 

młodzieży poniżej wieku wojskowego do pomocniczej służby obywatelskiej”.108 Pogotowie 

miało opierać się na drużynach harcerskich, ale obejmować całą młodzież.109 

W lipcu 1920r. rozpoczęto tworzenie Armii Ochotniczej pod dowództwem 

gen. J. Hallera. Naczelnictwo ZHP wydało rozkaz skierowany do Komend Chorągwi, 

Zarządów Oddziałów i Kół Przyjaciół Harcerska (KPH). Zarządzono w nim, jak podaje 

W. Błażejewski, „rejestrację harcerzy, którzy ukończyli lat 17, zdolnych do służby, choć 

nie podlegających jeszcze poborowi. Rejestracji podlegały też siedemnastoletnie harcerki, 

które przeznaczone miały być do służby samarytańskiej i pomocniczej. Komendy Chorągwi 

miały jak najszybciej nawiązać kontakty z władzami państwowymi, a szczególnie 

z wojskiem, miejscowym Komitetem Obrony Państwa i Czerwonym Krzyżem”.110 

Harcerki przygotowywano głównie do medycznej służby frontowej i pomocniczej. 

Choć organizowano także kursy strzeleckie, to skupiano się, przede wszystkim, na kursach 

samarytańskich (pierwszej pomocy, pielęgnacji chorych itp.).111 M. Uklejska podaje, 

że „pewna liczba harcerek spośród zawodowo czynnych i przeszkolonych studentek 

uczestniczyła w bezpośredniej, pomocniczej akcji wojennej jako sanitariuszki w formacjach 

legionowych lub pracownice w biurach i łączności. Inne pracowały w redakcjach pism 

                                                 
106 F. W. Foerster, dz. cyt., s.198-199. 
107 H. Bouchet, Skauting i indywidualność, Lwów – Warszawa 1937, s.8-9. 
108 AAN, AZHP, sygn. 200, s.10-11 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny i początki II 

Rzeczypospolitej (1910-1924). Antologia tekstów historycznych i literackich, Część II,  Warszawa 1998, s.73. 
109 E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Część II, s.103-107 

[podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.80. 
110 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.31. 
111 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939, Przemyśl 2003, s.44. 
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niepodległościowych i ich kolportażu. Powstała na Uniwersytecie Lwowskim pracownia 

prof. Eugeniusza Romera, przygotowująca »Atlas Polski« na przyszły kongres pokojowy, 

prawie w całości składała się z harcerek [...]:.112 W czasie walk roku 1919/1920 wysłany 

został ma front specjalny pociąg sanitarny obsługiwany w znacznej części przez harcerki 

sanitariuszki. Pociąg wywiózł ze Lwowa dziesięć wagonów rannych.113 Działały również 

dwie harcerskie tzw. „czołówki sanitarne”: „Czuwaj”  i  „Czujka”. Składały się one z wozów 

i koni taborowych oraz wyposażenia gospodarczego i medycznego. Ich zadaniem 

było „przewożenie rannych z pierwszej linii ognia do szpitali polowych i niesienie pomocy 

podczas walki”.114 W Łodzi w 1920r. harcerski zorganizowały własnymi siłami szpital 

harcerski na 40 łóżek.115 Harcerki prowadziły również izbę chorych w Warszawie, wojskowy 

szpital zakaźny w Kaliszu i obsługiwały na dworcach kolejowych transporty rannych.116 

Ogółem, w ochotniczej służbie pomocniczej i zastępczej – przed rokiem 1921 – brało 

udział około 15 000 harcerek i harcerzy, a w szeregach wojskowych około 9 000 harcerzy.117 

A. Małkowski był zapewniany, że „przeszło 25% 2 i 3 pułku legionów polskich składało się 

ze skautów lub z byłych skautów, którzy tez mimo młodego wieku zajęli prawie wszystkie 

szarże podoficerskie i wiele oficerskich. Podobnie stosunki są w pułku 1”.118 Niektórzy  

z piętnasto- i szesnastolatków wracali do szkół legitymując się książeczkami harcerskimi, 

w których wpisane było, że są przedstawieni do odznaczenia krzyżem Virtuti Militari.119  

Służba pomocnicza trwała 120 dni, a służba frontowa młodzieży szkolnej około 

5 miesięcy – był to wówczas ewenement w historii ruchów młodzieżowych, do którego 

można porównać jedynie, organizowaną na mniejszą skalę, służbę pomocniczą skautów 

angielskich podczas I wojny światowej.120 W samym III powstaniu śląskim brało udział 

(szacunkowo) ponad 3000 harcerek i harcerzy.121 

                                                 
112 M. Uklejska, dz. cyt., s.21. 
113 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911-1948/49, Warszawa 2004, s.60. 
114 Tamże, s.65-66. 
115 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.149-151. 
116 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.65. 
117 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.11. W opracowaniach można 

spotkać inne liczy — np. A. Wiśniewski podaje liczbę 6-ciu tysięcy walczących harcerzy, a W. Nekrasz – 
około 5 i pół tysiąca. Por. A. Wiśniewski, dz. cyt., s.35-37 oraz W. Nekrasz, Harcerze w bojach w latach 
1914-1921, Tom II, Warszawa 1931, s.145. 

118 A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowskiego..., dz. cyt., s.63. 
119 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.19-22. 
120 Tamże, s.23. 
121 W. Niderliński, Początki ruchu..., dz. cyt., s.21. 
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Harcerze w siłach zbrojnych 

Absolwenci harcerskich kursów instruktorskich dysponowali zwykle dużą wiedzą 

i umiejętnościami. Rzadko się zdarzało – jak twierdzi W. Goszczyński – żeby harcerz 

nie otrzymał w podchorążówce odpowiedniego stopnia wojskowego w przepisanym okresie 

lub nie został oficerem — „o tym mówili wyraźnie oficerowie zawodowi przy okazji spotkań 

z gronem instruktorskim naszej [Wołyńskiej] Chorągwi”.122 

Wychowanie wojskowe w harcerstwie zostało docenione także przez znanych 

polityków i przywódców wojskowych, którzy swymi opiniami również przyczyniali 

się do rozwoju tego kierunku w harcerstwie. Podczas działań wojennych, harcerskie oddziały 

wyrobiły sobie doskonałą opinię. Najlepiej o tym świadczą wypowiedzi dowódców wojsk 

polskich. Gen. L. Żeligowski we wspomnieniach pisał: „Kompania harcerska Wileńskiego 

Baonu, dowodzona przez por. Tadeusza Kawalca, podczas defensywy polskiej i zachwiania 

się ducha w szeregach okazała swą wyższość nad innymi oddziałami tego odcinka. Kompania 

ta, pomimo ogólnego rozprzężenia, uważana była zawsze przez dowództwo za pewną 

w każdej sytuacji bojowej, a zająwszy wskazane pozycje trwała na stanowisku nie schodząc 

z niego wcześniej niż otrzymała rozkaz. Zachowanie spokoju przez harcerzy w czasie paniki 

odwrotowej wpłynęło bardzo dodatnio na innych żołnierzy”.123 „Czy to była obrona Lwowa, 

czy teraz pod Warszawą harcerze prym wiedli. Młodzież harcerska — mówił z kolei 

gen. J. Haller — stanęła pierwsza i dała znakomite kadry. Jako organizator Armii Ochotniczej 

mogę stwierdzić, że młodzież harcerska umożliwiła w tak szybkim terminie stworzenie armii 

stutysięcznej”.124 Harcerskie oddziały zapracowały sobie na podobne oceny także 

brawurowymi akcjami i opinią wystawioną przez samego wroga. Przykładem takich akcji 

było przedarcie się z bagnetami w ręku okrążonych oddziałów 201 pułku piechoty, pomimo 

wielokrotnej przewagi doborowych pułków Armii Czerwonej.125 Sowieckie dowództwo 

nazywało harcerskich ochotników „zdesperowanymi diabłami” i za cel stawiało sobie 

całkowite zniszczenie tych formacji.126 

                                                 
122 W. Goszczyński, Wołyńska Chorągiew Harcerzy. Szkic historyczny [w:] Związek Harcerstwa Polskiego 

na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.146. 
123 AAN, AZHP, sygn. 296, s.153-154 [cytuję za:] J. Szczepański, Harcerstwo polskie w walce z najazdem 

bolszewickim 1920 roku [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, 
Rzeszów 2006, s.150. 

124 AAN, AZHP, sygn. 296, s.134 [cytuję za:] J. Szczepański, dz. cyt., s.156. 
125 S. W. Wojstomski, Naprzód Skauci. Harcerze w bojach 1914-1921, Londyn 1968, s.75-80  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.130-131. 
126 J. Szczepański, dz. cyt., s.149. 
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Józef Piłsudski, dziękując harcerzom za udział w działaniach wojennych, w swoim 

rozkazie z 1 lipca 1921r. pisał: „Harcerze! [...] gdy huragan wojny światowej deptać począł 

niwy polskie i przyjść miało do dziejowego porachunku za lata krzywdy i niewoli, wyście 

w pierwszym  stanęli  szeregu tych, którzy  odważyli  się sięgnąć  po zaszczytne miano 

żołnierzy niepodległości [...] Nie sprzeniewierzyliście się i potem nakazom harcerskiego 

prawa, gdy zmartwychwstała Ojczyzna swych obywateli, do obrony granic wołała. 

W walkach o kresy wschodnie Małopolski i Ziemię Litewską, w walkach zeszłorocznych 

z przemożnym wrogiem braliście czynny i chwalebny udział. Rozrzuceni po oddziałach 

regularnych armii lub zgrupowani w odrębne jednostki w służbie wywiadowczej, kurierskiej 

i frontowej zdaliście jeszcze raz egzamin ze swej dojrzałości obywatelskiej i gotowości 

na ofiary, zawsze świecąc swym starszym towarzyszom broni przykładem wysokiego 

pojmowania swoich, ochotniczo na siebie wziętych obowiązków. Oddając cześć poległym 

za Ojczyznę kolegom Waszym, wyrażam Wam, Harcerze, podziękę i uznanie 

za dotychczasową służbę”.127 

Takie wypowiedzi podtrzymywały legendę o harcerzach – wspaniałych i odważnych 

żołnierzach, świetnie radzących sobie w każdej sytuacji. Ten wizerunek miał swoje podstawy 

w faktach, jednak rzeczywistość nie zawsze była aż tak jednoznaczna. Dość częstym 

zjawiskiem – jak stwierdza raport Referatu Wojskowego – było, dające się zaobserwować 

u harcerzy samodzielnie porozrzucanych po różnych oddziałach, poczucie przygnębienia 

i rozczarowania, „gdyż nie znajdują tam ducha, do którego przyzwyczaili się w organizacji”. 

Próbowano temu zaradzać tworząc jednostki, w przeważającej większości, złożone 

z harcerzy. Tam „grupa taka wytwarza w swym środowisku współżycie o wysokim poziomie 

moralnym, które dodaje chłopcom bodźca, pobudza ich ambicję i utrzymuje na wysokości 

zadania”.128 Jednak na takim mariażu sił zbrojnych z ideologią harcerką bywało, że ta ostania 

najwięcej cierpiała i harcerze byli wykorzystywani w sposób instrumentalny, np. w 1918r., 

batalion harcerski miał – według J. Majki – brać udział w rozpędzaniu demonstracji 

robotniczych w Warszawie.129 

Wychowanie proobronne i przysposobienie wojskowe  

Na I Zjeździe Walnym w 1920r. przyjęto uchwałę w sprawie wojskowego wyszkolenia 

harcerzy, podporządkowując jednak treści o charakterze paramilitarnym nadrzędnym celom 

wychowawczym — „[...] Walny Zjazd Harcerski uważa, że zadaniem harcerskiego 
                                                 

127 D. Protalińska, Czerwone Harcerstwo TUR. Założenia wychowawcze i działalność, Warszawa 1965, s.42. 
128 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.23. 
129 J. Majka, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1971, s.44. 
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wojskowego wyszkolenia winno być wychowane takiego typu obywateli, którzy by w razie 

potrzeby byli gotowi z własnej woli stanąć pod broń, umożliwiając przez poprzednio zdobyte 

wyćwiczenie w Harcerstwie, szybką organizację licznej armii, członkowie której posiadać 

będą cnoty dobrego żołnierza. Walny Zjazd podkreśla z naciskiem, że przygotowanie 

wojskowe młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań ogólnoobywatelskiego 

wychowania harcerskiego i wzywa kierowników drużyn do usilnej pracy w tym kierunku, 

aby nie tyle przez formy organizacyjne i ćwiczenia musztry wojskowej, ile przez staranie 

o rozwój cielesny chłopców, ćwiczenia wśród przyrody, pielęgnowanie rycerskiego ducha 

przygotować dzielnych żołnierzy”.130 

II Zjazd Walny ZHP stwierdził, że „całokształt pracy wojskowego wyszkolenia 

harcerzy winien zmierzać do tego, aby harcerstwo w chwili potrzeby obrony Ojczyzny było 

gotowe stanąć w zwartych szeregach obrońców Ojczyzny z pełnym zrozumieniem swych 

obowiązków obywatela-żołnierza, z niezbędnym przygotowaniem do ich wypełnienia”.131  

W swoim sprawozdaniu z 1921r. NRH stwierdzała, że „przysposobienie wojskowe 

stanowi nieodłączoną część programu wychowania harcerskiego, mimo że harcerstwo nie jest 

organizacją militarną i celów wyszkolenia wojskowego na pierwszy plan nie wysuwa”.132 

Przy czym za stowarzyszenie „prowadzące celowo pracę wojskowo-wychowawczą” 

Ministerstwo Spraw Wojskowych oficjalnie uznawało ZHP, co zostało potwierdzone 

w Instrukcji tymczasowej w sprawie stosunku władz wojskowych do organizacji wojskowo-

wychowawczych.133  

W styczniu 1922r. Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało kolejny dokument 

Program wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w organizacjach wojskowo-

wychowawczych, w którym gen. Sikorski – Szef Sztabu Generalnego stwierdzał, 

że „wprowadzenie programów i metod ściśle wojskowych: musztry formalnej, marszów 

z bronią, defilad, regulaminu wewnętrznego wojskowego, jest najzupełniej niewskazane, 

wypaczyć może zdrowy prąd ruchu społecznego, mający na celu przysposobienie żołnierza 

do wojny, czyniąc z niego zabawę w żołnierzy pokojowych [...] Należy więc podjąć starania, 

by poszczególne organizacje w zrozumieniu swych zadań: Przysposobienia do wojska, 

                                                 
130 AAN, AZHP, Uchwały I Zjazdu Walnego, sygn. 307, s.38. 
131 Uchwały II Zjazdu Walnego Związku Harcerstwa Polskiego w sprawie wychowania fizycznego 

i przysposobienia wojskowego z 29-30 XII 1921r., sygn. 1668, s.17-18  
[cytuję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.59. 

132 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.14. 
133 Instrukcja tymczasowa w sprawie stosunku władz wojskowych do organizacji woskowo-wychowawczych – 

Rozkaz M.S.Wojsk. Oddz. III. Szt. L. 746/Reg. z 8 VI 1921r., sygn. 417, s.20  
[cytuję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s. 
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a nie tworzenia drugiego wojska, wprowadziły te zasady programu w swej pracy, program 

ściśle wojskowy ograniczając (zwłaszcza w jednostkach obejmujących młodzież) do zakresu 

przewidzianego niniejszym programem”.134 Program ów opierał się o „wychowanie fizyczne, 

związane z wycieczkami w pole i krajoznawczymi, wychowanie umysłowe i obywatelskie 

[...] które łącząc się ze szkołą strzelecką, tworzą podstawy moralne i techniczne 

do przygotowania wojskowego narodu”.135  

Warto tutaj zauważyć, że nieprzypadkowo też pierwszym Przewodniczącym ZHP był 

gen. Józef Haller – wówczas generalny inspektor artylerii i członek Rady Wojennej.136 

Był on sygnatariuszem (ze strony ZHP) Zasad współpracy Związku Harcerstwa Polskiego 

z Ministerstwem Spraw Wojskowych podpisanego razem z Ministrem Spraw Wojskowych 

w grudniu 1922r. Porozumienie to ustalało dwie podstawowe „zasady ogólne” współpracy: 

prowadzenie przez ZHP „we własnym zakresie przysposobienia wojskowego harcerzy jako 

nieodłącznej części normalnych prac harcerskich” oraz ustalanie „wszystkich programów 

przysposobienia wojskowego na terenie ZHP” w porozumieniu z Ministerstwem Spraw 

Wojskowych.137 

W lecie 1923r. ok. 740 harcerzy przeszło na specjalnych kursach przysposobienie 

wojskowe.138 Zebrane przez Naczelnictwo doświadczenia przemawiały jednak przeciwko 

łączeniu przysposobienia z kursami instruktorskimi. Rekomendowane były natomiast obozy 

przysposobienia, grupujące samych harcerzy pod komendą oficerów, także będących 

harcerzami.139 „Stwierdzono ujemne strony włączenia do programu kursu przysposobienia 

wojskowego. Było ono konieczne dla uzyskania pomocy materialnej od wojska. Jednak, 

mimo ograniczenia liczby godzin, fatalnie ciążyło na programie harcerskim”.140 Inni 

instruktorzy zarzucali, że „harcerstwo przyjęło zbyt wiele form wojskowych, właściwego 

ducha karności nie wyrabiając”.141 Natomiast A. Pawełek, który sam będąc wojskowym, 

                                                 
134 Program wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w organizacjach wojskowo-wychowawczych 

– Rozkaz MSWojsk. Oddz. III. Szt. Gen. L. 1151/P.R./III. Szt. z 19 I 1921r. [w:] „Komunikat Referatu 
Przysposobienia Rezerw”, 1922, nr 4, s.21-22 [cytuję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.128. 

135 Tamże, s.129. 
136 J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.61. 
137 Zasady współpracy Związku Harcerstwa Polskiego z Ministerstwem Spraw Wojskowych podpisane 

11 grudnia 1922r., sygn. 465, s.83-85 [podaję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.200. 
138 Szerzej o problematyce przysposobienia wojskowego zob. J. Wojtycza, Studia i materiały 

z dziejów przysposobienia wojskowego w Polsce w latach 1918-1939, Kraków 2001. 
139 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
140 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.172. 
141 Zob. List instruktorów z Męskiej Chorągwi Lwowskiej uzasadniający ich wystąpienie z ZHP 

[w:] „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
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stwierdzał stanowczo, że „harcerstwo nie jest wojskiem, nie łączy się z nim nawet, oddziela 

się bardzo wyraźnie i kategorycznie od wszelkich organizacji o typie wojskowym [...]”.142 

Na  konferencji instruktorskiej w 1923r. poruszona została sprawa przysposobienia 

kobiet do obrony kraju.143 We wspomnieniach ówczesnej Naczelniczki GKŻ – 

H. Sakowiczówny – można znaleźć interesującą wypowiedź, dobrze charakteryzującą 

ówczesny stosunek harcerstwa żeńskiego do wychowania wojskowego: „Od początku 

uznawałyśmy, w razie niebezpieczeństwa ta  harcerka będzie najpożyteczniejsza, która 

posiadać będzie najlepsze wyrobienie osobiste i najsilniejszą wolę służenia sprawie. 

Dziewczyna silna i wytrzymała fizycznie, zaprawiona przez obozy i życie w polu do radzenia 

sobie nawet w najbardziej prymitywnych warunkach, zaradna, szybko orientująca się, 

odporna, psychicznie opanowana, w krótkim czasie nabędzie to, cośmy nazywały 

wiadomościami wojskowymi, tj. znajomość organizacji armii i służb specjalnych, do których 

by się nadawała, zasad obrony osobistej itp. [...]. Miałyśmy wyraźne poczucie, 

że przysposobienie wojskowe kobiet będzie tylko częścią tego najważniejszego kompleksu 

zagadnień, które składać się będą na walkę o byt i rozwój Polski. Podświadomie bałyśmy się, 

aby sprawy »wojskowe« nie przesłoniły nam wychowania obywatela [...]. Wiedziałyśmy 

jedno – sprawa przysposobienia dziewcząt do obrony kraju nie może być pominięta, musi ona 

wyniknąć naturalnie z naszych programów i z naszych prac – i z chwilą, gdy organizacje 

kobiece zabierają się do tych spraw, harcerstwo żeńskie musi mieć głos, by nie dać sobie 

narzucić nic sprzecznego z naszymi poglądami i celami”.144 

Bardzo podobne było oficjalne stanowisko władz harcerstwa opublikowane w 1923r. 

w „Wiadomościach Urzędowych” — „Harcerstwo żeńskie ma za zadnie wszechstronne ujęcie 

wychowania kobiety – obywatelki, zdolnej zarówno do życia domowego i rodzinnego, 

do sumiennej i wytrwałej pracy zawodowej, jak i do wydatnej pracy dla państwa 

w warunkach pokoju i wojny. Harcerstwo żeńskie przygotowuje do służby pomocniczej 

w razie wojny, przede wszystkim przez racjonalne wychowanie moralne i fizyczne, 

oraz przez cały swój program ujęty w system prób i sprawności”.145 

W harcerstwie męskim, jak zauważano w artykułach prasy instruktorskiej z 1924r., 

włączenie do programów szkoleń obozów instruktorskich przysposobienia wojskowego 

„odbijało się ujemnie na jakości tych instruktorów, a co za tym idzie na pracy wychowawczej 

                                                 
142 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.89. 
143 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.131. 
144 [cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.131-132. 
145 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.35. 
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w drużynach”.146 Problem kolizji harcerskich programów wychowawczych z dążeniami 

do szkolenia proobronnego był widoczny także w następnych latach. W 1925r. konferencja 

instruktorska w Łodzi opowiedziała się za „koniecznością skupienia wysiłków dla pogodzenia 

wprowadzonego ostatnio w szkołach obowiązkowego programu przysposobienia wojskowego 

z programem harcerskim”.147 Natomiast w 1927r. Zygmunt Wyrobek – autor podręcznika 

harcerskiego Harcerz w polu – opowiadał się za całkowitym rozgraniczeniem 

przysposobienia wojskowego i pracy harcerskiej. W liście do Naczelnika GKM S. Sedlaczka 

postulował „odgrodzić harcerstwo murem od militaryzmu, to znaczy, program zostawić 

dotychczasowy, a każdy harcerz w odpowiednim wieku ma przejść przysposobienia 

wojskowe jak każdy innych chłopiec poza szeregami harcerskimi”.148 

Pod koniec lat dwudziestych wychowanie wojskowe zaczęto realizować w nieco innych 

sposób – m.in. poprzez szeroką promocję sportów strzeleckich. Przykładowo w 1928r. 

zorganizowano I Harcerskie Związkowe Zawody Strzeleckie. Protektorat nad imprezą przyjął 

prezes Rady Ministrów prof. Kazimierz Bartel. Ogółem w zawodach wzięło udział 82 

uczestników z 24 drużyn. Jak podaje W. Błażejewski, zawody zakończyła uroczystość 

rozdania nagród, ufundowanych przez prezesa Rady Ministrów, ministra wyznań religijnych 

i oświecenia publicznego, ministra i wiceministra spraw wojskowych, Naczelnictwo ZHP 

i redakcję „Harcerza”. Tytuł Mistrza ZHP w 1928r. i nagrodę prezesa Rady Ministrów zdobył 

Tadeusz Kubalski z 15. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej (WDH), który osiągnął 349 pkt. 

na 400 możliwych”.149  

W tym samym roku konferencja instruktorska postanowiła „przysposobienie wojskowe 

prowadzić w harcerstwie jako normalną pracę drużyn” oraz „program przysposobienia 

wojskowego wprowadzić do prób harcerskich”. 150 Jak informuje M. Ponczek, zorganizowana 

młodzież Polski międzywojennej mogła brać udział w organizowanych przez PU WFiPW 

kurach oraz obozach wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego. „Pierwszeństwo 

w rekrutacji na tego rodzaju kursy i obozy miały w latach trzydziestych organizacje 

paramilitarne, zwłaszcza Związek Strzelecki »Strzelec«, Kolejowe Przysposobienie 

Wojskowe i Straż Pożarna”.151 J. Kamińska pisze, że w celu ochrony przed odpływem 

młodzieży do organizacji zajmujących się przysposobieniem obronnym, rozpoczęto szkolenie 
                                                 

146 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.37. 
147 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.185-186. 
148 List Z. Wyrobka do Naczelnika GKM S. Sedlaczka z 22 III 1927, sygn. 1668, s.100-101 

[cytuję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.72. 
149 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.211-212. 
150 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.132. 
151 Ponczek M., dz. cyt., s.62. 
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własnych instruktorów i instruktorek tego i pokrewnych kierunków, takich jak strzelectwo 

i łucznictwo. Szkolenia tego typu „podejmować mogły i prowadzić samodzielnie na swoim 

terenie komendy chorągwi, w porozumieniu z miejscowymi ogniwami przysposobienia 

wojskowego. Centralnie Główna Kwatera organizowała szkolenia o poziomie wyższym, 

instruktorskim i pod-instruktorskim oraz początkowo kurs obrony przeciwgazowej 

i przeciwlotniczej. Akcję tę stopniowo przejmowały chorągwie”.152 Pierwszy centralny kurs 

instruktorski przysposobienia wojskowego w harcerstwie odbył się jeszcze w 1929r.153 

Jak zauważa H. Dydyńska-Paszkowska: „dążeniem starszyzny żeńskiej było, aby harcerki 

zdobywały przysposobienie wojskowe w drużynach harcerskich nie przechodząc 

do szkolnych lub pozaszkolnych hufców PW, by instruktorki harcerskie mogły zdobywać 

odpowiednie stopnie PW na harcerskich instruktorskich obozach PW”.154 

Zwracano przy tym uwagę, żeby wyszkolenie wojskowe nie wpływało negatywnie 

na wychowanie harcerskie. Na IX Zjeździe Walnym przyjęto uchwałę następującej treści: 

„W związku z szerokim udziałem ZHP w akcji przysposobienia wojskowego Zjazd Walny 

ZHP poleca NRH i NZHP [Naczelnictwu ZHP] pilnie baczyć, aby ściśle wojskowe 

przysposobienie harcerzy nie wypaczało zasadniczej linii  wychowawczej Harcerstwa [...]”.155 

We wnioskach znalazły się nawet sformułowania jeszcze ostrzejsze w brzmieniu, 

o następującej treści: „Przysposobienie wojskowe młodzieży należy oprzeć na zasadach 

skautowych i prowadzić metodami skautowymi, unikając przedwczesnego i niecelowego 

przerabiania młodych chłopców w rekrutów. Program [przysposobienia wojskowego] 

wielkiego państwa, posiadającego stałą armię, nie może wychodzić z założenia, że w razie 

wojny, nieletnia młodzież będzie powołana do służby z bronią w ręku na pole walki, nawet 

bez elementarnego wyszkolenia rekruckiego”.156 

Problem kolizji programów przysposobienia wojskowego z harcerskimi dostrzegano 

nie tylko wewnątrz ZHP. Na zjeździe dyrektorów Łódzkiego Okręgu Szkolnego w roku 

szkolnym 1930/1931 wygłoszony został referat przez S. Seweryna, który zabrał głos także 

w tej sprawie: „W ścisłej łączności z programem stoi fakt wprowadzenia do szkół 

Przysposobienia Wojskowego [PW], które w bardzo wielu wypadkach odciąga młodzież 

od harcerstwa. Do PW należą prawie wszyscy uczniowie w pewnym wieku. Organizacja 

                                                 
152 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.79-80. 
153 Tamże, s.70-71. 
154 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.132. 
155 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.78. 
156 Tamże, s.79-83. 
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ta jest oparta na zasadach przymusu wojskowego, ma w sobie bardzo wiele walorów 

wychowawczych obywatelsko – państwowych w zakresie wojskowej służby dla państwa, 

lecz jako opierająca się na rozkazie i posłuszeństwie przede wszystkim, nie może zastąpić 

całkowicie ideologii harcerskiej, opierającej znowu na samowychowaniu albo raczej 

na dążeniu do wychowania człowieka, któryby postępując zgodnie ze swoim honorem 

i prawem harcerskim, umiał sobie radzić w każdej potrzebie życia. PW przygotowuje 

do szczytnej roli obrony kraju, harcerstwo zaś obok tego dąży także do wychowania prawych 

i zdrowych obywateli dla życia codziennego, prywatnego. Jedna organizacja drugiej 

nie przeszkadza, lecz właśnie uzupełnia ją, o ile obie właściwie są prowadzone. Ich wzajemny 

stosunek dotychczas w żaden wyraźny sposób nie został określony, a życie szkolne domaga 

się tego”.157 W 1935r. w harcerskich oddziałach PW ćwiczyło ok. 1050 harcerzy.158 

W 1930r. opracowano i ogłoszono programy „Odznaki Strzeleckiej ZHP” i „Odznaki 

Harcerskiej Przysposobienia Wojskowego”.159 W grudniu weszła w życie Instrukcja 

Harcerskich Drużyn Obrony Przeciwgazowej.160 Elementy programu Państwowej Odznaki 

Sportowej oraz I i II stopnia Przysposobienia Wojskowego weszły do prób na stopnie 

harcerskie.161 Przy czym władze harcerskie chciały zapobiec nadmiernemu skoncentrowaniu 

się nad wychowaniem wojskowym. W 1931r. Przysposobienie Wojskowe Kobiet wysunęło 

projekt Powszechnej Służby Obywatelskiej. W projekcie przewidywano objęcie młodzieży 

żeńskiej powyżej lat 18 powszechną służbą na okres półtora roku. Główna Komenda 

Harcerek była jednak przeciwna projektowi skoszarowania 18-letnich kobiet.162 XII Walny 

Zjazd przyjął w 1932r. uchwałę, w której polecił NRH „dokładne zbadanie stanu 

przysposobienia wojskowego harcerzy i wyjaśnienie jego celowości z punktu widzenia 

wychowawczych celów i metod harcerskich”.163 Ten krytyczny stosunek do wychowania 

wojskowego stracił na sile w drugiej połowie lat trzydziestych, kiedy to międzynarodowa 

sytuacja polityczna kraju spowodowała powrót do wojskowych tradycji i pro-obronnych 

programów w harcerstwie. XVI Zjazd Walny stwierdził w 1936r., że „zagadnienie pełnej 

gotowości do obrony kraju jest sprawą nie cierpiącą zwłoki i musi stać się celem 

zorganizowanego wysiłku całego polskiego społeczeństwa”.164 

                                                 
157 S. Seweryn, dz. cyt., s.224-225. 
158 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.80. 
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W 1937r. Państwowy Urząd PWiWF pismem z 28 VIII 1937r. uznał, że „Organizacja 

Harcerek prowadzi przysposobienie do obrony kraju przez całokształt pracy wychowawczej 

harcerskiej, a nie tylko przez działy specjalne”.165 Był to duży krok naprzód w rozumieniu roli 

wychowania ogólno-harcerskiego. 

W 1938r. w Organizacji Harcerek dotychczasowy Wydział Przysposobienia do Obrony 

Kraju przekształcił się w tzw. Kierownictwo Służby.166 Pracę rozpoczęto od przygotowania 

nowych „wytycznych programowych w normalnych i specjalnych warunkach służby 

harcerek”, związanych z ustawą o powszechnym obowiązku wojskowym.167 Tego samego 

roku nastąpiła centralna rejestracja instruktorek harcerskich przez Główną Kwaterę 

w Państwowym Urzędzie PWiWF.168 

Pogotowie Harcerskie 

W Rozkazie Naczelniczki Harcerek z 10 stycznia 1939r. znalazły się zasady 

funkcjonowania tzw. Pogotowia Harcerek: „Formą służby Organizacji Harcerek na wypadek 

wojny jest Pogotowie Harcerek. Przygotowanie do służby w Pogotowiu harcerki zdobywają 

lub zdobywać będą w toku normalnej pracy harcerskiej. Harcerki, zwłaszcza instruktorki, 

starsze harcerki i wędrowniczki winny już obecnie wybrać na wypadek wojny jeden 

z następujących przydziałów służbowych: 1) pomocniczą służbę wojskową, 2) służbę 

w Pogotowiu Harcerek, 3) służbę zastępczą, zbliżoną do służby w Pogotowiu”.169 

Tym samym Organizacja Harcerek zaczęła tworzyć nową strukturę przydziałów służbowych 

już na 9 miesięcy przed wybuchem wojny.  

Pogotowie Harcerek i Harcerzy zostało jednak „przetestowane” już wcześniej, 

tj. we wrześniu 1938r. Rozkazem Naczelnika zostało powołane Pogotowie Harcerzy 

dla czterech śląskich powiatów przygranicznych. W gotowości było 116 drużyn 

(w tym 35 z Zaolzia), działających na terenie 92 miejscowości, które skupiały 

1 104 członków oraz około 1 000 harcerzy z Zaolzia.170 Pogotowie Harcerzy na Śląsku 

Cieszyńskim w czasie przyłączenia Zaolzia składało się z „drużyn bezpieczeństwa 

i oddziałów specjalnych”. Drużyny bezpieczeństwa powoływane były do służby łączności, 

                                                 
165 Central'nij Deržavnij Istoričnij Arhiw Ukrainy m.L'wiw [Centralne Państwowe Archiwum Historyczne 
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obrony przeciwlotniczej i przeciwgazowej, samarytanki, milicji porządkowej i zadań 

lokalnych. 171 

Powołano wówczas również Pogotowie Harcerek, stawiając w stan gotowości całą 

Organizację Harcerek, w stan alarmowy zaś 4 chorągwie na południu Polski: Kielecką, 

Krakowską, Łódzką i Śląską. Na terenie tych chorągwi zarządzono zgłoszenie wszystkich 

instruktorek czynnych, urlopowanych i w rezerwie oraz harcerek starszych (powyżej 16 lat) 

z podaniem ich gotowości do pracy pomocniczej na miejscu i do wyjazdu na teren Śląska.172 

Pogotowie Harcerek w pierwszym okresie funkcjonowało od 21 września 

do 2 października 1938r. na terenie przygranicznym i na Śląsku Zaolziańskim, tworząc 

w sumie 86 placówek, z czego 34 za Olzą. W drugim okresie od 2 października 

zorganizowano pracę w ten sposób, że stan Pogotowia w Organizacji Harcerek trwał nadal; 

na Bucze przychodziły stałe przesyłki od harcerstwa z pomocami dla Zaolzia, a z terenu 

4 wymienionych chorągwi (oraz niektórych innych) – na wezwanie Komendy Pogotowia 

przybywały w ciągu 24 godzin zespoły harcerek, które po krótkim przeszkoleniu na Buczu 

odjeżdżały do pracy na placówkach na Śląsku Zaolziańskim.173 Działalność placówek 

wyglądała następująco: 

„Praca placówek Pogotowia Harcerek prowadzona była w zależności od potrzeb lokalnych 

jako przeprowadzanie wpisów do szkół polskich, zastępowanie nauczycieli, do czasu 

ich przybycia, w zajęciach szkolnych, prowadzenie przedszkoli, świetlic, organizowanie 

gier i zbaw dla dzieci, kursów dla dorosłych i starszej młodzieży, wypożyczanie książek 

polskich, pomaganie dzieciom w nauce, niesienie pomocy samarytańskiej, odzieżowej 

i żywnościowej, organizowanie imprez niedzielnych i obchodów patriotycznych. 11 listopada 

1938r. harcerki zorganizowały 43 obchody w 29 miejscowościach, udział w nich przekroczył 

16 000 osób (ponad 11  000 dorosłych i 5 000 dzieci). W urządzaniu tych obchodów 

dopomogły 22 zespoły harcerek, które w liczbie ogólnej 605 osób (z 18 miejscowości, 

4 chorągwi) przybyły z gotowymi, zatwierdzonymi przez Komendę Pogotowia Harcerek, 

programami”.174 

Do 20 listopada tego roku zorganizowano 40 placówek. Od 15 listopada rozpoczęto 

stopniowe likwidowanie placówek Pogotowia w tych miejscach, gdzie została 

już zorganizowana normalna praca społeczna i wychowawcza.175 

                                                 
171 Tamże. 
172 Tamże, s.298. 
173 Tamże. 
174 Tamże, s.299. 
175 Tamże, s.298. 
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W ciągu całego 1939r. zauważyć można już bardzo dużą koncentrację nad świadomym 

i konsekwentnym przygotowaniem do zbliżającej się wojny. Przygotowania te miały 

charakter nie tylko organizacyjno-szkoleniowy, ale także psychologiczny – starano się 

różnymi odezwami wywołać odpowiednie nastawienie i postawy członków ZHP. 

Przewodniczący Związku, Michał Grażyński na ostatnim Zjeździe Walnym w maju 1939r. 

powiedział: „Dzisiaj najważniejszym może zagadnieniem to sprawa wojskowego pogotowia 

całego narodu z tego powodu, że wojna przyszła – według opisu fachowego – będzie nie 

tylko zmierzeniem się armii, ale równocześnie zmaganiem całych społeczeństw – będzie 

wojną totalną. Nie tylko geniusz wodza i dzielność żołnierzy będzie decydować 

o zwycięstwie, ale i charakter, i siła moralna, i przygotowanie do wojny całego 

narodu [...]”.176 

Na tym samym Zjeździe została również uchwalona następująca rezolucja: „Zjazd Walny 

Związku Harcerstwa Polskiego obradujący w chwili, gdy Naród Polski wobec usiłowanego 

ataku na jego prawa i żywotne interesy dał światu całemu przykład jedności, umiłowania 

honoru oraz zdecydowanej woli do najwyższych poświęceń, oświadcza, że z górą  

300-tysięczna rzesza harcerek i harcerzy w kraju i poza granicami, wierna wielkiej tradycji 

poprzednich pokoleń harcerskich, które umiały sięgnąć po zaszczytne miano Żołnierzy 

Niepodległości, jest gotowa spełnić wszystkie rozkazy Naczelnego Wodza w walce 

o wielkość Polski i sławę Narodu. 

Równocześnie wzywa wszystkich Harcerzy i Harcerki, aby w nadciągających dniach wielkiej 

burzy dziejowej, zdobyli się na najwyższy wysiłek i stanęli w pierwszym szeregu Polski 

walczącej i triumfującej. Każdy posterunek zajęty przez harcerkę, czy harcerza w pokoju 

czy w wojnie, winien być placówką przykładową obywatelskiej odpowiedzialności 

i poświęcenia oraz żołnierskiego męstwa. 

Wraz z całym Narodem Harcerstwo Polskie oczekuje w spokoju dalszego biegu wydarzeń. 

Jeśliby przeznaczenie dziejowe postawiło nas wobec wojny, staniem do walki razem z naszą 

zwycięską Armią, która z niezawodną pewnością powiększy sławę imienia i honoru 

polskiego”.177 

W maju 1939r. odbyła się na Buczu odprawa komendantek Pogotowia Harcerskiego 

wszystkich chorągwi. W lipcu i sierpniu zorganizowano 75 obozów służby, rozmieszczonych 

na pograniczu niemieckim. W obozach przeszkolono do poszczególnych rodzajów służb 

około 3 000 harcerek. Zorganizowano również sieć łączności z terenem, tj. z każdego 
                                                 

176 [cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.133. 
177 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.104. 
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środowiska Komenda Pogotowia miała po 3 adresy łączniczek na wypadek załamania się 

dotychczasowych dróg komunikacji organizacyjnej.178 

Jak informuje W. Błażejewski, kilka dni przed wybuchem wojny zlikwidowano obozy 

letnie. Duża część instruktorów oraz starszych harcerzy została wówczas zmobilizowana 

i już w pierwszych dniach stanęła do walki. W dniu 2 września 1939r. Naczelnictwo ZHP 

ogłosiło rozkaz do młodzieży harcerskiej o następującej treści:                                                           

„Harcerze! Obejmujecie służbę pogotowia harcerskiego [...] Każdy staje na wyznaczonym 

stanowisku. Macie zużyć te umiejętności, które zdobywaliście przez wiele lat harcerskiego 

życia i harcerskich ćwiczeń. Gdy bracia wasi stają do służby żołnierskiej, wówczas wszyscy 

pozostali wytężą [też] wszystkie siły, aby zastąpić ich i spełnić tę służbę, którą dla Polski 

w tej chwili wykonać trzeba. Wierzę, ze Prawo Harcerskie i złożone Przyrzeczenie będzie 

Wam myślą przewodnią. Wierzę, że godnie będziecie kontynuować polskie tradycje 

skautowskiej służby, w której poprzednicy Wasi żadnego trudu ani nawet życia nie szczędzili. 

Wzywam Was, byście z poczuciem największej odpowiedzialności, z największą 

dokładnością i wytrwałością spełniali każde zadanie. Byście byli przykładem nieugiętej woli 

i młodzieżowej tężyzny. Słabość nie będzie miała do Was przystępu. Gdy jedni oddają życie 

i krew, wówczas nie ma takiego trudu, przed którym byście się zawahali. Postawa Wasza 

w każdym miejscu ma być godna harcerskiego imienia W pełnieniu służby szczególnie 

wymagamy dużej samodzielności i umiejętności zdobycia się na własną decyzję, nawet tam, 

gdzie nie ma wyraźnego rozkazu lub rozkaz nie może dotrzeć. W ten sposób zawsze dobrze, 

dokładnie i celowo wykonamy zadania. Stajemy do walki. Czuwajcie!”.179 

Zaangażowanie się harcerstwa w działania wojenne było więc konsekwencją całego 

ciągu wcześniejszych decyzji. Nie była to przy tym decyzja kontrowersyjna, wszak nawet 

Baden-Powell dopuszczał myśl, że „skauci pokoju” „życie swoje potrafią dzierżyć w garści 

i w każdej chwili oddać je bez wahania, jeśli w ten sposób mogą się przysłużyć ojczyźnie”.180 

Jednakże trzeba podkreślić, ze choć wychowanie wojskowe było wszechobecne 

w międzywojennym harcerstwie, to było to zjawisko naturalne, biorąc pod uwagę ówczesne 

realia. Natomiast samo ZHP starało się robić wiele, żeby nie dać zdominować harcerskiej 

metody wychowawczej para-militarystycznym drylem. Starano się wychować ludzi, którzy 

będą przygotowani do przyszłej służby na rzecz swojego kraju w warunkach, przede 

                                                 
178 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.349. 
179 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.335-336. 
180 R. Baden-Powell, Skauting dla chłopców, Warszawa 1938, s.28. 
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wszystkim, pokojowych – tak się złożyło, że zaistniała konieczność przygotowywania 

ich również do warunków wojennych.181  

Spełniła się tym samym zapowiedź NZHP, jeszcze z grudnia 1923r., w której czytamy: 

„Naczelnictwo wzywa Was usilnie harcerze i harcerski: nie dajcie się sprowadzić z drogi 

służby. Pełnijcie sumiennie i ofiarnie zwykłe swe obowiązki – przekonani, że Naczelnictwo 

w razie potrzeby powoła Was do szczególnych wysiłków – jak to już niejednokrotnie 

uczyniło.”182  

Taka potrzeba i powołanie młodzieży do „szczególnych wysiłków” pojawiło się 

we wrześniu 1939r. „Wówczas zdawało się, że przygotowania czynione w harcerstwie 

są nadmierne. Później – jak zauważa D. Piotrowska-Szulczewska – w zestawieniu 

z rzeczywistością okazało się, że były one znikome”.183  

Młodzież harcerska jednak wzięła udział w działaniach wojennych – tak jak była 

do tego przygotowywana – również pomimo tego, że już w 1917r. ks. K. Lutosławski pisał, 

że „poważni i uczciwi politycy, dbający nie o doraźny efekt, ale o przyszłość narodu, nigdzie 

i nigdy na taki szalony eksperyment się nie porywają, żeby chłopcami zastępować brakujące 

siły wojskowe”.184 

Jeszcze ważniejsze wydawało się jednak pytanie: czy harcerstwo zdoła po wojnie 

powrócić w pełni do swej wychowawczej misji? Jak pokazały doświadczenia po I wojnie 

światowej, było to możliwe. Dobrze ten problem obrazowały również słowa 

ks. K. Lutosławskiego pisane w 1918r. – „[...] cały ogół naszej młodzieży skautowej żyje 

gotowością odezwania się na głos pobudki narodowej »do broni«, gdy do zadań żołnierskich 

dorośnie. Ale nie pozwoliliśmy utopić wielkiej idei odrodzenia, która stanowi istotę 

skautingu, w jednym jej zastosowaniu do doraźnych zadań wojennych – i jestem pewny, 

że Ojczyzna, szczerą wdzięczność okaże tym, którzy poprzez burzę wojenną umieli 

                                                 
181 ZHP nie był jedyną organizacją skautową, która byłą gotowa zaangażować się w działania wojenne. W 1930r. 

Komenda Naczelna światowej organizacji skautowej „Brit Trumpeldor” wystosowała w związku z krwawymi 
wypadkami w Palestynie do angielskiego ministerstwa do spraw kolonialnych w Londynie depeszę 
o następującej treści: „[...] biorąc po uwagę obecny stan w Palestynie, gdzie żołnierze angielscy są zmuszeni 
przelewać krew przy obronie życia i mienia żydów, wszechświatowa centralna organizacji młodzieży 
syjonistycznej imienia kapitana Józefa Trumepldora czuje się w obowiązku zakomunikować, że gotowa 
jest dostarczyć do dyspozycji rządu J.K. Mości 3 tysiące swoich członków z różnych krajów, 
którzy w mundurach angielskich oraz pod komendą i rozkazami oficerów angielskich stworzą siłę potrzebną 
do obrony życia i mienia żydów w Palestynie. [cytat za:] „Harcmistrz”, luty 1930, nr 2, s.19. 

182 Rozkaz NZHP L.26 z 10 grudnia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.136. 
183 D. Piotrowska-Szulczewska, Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912 – 31 sierpnia 1939r. Przyczynki – 

Materiały – Pogląd ogólny, Poznań 1992, s.33. 
184 J. Zawada, Czuj Duch! Szesnaście gawęd..., dz. cyt., s.150. 
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przechować narzędzie wychowania doskonalszych pokoleń dla nowych, bardzo niezawodnie 

ciężkich zadań dnia jutrzejszego”.185 

1.2.3 Wychowanie propaństwowe, patriotyczne 
i obywatelskie 

Rozumienie patriotyzmu i obowiązków względem państwa i społeczeństwa 

Pisząc o patriotyzmie Baden-Powell przestrzegał, aby „wpajając patriotyzm naszym 

chłopcom i dziewczętom, musimy baczyć, by był to patriotyzm wznoszący się ponad ciasny 

sentyment, który zazwyczaj zatrzymuje się na granicach własnego kraju, a tchnie zazdrością 

i wrogością w stosunkach z obcymi [...]”.186 Wydaje się, że tak rozumiane wychowanie 

patriotyczne było w okresie międzywojennym w ZHP bardzo dobrze realizowane poprzez 

udział w międzynarodowym ruchu skautowym, ale już dużo słabiej poprzez relacje 

z mniejszościami narodowymi zamieszkującymi tereny kraju.187 

Początkowo w polskim harcerstwie główną treścią wychowania patriotycznego było 

wychowanie niepodległościowe. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, zgodnie 

z dewizą opublikowaną jeszcze w noworocznym numerze „Skauta” ze stycznia 1916r., 

mówiącą, że „wielki to obowiązek umierać dla Ojczyzny, jeszcze większy – umieć żyć 

dla Niej”188, starano się w harcerstwie upowszechnić nowy sposób myślenia o państwie, 

bardziej pozytywny i pozbawiony – jak to pisał A. Pawełek – „jęczącego patriotyzmu 

z tonami zmęczenia”.189 Przy tym istotne było, żeby te uczucia patriotyczne były faktycznie 

odczuwane przez harcerzy, a nie tylko powierzchownie manifestowane podczas 

obowiązkowych uroczystości. W 1927r. Naczelnik GKM w swoim rozkazie pisał wprost, 

że „oddawanie czci godłom państwowym winno się opierać nie na przymusie, lecz 

na głębokim poczuciu patriotycznym”.190 Pisał o tym później również, już jako 

Przewodniczący ZHP – M. Grażyński: „nie chodzi tu o przelotne wzruszenia blaskiem 

i barwą narodowych uroczystości lub bohaterskim patosem przemówień okolicznościowych, 
                                                 

185 Artykuł ks. Kazimierza Lutosławskiego. Przedruk z „Harców” kijowskich nr 6 z czerwca 1918r. 
[w:] „Harcmistrz”, luty 1924, nr 2, s.17. 

186 Elementy Programu Skautowego, Warszawa 1991 [tłumaczenie wydania: World Scout Bureau, Elements 
for a Scout Programme. A reference document published under the responsibility of the Programme 
Committee, Geneva 1985], s.22. 

187 Szerzej na ten temat w dalszej części pracy. 
188 „Skaut”, nr 1, 1 stycznia 1916r., s.1. 
189 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.27. 

Patriotyzm polski autor porównywał do patriotyzmu czeskiego, który, jego zdaniem, różnił się „zasadniczo od 
naszego, bowiem wychowanym i opartym jest na praktycznym realnym gruncie ekonomicznym, a nie jak u 
nas na wspomnieniach i marzeniach politycznych”. Zob. A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.81. 

190 Rozkaz Naczelnika GKM L.10 z dnia 5 listopada 1927r. 
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.6. 
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ale o trwały stan wewnętrznego pogotowia dusz, znajdujących swój wyraz zewnętrzny 

w dobrym i radosnym wykonywaniu obowiązków w stosunku do państwa, w wiernej służbie 

Ojczyźnie”.191 

Harcerstwo potrafiło dobrze podtrzymywać więzi harcerzy z Polską. Świadczą o tym 

szczególnie działania harcerstwa poza granicami kraju. Jak twierdzi M. Lis, „patriotyczne 

wychowanie dzieci i młodzieży stało się także podstawą programu odradzającego się 

harcerstwa na części Górnego Śląska, pozostawionej w 1922r. w Niemczech. Od samego 

początku organizacja przyjęła nazwę taką samą jak w kraju. Przyjęto też zewnętrzne oznaki: 

mundur, lilijkę i krzyż harcerski”.192 Prawo harcerskie było takie samo jak w kraju, natomiast 

rota przyrzeczenia różniła się od krajowej tym, że harcerze w Niemczech stwierdzali, 

że „mają szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Narodowi [...]” a nie „Bogu 

i Ojczyźnie” czy „Bogu i Polsce”. Pozwalało to harcerstwu polskiemu istnieć i działać 

w Niemczech, gdyż polska mniejszość narodowa była tam wówczas oficjalnie uznawana.193 

Choć do harcerstwa należało na Śląsku Opolskim na początku 1930r. – jak podaje M. Lis – 

około 250 chłopców i dziewcząt, to nie oznaczało to jednak, że była to organizacja 

nie odgrywająca żadnej większej roli. Przeciwnie – duży nacisk położony na wychowanie 

patriotyczne przynosił zamierzony skutek i wyniki tego działania były zauważane także przez 

znaczące osoby spoza organizacji. Konsul Malhomme miał stwierdzić, że „harcerstwo 

na Śląsku Opolskim rozwija się nader pomyślnie. [...] Ruchu harcerskiego nie należy przeto 

bagatelizować, tym bardziej, że harcerstwo odznacza się, ze względu na nowe formy 

organizacyjne, wielką spoistością. Poza tym młodzież harcerska wychowywana jest w duchu 

bardziej bojowym pod względem narodowym, niż to się dzieje w innych organizacjach 

polskich na Śląsku Opolskim”.194 

Zaraz po wyborze na Przewodniczącego ZHP w 1931r., M. Grażyński ogłosił hasło 

ofensywy harcerskiej, w której „uderzeniu wszerz, musi towarzyszyć uderzenie głąb”. 

Działania te miały się oprzeć na trzech podstawowych ideach, w których idea „myśli 

państwowej, wypływającej z ukochania narodu” znalazła się obok idei „miłości Boga” 

i „życia opartego na prawdzie”.195 

                                                 
191 M. Grażyński, W walce o ideały..., dz. cyt., s.45 [cytuję za:] K. Blusz, dz. cyt., s.64. 
192 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939. Związek Harcerstwa Polskiego 

w Niemczech [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku 
w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.151. 

193 H. Kapiszewski, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech. Zarys historyczny ze szczególnym 
uwzględnieniem lat 1933-1939, Warszawa 1969, s.174. 

194 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.134-135. 
195 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.229-230. 
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Według referatu Michała Sokorskiego, wygłoszonego na konferencji dyrektorów 

i nauczycieli w Warszawie w 1931r., wychowanie państwowe „będące syntezą wychowania 

religijno-etycznego, społecznego i narodowego zawiera w sobie szereg elementów, 

które przyswajane przez młodzież w ciągu kilku lat pobytu w szkole powinny dać 

kandydatowi na obywatela tyle wiadomości o państwie, jego ustroju, charakterze, ideach, 

położeniu, sile, mieszkańcach itd., tak wyćwiczyć umysł, wolę i uczucie, żeby stał się 

pozytywnym, aktywnym pracownikiem, a w razie potrzeby ofiarnym w służbie dla państwa, 

bojownikiem zawsze wiedzącym, co czynić wolno, czego nie należy czynić, co Państwu może 

przynieść szkodę, a co korzyść, umiejącym podporządkować interesy swoje, grupowe, 

czy partyjne interesom Państwa, z miłości do niego i w zrozumieniu jego zadań”.196 

Na XII Zjeździe Walnym w Warszawie w 1932r. dyskutowano na temat kształtu 

wychowania obywatelskiego w harcerstwie. Interesująca dyskusja wywiązała się 

nad referatem druhny Martynowicz i dobrze obrazowała zróżnicowane poglądy ówczesnych 

instruktorów na sprawę tego kierunku wychowawczego:  

„Dh Szczygieł — [...] Obecnie szkoła częściowo przejmuje zadania Harcerstwa; Harcerstwo 

musi wejść na tory współpracy, a nie współzawodnictwa ze szkołą przy wychowaniu 

młodzieży. Obecnie Harcerstwo przystępuje do określenia typu obywatela polskiego. 

Nie wolno poszczególnym instruktorom, a nawet całemu Harcerstwu, tworzyć swego typu 

obywatela; musi on być wspólny dla całego społeczeństwa. Różnymi zaś drogami, różnymi 

systemami, można dążyć do zrealizowana tego ideału wychowawczego [...]. 

Dh Strumiłło — Polemizuję ze zdaniem druha Szczygła, że »nie każdy może wytwarzać swój 

ideał wychowawczy«. Moc twórcza ideału zależy od tego, czy jest on własny, szczery. Ideału 

nikomu nie można narzucić; tylko to, co jednostka sama przemyśli może być jej ideałem. 

Dlatego nie można liczyć na narzucenie ideału wychowawczego [...]. 

Dh Sedlaczek — [...] W harcerstwie jesteśmy daleko posunięci w zakresie wychowania 

fizycznego, wyrabiania dzielności – mało zrobiono w innych dziedzinach; bardzo ważna jest 

mianowicie umiejętność współżycia z innymi obywatelami, zgodnej i celowej współpracy. 

ZHP winien więc położyć szczególny nacisk na pracę zbiorową. Harcerze winni umieć 

współpracować, nawet różniąc się w pewnych punktach. Tę umiejętność winno się rozwijać 

w chłopcach. Harcerstwo ma tę możność, gdyż cały system skautowy jest dobrym środkiem 

ku temu. Ideał musi być realizowany w życiu, a nie w naszej wyobraźni. Największy wysiłek 

wkładać należy w zgodność słów i czynów z ideałami. 

                                                 
196 M. Sokorski, Z teorii i praktyki wychowania, Warszawa 1933, s.3 [cytuję za:] D. Protalińska, dz. cyt., s.17.  
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Dh Grodecka — Dotychczas w wychowaniu obywatelskim kierowano się intuicją. Obecnie 

w Harcerstwie żeńskim jest silne dążenie do konkretyzowania i ustalenia podstaw 

wychowania obywatelskiego. Wbrew zdaniu dh Szczygła stwierdzam, że Harcerstwo posiada 

dorobek z ostatniego dziesięciolecia w postaci obozów, wychowania fizycznego, a przede 

wszystkim stworzenia ideału dnia dzisiejszego, a nie jutra. Harcerstwo jednak nie zdaje sobie 

sprawy z tego dorobku. Harcerstwo winno współpracować na polu wychowania młodzieży 

z całym społeczeństwem i propagować w nim swoje ideały [...]. 

Dh Jamrozek — W odpowiedzi druhowi Strumille wyjaśnia stanowisko druha Szczygła, 

stwierdzając, że grupa społeczna nie może wytwarzać ideału wychowawczego sprzecznego 

z ideałem ogólnopaństwowym [...]”.197 

Na I Zjeździe ZHP w Niemczech w 1935r. w przyjętych rezolucjach na plan pierwszy 

wysunięto problem wychowania patriotycznego, stwierdzając, iż „najszczytniejszym 

obowiązkiem harcerza i harcerki w Niemczech jest służba dla sprawy polskiej w Niemczech 

i Narodu Polskiego”. W jednym z zadań szczegółowych, które na tym zjeździe przyjęto — 

pisze dalej M. Lis — wezwano młodzież harcerską do czynnego udziału we wszystkich 

przejawach życia społecznego i towarzyskiego ludności polskiej, abonowania i czytania 

polskiej prasy, zobowiązano członków do manifestowania swojej przynależności  

organizacyjnej poprzez noszenie przy każdej okazji (uroczystości, wycieczki, wyjazdy 

na biwaki i obozy) stroju harcerskiego. Jako obowiązek harcerek uznano przysposobienie 

do pracy w polskim ruchu kobiecym.198  

W podręczniku wydanym w 1937r. w Opolu pisano: „Wszystkie nasze poczynania będą 

więc miały na celu: urobić Polaka świadomego swoich praw i obowiązków wobec swojego 

Narodu i wobec społeczeństwa, którego jest członkiem. Czynnikami nadrzędnymi 

w wychowaniu harcerza polskiego w Niemczech są wszystkie te czynniki, które mieszczą 

w sobie pierwiastki ojczyste, zdolne są udoskonalić jego język, wzbudzić honor i poczucie 

odpowiedzialności za wspólność sprawy polskiej w Niemczech”.199 Jak twierdzi M. Lis, 

„wszczepiany przez ZHP w Niemczech młodzieży patriotyzm był patriotyzmem walki”.200 

Działalność harcerstwa w krzewieniu i podtrzymywaniu więzi z państwem polskim była 

bardzo pożądana z punktu widzenia ówczesnych interesów kraju. Podkreślał 

                                                 
197 Dyskusja nad referatem dh Martynowicz, O wychowaniu obywatelskim w Harcerstwie [w:] AAN, AZHP, 

Protokół XII Zjazdu Walnego ZHP, sygn. 326, s.51-66. 
198 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.154. 
199 R. Kruczek, Drużyna pod znakiem Rodła, Opole 1937 [cytuję za:] M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., 

dz. cyt., s.152. 
200 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.155. 
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to Przewodniczący ZHP – M. Grażyński – na Zjeździe Walnym w Katowicach w 1933r., 

mówiąc „o niezwykłej wadze utrzymania przez Polskę Pomorza i Śląska” oraz o znaczeniu 

„patriotycznego ludu śląskiego”.201 Zresztą bardzo dużą wagę do wychowania patriotycznego 

przykładało całe polskie harcerstwo działające poza granicami kraju. Charakterystyczna 

jest tu wypowiedź Antoniego Drągowskiego, komendanta harcerstwa polskiego we Francji, 

który w 1934r. deklarował: „My, młodzież harcerska spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej 

ślubujemy dozgonną wierność Narodowi Polskiemu i przyrzekamy, iż rozsławiać będziemy 

imię Polski w tych krajach i państwach, w których żyjemy oraz że pozostawać będziemy 

w najściślejszej łączności ideowej ze Związkiem Harcerstwa Polskiego [...]”.202 

Z kolei w przemówieniu ze Zjazdu w 1936r. Grażyński podkreślał znaczenie 

wychowania patriotycznego całej młodzieży harcerskiej – „naczelnym hasłem na kolejny 

okres pracy harcerskiej będzie praktyczna działalność dla Polski i ugruntowanie silnego 

państwa. Harcerstwo musi dać zatem Ojczyźnie ludzi przygotowanych na ofiarny trud 

dla kraju”.203 

Przykłady wybranych narzędzi wychowawczych 

Jednym z narzędzi wychowania patriotycznego w harcerstwie było obieranie 

na patronów drużyn bohaterów narodowych.204 Jak podaje I. Kozimala „patronami drużyn 

męskich byli najczęściej bohaterowie czynu zbrojnego, walk o niepodległość i powstań 

narodowych. W drużynach żeńskich także mocno były kultywowane tradycje rycerskie, 

jednakże mniejsza stosunkowo ich liczba przybierała imię bohatera walk o wolność 

narodową. Najwięcej drużyn skautek przybrało imię bohaterki powstania listopadowego 

płk Emilii Plater”.205 

Innym elementem wychowania patriotycznego było podtrzymywanie kultu poległych 

harcerek i harcerzy – „obrońców naszych polskich granic”, czego przykładem było, podczas 

Jubileuszowego Zlotu w Spale, przygotowanie wystawy 10 tablic z przeszło 700 nazwiskami 

poległych harcerzy206 lub odczytywanie podczas zlotowych ognisk rozkazu z imienną listą 

poległych; 49 harcerek i 986 harcerzy (sic!).207 

                                                 
201 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.251. 
202 Tamże, s.268-269. 
203 Tamże, s.297-298. 
204 Był to zwyczaj zaczerpnięty z tradycji Oddziałów Ćwiczebnych „Zarzewia”, których członkowie mieli 

obowiązek znać życiorys takiej postaci i starać się naśladować ją w życiu codziennym. 
Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.297. 

205 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.41. 
206 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 16 lipca 1935r., nr 6, s.44. 
207 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 17 lipca 1935r., nr 7, s.51. 
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Harcerze również w rożny, często w bardzo medialny sposób, obchodzili uroczystości 

państwowe, co było atrakcyjną formą wychowania propaństwowego. Przykładowo 

harcerskim wyczynem, związanym z wręczaniem w dniu 3–go Maja 1934r. życzeń 

Prezydentowi RP, były sztafety harcerskie przywożące życzenia z różnych miejsc kraju. 

Szczególne miejsce miała wśród nich 6-osobowa wyprawa rowerowa „Czarnej Trzynastki” 

Wileńskiej, która całą trasę 456 km pokonała w dwa i pół dnia stawiając się o czasie 

na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Warszawie na specjalnie zorganizowanej 

uroczystości.208 

1.2.4 Wychowanie prospołeczne 

Kierunek harcerskiego wychowania „dla społeczeństwa” opierał się, przede wszystkim, 

na angażowaniu młodzieży harcerskiej w różnorodną działalność na rzecz najbardziej 

potrzebujących, chorych, bezrobotnych, dzieci. Była to aktywność skierowana na zewnątrz 

organizacji, która często niosła zauważalne i wymierne wyniki w lokalnej społeczności. 

Sukcesy budowały pozytywny wizerunek harcerstwa i zachęcały drużyny do kolejnych 

prospołecznych inicjatyw. Jak twierdzi R. Kupper, działalność społeczna stała się z czasem 

obligatoryjnym elementem programu pracy drużyny – „każda drużyna harcerska była 

obowiązana prowadzić działalność społeczną i składać z niej sprawozdania”.209 

Było to zgodne z harcerską doktryną użyteczności społecznej, którą można odnaleźć, 

m.in., w Próbie wodzów L. Ungeheuer’a z 1935r., który pisał: „Każdy dorobek jednostki, 

który w ten czy inny sposób nie przydaje się drugim i nie da się zorganizować przez Państwo 

dla dobra Narodu – jest dorobkiem samolubnym – niepotrzebnym”.210 

Działalność społeczna była obecna w polskim skautingu od samych początków – 

np. w Przemyślu około 1916r. starsze skautki, m.in., prowadziły „ochronki dla dzieci” 

i „kluby dla uliczników”.211 Wraz z rozwojem organizacji działalność społeczna harcerstwa 

zyskała formalne podstawy i bardziej systemowe cechy. Podwaliny pod zorganizowane 

wychowanie pro-społeczne w ZHP dała rezolucja przyjęta jednogłośnie 

przez NRH i zatwierdzona później przez Zjazd Walny. Brzmiała ona następująco: 

                                                 
208 Szlakiem włóczęgów 1921-1961. Wydawnictwo pamiątkowe z okazji 40-tej rocznicy założenia 

„Czarnej Trzynastki” Wileńskiej Drużyny Harcerzy im. Zawiszy Czarnego, Chicago 1963, s.31-32. 
209 R. Kupper, Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w szkołach średnich w latach 1918-1939 

[praca doktorska – maszynopis w zbiorach Muzeum Harcerstwa w Warszawie], Gdańsk 1988, s.150. 
210 L. Ungeheuer, Próby wodzów, Warszawa 1998 [reprint wydania: Lwów 1935], s.34. 
211 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie na wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej 1911-1945, 

Warszawa 1999, s.19. 
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„Z refleksji nad genezą i ideologią ruchu skautowego wypływa postulat uznania 

przez wszystkich pracowników harcerskich szeregu pewników ideowych, jako wspólnych 

założeń filareckich wychowawczej pracy Harcerstwa Polskiego. Pewnikami takimi są: 

1) że jesteśmy dziećmi Jedynego Boga i z naszego Synostwa Bożego winniśmy wyciągać 

wszystkie konsekwencje – zgodnie z Chrystianizmem; [...] 4) że doskonalenie jednostki 

zmierzać ma do jej uspołecznienia, to jest wyrobienia umiejętności współżycia 

i współdziałania z innymi we wszystkich formach społecznego ustosunkowania [...]”.212 

W połowie lat dwudziestych wysuwany był coraz częściej postulat wychowania – 

szczególnie Starszych Harcerzy – poprzez działalność społeczną. W 1926r. Stanisław Najder, 

w artykule O Starszym Harcerstwie, pisał: „Prace Starszego Harcerstwa zamknięto w samych 

klubach czy kołach, tj. w związkach harcerskich, zamiast wprost przeciwnie przenieść 

ją jedynie na właściwy teren, tj. swobodne i wszechstronnie rozwijające się życie społeczne. 

[...] stąd praca nie w organizacji »Starszego Harcerstwa« ma być elementem tegoż, 

lecz nie krępowana praca na zewnątrz organizacji w społeczeństwie, w jego tysięcznych 

przejawach życia fizycznego, moralnego i intelektualnego”.213 

Sprawozdania władz naczelnych informują, że pod koniec lat dwudziestych „wśród 

harcerek dało się zauważyć duże zainteresowanie pracami społecznymi”.214 

Takie sformułowania pozwalają przypuszczać, że szeroka działalność społeczna harcerstwa 

miała swój początek w oddolnej inicjatywie harcerek. Z czasem została ona wsparta 

i rozwinięta przez władze harcerskie wszystkich szczebli struktury organizacyjnej. 

Harcerki brały udział w pracach innych organizacji wychowawczych i oświatowych, 

organizowały ogródki dziecięce, ochronki, świetlice, niektóre drużyny warszawskie 

próbowały swych sił w pracy z młodocianymi przestępcami, inne działały razem z młodzieżą 

głuchoniemą i niewidomą.215 Harcerki w Łodzi prowadziły „szpitalik harcerski 

na 30 łóżek”.216 Chorągiew Lwowska Harcerek natomiast ze swoich składek utrzymywała 

i kształciła na pielęgniarkę Halinkę Wojewodziankę – sierotę, którą zaopiekowały się 

harcerki.217 

W 1929r. Zjazd Walny przekazuje do NRH wniosek następującej treści: „Starsze 

Harcerstwo skupiając młodzież starszą musi jej dać wyraźne i realne drogi pracy; 

                                                 
212 List okólny NZHP L.3 z 6 lutego 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.5. 
213 S. Najder, O Starszym Harcerstwie [w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1926, nr 4, s.33. 
214 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.3. 
215 Tamże. 
216 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.14. 
217 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.35. 
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1) Należy dział pracy społecznej rozszerzyć do tego stopnia,  

by harcerstwo tworzyło swoje własne ośrodki pracy społecznej. 

2) Należy z Zrzeszeń St.H. delegować jednostki do poszczególnych instytucji 

społecznych i kulturalno-oświatowych, celem wniesienia do jak najszerszych warstw 

społecznych ducha harcerskiego”.218 

Z kolei Jerzy Zawodzki – działacz GKH – pisał w 1932r.: „[...] nie jest zadaniem 

Starszego Harcerstwa bezpośrednie uharcerzenie społeczeństwa. Natomiast jest jego 

zadaniem dać społeczeństwu pewien typ pełnego człowieka. Zrzeszenia Starszych Harcerzy 

zatem mają do spełnienia zadania wychowawcze, a nie społeczne. One mają umożliwić swym 

członkom wyrobienie się na ten typ pełnego człowieka, mają ułatwić im wejście w życie, 

mają zaspakajać ich potrzeby życiowe w okresie tego wyrabiania się”.219 

W 1933r. praca społeczna harcerek to przede wszystkim pomoc bezrobotnym, która 

była niesiona przez większość drużyn „czy to w formie pracy oddanej na usługi odnośnych 

komitetów, czy to w formie pomocy materialnej niesionej przez same drużyny i zastępy”.220 

Działalność społeczna była prowadzona wówczas głównie przez udział w zewnętrznych 

instytucjach, ponieważ placówki harcerskie dopiero zaczynały wówczas powstawać.221  

Na XIII Konferencji Programowej podkreślano: „Wpływ wywierany przez harcerskie 

jednostki jest znaczniejszy, aniżeli jest to powszechnie znane [...], również jako Harcerstwo 

bardzo hojnie obdarzamy inne organizacje, dając im nasze formy pracy i metody 

wychowawcze”.222 

W połowie lat trzydziestych była prowadzona zorganizowana akcja pomocy ludności 

zamieszkałej w trudnodostępnych terenach górskich Huculszczyzny. W 1934r. Inspektorat 

Górskich Rejonów Pracy Społecznej GKH-y liczył 28 osób. Rozdano wówczas 

100 kompletów nasion wystarczających do obsiania pola o łącznej powierzchni 10 000 m2. 

Wykonano ponad 408 zabiegów lekarskich – chorzy przychodzili nawet z miejscowości 

odległych o 2 dni marszu i cierpliwie czekali w kolejce. Wyszkolono na sanitariusza jednego 

z miejscowych, który zajmował się po wyjeździe harcerzy lżejszymi opatrunkami 

z pozostawionej apteczki.223 

                                                 
218 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.5. 
219 J. Zawodzki, Zasady Starszego Harcerstwa [w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.39. 
220 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.14. 
221 Tamże, s.15. 
222 J. Falkowska, XIII Konferencja Programowa Instruktorek na Buczu, „Skrzydła” 1936, nr 2, s.3-7 

[cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.136 
223 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.58-59. 
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W 1936r. Inspektorat Górskich Rejonów spowodował utworzenie w Komendzie 

Chorągwi (KCh) Lwowskiej Referatu Huculskiego oraz utworzenie Hufca Huculskiego. 

Zorganizowano cztery placówki pracy społecznej oraz świetlice w obsadzie 23 osób. 

Zorganizowano 5 punktów sanitarnych (w ramach ogólnej pracy Szefa Służby Sanitarnej 

Inspektoratu) i wykonano ponad 1 600 zabiegów.224 

W 1936r. również chorągwie Organizacji Harcerek, a zwłaszcza chorągiew Lwowska 

podjęła zorganizowaną pracę społeczną na kresach wschodnich. Każdy z obozów 

tej chorągwi w zależności od potrzeb okolicy organizował: 

 obozową poradnię dla chorych, 

 opiekę nad dziećmi wiejskimi, 

 kursy robót ręcznych i szycia dla dziewcząt wiejskich, 

 czytelnię dla gospodyń, 

 chóry, 

 przedstawienia, ogniska, zabawy ludowe, 

Pieniądze z imprez dochodowych urządzanych przez obozy, przeznaczano 

na miejscowe domy ludowe.225 

W 1938r. Organizacja Harcerek prowadziła już bardzo szeroką działalność społeczną. 

Harcerstwo żeńskie podejmowało prace z dziećmi poza harcerstwem, na koloniach letnich, 

w zakładach lecznico-wychowawczych, w przedszkolach, domach dziecka itp. Drugim 

działem pracy społecznej była praca na wsi. Organizowały ją niektóre chorągwie – zwłaszcza 

kresowe – oraz centralnie ośrodek na Buczu.226 

W Chorągwi Lwowskiej służba społeczności lokalnej znajdowała się w programie 

obozu każdego hufca. Obejmowała ona, przede wszystkim pracę z dziećmi, które garnęły się 

do obozów harcerskich. Dodatkowo harcerki i mieszkańców z terenów obozowania zbliżały 

„należycie wyposażone apteczki polowe i sprawne harcerki samarytanki, umiejące udzielić 

porady, opatrzyć ranę, podsunąć wskazówki higieniczne”.227 Prowadzono też działalność 

kulturalną. Np. drużyny Hufca Rzeszów urządziły specjalną świetlicę dla starszych dziewcząt 

wiejskich, w której uczyły tańców, śpiewu, robót kobiecych i udzielały wskazówek z zakresu 

higieny.228 

                                                 
224 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.158. 
225 Tamże, s.79. 
226 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.196. 
227 Tamże, s.255. 
228 Tamże. 
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W Chorągwi Krakowskiej prowadzono dożywianie dzieci, kursy samarytańskie, 

pielęgnacji dzieci i chorych. W kilku wsiach zorganizowano kursy gotowania, suszenia ziół, 

jagód i grzybów. W sumie prowadzono: 3 przedszkola, 1 świetlicę (3 z udziałem dorosłych), 

4 kursy gospodarcze, 10 kursów wiedzy o Polsce współczesnej, 23 stałych ambulatoriów, 

6 kursów samarytańskich. Pozostawiono w terenie 27 apteczek i 28 biblioteczek.229 

Chorągiew pozostawała w kontakcie z szesnastoma wsiami doręczając pomoce naukowe, 

środki lecznicze, pomoce gospodarcze.230 

Rozwój działalności społecznej międzywojennego harcerstwa był naturalną 

konsekwencją ówczesnego pojmowania zasad harcerskiej metody wychowawczej. Trudno 

było mówić o służbie na rzecz społeczeństwa, jeśli tej służby faktycznie nie realizowało się 

w działaniach indywidualnych lub zbiorowych. Aby proces wychowawczy był skuteczny, 

wartości przekazywane młodym ludziom – harcerzom, musiały być autentyczne 

i konsekwentnie urzeczywistniane w pracy harcerskiej. Drużyny nie mogły spełniać w pełni 

swojej wychowawczej roli, jeśli działały w izolacji od otoczenia. Pisał o tym w 1937r. 

Przewodniczący ZHP Michał Grażyński: „Nawet najpiękniejsze hasła stałyby się pustym 

dźwiękiem, jeżeliby za niemi nie stała wytrwała, programowa, mądra, młodzieńczym 

rozmachem uskrzydlona praca.  

Nasz program harcerski obejmujący tyle wzniosłych wskazań zwiotczałby rychło, a proporce 

harcerskie straciłyby swe barwy, gdybyśmy głoszonych zasad nie wcielali w życie. Przecież 

harcerz opiera swe życie na prawdzie, a moralny sens prawdy tkwi w godzeniu wierzeń 

i poglądów z postępowaniem i działaniem [...]. 

Trzeba ku celom iść nieraz najcięższą drogą i dlatego trzeba mieć w sobie głęboką wiarę, hart, 

wytrzymałość i umiejętność w działaniu. Dlatego naszą dewizą harcerską powinno być: 

przeprowadzić co się raz powzięło i to tak w życiu jednostkowym, jak i zbiorowym. [...] 

Każda drużyna, a zwłaszcza drużyny stojące na pewnym poziomie musza podjąć konkretną 

służbę dla drugich. Drużyny nie mogą żyć oderwanym życiem własnym, ale musza wchodzić 

w życie środowiska, zajmować w nim pewne miejsce i ofiarowywać swoją pracę innym”.231 

                                                 
229 Tamże, s.251. 
230 Tamże. 
231 Z gawęd i przemówień harcerskich druha Przewodniczącego ZHP Wojewody dra Michała Grażyńskiego,  

CPAHU, Okólnik L.9 z 25 listopada 1937r., Fond 635.1/1, s.15. 
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1.2.5 Wychowanie gospodarcze,  
kształcenie zawodowe i zapobieganie bezrobociu 

Kwestia wychowania gospodarczego nie była obcą w ruchu skautowym, który w wielu 

krajach, w tym w Anglii, objął przede wszystkim młodzież pozaszkolną. Tam, jak podaje 

H. Bouchet, „przygotowanie do pracy zarobkowej stało się jednym z zadań skautingu”.232 

Jedne z pierwszych form kształcenia zawodowego prowadzone były przez Chorągiew 

Moskiewską, w której, dzięki wsparciu Patronatu Skautowego, działały przed 1918r. 

trzy warsztaty: stolarski, szewski i introligatorski.233 

Problem polskiej młodzieży na rynku pracy dotykał szczególnie harcerki i harcerzy 

starszych. Młodzież starszohacerska rekrutowała się najczęściej z młodzieży szkolnej 

i akademickiej. Młodzi ludzie, którzy nie kontynuowali nauki, tylko podejmowali prace 

zarobkowe, stanowili nieznaczny odsetek młodzieży harcerskiej. Dlatego też IV Zjazd 

Starszego Harcerstwa w lipcu 1928r. zdecydował, że „czas już ruszyć na teren 

pozaakademicki i ogarnąć ruchem starszą młodzież pracującą zawodowo”.234  

Jednak w 1931r. wciąż, jak pisze W. Błażejewski, „brak środków materialnych, 

niejednokrotnie paraliżował całą działalność. Kryzys ekonomiczny, jaki wówczas przeżywał 

cały kraj, dał się dotkliwie odczuć i harcerstwu. Wywołało to konieczność uwzględniania 

w wychowaniu harcerskim przedsiębiorczości jako niezbędnej cechy charakteru”.235 

Stworzono wówczas fundamenty ideologiczne pod kierunek wychowania ekonomicznego. 

M. Grażyński w 1935r. pisał: „Trzeba z pracy stworzyć potęgę wyzwolonej Polski, trzeba 

taką z niej stworzyć siłę w materialnym i moralnym sensie, by nie tylko na wieki się ostała, 

ale w pierwszym, z innymi państwami, szła w szeregu. Budujmy zatem wielkość Polski 

w pracy – oto hasło, które powinno stać się żywym przykazaniem harcerstwa polskiego, które 

powinno położyć swe niezatarte stygmaty na całym jego systemie wychowawczym i stać się 

wiecznie płonącym ogniem serc harcerskich, ich najbardziej realną rzeczywistością 

i romantyzmem ich marzeń”.236 

Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła w 1937r. 470 000 osób. 

Natomiast podobną liczbę bezrobotnych, ale niezarejestrowanych, oszacowano już na lata 

1932-1933.237 Rozwijanie przedsiębiorczości było tym bardziej potrzebne, ponieważ duża 

                                                 
232 H. Bouchet, dz. cyt., s.18. 
233 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.272. 
234 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.206. 
235 Tamże, s.232-233. 
236 M. Grażyński, Dokąd zdążamy, Katowice 1935, s.16 [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.33. 
237 H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1985, s.193. 
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cześć bezrobotnej młodzieży harcerskiej nie miała odpowiedniego przygotowania 

do wykonywania danego zawodu lub też posiadała wyuczone zawody, którymi rynek pracy 

był już nasycony. W 1934r. wśród starszych harcerek najwięcej bezrobotnych było w grupie 

dziewcząt bez wykształcenia zawodowego, wśród krawcowych, a także wśród absolwentek 

seminariów nauczycielskich.238 

Kierunek wychowania gospodarczego w ZHP zaczął rozwijać się szczególnie 

intensywnie na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku, ale już w 1926r. 

powstają Referaty Gospodarcze przy komendach chorągwi239, a w 1928r. wyraźnie widać 

promowanie przedsiębiorczości na centralnych imprezach harcerskich. Jak podają 

M. Kolasianka-Żmijowa oraz E. Węglarzówna, w II Narodowym Zlocie Harcerek 

w Wyszkowie, „każda drużyna przygotowała jakiś czynny punkt rzemiosła czy przemysłu, 

z którym występowała na zlocie. I tak, np. drużyna z Bytkowa ostrzyła narzędzia pionierskie 

i naprawiała buty, drużyna z Królewskiej Huty urządziła cukiernię, w której były nawet lody, 

drużyna z Mikołowa miała fryzjernię i prasowalnię, drużyna z Katowic prowadziła sklep 

dla całego zlotu. W sklepie można było dostać zarówno przedmioty wyekwipowania 

harcerskiego, jak i prowianty”.240 Z kolei podczas konferencji harcmistrzowskiej na Buczu 

w 1933r. Inspektorat Wyszkolenia Głównej Kwatery, „obserwując spadek zainteresowania 

młodzieży sprawnościami, zaproponował rewizję obowiązujących programów wnosząc ten 

problem na obrady. W dyskusji opowiedziano się za opracowaniem dla chłopców starszych 

nowych prób sprawności z zakresu spraw gospodarczych i społecznych, a zwłaszcza – dotąd 

nie uwzględnianych zawodów”.241 Konferencja gospodarcza GKH-k uchwaliła ponadto, 

że „konieczne jest dążenie do stwarzania stałych podstaw finansowych działalności 

harcerskiej, poprzez zakładanie przy komendach chorągwi spółdzielni harcerskich, 

dostarczających taniego ekwipunku i pośredniczących w zbycie wyrobów drużyn, a przy 

hufcach i drużynach starszych dziewcząt warsztatów pracy przynoszących dochód i dających 

pracę bezrobotnym harcerkom. Drużyny młodsze powinny również zdobywać pieniądze 

pracą własną, czy to przez drobny przemysł, czy też przez planowo organizowane imprezy 

dochodowe”.242  

                                                 
238 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.110. 
239 M. I. Mileska, Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911-1939, 

Tom I, Kraków 2003, s.67. 
240 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.66-67. 
241 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.263-264. 
242 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.26. 
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Instrukcja programowa opublikowana w 1934r. w Organizacji Harcerek obejmowała, 

obok samokształcenia, samowychowania i służby społeczno-obywatelskiej, zagadnienia 

zawodowe. Do zadań Rady Starszego Harcerstwa należało: zorganizowanie referatu pracy, 

koordynacja działań gospodarczych w ZHP, promowanie przysposobienia zawodowego, 

pomoc bezrobotnym, tworzenie nowych placówek pracy. W Warszawie starsze harcerki 

prowadziły Instytut Świetlicowy, w Poznaniu świetlicę dla bezrobotnych.243 

Przy GKH-y została w 1934r. utworzony Referat Pośrednictwa Pracy, którego 

działalność skupiała się na trzech głównych zadaniach: 

„1) organizowania zamkniętych ognisk pracy (w sezonie letnim) 

w związku z programem ogólnokrajowym; 

2) pomoc w organizowaniu otwartych warsztatów i ognisk pracy w terenie 

(informacje, porady prawne, instrukcje organizacyjne); 

3) społeczne pośrednictwo pracy.”244 

W październiku 1934r. ukazał się rozkaz Naczelnika Harcerzy w sprawie pomocy 

bezrobotnym harcerzom w uzyskiwaniu pracy zarobkowej, który położył fundamenty 

pod kompleksowe i systemowe rozwiązania tego problemu. Czytamy w nim: 

„I. Duża liczba harcerzy bezrobotnych i trudności w uzyskaniu przez nich pracy zarobkowej 

powodują konieczność podjęcia przez organizację naszą szerszej akcji, która by ujęła wysiłki 

poszczególnych jednostek, drużyn i komend w planowy sposób pomocy w zatrudnianiu 

bezrobotnych. 

Pamiętać jednak przy tym trzeba, że możliwości ZHP – jako organizacji wychowawczej – 

w tych sprawach są stosunkowo ograniczone, że z racji przynależności do ZHP nie ciąży 

na organizacji obowiązek dostarczenia pracy i że zawsze [...] żądamy bezinteresowności 

od naszych członków. 

Akcja ułatwiająca, ze strony ZHP, pomoc w uzyskaniu pracy, przede wszystkim, jednostkom 

o wyższych wartościach moralnych, objąć [winna:] 

1) propagandę zabiegów o uzyskanie pracy, 

2) organizowanie Harcerskich Ochotniczych Drużyn Robotniczych (HODR – Ośrodków 

Pracy), 

3) organizowanie warsztatów pracy, zatrudniających harcerzy. 

II. Realizacja powyższych zadań nastąpić może przy następujących podziale prac: 

1) Do Głównej Kwatery należeć będzie: 
                                                 

243 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.97. 
244 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1934, nr 1, s.2. 
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a) programowe ujmowanie zagadnienia,  

b) organizowanie HODR, 

c) zbadanie możliwości tworzenia harcerskich warsztatów pracy, 

d) pomoc w uzyskaniu zajęcia jednostkom o kwalifikacjach instruktorskich z uwagi 

na możliwość podniesienia pracy harcerskiej. 

2) Do Komend Chorągwi należeć będzie: 

a) prowadzenie ewidencji harcerzy – bezrobotnych i koordynowanie akcji pomocy 

na terenie Chorągwi, 

b) pomoc w uzyskiwaniu zajęć, bądź to jednostkom o kwalifikacjach instruktorskich 

z uwagi na możliwość podniesienia pracy harcerskiej, bądź też na skutek wniosków 

Komend Hufców lub żądań pracodawców o przedstawienie kandydatury harcerza. 

c) współdziałanie z Gł[ówną] Kwaterą w sprawach programowych i wykonywanie 

ewent. zleceń w związku z organizacją poszczególnych HODR 

d) organizowanie warsztatów pracy. 

3) Do Komend Hufców i Drużyn Starszoharcerski oraz wszystkich kierowników pracy 

harcerskiej w terenie należeć będzie: troska i pomoc swym członkom i wychowankom, 

informowanie ich o ewent. możliwościach uzyskania pracy, staranie się o poparcie ich 

zabiegów ze strony członków Kół Przyjaciół oraz skrupulatne wypełnianie zarządzeń 

władz przełożonych w danych w tej sprawie i przedstawianie im ewent. wniosków 

i projektów [...]”.245 

W grudniu 1934r. nastąpiła powszechna rejestracja bezrobotnych harcerzy 

na specjalnych drukach rejestracyjnych.246 

W Organizacji Harcerek w 1935r. podczas odprawy referentek położono nacisk 

na zagadnienia pracy zawodowej i tworzenie w chorągwiach i hufcach odpowiednich 

placówek gospodarczych.247 Placówki takie miały na celu, m.in., zapobieganie bezrobociu 

wśród starszych harcerek przez tworzenie nowych miejsc pracy.248 Również w Organizacji 

Harcerzy w 1936r. nastąpił wzrost zainteresowania zagadnieniami gospodarczymi i próby 

„rozwiązania ich pod kątem widzenia interesów kraju”.249 1 stycznia 1937r. została powołana 

                                                 
245 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.15 z 12 października 1934r. w sprawie pomocy bezrobotnym harcerzom 

w zyskiwaniu pracy zarobkowej [w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1934, nr 9, s.50. 
246 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1934, nr 10, s.67. 
247 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.168. 
248 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.91. 
249 Tamże, s.125. 
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nowa, wyspecjalizowana komórka przy Wydziale Organizacyjnym – Pośrednictwo Pracy 

dla Harcerek.250 

W drugiej połowie lat trzydziestych inicjatywy związane z problematyką gospodarczą 

były coraz częściej podejmowane przez poszczególne komendy chorągwi i zarządy okręgów. 

W 1937r. utworzono w Śląskiej Komendzie Harcerek „Wydział Wychowania Gospodarczego, 

którego zadaniem było: organizowanie kursów praktycznych w zakresie sprawności 

harcerskich, umożliwienie harcerkom zawodowego kształcenia się; bądź w szkołach średnich, 

bądź w zakładach przemysłowo-handlowych i warsztatach rzemieślniczych, a w związku 

z tym, uruchomienie poradnictwa zawodowego; umożliwienie zdobywania samoistnych 

podstaw egzystencji zawodowo wyszkolonym oraz pomoc w zakładaniu warsztatów 

rzemieślniczych i sklepów harcerskich, umożliwienie więc osiągnięcia zatrudnienia 

harcerkom bezrobotnym”.251 W Poznaniu wydana została pozycja pt. Harcerze na front, 

będąca „podręcznikiem dla początkujących w handlu”.252 

Problemami gospodarczymi interesowało się również Harcerstwo Starsze. Zjazd 

kręgów starszoharcerskich na Wołyniu w 1937r. obradował nad sprawami społeczno-

gospodarczymi opierając się, m.in., na referacie Spółdzielczość i jej ideologia.253 

Wykorzystywano w pracy wychowawczej sprawności gospodarcze oraz tworzono 

specjalne narzędzia metodyczne, czego przykładem może być podana w 1935r. w Próbach 

Wodzów L. Ungeheuer’a jedna z „prób dzielności” — o nazwie „Na zarobek”, której 

wymagania brzmiały następująco: „Idź i zarób godziwie w przeciągu 6 godzin 50 groszy. 

Dobrze, a teraz złóż je na Stanicę Harcerską we Lwowie lub [na] inny cel”.254 Do przyszłego 

zawodu przygotowywały także sprawności rzemieślnicze i rolnicze, których wymagania 

można znaleźć już w pierwszych podręcznikach harcerskich. W Harcach młodzieży polskiej 

z 1917r. znajdują się wymagania dla następujących sprawności rzemieślniczych:  

 „Stolarz” – w próbie znajduje się, m.in. wymaganie, że trzeba zrobić stół 

lub krzesło, 

 „Kowal” – m.in. umieć podkuwać konie, 

 „Blacharz” – m.in. wykuć z żelaza hak, pierścień albo klamrę, 

 „Rurmistrz” – m.in. umieć naprawiać pęknięte rury, 

                                                 
250 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1937, nr 3, s.26. 
251 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.36. 
252 W. Błażejewski, Bibliografia harcerska (1911-1960), Warszawa 1981, s.217. 
253 H. Styczyński, dz. cyt., s.224. 
254 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.77. 



 81

 „Mechanik” – m.in. wiedzieć jak działają samochody, parowozy, silniki okręgowe, 

spalinowe i elektryczny, jak się zapala silniki, kieruje pojazdem,  

 „Elektrotechnik” – m.in. zrobić elektromagnes, poprawić obwód przerwany wskutek 

„zwarcia”, znać działanie baterii, dzwonów elektrycznych i telefonów, 

 „Koszykarz” – m.in. zrobić samodzielnie przedmiot z trzciny, sitowia lub ze słomy, 

który ma praktyczne zastosowanie, 

 „Skórnik” – m.in. umieć podszyć buty, naprawiać obuwie lub sporządzić siodło, 

naprawić uzdy,  

 „Tkacz” – m.in. znać materiały surowe używane do tkania i przędzenia 

i właściwości tkanin, 

 „Drukarz”- m.in. wydrukować samodzielnie złożone ogłoszenie na maszynie 

drukarskiej, 

 „Mistrz do wszystkiego” – m.in. umieć pomalować drzwi lub wannę, naprawiać 

zawory wodociągowe, uszczelniać okna i drzwi, naprawiać bieliznę i meble, sklejać 

porcelanę i ostrzyć noże, zmieniać żarówki lub wprawiać szyby i tapetować ściany, 

 „Pracz” – m.in. umieć prać, maglować i prasować, 

 „Krawiec” – m.in. skroić i uszyć na miarę harcerską koszulę mundurową i spodenki, 

 „Murarz” – m.in. ułożyć co najmniej cztery warstwy ściany pionowej oraz jej rogu, 

 „Górnik” – m.in. odbyć co najmniej sześciomiesięczną pracę pod ziemią, 

 „Introligator”.255 

Sprawności rolnicze były wówczas następujące: 

 „Rolnik” – m.in. umieć w praktyce orać, siać, sadzić i drenować; 

 „Ogrodnik” – m.in. pomyślnie wyhodować sześć gatunków jarzyn albo kwiatów, 

 „Mleczarz” – m.in. umieć w praktyce doić, wyrabiać masła i sery, 

 „Hodowca drobiu” – m.in. umieć w praktyce hodować, karmić i zarzynać drób, 

 „Bartnik” – m.in. umieć w praktyce chwytać i osadzać roje w ulach, 

 „Leśnik” – m.in. umieć poprawnie ścinać drzewo siekierą.256 

Na Śląsku w 1938r. wychowanie gospodarcze młodzieży harcerskiej było ważnym 

priorytetem Zarządu Okręgu Śląskiego. Powołana tam Komisja Społeczna zajmowała się 

pomocą w szkoleniu i kształceniu zawodowym harcerek, pomagała w zakładaniu 

                                                 
255 M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.164-168. 
256 Tamże. 
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samodzielnych placówek gospodarczych harcerzy i współpracowała z około dwudziestoma 

istniejącymi już wtedy placówkami.257  

Podobne zainteresowanie wychowaniem gospodarczym widoczne było w innych 

chorągwiach. W 1938r., między innymi, w Chorągwiach Mazowieckiej i Wołyńskiej, 

promowano zdobywanie sprawności gospodarczych258 i upowszechnianie wiedzy dotyczącej 

krajowych zagadnień ekonomicznych.259  

W 1938r. Referat Gospodarczy Organizacji Harcerek zorganizował konferencję, 

poświęconą wychowaniu gospodarczemu, w celu „zwiększenia zainteresowania grona 

instruktorskiego Organizacji Harcerek zagadnieniem przysposobienia zawodowego 

i umiejętnością zarobkowania harcerek”.260 

Główna Kwatera Harcerek, w swoim sprawozdaniu za 1938r., stwierdzała: 

„Przetworzenie psychiki dziewcząt w kierunku szukania podstaw bytu materialnego, 

zrozumienia zagadnień ekonomicznych oraz nauczenie pracy systematycznej i konsekwentnej 

jest celem wszelkich prac gospodarczych podejmowanych już w drużynach, a przybierających 

w hufcach i chorągwiach formę placówek zarobkowych”.261 Takie stanowisko świadczy 

o dużej świadomości zarówno problemów jak i metod wychowania gospodarczego 

we władzach centralnych ZHP pod koniec dwudziestolecia międzywojennego. 

Za ocenę skuteczności podejmowanych przez harcerstwo działań, mających pomóc 

w rozwiązaniu problemów harcerek i harcerzy na rynku pracy, mogą służyć wydarzenia 

związane z udziałem Polski na Międzynarodowym Kongresie Skautowym w Sztokholmie 

w 1935r. Obecny na nim Przewodnicząc ZHP M. Grażyński wygłosił referat pt. „O postawie, 

jaką winien zająć skauting wobec bezrobocia”.262 Wygłoszeniu referatu towarzyszyło 

wyświetlenie filmu przedstawiającego harcerzy przy pracy. Referat spotkał się z dużym 

zainteresowaniem przedstawicieli organizacji skautowych. Wrażenie osiągnięć, jakie zrobiło 

ZHP na tym polu, było na tyle duże, że zaproponowano ZHP opracowanie swoich 

doświadczeń z dotychczasowej pracy w zakresie zatrudniania bezrobotnych harcerzy 

oraz przekazanie ich w specjalnej broszurce innym organizacjom skautowym.263 

                                                 
257 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.326. 
258 Tamże, s.257. 
259 Tamże, s.263. 
260 Tamże, s.226. 
261 Tamże, s.279. 
262 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.97. 
263 Tamże, s.53. 
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Kształcenie gospodarcze 

W uchwale Związkowego Naczelnictwa Skautowego z 31 marca i 1 kwietnia 1920r. 

można przeczytać, że „Zjazd Związkowego Naczelnictwa Skautowego uważa, że zakładanie 

warsztatów i ogrodów skautowych jest niezmiernie ważne i pilne. Zjazd Związkowego 

Naczelnictwa Skautowego wzywa Naczelną Komendę Skautową do urządzenia w czasie 

wakacji przynajmniej jednego kursu warsztatowego we Lwowie; na drużyny zaś nakłada 

obowiązek zakładania w miarę możliwości pracowni”.264 

W latach trzydziestych organizowane były już różnorodne formy kształceniowe, 

których celem było przygotowanie harcerek i harcerzy do późniejszej prac zarobkowej 

i zawodowej. Szczególnie dużo informacji na temat takich kursów znajduje się w materiałach 

dotyczących terenów śląskich, jednak można znaleźć też przykłady z innych okręgów 

i działań centralnych.265  

W 1934r. w Głównej Kwaterze Harcerzy (GKH-y) kładziono nacisk na tworzenie 

placówek pracy zawodowej i społecznej starszych harcerek. Został zorganizowany, 

z inicjatywy Wydziału Starszoharcerskiego GKH-y, kurs pracowników świetlicowych 

(tzw. Harcerski Instytut Świetlicowy) w Warszawie. Trwał on trzy miesiące i przygotował 

kilkadziesiąt osób do pracy świetlicowej.266 

W 1936r. rozpoczęto dość gruntownie przygotowywać młodzież do podejmowania 

własnych inicjatyw gospodarczych na różnych kursach szkoleniowych. Przykładowo: 

w Chorągwi Kieleckiej Harcerek zorganizowano dwunastodniowy kurs kierowniczek pracy 

zarobkowej.267 GKH-k zorganizowała w tym roku także dwa kursy administracyjne i jeden 

kurs pracy zarobkowej w drużynach.268 

W 1937r. Dział Wychowania Gospodarczego Śląskiej Chorągwi Harcerek zorganizował 

dla kadry instruktorek 4 konferencje, kurs wyrobów galanteryjnych oraz kurs 

zabawkarstwa.269 Rok później przeprowadzono także 6 kursów samarytańskich, 

kwalifikujących na opiekunki chorych i dzieci ze 140 uczestnikami; 5 kursów 

                                                 
264 [cytuję za:] I. Kozimala, Odradzanie się skautingu..., dz. cyt., s.182. 
265 Warto zauważyć, że kursy zawodowe organizowały także inne np. żydowskie organizacje młodzieżowe. 

Przykładem mogą być kursy zawodowe przy szkole zawodowej im. Korkisa we Lwowie, których absolwenci 
otrzymywali świadectwa państwowe uprawniające do prowadzenia warsztatu w Polsce. Były to kursy 
ślusarskie, stolarskie, elektroniczne. Zob. CPAHU, Resort Hachszary i Aliji - Mazkirut Kibucu, Lwów, 
11 września 1936r., L.1/97, Fond 337t.1/8, s.3verte. 

266 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.109. 
267 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.249. 
268 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.91. 
269 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.37. 
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administracyjnych z pisaniem na maszynie (13 uczestniczek), kurs gospodarstwa domowego 

(20 uczestniczek).270 

Rejestracja bezrobotnych i pośrednictwo pracy 

Pośrednictwo pracy nie było obce harcerstwu jeszcze przed powstaniem ZHP. Pierwsze 

wzmianki o takich działaniach dotyczą działalności skautek lwowskich, które w 1916r. 

organizują „bratnią pomoc skautową, mającą na celu wspólną pomoc oraz pośrednictwo 

w wyszukaniu pracy bezrobotnym”.271 W 1923r. harcerki rozwinęły szerszą działalność, 

skierowaną szczególnie na członków własnej organizacji. Organizowane były biura 

pośrednictwa pracy dla aktualnych i byłych harcerek, które utraciły zatrudnienie i nie mogły 

go znaleźć w swoim zawodzie.272 

W Organizacji Harcerzy pierwsze, większe działania tego typu Główna Kwatera Męska 

(GKM) rozpoczyna w 1926r. Wtedy to władze centralne dostrzegły trudności w pozyskaniu 

do działalności w organizacji kompetentnej, przeszkolonej i mającej odpowiednie 

doświadczenie kadry. GKM poszukując rozwiązań takiego stanu, doszła do wniosku, 

że można uczynić bardziej skutecznym pozyskiwanie i utrzymywanie kadr związkowych, 

zapewniając instruktorom wsparcie w działalności zawodowej i finansowej. W tym celu 

rozpoczęte zostało organizowanie w ZHP pośrednictwa pracy oraz zakładanie kas 

oszczędnościowo-pożyczkowych.273 

W roku 1933, powstał w GKH-y Referat Zatrudniania (przekształcony w czerwcu 

1934r. w Referat Pracy), który wprowadził do Organizacji Harcerzy systemowe rozwiązania 

problemów związanych z harcerzami na rynku pracy; rozpoczął centralną rejestrację 

bezrobotnych i zaczął prowadzić własne pośrednictwo pracy.274 W następnym roku Referat 

rozwijając swoją działalność, opracował druki rejestracyjne dla wszystkich bezrobotnych. 

Sposób rejestracji oraz zasady współpracy komend hufców i chorągwi z Referatem Pracy 

zostały unormowane rozkazem Naczelnika Harcerzy L.1 z 12 października 1934r.275 

W 1935r. Referat Pracy przeprowadził rejestrację wszystkich bezrobotnych harcerzy. 

Na podstawie kart rejestracyjnych dokonał skutecznego pośrednictwa pomiędzy około 

                                                 
270 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.261. 
271 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.80. 
272 M. Uklejska, dz. cyt., s.26. 
273 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.15. 
274 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.44. 
275 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.61. 
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700 bezrobotnymi a pracodawcami. Przy czym bezrobotni musieli należeć co najmniej 3 lata 

do ZHP i uzyskać pozytywną opinię komendantów chorągwi i hufców.276  

W 1936r. zorganizowana została dla harcerek Poradnia Instruktorska przy Głównej 

Kwaterze, która prowadziła od 1937r. również pośrednictwo pracy. Do Poradni zgłaszały się 

głównie osoby z wykształceniem niższym lub bez zawodu, lecz znaczną grupę stanowiły 

także harcerki z wykształceniem średnim i zawodowym. Harcerki kierowano do pracy 

wakacyjnej w ogrodach jordanowskich277, kilka – do placówek harcerskich.278 W 1938r. 

pośrednictwo dla harcerek prowadzone było nadal,279 ale oprócz niego podjęto prace 

nad wypracowaniem bardziej rozbudowanego projektu harcerskiego poradnictwa 

zawodowego i pośrednictwa pracy.280 

Cel funkcjonowania Referatu Pracy, działającego w ramach struktury Wydziału 

Organizacyjnego GKH-y, został określony w 1936r. jako „organizowanie na terenie 

harcerstwa pomocy bezrobotnym harcerzom w uzyskaniu pracy zarobkowej”.281 

Cel ten był już wtedy realizowany na dość duża skalę. Zorganizowano referaty pośrednictwa 

pracy w komendach chorągwi, opracowano dla nich instrukcje, wysyłano listy okólne 

informujące o wolnych posadach. Przeprowadzono rejestrację bezrobotnych harcerzy – 

zgłosiło się 750 osób. Wśród zarejestrowanych było 216 harcerzy, pełniących w Organizacji 

Harcerzy funkcje wychowawcze od przybocznego wzwyż. GKH-y prowadziła pośrednictwo 

pracy wyłącznie dla harcerzy „o wybitniejszych kwalifikacjach instruktorskich”. Duża liczba 

bezrobotnych harcerzy, bez kwalifikacji zawodowych, nie pozwalała na rozwiązanie tego 

problemu centralnie, dlatego Referat Pracy GKH-y przekazał część swoich zadań komendom 

chorągwi i hufców, z poleceniem wyszukania pracy dla tych harcerzy.282 W komendach 

chorągwi w tym celu utworzono chorągwiane referaty pracy, czyli komórki z analogicznymi 

zadaniami, które współpracowały bezpośrednio z referatem centralnym. Również niektóre 

Zarządy Okręgów zajmowały się pośrednictwem. Zarząd Okręgu Śląskiego powołał Komisję 

                                                 
276 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.53. 
277 Koncepcją ogrodów jordanowskich interesowało się wielu instruktorów harcerskich – np. w 1927r. pracami 

Wydziału Wychowania Fizycznego kierowała Helena Śliwowska – członkini NRH i twórczyni Towarzystwa 
Ogrodów Jordanowskich, które od 1928r. posiadało status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej. 

Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.296. 
278 Np. do pracy w Szkole Instruktorskiej na Buczu. Zob. Wspomnienie J. Gradek-Konopki [w:] M. Jarosińska, 

Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.147 oraz J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.108. 
279 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.221. 
280 Tamże, s.227. 
281 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.135. 
282 Tamże, s.139. 
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Społeczną, która pomagała w znalezieniu zatrudnienia dla bezrobotnych harcerek 

i harcerzy.283 

Referat Pracy GKH-y weryfikował i wystawiał listy polecające oraz wyszukiwał 

harcerzy i instruktorów do pracy na wolnych stanowiskach pracy u różnych pracodawców.284 

Organizował także hufce pracy, które dawały zarobek i utrzymanie młodzieży harcerskiej – 

bezrobotnym, sierotom i in.. Prośby o prace kierowane do GK były systematycznie  

rozpatrywane i zwykle następowała po nich reakcja odpowiednich władz harcerskich 

(centralnych lub lokalnych). Karty rejestracyjne bezrobotnych harcerzy zawierały wszelkie 

informacje osobowe, przebieg dotychczasowej pracy zawodowej, dane osób mogących 

wystawić opinię, opis przebiegu służby harcerskiej, opinię hufcowego, komendanta chorągwi, 

referatu pracy itp.285  

Komendy i referaty interesowały się także zawodowym losem nauczycieli – harcerzy 

i instruktorów. W przypadkach pojawienia się wolnych etatów nauczycielskich, komendy 

harcerskie wyszukiwały i rekomendowały do zatrudnienia osoby związane z działalnością 

w organizacji.286  

Komendy harcerskie wymieniały się informacjami o wolnych posadach, 

czy stanowiskach pracy, a sprawy związane z bezrobociem harcerzy z zasady traktowane były 

jako „pilne”.287 Oprócz pośrednictwa organizowano także różnorodne szkolenia zawodowe 

(np. kursy mechaniczne).288 

W 1938r. Referat Pracy GKH-y zarejestrował 452 bezrobotnych harcerzy 

(728 w 1937r.), w tym 233 pracowników umysłowych (196 w 1937r.289) i 219 fizycznych. 

Za jego pośrednictwem otrzymało posady ogółem 153 harcerzy (34%) 

w tym 115 pracowników umysłowych (49%) i 38 pracowników fizycznych (17%). 

Czyli prawie połowa zarejestrowanych, bezrobotnych pracowników umysłowych znalazła 

pracę dzięki centralnemu Referatowi Pracy.290 Jeszcze wyższe wskaźniki osiągały komórki 

lokalne. Wg sprawozdania Zarządu Okręgu Warszawskiego w 1938r. zorganizowano 

Harcerską Poradnię Zawodową (odpowiednio wspieraną materialnie przez Zarząd Okręgu). 

Poradnia przeprowadzała badania psychotechniczne młodzieży harcerskiej (a także młodzieży 
                                                 

283 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.326. 
284 AAN, AZHP, Korespondencja z chorągwiami dotycząca referatów pracy..., sygn. 1433, s.1 i następne. 
285 Tamże, s.74-75. 
286 Tamże, s.85 i in. 
287 AAN, AZHP, Okólnik Z-cy Komendanta Chorągwi Radomskiej w sprawie harcerzy bezrobotnych. 

Radom 12 stycznia 1937r., sygn. 1433, s.123. 
288 AAN, AZHP, Korespondencja z chorągwiami dotycząca referatów pracy..., sygn. 1433, s.1 i następne. 
289 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.161. 
290 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.102 
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spoza organizacji) oraz utrzymywała stałe kontakty z wieloma przedsiębiorstwami, firmami 

i instytucjami, kierując przebadaną młodzież do miejsc pracy i nauki zawodowej. W roku 

szkolnym 1937/38 przeprowadzono 328 badań oraz dokonano 252 skierowania zakończone 

„definitywnym zapośredniczeniem na miejsce nauki zawodowej”.291 Oznacza to udzielenie 

skutecznej pomocy i pośrednictwo w 77% przypadków.292 Pod koniec 1938r. Referat Pracy 

został przekształcony w Referat Gospodarczy.293 

Obozy robocze oraz Harcerskie Ochotnicze Drużyny Robocze (HODR) 

W okresie międzywojennym praca była często przywilejem osób protegowanych 

lub polegała na doraźnym uczestnictwie w masowych pracach interwencyjnych młodzieży 

bezrobotnej.294 Ponieważ wśród młodzieży harcerskiej było dużo osób bezrobotnych o niskich 

kwalifikacjach zawodowych, ale zdolnych do pracy jako robotnicy fizyczni, ZHP starało się 

również zagospodarować obszar związany z pracami interwencyjnymi tak, by umożliwić 

młodzieży harcerskiej dorywczy zarobek, a jednocześnie nie tracić wpływu wychowawczego 

na tych młodych ludzi. Dlatego już w 1933r. Referat Zatrudnienia GKH-y oprócz nawiązania 

bezpośredniego kontaktu z kilkoma ośrodkami (Żyrardów, Zagłębie Dąbrowskie, Śląsk, 

Trzebinia, Kielce, Radom), rozpoczął organizację harcerskich obozów roboczych.295 

Jednym z pierwszych takich obozów był – w 1912r. – obóz harcerzy lwowskich 

pod kierunkiem Czesława Pieniążkiewicza w Ostałowicach, zorganizowany – jak pisze 

W. Błażejewski – na zasadach samowystarczalności. „Dwunastu jego uczestników pracowało 

część dnia fizycznie przy układaniu sągów drewna lub plewieniu szkółek leśnych, zarabiając 

w ten sposób na utrzymanie. Resztę czasu poświęcano skautingowi”.296 Małkowski podawał 

również, że harcerskie obozy robocze byłą formą nieznaną skautingowi angielskiemu, 

podczas której chłopcy „pół dnia pracują w lesie albo w polu, drugą zaś połowę dnia spędzają 

na ćwiczeniach i zabawach. Życzliwi właściciele lasów i rolnicy chętnie dają im za ich 

półdniową prace jadło i nieco grosza do kasy drużyny. W ten sposób obóz letni nic chłopców 

nie kosztuje, jest zaś dostępy i dla najuboższej młodzieży”.297 Obozy robocze funkcjonowały 

co najmniej od maja 1918r. w oparciu o dokumenty: Zasady skautowych obozów roboczych 

                                                 
291 Tamże, s.327. 
292 Pomysł pośrednictwa pracy dla harcerzy nie był realizowany tylko w Polsce. W Anglii, w całym kraju, 

również funkcjonowała sieć biur pośrednictwa pracy dla skautów. Zob. H. Bouchet, dz. cyt., s.174. 
293 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.102 
294 I. Nowakowska, Postawy społeczne i świat wartości młodzieży w Polsce międzywojennej,  

Warszawa 1991, s.28. 
295 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.44. 
296 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.41. 
297 A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowskiego..., dz. cyt., s.60. 
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i Regulamin skautowego obozu roboczego.298 W 1918r. zorganizowano sześć obozów 

roboczych i cztery kolonie połączone z pracą.299 Obozy robocze organizowały także harcerki; 

np. w 1923r. Hufiec Krzemieniec z Wołyńskiej Chorągwi Harcerek zorganizował obóz 

roboczy poświęcony zbieraniu ziół.300  

Późniejsze obozy robocze, organizowane w latach trzydziestych, jak pisze dalej 

W. Błażejewski, „nawiązywały tradycją do dawnych obozów roboczych, organizowanych 

przez C. Pieniążkiewicza w zaraniu harcerstwa, ale miały nieco inne zadanie. Prócz wartości 

wychowawczych, jakie dawał system harcerski zastosowany w pracy fizycznej, przynosił 

on bowiem uczestnikom drobne wprawdzie, ale stałe korzyści materialne.”.301 Tak więc 

celem tworzenia HODR-ów było, wg sprawozdania GKH-y, „przyjść z pomocą 

jak największej ilości bezrobotnych harcerzy, rekrutujących się z najbiedniejszych warstw 

ludności robotniczej, dając im znośne warunki egzystencji i właściwe harcerskie środowisko 

wychowawcze” oraz „dać szerszemu ogółowi młodzieży harcerskiej możność zetknięcia się 

z konkretną praca fizyczną i czerpania z tego korzyści wychowawczych.”302  

Pierwsza Harcerska Ochotnicza Drużyna Robocza została utworzona na terenie 

woj. śląskiego w Malince koło Wisły w lipcu 1934r.303 Początkowo składała się z 30 harcerzy 

zatrudnionych przy budowie szosy. We wrześniu drużyna liczyła już 90 członków.304 

Młodzież była skoszarowana, otrzymywała całkowite wyżywienie i ubiór oraz niewielkie 

wynagrodzenie.305 

W październiku 1934r. został zorganizowany przesz GKH-y w Wiśle pierwszy kurs 

instruktorski HODR – kurs liczył 26 uczestników, którzy pracowali codziennie przy budowie 

szosy, a w popołudniowych godzinach odbywały się wykłady i zajęcia metodyczne.306 

W 1935r. funkcjonowały 4 drużyny robocze, z których każda skupiała ok. 100 harcerzy: 

 HODR w Rydułtowicach – prace przy regulacji Wisły (130 harcerzy), 

 HODR w Malince – prace przy budowie szosy, 

                                                 
298 „Skaut”, nr 11, 1 czerwca 1918r., s.77-78 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.61. 
299 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.43. 
300 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.115. 
301 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282-284. 
302 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.60. 
303 Tamże. Wg W. Błażejewskiego, pierwsza robotnicza drużyna harcerska powstała drogą werbunku 

ochotniczego w kwietniu 1934r. na terenie Śląska w Rydułtowicach i pracowała przy regulacji Wisły.  
Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282-284. 

304 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.129. 
305W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282-284. 
306 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.60. 
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 HODR w Spale – prace przy Zlocie – 2 drużyny przy budowie urządzeń 

zlotowych, pracujące kilkanaście godzin dziennie, w okresie największego 

natężenia potrzeb wzmocnione przez HODR-y z Rydułtowic i Malinki,307  

 HODR w Nierodzimiu (zorganizowany po zlocie w Spale) – prace przy regulacji 

Wisły. 308 

Ogólnie wszystkie HODR-y przepracowały w 1935r. 49 052 roboczo-dniówek. 

zarabiając 122 630 zł; z czego zużyto na wyżywienie 35 700 zł. W Spale przepracowano 

26 309 roboczo-dniówek. Przy każdej drużynie utworzono spółdzielnie zaopatrujące harcerzy 

w artykuły pierwszej potrzeby.309 W 1935r. GKH-k zainicjowała wędrowny obóz roboczy 

w Czarnohorze.310 

Rozrost harcerskich drużyn roboczych spowodował, że w Głównej Kwaterze Harcerzy 

stworzono specjalny Referat Harcerskich Drużyn Roboczych.”.311 Przeprowadzono również 

od 1 X do 3 XI 1935r. II Kurs Instruktorski HODR w Malince. W kursie uczestniczyło 

33 osoby. Absolwentów kursów przydzielano do drużyn junackich, by stosowali harcerskie 

metody pracy w ośrodkach junackich.312 W kolejnych latach odbyły się następne edycje 

obozów roboczych w Wiśle i Rydułtowicach – co roku zaangażowanych na tych obozach 

było w sumie 200 uczestników od 17 do 21 lat, zajętych budową dróg, regulacją rzek itp.313 

W 1936r. HODR-y zostały włączone do Junackich Hufców Pracy, powołanych 

dekretem Prezydenta RP z 22 września 1936r.314 

1.2.6 Wychowanie religijne 

Wychowanie religijne w skautingu i harcerstwie 

Baden-Powell pisał do E. S. Naganowskiego we Lwowie następująco: „Jeśli wasze 

skautostwo miałoby być bez Boga, lepiej żeby go wcale nie było”.315 Nie wartościował 

on jednak poszczególnych wyznań. „Znałem w głębi puszcz ludzi głęboko wierzących, którzy 

nie otrzymali w swym dzieciństwie żadnego religijnego wychowania. Trafili oni do Boga 

przez swe prace i przez te wszelkie cuda, którymi Bóg obdarzył wszechświat. Zrozumieli, 

                                                 
307 O zakresie prac świadczy fakt, że z kuchni Ośrodka Pracy podczas Zlotu w Spale wydano  

ok. 17 000 obiadów. Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.53. 
308 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.52. 
309 Tamże, s.53. 
310 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
311 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282-284. 
312 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.53. 
313 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.136. 
314 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.128. 
315 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.300. 
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że sami są częścią tej cudownej boskiej twórczości i że otrzymali oni specjalne dary, 

cenniejsze od innych: rozum, poczucie piękna i boski zmysł miłosierdzia w stosunku 

do innych. A we wszystkim tym widzieli odbicie Boga samego w swych duszach”.316 „Prawie 

wszystkie religie — pisał dalej — uznają Stwórcę i uczą Go uwielbiać. Różnią się one 

przeważnie tylko charakterem stosunków, jakie ustaliły pomiędzy Bogiem a jego tworami”.317 

Twórca ruchu nie utożsamiał więc skautingu z żadnym konkretnym wyznaniem, 

natomiast uważał, że wiara i głębokie przeżycia duchowe są niezbędne do pełnego rozwoju 

osobistego młodego człowieka i tym samym koniecznym elementem skautowej metody 

wychowawczej. A ponieważ Baden-Powell był przekonany, że u podstaw wszystkich religii 

leżą te same fundamenty, to sugerował, że każdy skaut powinien należeć do jakiegoś 

wyznania i konsekwentnie brać udział w jego obrzędach.318 Nie przykładał jednak nadmiernej 

wagi do praktyk religijnych, jeśli te miałyby być zrutynizowane i powierzchowne — 

„nie chodzi tu tylko o to abyś uczestniczył w nabożeństwach, znał historię świętą, posiadał 

wiadomości teologiczne. Wielu ludzi naprawdę religijnych nie znało tego, nie miało nigdy 

czasu na pogłębianie Ewangelii”.319 Podkreślał on za to wartość codziennej, autentycznie 

przeżywanej wiary w Boga — „oto prawdziwa wiara, tj. coś, o czym nie myśli się tylko 

w niedzielę, lecz czym przepojona być musi każda godzina i wszystkie czynności dnia 

codziennego”.320 Religijność – zdaniem Baden-Powella – „to nie jest ofiarowane ubranie, 

które się wdziewa na niedzielę. Jest ona istotną częścią charakteru i rozwoju duszy, 

nie zaś pokostem, który się nakłada. Religia – to sprawa osobowości, wewnętrznego 

przekonania, wiary, a nie nauczania”.321 „Jeśliby religia była bardziej traktowana jako 

konieczność w codziennym życiu, nie straciłaby niczego ze swej godności, a zyskałaby 

większe poparcie”.322 Jednocześnie Baden-Powell przestrzegał przed uprzedmiotowieniem 

młodzieży w kontekście wychowania religijnego, pisząc: „Niekiedy tak bardzo nam zależy, 

aby było dosyć religii w naszych planach dla chłopców, że zapominamy uwzględnić samych 

chłopców w tych planach”.323 

Ostatecznie oficjalne stanowisko Ruchu Skautowego wobec religii w skautingu 

„potwierdzone przez głowy różnych wyznań” było następujące: 
                                                 

316 R. Baden-Powell, Wędrówka do sukcesu..., dz. cyt., s.134. 
317 Tamże. 
318 K. Blusz, dz. cyt., s.22. 
319 R. Baden-Powell, Wędrówka do sukcesu..., dz. cyt., s.135. 
320 Tamże. 
321 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 1981, s.49 [cytat za:] K. Blusz, dz. cyt., s.21. 
322 R. Baden-Powell, Scouting for Boys, London 1950, s.314  

[cytuję za:] Elementy Programu Skautowego..., dz. cyt., s.30. 
323 Tamże, s.314. 
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a. Każdy skaut powinien należeć do jakiegoś wyznania religijnego  

i brać udział w jego obrzędach. 

b. Jeżeli drużyna składa się z członków jednego wyznania należy przypuszczać, 

że drużynowy zorganizuje takie wychowanie religijne, jakie w porozumieniu 

z kapelanem lub innym autorytetem religijnym uzna za najlepsze. 

c. Gdy drużyna składa się ze skautów różnych wyznań, należy ich skłaniać 

do uczestniczenia w obrzędach ich wyznań, a w obozie codzienna modlitwa 

i cotygodniowe nabożeństwo winno mieć najprostszy charakter,  

obecność zaś na nich dobrowolna”.324 

W przedwojennym ZHP wychowanie duchowe było utożsamiane głównie 

z wychowaniem w religii katolickiej i było nierozerwalnie związane z uczestnictwem 

w praktykach religijnych. W tym znaczeniu o wychowaniu duchowym mówili najbardziej 

znani instruktorzy harcerscy — „dla pogłębiania wartości wewnętrznej Harcerstwa uważa 

druh Przewodniczący T. Strumiłło za szczególnie ważne odniesienie [się do] życia 

duchowego i religijnego. Jednym ze środków będzie wprowadzenie zwyczaju małych 

nabożeństw harcerskich, w których powinni uczestniczyć, bez żadnego przymusu naturalnie, 

zarówno starsi pracownicy harcerscy jak i młodzież, nie mająca w danym dniu nabożeństwa 

szkolnego. Krótkie harcerskie nauki połączone z nabożeństwem wzmogą ich wartość”.325  

Formalne podstawy wychowania religijnego w ZHP dawał Regulamin Kapelanów 

Harcerskich zatwierdzony 30 listopada 1928r. przez Kardynała Aleksandra Kakowskiego.326 

Wraz z Regulaminem obowiązywało zarządzenie Ministra WRiOP o obowiązku uczęszczania 

przez młodzież szkolną na nabożeństwa. Obowiązek ten sprawiał dość dużo trudności 

drużynom harcerskim, dla których wolny od szkoły i pracy dzień tygodnia był jedyną okazją 

na zorganizowanie dłuższej wycieczki, rajdu czy biwaku. Problem ten okazał się na tyle 

poważny, że na XV Zjeździe Walnym w Gdyni sformułowano wniosek, że „[...] harcerze 

muszą być zwolnieni z udziału w mszy szkolnej, aby w ten sposób umożliwić im właściwą 

prace szkoleniową”.327 

Sprawę religijności w harcerstwie podjęła Konferencja Instruktorek w Zwardoniu 

w 1929r. W swych wnioskach Konferencja stwierdzała: „Rozumiejąc przez religijność 

przeświadczenie o istnieniu Boga, stosunek miłości do Boga, jako najwyższego Dobra 

                                                 
324 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 1981 [pierwsze wydanie: Warszawa 1930], s.51. 
325 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1923, nr 11, s.129. 
326 R. Kupper, dz. cyt., s.66. 
327 Tamże. 
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i Prawdy, dążność do regulowania swych czynów według nadprzyrodzonych kryteriów dobra 

i zła – konferencja stwierdza, że religijność jest istotną treścią ideologii harcerskiej; etyka 

chrześcijańska jest podstawą prawa harcerskiego [...]. Przynależność harcerki do tego 

lub innego wyznania nie wchodzi w kompetencję Harcerstwa”.328 Stwierdzono przy tym, 

że „metody wychowawcze celowo zmierzają do wytworzenia religijnej postawy duchowej 

w myśl ideałów chrześcijańskich”.329 

Harcerstwu stawiane były zarzuty o antyreligijnym charakterze wychowania 

harcerskiego, którym starano się przeciwdziałać, np. poprzez kontakty kapelanów z władzami 

kościelnymi: „Dla propagandy harcerstwa i przeciwdziałania oszczerczym częstokroć 

pogłoskom o zmianie ideologii, bezbożnictwie itp. w harcerstwie Dział Duszpasterski 

zorganizował dwa zjazdy diecezjalne księży kapelanów, Naczelny Kapelan Związku wygłosił 

jeden referat na Zjeździe księży prefektów całej Polski w Warszawie oraz dwa referaty 

na diecezjalnych zjazdach księży prefektów, poza tym trzy razy składano sprawozdanie z prac 

harcerstwa i Działu Duszpasterskiego NZHP księżom biskupom i rektorom seminariów 

duchowych. Wszystkim biskupom rozesłano sprawozdanie NRH.330 

Harcerscy kapelani 

W 1925r. powołano po raz pierwszy Naczelnego Kapelana ZHP.331 Wychowaniem 

religijnym zajmował się Dział Duszpasterstwa przy Naczelnictwie ZHP.332  

W latach trzydziestych nastąpił powolny wzrost liczby kapelanów harcerskich 

i podejmowanej przez nich aktywności. Wiązało się to, zapewne, z realizowaną przez władze 

naczelne tzw. „ofensywą harcerską”, w której jedną z podstawowych idei była idea „miłości 

Boga”.333 W 1933r. kapelanów harcerskich było 784; w tej liczbie 217 harcerzy (w tym 

48 instruktorów).334 Pod koniec roku było 17 kół kleryków – zrzeszeń starszoharcerskich 

skupiających w sumie około 400 członków. 335 

W 1935r. Dział Duszpasterski zorganizował dwie konferencje kapelanów harcerskich – 

obie w Kościelisku. Zgromadziły one 77 uczestników. Urządzono kurs instruktorski 

                                                 
328 [cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.142. 
329 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.24. 
330 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.22. 
331 J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.43. 
332 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.17. 
333 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.229-230. 
334 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.8. 
335 Tamże, s.7. 
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dla 25 kapelanów w Tarasce koło Sulejowa nad Pilicą.336 Zlot w Spale zgromadził 83 księży 

katolickich, którzy rozdali w sumie 1 500 komunii i odprawili 476 mszy świętych.337 

Opracowano sprawności religijne dla młodzieży harcerskiej, przyjęte przez harcerską 

radę do spraw religijnych.338 Przygotowano Podręcznik Harcerskiej Służby Bogu, 

opracowywano Vademecum kapelana oraz Szkice kazań i przemówień okolicznościowych.339 

W 1936r. zorganizowano kursy zamkniętych rekolekcji dla instruktorów i starszych 

harcerzy.340 W lecie odbył się również dwutygodniowy kurs podharcmistrzowski 

dla kleryków, prowadzony przez kapelana ZHP ks. Mariana Luzara. Podobne kursy odbyły 

się w Sulejowie – dla instruktorów harcerskich w 1935r. oraz w 1937r. – dla księży.341 

W 1938r. zorganizowany został obóz letni dla 78 harcerzy – kleryków w Witowie.342 

W tym roku działało w seminariach duchownych i alumnatach zakonnych 20 kręgów 

starszoharcerskich (7 zakonnych), które liczyły 544 członków.343 

Organizowano wówczas także rekolekcje parafialne i zamknięte o niewielkim zasięgu 

(9 kursów rekolekcji zamkniętych i 120 uczestników w 1938r.). Kapelani Okręgów 

organizowali rekolekcje dla instruktorów i starszego harcerstwa (11 rekolekcji z ponad 

700 uczestnikami). Harcerze także sprawowali opiekę nad przekazanymi im zabytkowymi 

kościołami. Dużo drużyn współpracowało z organizacjami kościelnymi; z Sodalicją 

Mariańską, Krucjatą Eucharystyczną i z organizacjami Akcji Katolickiej oraz brało udział 

w akcjach charytatywnych.344 W 1930r. harcerski z Chorągwi Wielkopolskiej 

współorganizowały I. Kongres Eucharystyczny w Poznaniu.345 

Wpływ kapelanów harcerskich na drużyny w ocenie R. Kuppera nie był duży – 

„Również w niektórych raportach KCh stwierdza się ograniczone wpływy kapelanów, 

zarówno z powodu ich małej ilości, jak również formalistycznego realizowania swoich 

obowiązków. Kapelani ograniczali się do odprawiania mszy w czasie uroczystości 

harcerskich i wygłaszania okolicznościowych przemówień. Chociaż w sprawozdaniach NRH 

oddziaływania i wpływ kapelanów są bardziej wyeksponowane”.346 Trzeba też nadmienić, 

że w międzywojennym harcerstwie istniały również koncepcje wychowania harcerskiego 
                                                 

336 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.20. 
337 Tamże, s.21. 
338 Tamże, s.20. 
339 Tamże, s.21. 
340 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.12. 
341 H. Arciszewska-Jakubowska, Harcerstwo Poleskie. Brześć – Kobryń, Ząbki 2001, s.137. 
342 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.18. 
343 Tamże. 
344 Tamże. 
345 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.25. 
346 R. Kupper, dz. cyt., s.66. 
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pomijające wychowanie poprzez praktyki religijne, czy nawet postulujące wychowanie 

duchowe bez wychowania religijnego. W środowisku Koła Instruktorów im. Mieczysława 

Bema, które zawiązało się w 1931r. i połączyło w 1937r. z kręgiem instruktorskim „Złota 

Strzała”, narodziła się koncepcja „laicyzacji życia harcerskiego”.347  

Pomimo tych zastrzeżeń, należałoby jednak stwierdzić dość konsekwentne budowanie 

„pionu duszpasterskiego” w ZHP. Nawet przy wspomnianej, możliwej powierzchowności 

działań, istnienie i działalność zorganizowanego, harcerskiego duszpasterstwa musiała 

wpływać na sposób pojmowania zadań wychowania religijnego i jednocześnie zbliżać 

organizację do instytucji kościelnych.  

1.3. System wartości harcerskich i jego rola wychowawcza 

1.3.1 Prawo i Przyrzecznie jako główny nośnik 
wartości harcerskich 

Harcerstwo realizowało swoją misję posługując się Przyrzeczeniem i Prawem 

Harcerskim348 – wewnętrznym kodeksem, który był możliwie „skondensowanym” nośnikiem 

wartości harcerskich, rozumianym tutaj jako: cechy osobowe, postawy i idee uznawane przez 

ruch harcerski za szczególnie istotne i stanowiące główne kryterium wartościowania działań 

członków ruchu harcerskiego we wszystkich przejawach ich codziennego życia. W broszurze 

Organizacja Harcerek, czytamy: „Przez złożenie Przyrzeczenia dziewczyna staje się 

harcerką, czyli człowiekiem, który świadomie dąży do osiągnięcia cech wyrażonych w Prawie 

Harcerskim. Nie posiada ona jeszcze tych cech, może ich nigdy w pełni nie osiągnie, 

ale ma szczerą wolę zdobywana ich na drodze służby harcerskiej”.349 

Prawo i Przyrzecznie nie mogły być zbyt rozbudowane, gdyż musiały być łatwo 

przyswajalne przez młodych ludzi, musiały też być sformułowane tak, żeby, najlepiej 

w bezpośredni sposób, kierowały uwagę młodzieży na wartości uznawane przez ruch 

harcerski za szczególnie ważne i przez to – typowo harcerskie.  

                                                 
347 B. Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe XIX i XX wieku. Zarys historii, Warszawa 1986, s.92. 
348 Odpowiednikiem Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego dla najmłodszych członków ZHP było Prawo 

i Obietnica Zucha, której rotę opracowano w pierwszej połowie lat dwudziestych. Zob. M. Jarosińska, 
Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.103. Natomiast przed opracowaniem Prawa i Obietnicy Zuchowej stosowano 
tłumaczone z angielskiego Prawo i Przyrzeczenie Wilcząt; „1.  Wilczek ustępuje staremu wilkowi. 2. Wilczek 
jest nieustępliwy wobec samego siebie.” oraz „Przyrzekam wszystko uczynić, co jest w mej mocy: 
1) aby być wiernym Bogu, Ojczyźnie i Prawu wilczęcej gromady, 2) aby co dzień wyświadczyć 
komuś dobry uczynek”. Zob. W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.92. 

349 Organizacja Harcerek, Wyd. II., Warszawa  1934, s.47-48 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Posłowie. 
O pracy dawnego harcerstwa żeńskiego [w:] E. Grodecka, Rzeka. Opowieść o życiu harcerek w 1934 roku, 
Wyd. III, Warszawa 1985 [pierwsze wydanie: Warszawa 1935], s.203. 
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Ponieważ misją ZHP było wychowanie określonego typu człowieka oraz jednoczesne 

przygotowanie go do życia i dobrego pełnienia w społeczeństwie ról osoby dorosłej, 

niezbędne dla realizacji procesu wychowawczego w harcerstwie było sprecyzowanie, jakiego 

człowieka ZHP miało wychowywać. Najbardziej ogólny „ideał wychowawczy” opisywało 

właśnie Prawo Harcerskie, które w swoich dziesięciu punktach stanowiło fundament 

konstruowania teoretycznego typu idealnego harcerza. Pełniło przy tym jeszcze jedną funkcję 

— stanowiło zbiór wskazań, które młody człowiek, jeśli chciał być harcerzem, musiał znać, 

akceptować, przyjąć jako swoje i według nich postępować w swoim codziennym życiu, 

a co za tym idzie zbliżać się do owego typu idealnego.  

Twórcy harcerstwa mieli pełną świadomość, że żaden harcerz zapewne nigdy nie stanie 

się w pełni owym typem idealnym, jednak podkreślali, że musi on swoim życiem 

„urzeczywistniać typ skauta nakreślony przez Prawo Skautowe”. „Mówię »urzeczywistniać« 

a nie »urzeczywistnić« – pisał A. Małkowski – bo dorównać ideałowi jest rzeczą nadzwyczaj 

trudną [...] ale [ten] skautem niemniej pozostanie, [kto] ilekroć przypomniawszy sobie 

to prawo uczyni wszystko, ażeby zastosować się do jego przepisu. [...] ci, którzy na tę drogę 

wkroczą i będą mieli dość woli, ażeby mimo wszelkich zewnętrznych i wewnętrznych 

niepowodzeń posuwać się naprzód powoli, lecz stale i ciągle – ci będą prawdziwymi 

skautami”.350 

Niektóre wartości harcerskie były w Prawie i Przyrzeczeniu zapisane wprost 

(np. „Harcerz jest oszczędny [...]”), inne natomiast były ukryte pod bardziej ogólnymi 

pojęciami (np. „[...] postępuje po rycersku.”). Podejmowano również próby 

usystematyzowania wartości skautowych. R. Baden-Powell i H. Bouchet wymieniali 

8 właściwości tworzących charakter chłopca, tj.: pobożność, poczucie honoru, panowanie 

nad sobą, altruizm, wiara w siebie, inteligencja, radość życia i poczucie humoru, energia. 

Każdej z nich przyporządkowane były przymioty, które się w niej zawierają oraz punkty 

prawa skautowego, które się do nich odnoszą i praktyki skautowe, które je rozwijają.  

I tak np.: panowanie nad sobą, zawierało w sobie przymioty: posłuszeństwa, oszczędności, 

wstrzemięźliwości, pogody ducha i czystości. Do tej właściwości odnosiły się punkty prawa 

skautowego: 2, 7, 8, 9 i 10. Natomiast praktykami skautowymi, które rozwijały te przymioty 

miał być wówczas m.in.: prawo skautowe, karność i samodyscyplina na obozie,  oszczędności 

w banku, abstynencja.351 

                                                 
350 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.312. 
351 Tablica Baden-Powella [podaję za:] H. Glass, Gawędy z drużynowym, Warszawa 1998 [pierwsze wydanie: 

Warszawa 1923], s.66-67 oraz H. Bouchet, dz. cyt., s.68. 
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Wartości wynikające z polskiego prawa harcerskiego były zgodne z wartościami prawa 

skautowego spisanego po raz pierwszy przez Baden-Powella w 1908 i uzupełnionego przez 

autora w kolejnych latach. Poszczególne punkty różniły się sformułowaniami i stopniem 

szczegółowości opisywanych wartości, nie kolidowały jednak z ideologią i wartościami 

deklarowanymi przez organizacje światowego ruchu skautowego. Wynikające z punktów 

prawa skautowego i harcerskiego wartości oraz różnice w ich zapisach przedstawia 

tabela nr 3. 
Tabela 3. Przyrzeczenie i Prawo oraz wartości ruchu skautowego. 

 

Baden-Powell’s Promise 
and Law (1938) 

Przyrzeczenie i Prawo 
Harcerskie (1932) 

Podstawowe wartości 
światowego ruchu 

skautowego 
Scout Promise Przyrzeczenie Harcerskie 
On my honour I promise that I will do 
my best: 
 To do my duty to God and King. 
 To help other people at all times. 
 To obey the Scout Law. 

Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim, być 
posłusznym prawu harcerskiemu. 

Scout Law Prawo Harcerskie (*) 
1. A Scout’s honour is to be trusted. 2. Na słowie harcerza polegaj jak na 

Zawiszy. 
2. A Scout is Loyal to the King, his 

country, his Scouters, his parents, 
his employers and to those under 
him. 

1. Harcerz służy Bogu i Polsce i 
sumiennie spełnia swoje obowiązki. 

3. A Scout’s duty is to be useful and to 
help others. 

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie 
pomoc bliźnim. 

4. A Scout is a friend to all and a 
brother to every other scout no 
matter what country, class or creed, 
the other may belong. 

4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, 
a za brata uważa każdego innego 
harcerza. 

5. A Scout is Courteous. 5. Harcerz postępuję po rycersku. 
6. A Scout is a friend to animals. 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się 

ją poznać. 
7. A Scout obeys orders of his 

parents, patrol leader or 
scoutmaster without question. 

7. Harcerz jest zawsze posłuszny 
rodzicom i wszystkim swoim 
przełożonym. 

8. A Scout smiles and whistles under 
all difficulties. 

8. Harcerz jest zawsze pogodny. 

9. A Scout is thrifty. 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. A Scout is clean in thought, word 

and deed. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, mowie 

i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije 
napojów alkoholowych. 

 
 

 służba Bogu, 
 służba ojczyźnie, 
 pomoc innym, 
 posłuszeństwo prawu skautowemu, 

 
 

 słowność, honor, 
 

 wypełnianie obowiązków, 
 
 
 

 społeczna użyteczność, 
 
 

 przyjaźń i braterstwo ponad 
podziałami, 

 
 honorowe traktowanie 
przeciwników i osób słabszych, 

 szacunek dla przyrody, 
 

 posłuszeństwo, 
 
 

 pogoda ducha, 
 

 oszczędność, 
 

 zgodność deklarowanych wartości, 
i wewnętrznych intencji 
z podejmowanymi działaniami . 

(*) Zmieniono kolejność punktów w celu dopasowania ich do redakcji prawa skautowego. 
Źródło: Do zestawienia wykorzystano ostatnią redakcję przyrzeczenia i prawa skautowego  

Roberta Baden-Powella z 1938r. oraz redakcję przyrzeczenia i prawa harcerskiego  
w brzmieniu obowiązującym bez dalszych zmian, od 1932r. do wybuchu II wojny światowej.  

Por. The British Boy Scouts Pledge and Law an historical survey [dostępne w Internecie:]  
www.netpages.free-onlince.co.uk/sha/law.htm, [dostęp:] lipiec 2007  

oraz K. Koźniewski, Ognie i Ogniska. Drogi i przemiany harcerstwa polskiego,  
Warszawa 1961, s.255 (oprac. własne). 
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Harcerski dekalog choć był nośnikiem podstawowych wartości harcerskich, nie był 

więc sam w sobie kompletną i wyczerpującą listą tych wszystkich wartości, które ruch 

harcerski uważał za pożądane przekazywać młodym ludziom. Nie określał też hierarchii tych 

wartości, ani sposobów ustalenia priorytetów wartości w sytuacji ich kolizji. Dlatego 

też potrzebne było – zwłaszcza w odpowiedzi na nowe problemy i doświadczenia – bieżące 

doprecyzowywanie tego, czym są wartości harcerskie i jak je realizować, zarówno 

w codziennym życiu, jak i sytuacjach wyjątkowych.  

Ten ciągły proces ustalania właściwej interpretacji zapisów prawa harcerskiego 

i sposobów ich stosowania był niezbędny do realizacji przez ogół instruktorów jednolitego 

i spójnego procesu wychowawczego. Służyć temu miały również komentarze do Prawa 

Harcerskiego352, wypowiedzi najwyższych władz harcerskich, osób znanych, autorytetów, 

instruktorów z bogatym dorobkiem, ale także dyskusje instruktorskie i wymiana doświadczeń 

wśród drużynowych. Proces ten na szczeblu centralnym wspierały uchwały zjazdów walnych 

lub konferencji instruktorskich oraz decyzje Naczelnego Sądu Harcerskiego, który miał prawo 

wydawania opinii w sprawie „indywidualnego i społecznego stosowania Prawa Harcerskiego 

na terenie Związku”.353 

1.3.2 Zmiany w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim  
w latach 1919-1939 

Po utworzeniu Związku Harcerstwa Polskiego i jego formalnym ukonstytuowaniu, 

przyjęto 10 sierpnia 1919r. Rozkazem Naczelnictwa ZHP, jako obowiązującą w całym 

Związku, redakcję Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego.354 Jak stwierdzała NRH w swym 

sprawozdaniu, Prawo Harcerskie było jedyną rzeczą przy tworzeniu pierwszego Statutu ZHP, 

która „nie wymagała długich obrad”. Po ustaleniu terminologii i zamianie nazwy „skaut” 

na „harcerz”, przyjęto tekst Prawa według brzmienia ustalonego przez Związkowe 

Naczelnictwo Skautowe we Lwowie 1 marca 1914r.355 Ta redakcja z marca 1914r. ogłoszona 

wówczas była wraz z przepisami wprowadzającymi, które wszystkie inne redakcje prawa 

                                                 
352 Zob. np. komentarz do prawa skautowego w redakcji ogłoszonej w „Skaucie” z marca 1914r. 

(w aneksie pracy nr 6). 
353 AAN, AZHP, Regulamin Sądów Harcerskich, sygn. 933, s.19. 
354 Prawo Harcerskie było, podobnie jak prawo skautowe 10-punktowe. Jednak nie wszystkie organizacje 

skautowe trzymały się tej zasady. Działające przed I wojną światową „Junactwo” skupiające młodzież 
miejską i robotniczą z terenu Lubelszczyzny, miało Prawo Junackie liczące 14 punktów. 
Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.92-93. 

355 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji Związku (11 VII 
1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.1 i następne. 
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skautowego uznawały za nieobowiązujące, ale skauci, którzy składali przyrzecznie w oparciu 

o poprzednie redakcje nie musieli przyrzeczenia powtarzać.356 

Redakcja ta obowiązywała w niemal niezmienionym stanie przez cały okres 

międzywojenny. Zmiany jakie zdecydowano się wprowadzić dotyczyły: kolejności punktów 

i wprowadzenia słowa „Bóg” do tekstu Prawa (1930r.) oraz zamiany słów „Ojczyzna” 

na „Polska” (1932r.), co było związane z problemem mniejszości narodowych 

i przygotowaniem do przyjęcia do organizacji młodzieży ukraińskiej, litewskiej, białoruskiej, 

niemieckiej i żydowskiej.357 Treść obowiązującego Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego 

wraz z jego zmianami przedstawia tabela nr 4. 

                                                 
356 Nowa redakcja prawa skautowego [w:] „Skaut”, nr 14 z 1 marca 1914r. 
357 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.82 oraz K. Koźniewski, Ognie i Ogniska. Drogi i przemiany 

harcerstwa polskiego, Warszawa 1961, s.255. Przy czym Prawo i Przyrzeczenie harcerstwa działającego 
na terenie Górnego Śląska pozostawionego w granicach Niemieckich, zawierało zamiast „służby Polsce” – 
„służbę Narodowi”. Zob. M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.151. 
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Tabela 4. Treść obowiązującego w ZHP Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego  

oraz jego zmiany w latach 1919-1939 
 

1919 1930 1932 
Przyrzeczenie Harcerskie 
Mam szczerą wolę całym życiem 
pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie, 
nieść chętną pomoc bliźnim, być 
posłusznym prawu harcerskiemu. bez zmian 

Mam szczerą wolę całym 
życiem pełnić służbę 
Bogu i Polsce, nieść 
chętną pomoc bliźnim, 
być posłusznym prawu 
harcerskiemu. 

Prawo Harcerskie 
1. Na słowie harcerza polegaj jak 

na Zawiszy. 
1. Harcerz służy Bogu 

i Ojczyźnie i dla niej 
spełnia sumiennie 
swoje obowiązki. 

1. Harcerz służy Bogu 
i Polsce i sumiennie 
spełnia swoje 
obowiązki. 

2. Harcerz służy Ojczyźnie i dla 
niej spełnia sumiennie swoje 
obowiązki. 

2. Na słowie harcerza 
polegaj jak na Zawiszy. 

3. Harcerz jest pożyteczny i niesie 
pomoc bliźnim. 

4. Harcerz w każdym widzi 
bliźniego, a za brata uważa 
każdego innego harcerza. 

5. Harcerz postępuję po rycersku. 
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara 

się ją poznać. 
7. Harcerz jest zawsze posłuszny 

rodzicom i wszystkim swoim 
przełożonym. 

8. Harcerz jest zawsze pogodny. 
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny. 
10. Harcerz jest czysty w myśli, 

mowie i uczynkach, nie pali 
tytoniu, nie pije napojów 
alkoholowych. 

bez zmian 

bez zmian 

 
Źródło: K. Koźniewski, Ognie i Ogniska. Drogi i przemiany harcerstwa polskiego, Warszawa 1961, s.255. 

 

Choć Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie były w efekcie raczej stałe, to o potrzebach 

zmiany ich treści – w mniej lub bardziej radykalny sposób – także dyskutowano.358 W 1921r. 

w myśl uchwały I Zjazdu Kół Starszego Harcerstwa, Zjazd Walny polecił NRH utworzenie 

                                                 
358 Niekiedy prowadziło to do rozłamów na różne „frakcje” harcerskie, czego najbardziej daleko idącym 

przykładem było utworzenie Czerwonego Harcerstwa z odrębną rotą przyrzeczenia i prawem harcerskim. 
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komisji w celu przejrzenia Prawa Harcerskiego, ewentualnego opracowania ostatecznej jego 

redakcji i przedstawienia projektu następnemu zjazdowi.359 

Interesującym głosem w dyskusji nad Prawem był referat S. Seweryna pt. Harcerstwo 

a wychowanie obywatelsko-państwowe, wygłoszony na zjeździe dyrektorów Łódzkiego 

Okręgu Szkolnego na początku lat trzydziestych. Ze względu na analizowaną genezę 

poszczególnych punktów Prawa Harcerskiego, która stanowi podstawę do wniosków, warto 

tę część wypowiedzi przytoczyć w całości: 

„Harcerstwo polskie, formujące się na ziemiach naszych prawie od roku 1910, z konieczności 

przyjęło kierunek nieco odmienny od angielskiego. Ogłoszone 1 marca 1914r. Prawo 

harcerskie obowiązuje bez zmian do dnia dzisiejszego. A przecież było ono pisane w latach 

niewoli i dla narodu w niewoli. Harcerstwo, przyjmując w ogólnych zarysach organizację 

wojskową, dążyło wraz z innymi organizacjami do niepodległego bytu narodowego. Egzamin 

ze swojej pracy zdało na polach walk w czasie wielkiej wojny. Tego nikt dzisiaj nie będzie 

kwestionował. Tą siłą rozpędową, jaką posiadało przed wielką wojną i w czasie jej trwania, 

żyło i po wojnie, w ideologii zaś nic się nie zmieniło, gdy tyle rzeczy na ziemiach polskich 

uległo zmianie. Przyrzeczenie i Prawo harcerskie polskie, chociaż nagięte do wzorów 

angielskich, nie oddaje ich ducha. Jako dowód niech posłużą następujące fakty: angielskie 

Przyrzeczenie skautowe brzmi:  

»Na mój honor przyrzekam zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, aby spełnić mój 

obowiązek wobec Boga i króla; zawsze pomagać innym ludziom; być posłusznym prawu 

skautowemu« Przyrzeczenie to podkreśla przede wszystkim honor, pracę ze wszystkich sił,   

bezwzględne spełnianie obowiązków wobec Boga i króla, tj. państwa, pomoc dla otoczenia 

i posłuszeństwa Prawu skautowemu. Polskie natomiast brzmi: 

»Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i ojczyźnie, nieść chętną pomoc 

bliźnim, być posłusznym prawu harcerskiemu«. Pominięto tutaj honor, pracę ze wszystkich   

sił i pracę dla Państwa, zastępując je pojęciem »Ojczyzna«; osłabiono też pojęcie obowiązku 

przez wprowadzenie takich wyrażeń, jak »pełnienie służby«. Zatem pojęć takich jak honor, 

praca i obowiązek, na których opiera się życie w każdym państwie, nie wprowadzono. 

Zupełnie podobnie przedstawia się sprawa także z Prawem Harcerskim. Tak np. prawo drugie 

angielskie głosi: »Skaut jest wierny królowi, ojczyźnie, przełożonym, rodzicom, 

pracodawcom oraz swoim podwładnym«. Znowu zaznaczono tutaj wierność najwyższej 

władzy państwowej, wysuniętej przed pojęcie ojczyzny, ale również wierność wszystkim 

                                                 
359 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.164. 
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innym władzom, także – co nie jest obojętne dla charakteru polskiego, – wierność wobec 

podwładnych. Innymi słowy – posłuszeństwo wobec każdej władzy, ale i odpowiedni 

stosunek do podwładnych. Bardzo niewiele pozostało z tego w odpowiednim prawie polskim: 

»Harcerz służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki«. Więc znowu pojęcie 

»służby«, a o posłuszeństwie ani słowa. Prawo czwarte w angielskiej redakcji brzmi: »Skaut 

jest przyjacielem  wszystkich,  a bratem każdego skauta, bez względu na to, do jakiej klasy 

społecznej ów skaut należy«. W Polsce przetłumaczono tylko pierwszą część tego prawa: 

»Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza«. Z powodu 

tego pominięto element przynależności do klas społecznych. Chociaż w pierwszej części tego 

prawa angielskiego jest mowa o »wszystkich«, a w polskim o »bliźnim«, to jednakże 

w angielskiej redakcji uznano za stosowne dodać jeszcze zdanie o przynależności do warstw 

społecznych. 

W podobny sposób postąpiono z prawem siódmym. Angielskie brzmi: „Skaut słucha 

rozkazów swych rodziców, zastępowego i drużynowego – bez pytania«. Polskie zaś: »Harcerz    

jest   karny   i   posłuszny    rodzicom i wszystkim  swoim  przełożonym«. Przez pominięcie 

nakazu bezwzględnego, zawartego w słowach »bez pytania«, osłabiono istotę posłuszeństwa, 

fundowanego na zasadach wojskowości. 

Na podstawie zestawienia tych praw stwierdzić możemy, że zasadnicze idee skautingu 

angielskiego, zawarte w powyższym prawie, w przeszczepieniu ich na grunt polski wiele 

straciły ze swojej siły i zasadniczej linii wytycznej – służby bezwzględnej dla państwa, 

gdy tymczasem dwa inne prawa na gruncie polskim rozwinięto. Tak np. szóste prawo 

angielskie: »Skaut jest przyjacielem zwierząt«, rozwinięto w Polsce: »Harcerz miłuje 

przyrodę i stara się ją poznać«. Dziesiąte zaś prawo angielskie: »Skaut jest czysty w myśli, 

mowie i uczynku«, rozszerzono na polskie: »Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; 

nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych«. 

Jeżeli więc można było rozwinąć niektóre prawa, to wniosek z tego jasny: prawo harcerskie 

nie jest czymś takim, od czego nie można odstąpić i czego nie można zmienić. Albo inaczej: 

prawo harcerskie, jako ustalone jeszcze w czasach przedwojennych, powinno ulec pewnym 

zmianom, zbliżyć się może więcej w zasadniczych wytycznych do swojego pierwowzoru 

angielskiego, od którego z konieczności w 1914r. musiano odstąpić. W zmianach tych należy 

uwzględnić nie tylko ducha i charakter narodu polskiego, lecz także i potrzeby współczesnego 

naszego życia państwowego. Że w 1914r. nie akcentowano przynależności państwowej, 
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to jasne i słuszne, ale nie jest słuszne, że ten właśnie charakter zachował się do dnia 

dzisiejszego [...]«.360 

W takcie XIII Zjazdu Walnego w Katowicach w 1933r. dyskutowano także, czy „prawo 

dla starszych harcerzy ma być odrębne, analogicznie do odrębnego prawa dla zuchów”. 

Ostatecznie problem ten Zjazd polecił przedyskutować w zrzeszeniach starszoharcerskich, 

a więc zwrócił się z pytaniem w pierwszej kolejności do samych harcerzy starszych.361  

Jak pokazują dalsze losy tekstów Prawa i Przyrzeczenia – obowiązywało ono w takim 

samym brzmieniu wszystkich harcerzy starszych, mimo, że w Statucie ZHP z 1934r. pojawia 

się paragraf 5, który mówi, że tekst Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego może być przed NRH 

„zmieniany w szczegółach dla różnych kategorii członków Związku, w zależności od wieku 

lub narodowości”.362 NRH dysponowała więc od połowy lat trzydziestych formalną 

możliwością dokonania zmian w treści PiPH, nawet jeśli miałyby to być zmiany 

„szczegółów”.  Skorzystała z tego uprawnienia uchwalając w grudniu 1934r. przygotowane 

przez Wydziału Zuchowy: Prawo Zuchowe i Obietnicę Zucha, które były odpowiednikami 

dla PiPH. Ich treść była następująca: „Zuch kocha Polskę. Zuch jest dzielny. Wszystkim jest 

z zuchem dobrze. Zuch stara się być coraz lepszy” oraz „Obiecuję być dobrym zuchem 

I (II, III) gwiazdki”.363 

Jak podaje W. Błażejewski, duże zainteresowanie wywołał na VII Zjeździe Starszego 

Harcerstwa w 1934r. referat Prawo dla starszego harcerstwa. Ostatecznie przyjęto uchwałę, 

że „Prawo Harcerskie musi być jedno dla wszystkich kategorii członków, a więc młodzieży 

harcerskiej, starszych harcerek i harcerzy i starszyzny, a jedynie konieczne jest ustalenie 

interpretacji starszoharcerskiej”. Zjazd St.H. wezwał Główną Kwaterę i Radę Starszego 

Harcerstwa do przygotowania stosownego projektu takiej interpretacji. W Zjeździe wzięło 

udział około 140 uczestników, w tym 80 reprezentantów Zrzeszeń St.H.364 Mimo uchwały 

o jednolitej treści Prawa Harcerskiego toczyły się w niektórych środowiskach, „mimo 

sprzeciwu niektórych osób i zespołów, dyskusje nad odmiennym prawem harcerskim 

dla starszych”.365 

XVI Walny Zjazd, obradujący w 1936r., wezwał NRH do „niezwłocznego 

przeprowadzenia rewizji komentarza do Prawa Harcerskiego tak, aby odpowiadał on w pełni 

                                                 
360 S. Seweryn, dz. cyt., s.228-231. 
361 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.251. 
362 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.314. 
363 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.280. 
364 Tamże, s.276-277. 
365 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.165. 
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roli i potrzebom harcerstwa polskiego w dobie współczesnej”. Ta uchwała Zjazdu ZHP 

wskazywała, że organizacja dostrzegała potrzebę przeformułowania niektórych swoich 

stanowisk i starała się na nią odpowiedzieć.366 

Działacze starszoharcerscy zgłosili na Zjazd Walny ZHP, który miał się odbyć w 1939r. 

wnioski o powołanie przez Naczelnictwo Głównej Komisji Starszego Harcerstwa, której 

zadaniem miało być, m.in., stworzenie projektu odrębnej redakcji Prawa Harcerskiego 

dla Harcerzy Starszych. Postulowano wówczas również opracowanie przeznaczonego 

dla nich komentarza do Prawa Harcerskiego.367 

Według takich poglądów Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie było więc instrumentem 

wychowawczym, które można było adaptować do zmieniającego się z czasem typu ideału 

wychowawczego. Jednak w ciągu całego dwudziestolecia międzywojennego zdecydowano się 

jedynie na ich niewielkie zmiany. Pokazuje to tym samym, że niezależnie od tego, czy 

potrzeby społeczne skłaniały do wychowywania harcerzy-wojskowych, harcerzy-

przedsiębiorców, czy jeszcze innych wariacji „efektów końcowych” procesu 

wychowawczego; wszystkie te typy musiały być mocno osadzone w Przyrzeczeniu i Prawie 

Harcerskim i z nim niesprzeczne. Tym samym Prawo i Przyrzeczenie zapewniało pewną 

stabilność ideową Związku i fundament wszystkich oddziaływań wychowawczych. Natomiast 

dookreślenie tego, czym powinien się w danym czasie charakteryzować ideał harcerza, 

pozostawało w gestii osób i władz tworzących programy wychowawcze, pracujących 

nad instrumentami metodycznymi, czy interpretujących zapisy dokumentów 

wewnętrznych ZHP. 

1.3.3 Prawo i Przyrzecznie jako element metody 
wychowawczej 

Prawo i Przyrzecznie Harcerskie były niewątpliwie jednym z najważniejszych 

elementów wychowania, a przede wszystkim samowychowania, młodych ludzi. Miało ono 

na celu odpowiednie ukształtowanie młodzieży; służyło jako wskazówka przy podejmowaniu 

osobistych decyzji, ale dawało też podstawy do oceny postępowania harcerza przez 

drużynowego. Nie można jednak stwierdzić, że Prawo i Przyrzecznie wykorzystywane było 

jedynie w sposób instrumentalny, ponieważ, niezależnie od tego, jaki był doraźny 

cel wychowawczy, to głównym celem ruchu harcerskiego zawsze pozostawało przekazanie 

młodzieży wszystkich wartości, jakie zawarte były w Prawie Harcerskim. Nie było więc misją 

                                                 
366 Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.297-298. 
367 W. Goszczyński, dz. cyt., s.152. 



 104

ZHP przygotowanie dla społeczeństwa nowych elit wojskowych, naukowych, politycznych, 

gospodarczych itp., ale raczej nowych pokoleń młodych ludzi, którzy będą się, także 

w dorosłym życiu, kierować wszystkimi wskazaniami Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego. 

Oczywiście, nie oznaczało to, że takie osoby nie staną na czele różnych grup społecznych 

i zawodowych. Było to nawet wskazane i pożądane, ze względu na większe wówczas 

możliwości przekazywania wartości harcerskich innym członkom społeczeństwa.368  

Jak twierdzi R. Kupper, „Uczestnictwo w ruchu harcerskim oznaczało dobrowolne 

wstąpienie do szkoły o przyśpieszonym i wzbogaconym programem poznawczym 

i wychowawczym. Niezależnie od tego, czy ktoś sobie z tego zdawał sprawę, czy też nie. 

Ruch harcerski kształtował postawy – czynił to w przyśpieszonym tempie”.369 Podstawowym 

instrumentem wychowawczym w takim przyśpieszonym kształtowaniu postaw było prawo 

harcerskie oraz przyrzeczenie składane dobrowolnie i świadomie przez młodych ludzi. 

Harcerska metoda wychowawcza umożliwiała — jak to sformułował B. Zimmer — 

„przeżywanie” wartości zawartych w prawie harcerskim. Dobrowolność złożenia 

przyrzeczenia harcerskiego powodowała istnienie w harcerskiej metodzie wychowawczej 

„pierwiastka wolności”, który ułatwiał poznanie i wewnętrzne przyswojenie danego zbioru 

wartości w odróżnieniu od ich przymusowego narzucenia z zewnątrz.370 

O tym, jaką rolę pełniło Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie pisano w 1924r. 

w „Harcmistrzu” – „Druhowie, druhny, obierają sobie wspólny cel, skromny, nie sięgający 

zbyt daleko, ograniczony pewnym doskonaleniem się duchowym i fizycznym, służeniem 

pewnym ideałom powszechnym w miarę sił i możności.  

Cel ten osłoniono prawem zewnętrznym, którego zachowanie zapewnia należenie do drużyny, 

którego pogwałcenie z drużyny wyklucza, prawem ograniczającym, nieraz nawet 

negatywnym, nakładającym pewne zakazy – niepalenia, niepicia, mówienia tylko prawdy itp. 

Ale na tym nie poprzestano. Każdemu członkowi drużyny zaszczepiono głębokie wewnętrzne 

przeświadczenie, że prawo to jest zarazem jego obowiązkiem. 

Nauczono go wykonywać to prawo nie pod presją zewnętrznego przymusu, 

ale pod kategorycznym imperatywem wewnętrznego głosu sumienia całej drużyny – 

obowiązku powszechnego – i konsekwentnie ćwiczono w tym przeświadczeniu”.371  

                                                 
368 Prawo skautowe wykorzystywały niekiedy też poza skautingiem, czego przykładem było wywieszenie w 

warsztatach głównych fabryk w Birmingham tekstu prawa skautowego. Zob.  H. Bouchet, dz. cyt., s.174. 
369 R. Kupper, dz. cyt., s.264. 
370 Por. B. Zimmer, dz. cyt., s.92. 
371 „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.3. 
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Francuski filozof H. Bouchet pisał, że „prawo skautowe jest syntezą nakazów 

moralnych, które narzucają się młodemu chłopcu, odkąd tylko wstąpi do drużyny, nakazów, 

które idą w ślad za nim, [...] w ich świetle bowiem może on sądzić swoich kolegów i siebie 

samego”.372 O przyrzeczeniu skautowym pisał, że „istota samego przyrzeczenia zawiera 

postanowienie osobiste, podyktowane przez poczucie honoru indywidualnego, które, 

jak widzimy często, po raz pierwszy jest brane na serio przez chłopca. [...] Skaut obiecuje 

sobie wypełniać to prawo niezależnie od wszelkiego nadzoru i wszelkiej kontroli, uważając 

za nagrodę – nawet o ile otoczenie nie wie o tym – tę radość wewnętrzną, jaką daje sumienie, 

gdy się postępuje dobrze, radość tak silną u młodych, tak zaniedbaną przez wychowanie 

obecne, które daje przyrzeczeniu najpoważniejszą podstawę psychologiczną”.373 

O tym jak poważnie mogło być traktowane Prawo i Przyrzecznie Harcerskie 

przez członków drużyn świadczy wypowiedź Z. Podhorskiej, która stwierdza, że „w wielu 

przypadkach przedłużone były okresy przygotowań do prób, zwłaszcza do przyrzeczeń, 

niektóre bowiem dziewczęta podchodziły zbyt bojaźliwie do Przyrzeczenia – uważając, 

że jeszcze są niegodne Przyrzeczenia”.374 

Okres próbny i moment składania Przyrzeczenia 

Sam moment składania Przyrzeczenia przez harcerzy był również bardzo istotny 

z punktu widzenia dalszego oddziaływania tego narzędzia wychowawczego na osobę, która 

Przyrzeczenie składała oraz na osoby, które dopiero miały Przyrzeczenie złożyć. Dlatego też, 

od samych początków harcerstwa na ziemiach polskich, starano się nadać samej ceremonii 

odpowiednio wysoką rangę, np. prosząc o przyjęcie Przyrzeczenia znane harcerzom osoby 

o dużym autorytecie. Przykładem tego może być przybycie do Przemyśla założycielki 

harcerstwa żeńskiego – Olgi Drahonowskiej w grudniu 1911r., czy odczytanie jej listu 

gratulacyjnego w 1937375 lub osobiste, częste wyjazdy komendantek i komendantów 

chorągwi i hufców do środowisk harcerskim celem odebrania Przyrzeczenia Harcerskiego.376 

Ceremoniom starano się nadać możliwie wysoki status i powagę, organizując je czasami 

w sposób bardzo uroczysty – np. „publicznie z udziałem rodziców i starszego społeczeństwa”, 

                                                 
372 H. Bouchet, dz. cyt., s.63. 
373 H. Bouchet, dz. cyt., s.71. 
374 Z. Podhorska, Historia drużyn żeńskich na Wołyniu w czasie od 1 X 1921r. do 1 XI 1923r.  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.66. 
375 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.13 i 76. 
376 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.83 oraz Z. Kabała, Fragmenty pamiętnika „Na harcerskim 

szlaku” [w:] H. Woźniak (red.), Na harcerskim szlaku. Zarys dziejów harcerstwa na żywiecczyźnie  
w latach 1912-1975. Część druga – Wspomnienia harcerzy i instruktorów, Żywiec 1998, s.61  
oraz T. Dudziński (oprac.), Harcerstwo grajewskie 1919-1945, Grajewo 2004, s.81. 
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w asyście np. dyrektorów szkół i opiekunów drużyn.377 Czasami ceremonia odbywała się 

podczas ogniska drużyny kończącego rok pracy, przy podsumowaniu obozu, czy w czasie 

wręczenia drużynie sztandaru.378 Niekiedy organizowano je również w centralnych częściach 

miast i w czasie różnych rocznic i świąt narodowych, np. Konstytucji 3-go Maja.379 

Dla podniesienia rangi takiego przyrzeczenia wykorzystywano obecność różnych symboli 

organizacyjnych, jak np. sztandarów chorągwi.380 Nie oznaczało to jednak, że Przyrzeczenie 

składane było zawsze masowo – przykładowo w obu chorągwiach wołyńskich obecni 

byli niekiedy członkowie KPH, rodzice, przyjaciele i instruktorzy harcerscy, jednak 

przyrzeczenia składały najczęściej jednostki lub nieliczne grupy harcerzy.381 

Okres próby – przygotowania do złożenia Przyrzeczenie oraz sama ceremonia złożenia 

Przyrzeczenia pełniły również rolę swoistego, wewnątrzzwiązkowego obrzędu 

inicjacyjnego.382 Kandydat musiał wcześniej przejść pomyślnie próby organizacyjne, które 

zwykle wiązały się ze zdobyciem pierwszego ze stopni harcerskich.383 „Próba — pisał 

L. Ungeheuer — musi być wielką, a radosną przygodą, zwycięskim przeżyciem, od którego 

coś nowego się zaczyna. Próba musi być zdobytym mocą (nie tylko małym stosunkowo 

trudem wyuczenia się) walorem, nobilitującym go w danym stopniu harcerskim, względnie 

stopniu starszyzny”.384 Już w 1923r. władze harcerskie kładły na to duży nacisk zalecając, 

aby Przyrzecznie „koniecznie” było składane między III a II stopniem harcerskim.385 

Przy czym zwrócono się z prośbą do NZHP o zezwolenie na noszenie lilijki harcerskiej 

osobom, „po złożeniu próby III stopnia”, ale jeszcze przed Przyrzeczeniem.386 

                                                 
377 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.83. 
378 P. Grochowski, Hufiec Harcerzy Kraków-Podgórze w latach 1922-1939, Kraków 2004, s.57. 
379 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.40 oraz W. Wachnowska-Skorupska, Charakter pracy 

harcerskiej na Wołyniu w latach 1918-1939 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew 
Harcerek i Harcerzy 1918-1939, Tom I – Część II, Londyn 1998, s.15 oraz T. Dudziński (oprac.),  
dz. cyt., s.81. 

380 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.86. 
Sztandary, za odpowiednim pozwoleniem, mogły posiadać również drużyny harcerskie.  
Zob. np. H. Woźniak (red.), Na harcerskim szlaku. Zarys dziejów harcerstwa na żywiecczyźnie  
w latach 1912-1975. Część pierwsza – Historia,, Żywiec 1998, s.35. 

381 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.14. 
382 Nie był to jedyny przykład harcerskich instrumentów wychowawczych mających charakter prób 

inicjacyjnych. A. Czyżewski podaje opis tzw. „próby dzielności ducha”, która miała wyglądać następująco: 
„Próba odbędzie się w obozie. Dwóch starych wygów pójdzie z chłopcem w las lub w góry, w nieznaną 
okolicę. Trochę żywności, nóż – oto cały ekwipunek. Chłopiec ma w ciągu dwóch dni dać sobie radę 
samotnie, orientując się wedle słońca i gwiazd, krzesząc ogień, szukając jagód i grzybów [...].  
Trzeciego dnia [...] niech znajdzie wśród ludzi przyjaciół, niech spełni coś dobrego, a jeśli nie wystarczy 
dzień, niech nawet dwa dni szuka sposobności harcerskiej przysługi”. Zob. A. Czyżewski, dz. cyt., s.25-26. 

383 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.86. 
384 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.71. 
385 Wówczas III stopień były stopniem najniższym. Zob. „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923,  

nr 1-2, s.9. 
386 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.10. 
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W praktyce organizacyjnej zdarzały się różnice w sposobie realizowania tych wskazań – 

np. w chorągwiach wołyńskich w harcerstwie żeńskim droga harcerki do złożenia 

Przyrzeczenia była zwykle dłuższa i trudniejsza niż w harcerstwie męskim, w którym 

niekiedy postrzegane było jak przysięga żołnierska. Mogło się to dziać na skutek powrotów 

do harcerstwa ochotników walczących w I wojnie światowej  i wojnie z 1920r., którzy 

patrzyli na ruch harcerski z perspektywy walk niepodległościowych.387 

Uregulowana została również w 1925r. sprawa powtórnego składania Przyrzeczenia 

przez osoby, które wystąpiły z ZHP i chciały z powrotem zostać członkiem organizacji. 

Naczelnik GKM w swoim rozkazie zdecydował, że „były harcerz, o ile wystąpił z ZHP 

na własne żądanie i w czasie pobytu poza ZHP przestrzegał Prawa – co stwierdzi w deklaracji 

przy ponownym zgłoszeniu do ZHP – nie potrzebuje powtarzać Przyrzeczenia 

przy ponownym przyjęciu; o ile był przy wystąpieniu zwolniony z Przyrzeczenia lub Prawa 

nie przestrzegał, ma Przyrzeczenie powtórzyć”.388 

O ile wysiłek nie działał zniechęcająco, to im większe trudności młody człowiek musiał 

pokonać, żeby złożyć Przyrzeczenie i zostać pełnoprawnych harcerzem, tym silniejsze były 

później jego więzi z ideologią ruchu harcerskiego i z organizacją. W ten sposób harcerstwo 

stawało się też atrakcyjne dla innych młodych ludzi, który widzieli, że tylko podjęcie 

pewnego znacznego, ale możliwego wysiłku może pozwolić na wejście do harcerskiej grupy. 

Tym bardziej, że Statut z 1934r. wyraźnie stwierdzał, że harcerzem (lub harcerką) jest tylko 

ta osoba, która złożyła Przyrzeczenie Harcerskie.389 Podstawową odznakę organizacyjną – 

krzyż harcerski – można było nosić dopiero po złożeniu Przyrzeczenia.390 

Warunki skuteczności Przyrzeczenia i Prawa  

jako narzędzi wychowawczych 

Próby organizowania drużyn na zasadach harcerskich bez zrozumienia celów ruchu 

i niezbędnego przygotowania metodycznego mogły także doprowadzać do wypaczenia zasad 

ruchu harcerskiego, którego sam program zbiórek był wówczas atrakcyjny dla młodych ludzi, 

a którzy nie zawsze byli zainteresowani jego głębszymi treściami. T. Brożbar tak opisuje 

podobną sytuację jeszcze z 1916r.: „[...] Jednak zorganizowanie młodzieży na zasadach 

harcerskich nie powiodło się. Harcerze, którzy przyjęli »prawa harcerskie« wcale 

nie poczuwali się do ich wykonywania. Palili papierosy nawet w lokalu zbiórki. 
                                                 

387 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.14. 
388 Rozkaz Naczelnika GKM L.6 z 21 października 1925r.   

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1925, nr 11, s.36. 
389 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.315, 
390 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.81. 
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Same ćwiczenia harcerskie były zajmujące dla młodzieży i stanowiły przynętę 

dla liczniejszego gromadzenia się młodzieży”.391 Z kolei S. Seweryn pisał krytycznie 

o skuteczności działań ZHP w 1930r. następująco” “[...] szkoła bardzo często – pomimo 

najlepszej nieraz chęci – nie widzi skutków tej działalności; nie zaznacza się to w żaden 

wyraźny sposób, ani w postępach w nauce, ani w zachowaniu się jej członków. Harcerze 

bowiem w niczym nie wyróżniają się od innych uczniów: oszukują nauczycieli, jak i inni 

uczniowie, są nieposłuszni, niesolidni, niewytrwali, nieobowiązkowi itd. W ogóle 

nie naginają swojego życia codziennego do praw harcerskich. Rozumiem, że harcerz nie jest 

ideałem młodzieńca, lecz do tego ideału powinien dążyć, a dążenie to powinno zaznaczać się 

w jego czynach. »Ja nie wyobrażam sobie harcerza — mówi jeden z nauczycieli kaliskich — 

zawsze skupionego, poważnego moralizatora. Owszem, myślę, że chłopiec – harcerz – 

powinien być wesołym, często lekkomyślnym, ale mógłby nie oszukiwać nauczycieli, 

a być więcej karnym, posłusznym i więcej obowiązkowym niż jego rówieśnicy 

nieharcerze«”.392 Dlatego też od harcerza (harcerski) wymagano „czynnego stosunku 

do Prawa Harcerskiego i świadomej pracy nad wcielaniem Prawa w życie”. Właśnie taka 

postawa miała warunkować zdobywanie kolejnych stopni organizacyjnych.393 

Na XIII Konferencji Programowej J. Falkowska stwierdziła, że najistotniejszą cechą 

harcerskiej tradycji jest „zdolność jednoczenia wielu różnych typów ludzkich w imię 

rzetelnego pragnienia realizowania celów zawartych w Przyrzeczeniu i Prawie”.394 

W przypadku, gdy dana osoba nie była w stanie dobrowolnie zaakceptować, przyjąć za swoje 

i żyć zgodnie ze wskazaniami Przyrzeczenia i Prawa, wówczas winna była samodzielnie 

zrezygnować z członkostwa w ruchu skautowym. Pisał o tym Baden-Powell we Wskazówkach 

dla skautmistrzów – „o ile komuś sumienie nie pozwoli iść wymaganą przez nas drogą, 

wówczas powinien on zgłosić się do swego Komendanta Chorągwi lub do Głównej Kwatery, 

aby usunąć swe wątpliwości, a jeśli nie może z nami uzgodnić swoich poglądów – porzucić 

pracę”.395  

Jednak samo istnienie zapisów Przyrzeczenia i Prawa nie gwarantowało jego 

skutecznego oddziaływania na młodych ludzi w myśl zasad harcerskiej metody 

wychowawczej – konieczna jeszcze była odpowiednia praca z tym narzędziem na każdym 

                                                 
391 Brożbar T., Galickie wczoraj, [HTML] dostępne w Internecie: http://brozbar.webpark.pl/cz-14.htm  

[dostęp: styczeń 2005]. 
392 S. Seweryn, dz. cyt., s.221-222. 
393 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.269. 
394 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.125. 
395 R. Baden-Powell, Wskazówki..., dz. cyt., s.7. 
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poziomie struktury organizacyjnej. Tylko w ten sposób można było budować autorytet 

instruktora – harcerskiego wychowawcy – i umożliwić tym samym skuteczne wsparcie 

wychowania w zastępie i drużynie poprzez przykład osobisty drużynowego. Pisał o tym 

R. Baden-Powell następująco: „[...] aby chłopców wdrożyć do wypełniania Prawa 

Skautowego i wszystkiego, na czym ono się opiera, drużynowy sam musi skrupulatnie 

przestrzegać jego zasad w każdym szczególe swego życia. Niemal bez słowa nauki chłopcy 

pójdą za nim”.396 I dalej: „Żadne nauczanie nie da się porównać z wartością przykładu. 

Jeżeli drużynowy sam dokładnie stosuje się do prawa skautowego we wszystkich swych 

czynach, chłopcy prędko pójdą w jego ślady”.397 Również M. Schreiber i E. Piasecki 

w Harcach młodzieży polskiej z 1917r., podkreślali w kontekście przestrzegania abstynencji, 

że „całe prawo harcowe (a więc też zupełna wstrzemięźliwość od alkoholu i tytoniu) 

obowiązuje nie tylko harcerzy, lecz i harcmistrzów. W szeregach harcowych nie może być 

rozdźwięku między słowem a czynem”.398 

 Brak spójności między deklarowanymi przez instruktorów wartościami, 

a ich działaniami nie tylko nie przyczyniały się do realizacji misji harcerstwa, ale też mogły 

spowodować skutek odwrotny od zamierzonego. Jeden z respondentów odpowiadający 

na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej” pisał w 1919r. tak: „Tam, gdzie skauting jest dobrze 

prowadzony, gdzie panuje dyscyplina i konsekwentne przeprowadzanie zasad skautowych 

w życie, tam na środowisko młodzieży skauting wywiera wpływ dodatni. W razie 

przeciwnym – ujemny, ponieważ młodzież widzi rozbieżność pomiędzy słowem 

a czynem”.399 W 1935r. pisał o tym problemie również L. Ungeheuer następująco: 

„Jeżeli takiemu młodzieńcowi, wstępującemu w nasze szeregi, pokażemy szczytne ideały 

nasze, nałożymy przy tym nań obowiązek postępowania według pewnych wytycznych 

ideowych (Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie), a nie damy mu możności nabierania sił w tym 

naszym Ruchu i przez kształtowanie swojej osobowości zbliżania się do doskonałości 

opowiedzianej ideami – popełniamy względem tej jednostki zwyczajne oszustwo”.400 

Oraz dalej: „Stawianie przed chłopcem ostrych reguł i przepisów z obowiązkiem surowym 

przestrzegania, a nie dawanie mu możności nabierania sił, patrzenie przez palce na to, 

                                                 
396 Tamże, s.113 [cytuję za:] E. Grodecka, Wskazówki..., s.100. 
397 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, Warszawa 1930 [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.71. 
398 M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.41. 

Konsekwencją tego stanowiska było wyraźne sformułowanie w wymaganiach na stopień harcmistrza,  
że kandydat „musi, między innymi, być świadomym i zadeklarowanym abstynentem od alkoholu i tytoniu”. 
Zob. M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.44. 

399 AAN, AZHP, Odpowiedź na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej”, sygn. 183, s.255. 
400 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.17. 
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gdy harcerz te przepisy obchodzi i do obchodzenia nawyka – jest potworną zbrodnią na takiej 

jednostce, która zostawiona samej sobie, urobiłaby się w życiu, a nie postradała marzeń 

o ideale”.401 

W 1923r. we wnioskach Walnego Zjazdu poruszano również problem relacji między 

harcerzami, a rówieśnikami i otoczeniem. W tej sprawie wypowiedział się III Walny Zjazd, 

przyjmując wniosek złożony przez Włodzimierza Sieroszewskiego w imieniu Warszawskiego 

Koła Harcerskiego, w którym czytamy: „Koła Harcerskie winny się starać rozszerzać swój 

wpływ na otaczające środowiska. Szczególnie Koła działające na terenie akademickim winny 

brać żywy udział w życiu akademickim. W sprawach zasadniczych winny stać mocno 

na stanowisku etyki harcerskiej bez względu na opinię czynników pozaharcerskich.”402 

O konieczności autentycznego przeżywania i realizowania wartości harcerskich mówił 

w swoim przemówieniu, wygłoszonym na posiedzeniu XV Zjazdu Walnego Związku 

Harcerstwa Polskiego Gdyni, w dniu 25 maja 1935r., które zostało wysłuchane na stojąco. 

Przewodniczący ZHP – dr Michał Grażyński mówił: „Nie wolno w narodzie obniżać lotów 

ideowych. Młodzieży trzeba stawiać wielkie cele i wiązać ją z niemi wyczuciem 

i wyobraźnią, a przygotować do wykonywania ich. [...] Na odcinku naszej pracy 

młodzieżowej musimy koordynować wzloty ideowe i hasła z uczciwym ich wykonywaniem. 

Nie ma miejsca w naszej organizacji dla haseł od święta, dla przelotnego wzruszenia. 

[...] W Harcerstwie chcemy młodzież zaprawić do radosnego poglądu na ciężkie na ogół 

życie. Radości są jednak różne. Mamy radości, płynące ku  nam w szumie wód i drzew, 

w barwnych zmierzchach i świtach, w sielankowej pogodzie życia. Ale są radości inne, 

manifestujące boską stronę naszej duszy. Radości, idące nawet poprzez cierpienie, 

ze zwycięstwa sprawiedliwiej idei, z zasłużonego sukcesu, z obalenia przeszkód”.403 

Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie jako przyjmowane dobrowolnie i świadomie 

przez harcerzy odgrywało też istotną rolę w samowychowaniu młodych ludzi. 

Inny respondent, odpowiadający na wspomnianą wcześniej ankietę O wyniki pracy 

harcerskiej pisał: „[...] osobiście skorzystałem już bardzo wiele. Przede wszystkim korzyści 

moralne. Rozważaniem prawa skautowego doszedłem do samodzielnego poglądu na stosunek 

jednostki do ogółu i otoczenia prowadzącego w dalszym ciągu do kształcenia tego, 

co charakterem powszechnie nazywamy i samodoskonaleniem się. Być może, że doszedłbym 

                                                 
401 Tamże, s.18. 
402 AAN, AZHP, Wnioski na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.94. 
403 Przemówienie Przewodniczącego ZHP dr Michała Grażyńskiego wygłoszone na żałobnym posiedzeniu  

XV Zjazdu Walnego Związku Harcerstwa Polskiego Gdyni, w dniu 25 maja 1935r.  
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1935, nr 8, s.80. 
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do tego i w inny sposób, ale równocześnie istnieje możliwość, że doszedłbym później 

lub też wcale nie, co że się nie stało, zawdzięczam właśnie harcerstwu.”404 

Do nakazów Prawa Harcerskiego odwoływano się również w sytuacjach kryzysowych. 

W swojej odezwie, będącej odpowiedzią na wydarzenia przewrotu majowego, 

NRH apelowała: „Harcerze! Naczelna Rada Harcerska wzywa Was byście w tragicznych 

chwilach przeżywanych przez Najjaśniejszą Rzeczypospolitą trwali niezłomnie i twardo 

przy Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. [...] Służbę Bogu i Ojczyźnie najlepiej wypełnicie, 

zachowując spokój i karność w szeregach harcerskich, hart i pogodę ducha, jako wyraz wiary 

w Boga w tryumf Dobra i Prawdy i we własne siły. Pamiętajcie: w jakichkolwiek 

okolicznościach życia się znajdziecie, zachowajcie Waszą wewnętrzną czystość i prawość. 

Jedynie wyższe nakazy moralne mogą być dyrektywą Waszego postępowania. 

W bratobójczych walkach – jeśliby takie kiedykolwiek jeszcze nastąpiły – udziału 

nie weźmiecie. Zawsze służycie całej Polsce  [...]”.405 

1.3.4 Kwestia wstrzemięźliwości i abstynencji  

Geneza abstynencji harcerskiej 

Jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii, związanych z Prawem Harcerskim, 

była kwestia – wymaganej w 10 punkcie Prawa Harcerskiego – abstynencji, rozumianej 

jako całkowite powstrzymanie się zarówno od palenia papierosów, jak i picia alkoholu.  

Abstynencję do polskiego skautingu wprowadzili tzw. „elsi”406, czyli propagatorzy stylu 

życia opartego na daleko posuniętej wstrzemięźliwości – członkowie Towarzystwa „Eleusis”, 

które wywodziło się z Towarzystwa „Eleuterja” – „ruchu abstynenckiego od trunków 

wyskokowych”.407 W „Eleusis” propagowano tzw. „poczwórną wstrzemięźliwość” – oprócz 

                                                 
404 AAN, AZHP, Odpowiedź na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej”, sygn. 183, s.23. 
405 Rozkaz NZHP L.15 z 31 maja 1926r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1926, nr 6., s.17. 
406 Nazwę „els” wywodzono od skrótu E. L. S. – Eleutheroi Laon Soteres („wolni ludów wybawicielami”).  

Do elsów należeli twórcy polskiego skautingu, m.in. A. Małkowski, I. Kozielewski, O. Drahonowska-
Małkowska, J. Falkowska, J. Grodyński. T. Strumiłło. Zob. m.in., S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania 
[w:] H. Bouchet, dz. cyt., s.24.  

407 Towarzystwo „Eleusis” zostało założone w Polsce w 40-tą rocznicę powstania styczniowego. 22 stycznia 
1903r. w Krakowie 12 osób złożyło „uroczystą przysięgę wobec Boga i słowa honor wobec ludzi, że na całe 
życie zachowają bezwzględną wstrzemięźliwość od alkoholu, tytoniu, kart i rozpusty”. Wśród składających 
przysięgę reprezentowane były obie płcie, przedstawiciele trzech zaborów oraz szlachty, robotników, 
mieszczan i chłopów. Nazwa „Eleusis” pochodziła od nazwy miasta w starożytnej Grecji, w którym 
odbywały się tzw. misteria eleuzyjskie. „Eleusis” liczyła w latach 1907-1909 ponad 200 członków.  
Zob. Początki Eleusis [w:] Eleusis. Czasopismo elsów, Tom I, Kraków 1903, s.269  
oraz M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.38 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.87. 
Wcześniej, 20 listopada 1902r. we Lwowie podpisano projekt statutu Towarzystwa „Eleuzys”, którego 
założycielem był, m.in., książę Gedeon Giedroyć. Według tego statutu, członkowie mieli składać swe 
zobowiązania na rok (członkowie próbni) lub pięć lat (członkowie zwyczajni). Grupa krakowska uznała takie 
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alkoholu, także od tytoniu, gier hazardowych i rozwiązłości seksualnej.408 Niektórzy elsi 

nakładali na siebie także inne samoograniczenia, np. abstynencję od kawy, mięsa, a także 

kłamstwa, czy plotek.409 Wstrzemięźliwość była dla elsów narzędziem kształtowania 

charakterów i sposobem na skupienie w jednym ruchu elit narodowych, z których należałoby 

wybierać osoby pełniące „co ważniejsze funkcje wychowawcze”.410 Za wstrzemięźliwością 

od alkoholu i tytoniu przemawiały także, zdaniem elsów, m.in., argumenty podnoszące 

kwestię psychoaktywnego wpływu tych produktów na młodzież i dorosłych, a także 

zwracające uwagę na kwestie zdrowotne i czynniki ekonomiczne.411  

Według elsów, najwyższą formą wstrzemięźliwości od alkoholu czy tytoniu, która 

dawała jednocześnie największe efekty społeczne, było całkowite wyrzeczenie się tego typu 

produktów. Dlatego też, zdecydowano się wprowadzić do dziesiątego punktu Prawa 

Harcerskiego sformułowanie mówiące, że „harcerz nie pali tytoniu, nie pije napojów 

alkoholowych”. Zdecydowano się ten krok, mimo, że elsi byli świadomi tego, że jest 

to wprowadzenie zdecydowanego zakazu do Prawa Harcerskiego, które w pozostałej części 

było oparte na sformułowaniach o charakterze pozytywnym. W dalszym rozwoju Eleusis, 

niektóre koła przechodziły nawet „od negacji do pozytywnych ideałów i zamiast abstynencji 

głosiły wprost ofiarę, przekonawszy się, że kto wedle sumienia swego jest istotnie ofiarny, 

ten i bez ślubów będzie abstynentem”. Stwierdzano przy tym, że „abstynencja, gdy jest 

                                                                                                                                                       
rozwiązanie za kompromis nie do przyjęcia i żądała „uroczystej przysięgi poczwórnej wstrzemięźliwości 
na całe życie”. Zob. Początki Eleusis [w:] Eleusis. Czasopismo elsów, dz. cyt., s.270-272.  
Andrzej Małkowski był z kolei, już jako gimnazjalista – na przełomie 1904 i 1905 roku, założycielem 
abstynenckiego stowarzyszenia uczniów krakowskich o nazwie „Młodzież”. Związek Młodzież wszedł 
z czasem w skład Eleuterii (od 1911r. zwanej „Wyzwoleniem”), która to organizacja była – jak pisze 
E. Głowacka-Sobiech  – instytucją nadrzędną wobec powstających w tamtych czasach w Galicji stowarzyszeń 
abstynenckich. Do Eleuterii należało również Eleusis. Zob. E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.55.  
„Eleuteria” (od greckiego wyrazu „wolność”) założona została w 1902r. przez Wincenta Lutosławskiego. 
W latach 1906-1907 liczyła 5 409 członków w 30 oddziałach i kołach. Najliczniejszy był oddział lwowski 
(ok. 1 500 członków). W czerwcu 1911r. zmieniono nazwę organizacji na „Wyzwolenie”. 
Zob. M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.37. 
Pod silnym wpływem „Eleusis” był również, złożony z młodzieży szkół średnich, abstynencki „Związek 
Nadziei”, którego Zjazd w 1911r. uchwalił rozwiązanie Związku Nadziei i jednoczesne wstąpienie 
wszystkich członków do skautingu „aby dać wszystkich organizacjom młodzieży przykład konsekwencji 
i obywatelskiej karności”. W 1912r. Związek liczył ponad 400 członków w 15 grupach męskich i 4 żeńskich. 
Zob. E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Część I: 1911-1914, Warszawa 1937,  
s.35-48 [cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.36 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.545. 

408 Ciekawym wydarzeniem z życia Andrzeja Małkowskiego, związanych z hazardem, był moment,  
kiedy ten – za namową znajomego – zaczął grać w ruletkę w Monte Carlo, żeby zdobyć w ten sposób 
fundusze na potrzeby rodzącego się ruchu skautowego. Efekt tego był tak, że kolega ów uciekł z całym 
majątkiem, który był przeznaczony na studia Małkowskiego. Andrzej Małkowski na podróż powrotną 
do kraju musiał zarobić pracą fizyczną, a sobie samemu narzucił jako nauczkę „szereg ćwiczeń 
samowychowawczych, łączonych z działaniem społecznym”. Por. E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.85. 

409 Wycinek z Dykcjonarza Uniwersalnego [w:] Eleusis. Czasopismo elsów, dz. cyt., s.252. 
410 Początki Eleusis [w:] Eleusis. Czasopismo elsów, dz. cyt., s.274. 
411 Tamże, s.277-27 
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psychologicznym wynikiem ofiarności wewnętrznej, ma większą wartość niż abstynencja 

oparta na ślubach obowiązujących negacyjnie”.  Jednak zgadzano się, że „aby dojść do takiej 

ofiarności, trzeba się ćwiczyć długo w częściowych abstynencjach”. Było to szczególnie 

istotne stwierdzenie z punktu widzenia organizacji wychowawczej i zapewne zadecydowało 

o takim, a nie innym zapisie w Prawie Harcerskim.412 Dlatego też w jednym z pierwszych 

komentarzy do Prawa Harcerskiego z 1917r. napisanego przez sympatyzującego z elsami 

J. Zawadę (pseudonim ks. dr Kazimierza Lutosławskiego), stwierdzano: „Aby się ustrzec 

od przegranej w walce z namiętnościami i popędami swoimi, skaut ćwiczy swoją wolę przez 

walkę z najbardziej rozpowszechnionymi nałogami i nie używa alkoholu i tytoniu; tak samo 

obca mu jest gra hazardowa, w której godność ludzka jest sponiewierana przez żądzę 

wygranej, zaciemniającą rozumowanie i odbierającą panowanie nad sobą. Abstynencja ta jest 

poza tym wyrazem ciągłego i czynnego współczucia skauta dla nędzy i cierpień, jakie 

na ludzkość sprowadzają te niszczące ją nałogi”.413 

Elsi stwierdzali jednak, że „wstrzemięźliwość nie jest celem – lecz środkiem” i że „ruch 

abstynencji ma oprócz bezpośredniego skutku na zdrowie i siły, jaki wywiera, jeszcze głębsze 

znacznie”. Tym nadrzędnym celem miało być ukształtowanie ludzi ofiarnych, o silnym 

charakterze, wysokim poziomie moralnym i intelektualnym. Przy tym podkreślano również 

wyraźnie, że „nie ulega wątpliwości, że wysokie zalety umysłu i charakteru czasem istnieć 

mogą w człowieku bez wstrzemięźliwości. Męstwo, szczerość, śmiałość, łagodność, 

miłosierdzie, nie są wyłącznym przywilejem abstynentów [...] Wśród wstrzemięźliwych 

znajdziemy według najwyższego prawdopodobieństwa ogromną większość istotnie ofiarnych, 

choć mogą się trafić abstynenci, co nie z ofiarności, lecz dla innych motywów wstrzymują się 

od nałogów tak, że abstynencja nie stanowi dla nich żadnej ofiary. Nawet tacy niekoniecznie 

ofiarni abstynencji będą jednak mieli zwiększone siły i środki dzięki swej abstynencji, więc 

łatwiej będą mogli się przyczynić do jakiegoś pożytecznego dzieła”.414 

Zaznaczyć przy tym trzeba, że abstynencja od alkoholu nie była rozumiana 

przez harcerzy jako całkowite zaprzestanie korzystania z alkoholu pod jakąkolwiek postacią 

(tak jak to czasami rozumieli elsi), ale jako powstrzymanie się od spożywania napojów 

alkoholowych. Tam gdzie alkohol pełni rolę, np. składnika lekarstwa – tam był, 

w określonych ilościach, dozwolony. W „Harcmistrzu” z 1926r. powoływano się na Jędrzeja 

Śniadeckiego, który pisał: „Trunki [...] lekarstwem chyba w pewnych wypadkach być mogą, 

                                                 
412 Wycinek z Dykcjonarza Uniwersalnego [w:] Eleusis. Czasopismo elsów, dz. cyt., s.252-253. 
413 J. Zawada, Czuj Duch! Szesnaście gawęd..., dz. cyt., s.13. 
414 Początki Eleusis [w:] Eleusis. Czasopismo elsów, dz. cyt., s.287-289.  
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a zatem z przepisu tylko lekarza i to pod miarę niekiedy pozwolić je można”.415 Podobnie 

pisał już dziesięć lat wcześniej A. Małkowski: „Alkoholu nie wolno skautowi używać 

pod żadną postacią – piwa, wina, wódki itd. Natomiast wolno mu go zażywać jako lekarstwo 

na rozkaz lekarza”.416 Od nakazu abstynencji – zdaniem Małkowskiego – zwalniała także 

chwilowo praktyka religijna. Poza tymi wyjątkami, A. Małkowski uważał przestrzeganie 

abstynencji od alkoholu i tytoniu „za jeden z koniecznych warunków rozwoju skautostwa 

w Polsce”.417 

Również M. Schreiber i E. Piasecki w Harcach młodzieży polskiej z 1917r., opowiadali 

się za pełną abstynencją w harcerstwie z trzech następujących przyczyn: „Po pierwsze 

[harcerz] chce być przez to zdrowszy, bardziej wytrwały i zdatniejszy do służby Ojczyźnie. 

Po drugie, chce wypróbować i wzmocnić swą siłę woli przez wyrzeczenie się narkotyków, 

do których będzie bardzo często nakłaniany przez kolegów, a nawet przez starszych. 

Po trzecie, swoim przykładem chce oddziaływać na innych, zwłaszcza zaś na lud, wśród 

którego alkohol i tytoń pochłaniają znaczną część zarobku, w zamian dając nędzę, choroby 

i zwyrodnienie”.418  

W 1917r. w swoich gawędach dla skautów, K. Lutosławski stwierdzał, że „szkodliwość 

dla zdrowia tych nałogów [picia i palenia] nie jest jedyną i może nie najważniejszą przyczyną, 

dla której należy się ich wyrzec. [...] Główną racją tej zaciętej walki alkoholem i tytoniem jest 

ich szkodliwość społeczna”.419  

Abstynencja jako bariera rozwojowa 

Kwestia abstynencji od tytoniu była również poruszana w 1923r. w kontekście bariery 

rozwojowej ZHP, o czym świadczyć może, następujący wniosek phm. Sobczyńskiego 

na III Zjeździe ZHP: „Uznając powstrzymanie się od palenia tytoniu za słuszne i wskazane 

dążenie harcerstwa; jednak biorąc po uwagę rozwielmożnienie się tego nałogu szczególniej 

w szeregach młodzieży robotniczej i rzemieślniczej, dla której harcerstwo może być jedyną 

szkołą życia obywatelskiego i wynikającą z tej okoliczności trudność dla organizacji 

harcerskiej utrzymania w swych szeregach tego elementu i przenikania harcerstwa do tych 

warstw młodzieży, proponuje się zezwolić młodzieży harcerskiej powyżej lat 18-tu na palenie 

tytoniu poza służbą harcerską /obóz, zbiórki itp./ z warunkiem uzyskania pozwolenia 

                                                 
415 „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.23. 
416 A. Małkowski, Pierwsze kroki w skautostwie, Pittsburgh 1916 [w:] A. Małkowski, O. Małkowska, 

Archiwalia. Wybór tekstów, Kraków 1989, s.173-186 [podaję za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.245. 
417 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.328. 
418 M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.125. 
419 J. Zawada, Czuj Duch! Szesnaście gawęd..., dz. cyt., s.123. 
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zwierzchności harcerskiej na podstawie zezwolenia rodziców lub opiekunów”.420 

Była to próba złagodzenia harcerskich norm postępowania w tym zakresie w celu uczynienia 

organizacji bardziej otwartej na osoby, dla których normy te stanowiły – z różnych powodów 

– istotny problem.  

Sytuacja taka występowała np. na Śląsku Opolskim, gdzie w harcerstwie polskim 

działała prawie wyłącznie młodzież robotnicza. Przyjmowanie jej do harcerstwa stanowiło 

problem właśnie ze względu na wymóg abstynencji nikotynowej i alkoholowej. 

Kierownictwo harcerstwa śląskiego zdecydowało się nie umieszczać w prawie harcerskim 

punktu z tymi wymaganiami, jednak wyjaśniając wątpliwości Wydziału Zagranicznego GKM 

ZHP zapewniało, że „nigdzie chyba, mimo braku wyraźnego przepisu prawa, kwestia 

antyalkoholowa nie jest przestrzegana tak surowo, jak właśnie w harcerstwie Śląska 

Opolskiego, a to dla samoobrony w warunkach powszechnego i niesłychanego pijaństwa 

tak wśród robotników, jak i inteligencji”.421 Nakaz abstynencji tytoniowej został jednak 

utrzymany w mocy i konsekwentnie – szczególnie wśród instruktorów – egzekwowany 

w ZHP. Natomiast w ZHP w Niemczech wprowadzono, podczas walnego zebrania w 1939r., 

zalecenie niepalenia – zamiast jego zakazu – w 10 pkt. prawa harcerskiego. Argumentowano 

to potrzebą zniesienia bariery rozwoju liczebnego harcerstwa wśród młodzieży pracującej.422 

Inną, eksperymentalną próbą, rozwiązania problemu bariery wstępu do harcerstwa 

młodzieży pijącej alkohol, była próba stworzenia w ramach polskiego harcerstwa w Anglii 

w 1930r. Drużyny Przyjaciół Harcerzy, które zgromadziłaby starszych chłopców powyżej 

16 lat, z których większość korzystała regularnie z tytoniu i alkoholu. Picie i palnie miało 

nie być pod żadnym pozorem dozwolone na zbiórkach. Brak jest informacji o powodzeniu 

tego eksperymentu. W materiałach archiwalnych zachował się regulamin Junaka, 

który mówił, m.in., że „jednym z celów drużyny jest odzwyczajenie członków od palenia 

tytoniu i picia napojów alkoholowych [...] Członkiem drużyny Junaków może zostać chłopiec 

w wieku od lat 15 wzwyż (wyjątkowo młodszy), który zachowuje prawo harcerskie 

z wyjątkiem części X punktu [...] Członkiem drużyny Junaków nie może być chłopiec, 

który po upływie okresu próby nadal nałogowo używa napojów alkoholowych”. Dodatkowo 

każdy z członków drużyny musiał złożyć drużynowemu pisemną prośbę i oświadczenie 

rodziców, w którym rodzice stwierdzali, że wiedzą o piciu napojów alkoholowych przez syna 

                                                 
420 AAN, AZHP, Wnioski na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.93. 
421 M. Lis, Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech (1922-1939), Opole 1987, s.72. 
422 H. Kapiszewski, dz. cyt., s.201-202 
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i zezwalają mu palić i pić napoje alkoholowe oraz „pragną, aby przez należenie do drużyny 

Junaków ich syn odzwyczaił się od tego nałogu”.423 

Abstynencja w ZHP a inne organizacje skautowe 

ZHP nie było jedyną organizacją skautową, która zdecydowała się na wprowadzenie 

nakazu abstynencji dla swoich członków.424 Już w 1914r. Małkowski wspominał, 

że francuska organizacja skautowa – Eclaireuers Unonistes de France – ma w prawie 

skautowym punkt o abstynencji swych członków.425 Natomiast w szwajcarskiej organizacji – 

Eclaireurs Suisses – lokalne struktury organizacyjne i drużyny mogły samodzielnie 

podejmować decyzję o dodaniu do prawa skautowego obowiązku bezwzględnej abstynencji 

od alkoholu i tytoniu.426 

Wyniki ankiety, przeprowadzonej przez Biuro Międzynarodowe zobowiązane uchwałą 

Międzynarodowej Konferencji w Kopenhadze, a opublikowane w kwietniu 1926r. 

w „Harcmistrzu” 427 pokazały, że w pierwszej połowie lat dwudziestych: 

 7 organizacji miało bezwzględny nakaz abstynencji alkoholowej i tytoniowej 

(Związek Skautów Estońskich, Związek Skautów Łotewskich, Związek Skautów 

Litewskich, Związek Skautów Luksemburskich428, ZHP, Związek Skautów Hiszpańskich, 

Związek Skautów Serbów, Kroatów i Słoweńców);429 

 9 organizacji wprowadziło bezwzględny zakaz używania alkoholu i tytoniu 

przez umundurowanych skautów  (ale nie zabraniając tego w innych okolicznościach) 

(Boy Scouts de Belgique, BP Pelgian Boy Scouts430, Katolicki Związek Skautów 

w Brazylii, Del Danske Spejderkorps, Fédération National des Eclair du Luxemburg, 

Norwegia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry); 

                                                 
423 [cytuję za:] K. Daszkiewicz, Harcerstwo polskie poza granicami kraju od zarania do 1930r. w relacjach 

i dokumentach, Lublin 1983, s.143-144. 
424 J. Chrabąszcz podaje błędnie, że „walka z nałogami (rozumiana bezwzględnie) obowiązywała jedynie 

w czterech organizacjach skautowych”. Należy zauważyć, że „walka z nałogami” obowiązywała 
we wszystkich organizacjach skautowych, natomiast część z tych organizacji (w 1926r. – 6 oprócz ZHP) 
zdecydowało się wprowadzić wewnątrzorganizacyjne nakazy bezwzględnej abstynencji dla swoich członków. 
Por. J. Chrabąszcz, dz. cyt., s.25. 

425 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.292. 
426 Tamże, s.298. 
427 Wraz z poprawkami i uzupełnieniem w grudniu tego samego roku.  

Por. „Harcmistrz”, kwiecień 1926, nr 4, s.39. oraz „Harcmistrz”, grudzień 1926, nr 12, s.121. 
428 W Związku Skautów Luksemburskich obowiązywała abstynencja alkoholowa – nie obowiązywała tytoniowa. 
429 W Związku Skautów Hiszpańskich chłopiec musiał uzyskać zezwolenie na umiarkowanie używanie alkoholu 

na podstawie specjalnej prośby rodziców. 
430 Z wyjątkiem obozu i własnych izb. 
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 niepisane reguły zabraniając picia i palenia w miejscach publicznych miały:  

Danish Young Men’s Christian Association (YMCA) Scouts, Francja 

(wszystkie organizacje), Holandia; 

 7 organizacji nie posiadało  przepisów zabraniający używania alkoholu (Boy Scouts 

of America, Austria, Anglia, Grecja, Giovani Esploratori Italiani, Portugalia , Siera); 

 13 organizacji nie nadesłało odpowiedzi na ankietę (Albania, Bułgaria, Czechosłowacja, 

Equador, Egipt, Finlandia, Islandia, Irak, Japonia, Liberia, Panama, Peru, Syria). 

Na około 40 organizacji skautowych, które odpowiedziały na ankietę, 16 regulowało zasady 

spożywania napojów alkoholowych zabraniając korzystania z alkoholu swoim członkom 

podczas aktywności organizacyjnej, z czego 9 opowiedziało się – podobnie jak ZHP – 

za zasadą bezwzględnej abstynencji w całym życiu wszystkich członków organizacji. 

Wyraźnie wynika z tego, że abstynencja w ZHP z pewnością nie była ewenementem –

niespotykanym w żadnej innej organizacji skautowej. 

Konferencja Międzynarodowa, która odbyła się w Paryżu w 1922r. dodatkowo postanawiała, 

że skauci obozujący na obcym terytorium razem ze skautami z tego kraju podlegają 

całkowicie przepisom organizacji gospodarzy. Jako przykład podane zostało, że jeśli w kraju 

obozowania nie wolno skautom palić, to obcym skautom również tego nie wolno robić, 

choćby ich przepisy na to zezwalały.431  

Uzasadnianie abstynenckiego charakteru ZHP 

Jedną z przyczyn, dla których zdecydowano się wprowadzić w harcerstwie polskim 

abstynencję, była chęć szerokiego promowania nowego stylu życia, który byłby skuteczną 

alternatywą dla szeroko akceptowanego społecznie przyzwolenia i głęboko zakorzenionej 

w Polsce tradycji picia alkoholu, którą duża część pierwszych instruktorów harcerskich 

postrzegała jako istotny problem, wpływający destruktywnie na społeczeństwo, na młodych 

ludzi, ale także na dorosłych. Opierano się przy tym nie tylko na własnym subiektywnym 

przekonaniu, ale również na wynikach zewnętrznych badań. 

W 1924r. w „Wiadomościach Urzędowych” i „Harcmistrzu” pojawiły się informacje 

dotyczące spożywania alkoholu wśród młodzieży. Pisano wówczas: „Jednym z licznych 

niepomyślnych objawów w naszym życiu społecznym, które przyniosła nam wojna 

                                                 
431 Jedno z ciekawszych postanowień Konferencji stwierdza, że skauci obozujący na obcym terytorium razem 

ze skautami z tego kraju podlegają całkowicie przepisom danej organizacji. Jako przykład podane zostało, 
że jeśli w kraju obozowania nie wolno skautom palić, to obcym skautom również tego nie wolno robić, 
choćby ich przepisy na to zezwalały. Por. AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej 
za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.14. 
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jest znaczny wzrost alkoholizmu w Polsce. Użycie alkoholu rozpowszechniło się 

w rozmiarach wprost zastraszających nawet wśród młodzieży i dzieci”.432 

Podawano wyniki badań przeprowadzonych w 1924r. na próbie 25 000 dzieci ze szkół 

powszechnych w wieku od 7 od 16 lat włącznie. Rozkład wyników był następujący: 

 „13,5% dzieci nie zna alkoholu wcale, 

 50,4% używa dość często, 

 7,6% alkoholizuje się systematycznie, niejednokrotnie nawet w stanie pijanym 

przychodząc do szkoły”.433 

Przy tym młodzież stykała się z alkoholem w życiu szkolnym przy akceptacji 

rówieśników, a także, niekiedy, przy akceptacji nauczycieli. W 1912r. Związkowe 

Naczelnictwo Skautowe wystąpiło z oficjalnym pismem do Towarzystwa Nauczycieli Szkół 

Wyższych stwierdzając, że nauczyciele rozpijają młodzież na wycieczkach szkolnych, 

a skauci jako abstynenci  są wyśmiewani przez pozostałych uczniów.434 

Zwracano również uwagę na to jak z tym problemem społecznym radzi sobie ZHP – 

„Ciekawym dla ogółu harcerskiego będzie podany [...] wynik badań nad skutecznością walki 

z tym alkoholizmem. Okazuje się, że najlepszymi rezultatami w tym kierunku może się 

poszczycić harcerstwo [...]”.435 

Z kolei w Towarzystwie Badań nad Dziećmi w Warszawie odbył się w październiku 1924r. 

odczyt ks. Sopockiego pt. Wyniki badań w sprawie alkoholizmu wśród dziatwy szkolnej. 

Badania przeprowadzono w 4 szkołach powszechnych i w 4 szkołach średnich w Warszawie. 

Na 1 363 zbadanych chłopców i dziewcząt ze szkół powszechnych 65,7% używało napojów 

alkoholowych. W szkołach średnich odsetek ten był nieco wyższy i wynosił 68,5%.  

Najczęściej spożywanym alkoholem, zarówno przez chłopców jak i dziewczęta, była wódka 

w obydwu typach szkół. Zanotowano też przypadki spożywania denaturatu przez młodzież. 

Główne środki zaradcze widział autor referatu w rozwoju sportów i oddziaływaniu 

na rodziców i dzieci przez szkołę i harcerstwo.436 

W styczniowym numerze „Harcmistrza” z 1926r. przytaczano liczne wyniki różnych 

badań, m.in. przeprowadzonego w Wilnie badania na próbie niemal 10 000 dzieci – uczniów 

szkół powszechnych. Badania te przeprowadzone zostały przez dr S. Brokowskiego, 

naczelnego lekarza szkół powszechnych Wilna. 

                                                 
432 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.44. 
433 Tamże. 
434 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.26. 
435 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.44. 
436 „Harcmistrz”, grudzień 1924, nr 12, s.125. 
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Zauważono, że na 9 949 zapytanych dzieci: 

 8 578 (86%) zna smak alkoholu, 

 2 338 (23%) zna stan upojenia alkoholowego, 

 239 (2%) pije alkohol codziennie,  

 5 187 (52%) pije alkohol raz na tydzień, 

 140 (1%) samodzielnie kupuje wódkę, 

 5 643 (57%) dostaje alkohol od rodziców, 

 1 661 (17%) wykazuje niedostateczną liczbę postępów w nauce.437 

Korelacje pomiędzy postępami w nauce, a używaniem alkoholu przez młodzież badane 

były w 1924r. również przez ks. Sopockiego. Wyniki jego badań, również publikowanych 

w „Harcmistrzu”, przedstawia poniższa tabela. 

 
Tabela 5. Postępy w nauce uczniów szkół warszawskich, 

 a korzystanie z alkoholu przez chłopców i dziewczęta – 1924r. 
 

pijący / 
pijące

niepijący / 
niepijące

pijący / 
pijące

niepijący / 
niepijące

pijący / 
pijące

niepijący / 
niepijące

chłopcy 30,60% 67% 36% 47,70% 32% -16% 21,70% 1% -21%
dziewczęta 40,60% 46% 5% 41,40% 41% 0% 18% 13% -5%

różnica 
(niepijący -

pijący)

Postępy w nauce (w %)
bardzo dobre i dobre dostateczne złePłeć różnica 

(niepijący -
pijący)

różnica 
(niepijący -

pijący)

 
 

Źródło: „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.7. (oprac. własne) 
 

Warto także zauważyć, że w drugiej połowie dwudziestolecia międzywojennego, 

spożycie alkoholu w kraju wynosiło średnio 1 litr czystego spirytusu na jednego mieszkańca 

(1,6 litra w 1929r. i 1,1 litra w 1937r.). Dodatkowo spożycie piwa – jak podaje rocznik 

statystyczny – wynosiło średnio 4,4 litra na jednego mieszkańca (8,4 litra w 1929r. i 3,8 litra 

w 1937r.).438 Wystarczało to wówczas do uznania abstynencji za istotny element wychowania 

młodzieży harcerskiej. 

Egzekwowanie nakazu abstynencji i próby jego liberalizacji 

Już w 1911r. pojawiły się wątpliwości, czy harcerz winien być abstynentem, czy też nie. 

Bardzo szybko stanowisko zajęła Naczelna Komenda Skautowa, która w 3 numerze „Skauta” 

z 17 listopada 1911r. stwierdziła, że „członkom drużyn skautowych nie wolno palić 

papierosów ani pić napojów alkoholowych zarówno na ćwiczeniach, jak i poza nimi”. 

Dodatkowo określono surowe restrykcje za niestosowanie się do tej zasady – „Skaut, który 

                                                 
437 „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.6. 
438 Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.147. 
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by nie stosował się do tego, musi być z organizacji wykluczony”.439 Jednak już rok później 

A. Małkowski toczył spór z samym komendantem Związkowego Naczelnictwa Skautowego – 

Wyrzykowskim, który twierdził, że inaczej należy traktować starszych, a inaczej młodzież 

w tej kwestii i nie widział problemów w korzystaniu z alkoholu przez drużynowych, 

czy członków ZNS.440 Tymczasem Małkowski zwykł mówić, że „jeśli wymagam stosowania 

prawa od 10-letniego smyka, to o ileż bardziej muszę tego wymagać od siebie”.441 Warto 

zauważyć, że Małkowski we Lwowie pracował z tzw. trudną młodzieżą i prowadził drużynę 

złożoną z dzieci ulicy – „lwowskich batiarów”.442 

Ksiądz K. Lutosławski dopuszczał istnienie sytuacji wyjątkowych, w których 

zachowanie zasady bycia abstynentem przez harcerza mogło stanąć w kolizji z innymi 

zasadami i wartościami harcerskimi – np. wartością posłuszeństwa — „Nieraz możecie się 

znaleźć w takim położeniu, że Wam ktoś, mający władzę nad Wami, rodzicie np., każą się 

napić [...] jasnym jest, że jako skaut musicie rozkaz spełnić. Ani picie, ani palenie, ani granie 

w karty – o ile nie przekracza pewnych granic, nie jest grzechem i dlatego sumienie nie może 

Wam zakazać posłuszeństwa. Możecie i nawet powinniście przekonać się, czy to jest 

rzeczywiście rozkaz, wbrew Waszemu obyczajowi skautowemu, czy może tylko propozycja, 

która może być cofnięta, jeśli przedłożycie, że Wam to sprawia wielką przykrość, 

bo sprzeniewierzacie się przez to prawu skautowemu [...] Natomiast zupełnie nie zwalnia 

Was od abstynencji prosta uprzejmość towarzyska albo uroczystość rodzinna. Na odwrót – 

to są właśnie próby ogniowe dla waszej woli – i korzystajcie z nich, by ani przed żartami, 

ani drwinami, ani naleganiami jej nie ugiąć. Ale róbcie to z całą uprzejmością i delikatnością, 

z wielką prostotą, a nie wdawajcie się w długie dyskusje i szczególnie nie nadrabiajcie butą 

ani szorstkością [...] a każdy szczerze Wam uwierzy, że zdrowie jego wodą jeszcze 

serdeczniej pijecie, niż winem, gdy będzie widział w Was wzór życia skautowego 

i prawdziwą miłość”.443 

Przy czym nie narzucano tego stylu życia innym osobom. Tym samym postąpiono 

w myśl słów K. Lutosławskiego, który pisał, że „potępiać [osób palących] nie należy 

i nie mielibyśmy do tego prawa – ale nie należy ich też naśladować”.444 I dalej: 

„Nie powinniśmy się nigdy popisywać swoją abstynencją, zwracać na nią uwagą, 

                                                 
439 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.30-31. 
440 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.84. 
441 Tamże, s.88. 
442 Tamże, s.89. 
443 J. Zawada, Czuj Duch! Szesnaście gawęd..., dz. cyt., s.126-128. 
444 Tamże, s.122. 
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ani najlżejszym choćby znakiem dawać ludziom do zrozumienia, że jesteśmy doskonalsi 

od nich, bo nie palimy, nie pijemy [...] Z drugiej strony, gdy Was zapytają, powinniście móc 

z całą prostotą i delikatnością, ale jasno i stanowczo powiedzieć, dlaczego Wy jesteście 

abstynentami”.445 

Do mniej rygorystycznego traktowania nakazu abstynencji dążono z różnych pobudek. 

Część kadry instruktorskiej, która miała za sobą służbę w wojsku, tego nakazu dawno nie 

przestrzegała i chciała „legalizacji takiego stanu rzeczy”.446 Innym argumentem 

przemawiających przeciwko wymogowi abstynencji w harcerstwie była teza, że ogranicza 

on rozwój liczebny – powstrzymuje przed przystąpieniem do harcerstwa nowych członków 

i jest powodem występowania z organizacji starszych harcerzy.447 Ten argument wydawał się 

znajdować potwierdzenie chociażby we wczesnej działalności harcerstwa śląskiego. W marcu 

1920r. część Ślązaków, przeszkolonych w Warszawie do prowadzenia drużyn na Śląsku, 

nie podjęła działalności harcerskiej, jak podaje W. Niderliński, „głównie z uwagi 

na nieprzestrzeganie abstynencji”.448 „Wiele drużyn nie podjęło w ogóle pracy 

po zakończeniu powstania. Wielu harcerzy-powstańców, w okresie powstania wzięło rozbrat 

z 10 punktem prawa harcerskiego i przestało udzielać się w pracy organizacji”.449 Podobnie 

Towarzystwo Skautów Opolskich nie objęło całej młodzieży polskiej, bo jak twierdzi 

W. Niderliński, „główną przeszkodą był 10 punkt prawa harcerskiego”.450 W późniejszych 

latach udało się jednakże ZHP pogodzić wymóg abstynencji ze wzrostem liczebnym.  

Na przełomie marca i kwietnia 1920r. Związkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie 

podjęło uchwałę, w której zdecydowało się przedłożyć Naczelnej Radzie Harcerskiej wniosek 

o zmianę brzmienia 10-go punktu prawa harcerskiego na następujące brzmienie: „Harcerz 

dba o swoje zdrowie, jest czysty w myśli, mowie i uczynkach”. Komentarz miałby wówczas 

być następujący: „Harcerz nie pali i nie pije napojów alkoholowych i w ogóle stroni 

od trucizn szkodzących ciału i duszy; chce zachować zdrowie i siły dla dobra ogółu, pragnie 

dawać dobry przykład drugim, przyczynić się do rozszerzenia zasad wstrzemięźliwością  

przez to do zmniejszenia spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród szerokich warstw 

                                                 
445 Tamże, s.125. 
446 I. Kozimala, Odradzanie się skautingu..., dz. cyt., s.174. 
447 Por. W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.111. 
448 W. Niderliński, Początki ruchu..., dz. cyt., s.9. 
449 Tamże, s.22. 
450 Tamże, s.17. 
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narodu”.451 NRH odrzuciła jednak ten wniosek, motywując to następująco: „zmiana prawa 

harcerskiego należy do kompetencji Walnego Zjazdu. Ze względu na obecny stan organizacji 

Naczelnictwo ZHP nie uważa za właściwe wysuwanie tej sprawy na porządek dzienny zjazdu 

najbliższego, należy bowiem na razie usuwać spod dyskusji szerokich sfer harcerskich 

te zagadnienia, które mogą wywołać różnice poglądów na zasadniczy charakter harcerstwa, 

gdyż jedność prawa harcerskiego jest dziś bodaj jedyną bezsporną sprawą przyjętą w całym 

związku”.452 

Pomimo głosów sugerujących konieczność liberalizacji 10 punktu PH, I Zjazd Kół 

Starszego Harcerstwa zwołany przez Naczelnictwo w lipcu 1921r., jak twierdzi 

W. Błażejewski, „w dyskusji nad Prawem Harcerskim wypowiedział się zdecydowanie 

za przestrzeganiem przez harcerzy starszych abstynencji w takim stopniu, jak to było 

wymagane od młodzieży młodszej”.453  

III Zjazd Starszego Harcerstwa w 1926r. postulował zniesienie kategorii członków 

nadzwyczajnych Zrzeszeń Starszoharcerskich „nie przestrzegających drugiej części 

dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego”.454 Także Konferencja Starszyzny w Łodzi podjęła 

30 grudnia 1926r. uchwałę stwierdzającą „konieczność bezwzględnego przestrzegania  

10-go punktu Prawa Harcerskiego oraz konieczność popierania wszelkich akcji społecznych, 

mających na celu utrwalenie w polskim społeczeństwie zasad abstynencji, przyjętych 

w ideologii harcerskiej”.455  

Podobnie Naczelnictwo ZHP – na podstawie uchwały X Nadzwyczajnego Zjazdu 

Walnego z 27 kwietnia 1930r. co do zmiany Prawa oraz XLVIII Zjazdu NRH z 25 kwietnia 

1930r. co do zmiany jego interpretacji – przyjęło stanowisko, że „[...] Harcerka stroni 

od trucizn, szkodzących ciału i duszy. Chce zachować zdrowie i siły dla siebie i dla dobra 

ogółu; pragnie dawać dobry przykład drugim; przyczynić się do rozszerzenia zasad 

wstrzemięźliwości, a przez to do zmniejszenia spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród 

szerokich warstw narodu”.456 Tym samym po raz kolejny potwierdzono literalną interpretację 

10 pkt. PH. Fakt, że było to potrzebne pozwala sądzić, że dyskusje nad abstynencją harcerską 

toczyły się nieustannie i problem był regularnie podnoszony przez instruktorów 

                                                 
451 Uchwały Związkowego Naczelnictwa Skautowego we Lwowie podjęte podczas ostatniego Zjazdu ZNS 

w dniach 31 III – 1 IV 1920 roku. (AAN, AZHP, sygn.414, s.79-80) [cytuję za:] I. Kozimala, Odradzanie się 
skautingu..., dz. cyt., s.183. 

452 [cytuję za:] I. Kozimala, Odradzanie się skautingu..., dz. cyt., s.174. 
453 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.162. 
454 Tamże, s.190-191. 
455 „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.2. 
456 Rozkaz NZHP L.11 z 11 sierpnia 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, sierpień-wrzesień 1930, nr 8-9, s.36. 
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niezadowolonych ze „status quo”. Podejmowane też były próby zlekceważenia tych 

stanowisk i odmiennych interpretacji 10 pkt. PH, które z kolei spotykały się z szybką 

i klarowną reakcją władz harcerskich o czym świadczy rozkaz Naczelnika z 1927r., w którym 

pisze on: „Dowiaduję się, że w niektórych środowiskach harcerskich są druhowie, 

niewiedzący o tym, że piwo jest napojem alkoholowym. Wstydzę się za nich [...]”.457 

Tak więc PH, a wraz z nim warunek abstynencji, obowiązywały wszystkich członków 

ZHP – zarówno członków drużyn, jak i w pierwszych latach także członków Kół Przyjaciół 

Harcerstwa.458 XXI Zjazd NRH, który odbył się w listopadzie 1924r. podjął uchwałę, w której 

„z naciskiem stwierdza, że prawo obowiązuje w całej rozciągłości wszystkich harcerzy, 

starszych harcerzy i harcerski. NRH liczy na to, że wszystkie władze i starszyzna 

w odpowiedni wychowawczy sposób przeciwstawią się wszelkiemu przejawowi łamania 

Prawa”.459 

Przy takim stanowisku władz pojawiło się pytanie, czy przekraczających Prawo należy 

natychmiast usuwać? W artykułach „Harcmistrza” odpowiadano wówczas: „Nie. [...] 

usunięcie to już ostateczna kara, usuwa się tylko niepoprawnych – innych trzeba próbować 

poprawić, reagując od razu na przekroczenie Prawa. Jak reagować – to już rzecz rozważenia 

w poszczególnym wypadku”.460 Tym samym stano na stanowisku konieczności 

egzekwowania warunku abstynencji od kadry ZHP. Nie stosowano przy tym szablonowych 

rozwiązań – zalecano podejście indywidualne do każdego z przypadków niestosowania się 

do tego nakazu. Jednak instruktorzy, którym z jakichkolwiek powodów zdarzało się tracić 

„status abstynenta” byli pozbawiani stopni instruktorskich i usuwani z grona kadry ZHP. 

Pewnym honorowym wyjściem stała się z czasem możliwość zmiany statusu instruktora 

na działacza harcerskiego, którego nie obowiązywał wymóg abstynencji – co jednak 

nie przeszkadzało niektórym działaczom również być abstynentami „z przekonania”. 

Podobnie podchodzono do problemu „tytoniowego”. W 1930r. w „Harcmistrzu” 

ogłoszono konkurs, którego pytanie brzmiało: „Jak postąpiłbyś, dowiedziawszy się, 

że harcerza twojej drużyny widziano palącego?”. Jedna z nadesłanych odpowiedzi, którą 

również opublikowano, brzmiała następująco:  

„Zakładam, że znam charakter danego harcerza. 

                                                 
457 Rozkaz Naczelnika GKM L.9 z 25 października 1927r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1927, nr 11, s.39. 
458 „Harcmistrz”, kwiecień 1925, nr 4, s.50. 
459 Tamże. 
460 Tamże. 
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1. Zwracam się do zastępowego danego harcerza, przedstawiam sprawę i proszę, by starał się 

zbliżyć do danego druha i spowodować w szczerej, przyjacielskiej pogawędce przyznanie się 

do czynu. Zastępowy, posiadający zaufanie swojego zespołu, zrobić to potrafi. 

2. Zastępowy oświetla harcerzowi jego uczynek jako niezgodny nie tylko z 10 pkt. PH, 

lecz jako nierzetelność względem samego siebie, nierzetelność względem Związku 

i nierzetelność względem każdego człowieka, któremu przez noszenie odznak harcerskich 

niejako mówi: »Ja jestem harcerz, a więc na słowie moim polegaj jak na Zawiszy, ja staram 

się służyć Ojczyźnie ... nie palić wreszcie tytoniu i nie pić napojów alkoholowych«. 

Zastępowy radzi iść do drużynowego jako do druha i prosić o pomoc i pracę nad chwilową 

słabością! 

3. Podobnie jak wyżej oświetlam mu rzecz i radzę, aby postanowił, np. w ciągu następnego 

dnia nie palić, przyjść potem do zastępowego i powiedzieć, czy postanowienie wykonał. 

I tak dalej i dalej takie akty woli wskazywać na dłuższy okres i zwyciężyć. 

Harcerzowi radzę, aby jeśli po pewnym czasie przyzwyczajenie do tytoniu nie zwycięży, 

z drużyny wystąpił – aby jednak walki z nałogiem nie porzucił, a jeśli zwycięży, niech wróci, 

a  z otwartymi przyjmę go rękoma”.461 

Rygorystyczne podejście samej młodzieży harcerskiej do przestrzegania abstynencji 

ujawniało się także w sposobie, w jaki postrzegała ona dawnych harcerzy, którzy 

zrezygnowali z abstynencji w dorosłym życiu. Przykładem tego jest rycina opublikowana 

w jednym z numerów dziennika, wydawanego podczas zlotu w Spale w 1935r., 

przedstawiająca „nieporozumienie”, jakie wynikło z konfrontacji dwóch różnych podejść 

do 10 punktu PH. Warto zauważyć, że wszystkie postacie na rysunku są w mundurach 

harcerskich oraz, że jego publikacja w oficjalnym organie prasowym Zlotu, piętnowała 

zachowanie niezgodne z Prawem Harcerskim, nawet jeśli dotyczyło to „dawnych harcerzy”, 

który nie byli formalnie zobowiązani do zachowania abstynencji. 

                                                 
461 „Harcmistrz”, marzec 1930, nr 3, s.28. 
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Rysunek 1. "W obozie dawnych harcerzy. Nieporozumienie" 

 
Źródło: Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego,  

Spała 22  lipca 1935r., nr 12, s.94. 
 

Abstynencja harcerska a społeczeństwo 

Harcerstwo międzywojenne przyjęło bardzo aktywną postawę wobec problemów 

społecznych związanych z alkoholem. W wymaganiach na stopnie harcerskie, przyjętych 

na początku lat trzydziestych, znajdowały się nawet punkty dotyczące walki z alkoholizmem 

w Polsce.462 Było to zrozumiałe, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę fakt, że problem alkoholu 

postrzegany był często przez pryzmat negatywnych skutków zdrowotnych, ekonomicznych 

i społecznych, które zdaniem zwolenników zachowania abstynencji w harcerstwie, 

przeważały nad korzyściami wynikającymi z jego umiarkowanej konsumpcji.  

Dobrze obrazuje to tekst Przez trzeźwość do odbudowy gospodarczej! zamieszczony 

w „Harcmistrzu” z 1932r. Czytamy w nim: „Od czasu odzyskania niepodległości ludność 

Polski wydała na alkohol znaczną część swego dochodu, bo około 15 miliardów zł. 

[...] Głównym sprzedawcą jest wprawdzie monopol państwowy. Czy jednak obecne trudności 

skarbu państwa nie wykazały, że opieranie się na »pijanym budżecie« nie może stworzyć 

zdrowych podstaw skarbowości? Te same pieniądze obrócone na produktywne i zdrowe cele, 

inną drogą trafiłyby do skarbu, nie podcinając moralności, dobrobytu i zdrowia – zatem i siły 

wojskowej państwa. [...] Alkohol często używany, choć w małych dawkach, spowodować 

potrafi ujemne następstwa i wytworzyć dalszą skłonność do używania. Przestańmy pić, 

nie tylko dlatego, że nas na to nie stać, lecz dlatego, że zrozumieliśmy szkodliwość trucizny 

alkoholowej dla osobistego powodzenia dla życia rodzinnego oraz dla przyszłości narodu 

i państwa polskiego [...]”.463 

                                                 
462 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.239. 
463 Przez trzeźwość do odbudowy gospodarczej! [w:] „Harcmistrz”, styczeń 1932, nr 1, s.1. 
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Konsekwentne trwanie przy nakazie abstynencji, rzeczywiście prowadziło 

do wytworzenia specyficznego „harcerskiego stylu życia”. Czego wyrazem były, m.in. „śluby 

harcerskie”, w których młoda para oraz wszyscy uczestnicy, którzy byli harcerzami 

występowali w mundurach harcerskich, a na weselu nie podawano napojów alkoholowych.464 

Przykład bezalkoholowego wesela dlatego jest też istotny, że w Polsce obchodzono wesela 

raczej „hucznie”, co pokazuje, jak zmieniały się – za sprawą harcerzy – akceptacja 

dla nowego stylu życia i stosunek do zakorzenionych zwyczajów, przynajmniej 

w najbliższym otoczeniu harcerzy. Najbardziej znaną uroczystością tego typu był zapewne 

pierwszy ślub harcerski – Olgi i Andrzeja Małkowskich – który odbył się 19 czerwca 1913r. 

w Zakopanem, tuż przed zlotem w Birmingham. Oboje byli ubrani w mundury skautowe, 

a Olga, oprócz munduru, miała na sobie również nieregulaminowy element stroju – czerwone 

korale – prezent od babci Andrzeja Małkowskiego.465 Uroczystość celebrował również 

harcerz i przyjaciel rodziny – K. Lutosławski.466 Innym przykładem może być uroczysty ślub 

na Wawelu – Marii Strehlówny z prof. Józefem Lewickim, podczas którego zarówno młoda 

para jak i goście byli ubrani w mundury skautowe.467 

Abstynencji przestrzegali również niektórzy działacze piastujący wysokie funkcje 

we władzach ZHP, którzy nie byli zobligowani do jej zachowania. Postawy 

wstrzemięźliwości manifestowali też niektórzy najwyżsi urzędnicy państwowi – 

Prezydent RP, prof. S. Wojciechowski, po przyjęciu stopnia i odznaki Honorowego Harcerza 

RP, potrafił udać się na oficjalne przyjęcie państwowe z wpiętą odznaką i odmówić tam picia 

napojów alkoholowych.468 

Zgodność 10 punktu Prawa Harcerskiego  

z założeniami prawa skautowego 

Trzeba zauważyć, że twórca ruchu skautowego – Robert Baden-Powell – w swojej 

książce Rovering to Success, przedstawiał nieco inne stanowisko, niż to przyjęte w polskim 

harcerstwie, na problem nie tyle samej abstynencji alkoholowej i nikotynowej, ale bardziej 

na kwestię wpisywania jej do prawa skautowego. Stwierdzał on np. wówczas, że choć zakaz 

palenia nie jest podany w prawie skautowym, to „również każdy skaut wie, iż młody chłopiec, 

                                                 
464 Sylwetki kierujących pracą chorągwi męskiej. Marian Antoni Łowiński [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. 

Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.284.284. 
465 „[...] na nasz ślub z Andrzejem przyjechała jego Babcia senatorowa i  przywiozła mi w prezencie korale 

czerwone [...] byłam w mundurze, ale musiałam te korale nałożyć [...]”. Por. B. Wachowicz, dz. cyt., s.243 
oraz E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.100. 

466 E. Sikorski, dz. cyt., s.20. 
467 M. I. Mileska, dz. cyt., s.21. 
468 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.30. 
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który pali, jest głupcem”, a przecież „to nie wypada umieścić w prawie skautowym punktu – 

skaut nie jest głupim”.469 Inny argument Baden-Powella, przemawiający za nie wpisywaniem 

do prawa skautowego zapisów o abstynencji, dotyczył tego, że „nie jest dla nikogo przyjemne 

otrzymywanie rozkazów, jakie wydaje się dzieciom, lecz kiedy się zrozumie, że picie 

pomniejsza człowieka, czyni go mniej zdolnym do pracy i gry, i że poza barami można 

również znaleźć doskonałą sposobność do zabawy – ludzie nie będą na tyle głupi, aby upierać 

się przy pijaństwie”.470 Baden-Powell akceptował jednak sytuację, kiedy skaut składał 

dobrowolnie przyrzeczenie, że nie będzie używał napojów alkoholowych — „Złożenie 

przyrzeczenia [...] jest pierwszym krokiem. Przyrzeczenie takie daje oparcie charakterom 

słabym. Lecz ten, kto posiada dość siły moralnej powinien się stać sam panem każdego swego 

kroku [...]”.471 Baden-Powell uważał wreszcie, że „prohibicja jest zbyteczna w społeczeństwie 

posiadającym charakter” i wierzył, że ten nowy charakter nada społeczeństwu nowa generacja 

młodych ludzi, którzy będą w stanie „przeciwstawiać się każdej nadchodzącej pokusie 

i umacniać swoją własną wolność”, a więc i przyjmować powszechnie postawy abstynenckie 

pod wpływem wewnętrznego, naturalnego przekonania o ich społecznych i indywidualnych 

korzyściach.472 Było to zgodnie z założeniem Baden-Powella, że motywacją 

do przestrzegania Prawa Skautowego ma być w głównej mierze „poczucie honoru” – 

„w dziewięćdziesięciu dziewięciu wypadkach na sto – pisał R. Baden-Powell – jest to siła 

całkowicie wystarczająca. Chłopcu nie stawia się zakazu: »nie rób tego!«, wysuwa się raczej 

nakaz: »rób tak!«. Prawo Skautowe jest raczej przewodnikiem w życiu chłopca, niż walką 

z jego wadami. Ustala ono jedynie, co uważa się za dobre i czego oczekuje się od skauta”.473  

Z tej perspektywy problem dziesiątego punktu Prawa Harcerskiego był taki, że tworzył 

zakaz postępowania w określony sposób (picia napojów alkoholowych i palenia tytoniu), 

który był w sprzeczności z założeniami, jakie Baden-Powell przyjął przy tworzeniu Prawa 

Skautowego. Być może sytuacja wyglądałby nieco inaczej gdyby twórcy Prawa zdecydowali 

się drugą część punktu dziesiątego Prawa Harcerskiego sformułować równie kategorycznie, 

ale w formie nakazu.474 Taki zabieg, z pozoru dość kosmetyczny, byłby bardziej zgodny 

z nakazowym sformułowaniem pozostałych punktów prawa i pozostawiałby do dyskusji 
                                                 

469 R. Baden-Powell, Wędrówka do sukcesu..., dz. cyt., s.62. 
470 Tamże, s.59. 
471 Tamże, s.60. 
472 Tamże. 
473 R. Baden-Powell, Wskazówki..., dz. cyt., s.29. 
474 Np. w formie: „Harcerz [...], jest abstynentem od napojów alkoholowych i tytoniu”. Chociaż dalej zupełną 

abstynencję trzeba byłoby definiować jako „nie czynienie w określony sposób” niż „czynienie w określony 
sposób” co byłoby już bardzo trudne do zdefiniowania w zwięzłej formie, jakiej wymagała redakcja punktów 
prawa harcerskiego. 
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jedynie kwestie stopnia rygoryzmu w przestrzeganiu tego nakazu. Tak się jednak nie stało, 

co powodowało pewną trudną do wytłumaczenia sprzeczność między zakazem picia i palenia, 

a resztą Prawa Harcerskiego, która była dość mocnym argumentem dla przeciwników 

abstynencji w harcerstwie. 

Abstynencja w polskim prawie harcerskim, oparta na werbalnym zakazie picia i palenia, 

została jednakże z czasem zaakceptowana i jej efekty postrzegały pozytywnie czołowe 

postacie światowego skautingu. Pisała o tym twórczyni skautingu żeńskiego – Olave Baden-

Powell – po swojej wizycie w Polsce w latach trzydziestych, następująco: „A jakim 

przykładem świeci Przewodniczący ZHP? Jako wojewoda śląski jest on człowiekiem bardzo 

zajętym. Jednak pomimo tego uważał, iż skauting jest tak ważną organizacją, że piastuje 

stanowisko przewodniczącego już dwa lata, a co ważniejsze stał się prawdziwym skautem, 

przestając palić i używać alkoholu w jakiejkolwiek bądź formie, gdyż jest to jedną z zasad 

skautowych w Polsce. Niektórzy może uważają, iż jest to za ostry zakaz, aby był możliwy 

do zachowania; w Polsce jest on jednak przestrzegany, co bardzo zbawiennie wpływa 

na wyrabianie w sobie silnej woli i posiada tym samym dobry wpływ na młode pokolenie”.475 

Kwestia abstynencji w Harcerstwie Starszym wróciła ponownie na Zjeździe Walnym 

w Wilnie, a rozstrzygnąć ją miał Zjazd w 1939r. Chodziło wówczas o przyjmowanie 

do kręgów starszoharcerskich, dawnych wychowanków drużyn, którzy nie przestrzegali 

już jednak nakazu abstynencji. Zjazd ten nie dobył się jednak z powodu wybuchu wojny.476 

2. Metoda wychowawcza i instrumenty wychowawcze 

1.1. Specyfika harcerskiej (skautowej)  
metody wychowawczej 

O „systemie wychowania harcerskiego”, jak i o „metodzie wychowawczej” rozumianej 

jako „zespół sposobów i środków, prowadzących do jednego celu”, pisał, m.in. B. Zimmer.477 

Również H. Bouchet definiował skauting jako „metodę wychowawczą”, która „zdając sobie 

sprawę z najpotężniejszych i najcenniejszych instynktów dzieci, ułatwia i organizuje 

ćwiczenia, ażeby w ten sposób pozwolić każdemu wykorzystać zasoby swej indywidualności 

i rozwijać harmonijnie swoje ja”. H. Bouchet dodawał także, że specyfiką tej metody jest 

                                                 
475 Załącznik 1, Wrażenia Naczelnej Skautki z pobytu w Polsce. Fragmenty artykułu napisanego przez Lady 

Baden-Powell dla październikowego „The Guide” [w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., 
dz. cyt., s.302. 

476 W. Goszczyński, dz. cyt., s.153. 
477 B. Zimmer, dz. cyt., s.51. 
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to, że „obdarza zaufaniem każde dziecko, jakiekolwiek ono jest, wierzy, że może stać się ono 

twórcą swego własnego doskonalenia”.478 Mimo, że harcerska metoda wychowawcza sama 

w sobie charakteryzowała się powtarzalnością swego „zasobu sposobów i środków”, 

to jej permanentną cechą była jednak także konieczność jej każdorazowego dopasowania 

do indywidualnych potrzeb i predyspozycji każdego z młodych ludzi, którzy byli poddani 

jej wpływom. A. Małkowski pisał o tym następująco: „Nie traktujcie jednak każdego 

z chłopców na jedną dla wszystkich modłę, lecz starajcie się odgadnąć jego naturę i do niej 

system wychowania dostosować”.479 

Harcerska metoda wychowawcza została oparta na tych samych fundamentalnych 

założeniach określonych przez twórcę metod skautowej, a które – jak twierdził Baden-Powell 

– powstały w wyniku „ewolucji pomysłów Epikteta, zakonów średniowiecznych rycerzy, 

Zulów, Czerwonych Indian i Japończyków, dr Jahn’a, sir Wiliama Smith’a – mego ojca, 

dr Arnolda, Thompsona Seton’a480, Dana Beard’a, W. T. Stead’a i innych [...] Wiele 

pomysłów było ściągniętych ze zwyczajów innych ludów, na przykład Kuhulainów Irlandii – 

a niektóre były moim własnym wynalazkiem”.481 W kolejnych publikacjach Baden-Powell 

uzupełniał tę listę o idee wychowawcze Spartan, starożytnych Brytów, Maorysów, a także 

o myśli Piotra Wielkiego, Johna Rouds’a, Liwiusza oraz o wpływ japońskiego bushido.482 

Wśród tych założeń było oparcie się, m.in., na naturalnych skłonnościach młodych ludzi 

do różnorodnych aktywności. Zwyczaj spełniania w ciągu dnia dobrego uczynku Baden-

Powell doradzał jako „miły figiel, codzienny płatać swoim harcerzom nie kosztem, 

a na korzyść bliźniego. Miła niespodzianka, zarówno jak złośliwy figiel, zaspakajająca 

ten sam instynkt: pozwalają autorowi przekonać się o własnej sile”.483 Innym przykładem 

może być oparcie systemu na pracy w małych grupach rówieśniczych (zastępach) — „zastęp 

                                                 
478 H. Bouchet, dz. cyt., s.45. 
479 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.245. 
480 Ernest Thompson Seton był twórcą, powstałego w 1902r., „woodcraftu” – ruchu opartego na „puszczaństwie” 

i „indianizmie”. W 1906r. doszło do spotkania Seton’a z Baden-Powellem. W swoim liście do Setona, Baden-
Powell wówczas pisał: „Zobaczycie, że nasze założenia okażą się identyczne, tylko że ode mnie wymagają 
koniecznie utworzenia własnej organizacji W 1910r. Seton został naczelnikiem skautów amerykańskich, 
ale z powodu odmiennych metod pracy w tej organizacji rezygnuje z jej funkcji i kontynuuje prace 
nad woodcraftem”. Woodcraft setonowski opierał się na dziewięciu podstawowych zasadach: 1) „Istotną 
ruchu jest rekreacja, czyli dążenie do zdrowego wypoczynku”, 2) „Inteligentne obozowanie”, 3) „Samorząd 
chłopców pod przewodnictwem dorosłych”, 4) „Magiczny wpływ ogniska obozowego”, 5) „Puszczański 
program”, 6) „Odznaki, czyli tzw. honory”, 7) „Osobiste odznaczenia za osobiste osiągnięcia”, 8) „Ideał 
bohaterski”, 9) „Malowniczość we wszystkim”. Wpływy idei puszczaństwa Setona były później wyraźne 
widoczne w słynnych wigierskich kursach instruktorskich Chorągwi Warszawskiej. Zob. T. Wyrwalski, 
Rozwój idei puszczańskiej w skautingu 1902-1939, Kraków 1990, s.21-24 oraz 156. 

481 [cytat za:] A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.253. 
482 S. Sedlaczek, Geneza..., dz. cyt., s.88. 
483 B. Zimmer, dz. cyt., s.57. 
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harcerski jest taką grupą młodzieży, która dzięki instynktowi gromadzkiemu łączy się 

impulsywnie w »bandy«; wytwarza ona swój kodeks postępowania, ma swoje 

wtajemniczenia”.484 W przedmowie do Systemu zastępowego R. E. Philipps’a, Robert Baden-

Powell pisał: „grupa lub banda jest naturalną jednostką, w którą się łączą chłopcy, 

czy to dla zabawy, czy do psoty, a chłopiec z największym charakterem pomiędzy nimi 

zwyczajnie wybija się jako przewodnik. Przystosuj ten naturalny schemat do swych celów, 

a przyniesie to najlepsze wyniki”.485 

Inną cechą wychowania harcerskiego, jak twierdził B. Zimmer, było wdrożenie 

młodzieży do samorozwoju i samokontroli, przy czym za samorozwój autor uznawał definicję 

Cunn’a, który stwierdzał, że „samorozwój ma miejsce wtedy, gdy jednostka usiłuje regulować 

swe życie przez własny sąd i w myśl ideału moralnego, który świadomie przyjmie 

za własny”.486 Natomiast „samorozwój odbywa się pod samokontrolą, która zmusza 

do panowania nad sobą w myśl dążenia do ideału moralnego”.487 Również 

w Sprawozdaniach NRH, stwierdzano, że „podstawowym elementem wychowania jest 

samowychowanie stosowane na wszystkich szczeblach Organizacji i we wszystkich grupach 

rozwojowych (zuchów, młodych harcerek, wędrowniczek, starszych harcerek)”.488 

Specyfiką harcerskiej metody wychowawczej była bardzo duża samodzielność 

zastępów i rzeczywista odpowiedzialność nałożona na zastępowych. S. Sedlaczek pisał: 

„Dajcie zupełną odpowiedzialność i okażcie zupełne zaufanie swej radzie drużyny i swym 

zastępom. Oczekujcie bardzo wiele od nich, a nie zawiedziecie się. Oto klucz do powodzenia 

w wychowaniu skautowym”.489 

Kary i nagrody w harcerskiej metodzie wychowawczej 

O specyfice harcerskiej metody wychowawczej świadczyło, m.in., podejście do kwestii 

kar, a w szczególności karania poprzez pracę. Obszernie pisał o tym A. Pawełek w Gawędach 

instruktorskich, stwierdzając, że „dawanie »ciężkich robót« za przewinienia, działa źle 

i niewychowawczo [...] poniża chłopca, który za karę, powiedzmy sobie, skrobie kartofle albo 

myje podłogę, a po drugie poniża też samą pracę, która niższa być nie powinna, bo w obozie 

jest również ważną i potrzebną jak i inne. Nie można w obozie ani trzymać warty, ani czyścić 

latryny przez karny raport. Jak na pierwsze jest dyżurny zastęp do wartowania, to na drugie 

                                                 
484 Tamże, s.58. 
485 R. E. Philipps, System zastępowych [przekład S. Sedlaczka z 1931r.] [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.58. 
486 J. Cunn, Kształcenie charakteru, Lwów-Warszawa, str. 238.[cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.62-63. 
487 B. Zimmer, dz. cyt., s.62. 
488 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.197. 
489 S. Sedlaczek, Wytyczne metodyki harcerskiej, Warszawa 1931 [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.71. 
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dyżurny zastęp do pracy. Może to być zrobione raz i drugi sporadycznie, ale jako zasada 

byłoby niezgodne z innymi zasadami harcerstwa”.490 

Podobnie pisał Z. Trylski w Uwagach dla kierowników obozów harcerskich — „Nadawanie 

prac karnych poniża pracę w oczach otoczenia, a przecież właśnie otaczamy ją  szacunkiem. 

Niedopuszczalne jest nadawanie za karę prac uważanych za hańbiące np. czyszczenie ustępu. 

Przeciwnie – prace te szczególnie mogą być potraktowane. Znam kolonię, gdzie do takich 

czynności zgłaszali się pierwsi instruktorzy, nawet sam kierownik. Wtedy zawsze znajdowali 

się ponadto ochotnicy do pracy”.491 

A. Pawełek stwierdzał jednakże dodatkowo, że warto zastanowić się głębiej nad pracą 

„na ochotnika” — „O tym systemie nigdy nie należy zapominać, bo rozwija on gotowość, 

ale stale go używać nie można, bo powszednieje i przeciąża najlepszych, a daje sposobność 

ukrywania się dla leniuchów. Tu trzeba być demokratą i patrzeć na prace jako 

na powszechny, równy, bezpośredni i jawny obowiązek”.492 

Pisząc o systemie kar w harcerstwie A. Pawełek powoływał się na „ogólną zasadę 

harcerską”, aby kara była ostatecznością – „niemal zawsze lepiej zachęcić niż zganić, lepiej 

zganić niż ukarać”.493 Z. Trylski rozszerzał tę zasadę jeszcze o stwierdzenie, że „kary 

powinny być rzeczą wyjątkową i to nie w formie przykrości, jakby z zemsty, ale pewnego 

rodzaju zadośćuczynieniem i ćwiczeniem przeciwdziałającym złemu usposobieniu”. „Wcale 

oczywiście nie jest potrzebne — dodawał także Trylski — aby kara taka była stosowana 

lub naznaczana publicznie, albo jeszcze zapisana na wieczną rzeczy pamiątkę. To wszystko 

tylko poniża godność delikwenta, a tym samym działa najczęściej ujemnie. 

Jeśli ani perswazja, ani nawet odpowiednio ze sensem zastosowane kary nie pomagają, 

to lepiej takiemu »ananasowi« wytłumaczyć, że się do towarzystwa porządnych ludzi 

w obozie nie nadaje. Wyznaczenie kary jest rzeczą w ogóle trudną i wymaga wyjątkowego 

taktu”.494 

Najbardziej syntetycznie opisał system kar H. Bouchet, który stwierdzał, że „obok 

sankcji karnych, [...], istnieją sankcje »poprawcze«, uważane przede wszystkim 

za odszkodowanie ze strony winnego. Są ich dwa rodzaje: takie, które stosuje się po prostu 

i wyłącznie z zewnątrz (takimi są liczne kary rodzinne, które pochodzą od rodziców, 

                                                 
490 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.49. 
491 Z. Trylski, Obozy. Uwagi dla kierowników obozów harcerskich i dla przyjaciół młodzieży, 

Warszawa 1933, s.154-155. 
492 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.49. 
493 Tamże, s.51. 
494 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.154. 
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troskliwych o postęp moralny dziecka) [oraz] takie, które się proponuje i podsuwa 

zainteresowanemu, szanując, o ile to jest możliwe, autonomię jego woli. Byłoby więc 

ideałem, żeby ta sankcja była pożądana i żeby poddać się jej z dobrej woli [...]”.495 „Najlepszą 

sankcją, która najlepiej odpowiada duchowi skautingu, jest naprawienie popełnionego 

zła przez akt dobrej woli: przeproszenie, odszkodowanie, doprowadzenie z powrotem 

do porządku przedmiotów uszkodzonych itd. Jeżeli naprawa jest niemożliwa, wtedy pomyśleć 

trzeba będzie o wyjątkowym dobrym uczynku: na przykład o ważnej usłudze, oddanej temu, 

kto był skrzywdzony, albo jego drużynie. W ten sposób błąd staje się dla winnego 

sposobnością do odnalezienia w sobie zasady odkupienia”.496 

Według Boucheta w skautowej metodzie wychowawczej należy w zasadzie całkowicie 

zrezygnować z tak rozumianych sankcji karnych i odwoływać się jedynie do sankcji 

poprawczych — „inne sankcje starają się dotknąć dziecko w honorze skauta i przez oznaki 

zewnętrzne podkreślić jego błąd”.497 „Najlepszą sankcją, która najlepiej odpowiada duchowi 

skautingu, jest naprawienie zła przez akt dobrej woli: przeproszenie, odszkodowanie”.498 

Dobrym przykładem takiego podejścia do kwestii kar była sytuacja opisana w kronice 

„Wiadomości Urzędowych” z 1925r. — „Wielki wstyd dla ZHP. Państwowy Konserwator 

Zabytków Przedhistorycznych w Krakowie, zwrócił się do Krakowskiego Zarządu Oddziału z 

zażaleniem na obóz harcerski [...] Harcerz ci rozkopali starożytne grodzisko, jeden z 

najpiękniejszych tego rodzaju zabytków w Polsce. Ta drużyna nie ma innego sposobu 

zadośćuczynienia, jak zgłosić się do KCh Krakowskiej za skruchą i podjąć się na przyszłe 

wakacje jakiś roboty konserwacyjnej, aby przynajmniej częściowo naprawić szkodę, którą 

wyrządziła”.499 

Zwracano także uwagę, że odpowiednie stosowanie nie tylko kar, ale i nagród jest 

sprawą niezwykle trudną, nawet dla doświadczonego wychowawcy harcerskiego, gdyż 

„nie da się zaprzeczyć, że niesprawiedliwość działa bardzo ujemnie na dotkniętego nią, nieraz 

wprost działa demoralizująco i to zarówno rzeczywista niesprawiedliwość – bez względu 

na to, czy umyślna, czy przypadkowa – jak nawet przewidziane poczucie niesprawiedliwości. 

[...] Wszystko jedno, czy to będzie niesprawiedliwe ukaranie, czy pominięcie w nagrodzie. 

Trzeba już bardzo wyrobionych ludzi, by sobie to potrafili łatwo wytłumaczyć i przejść 

                                                 
495 H. Bouchet, dz. cyt., s.104. 
496 Tamże, s.105 
497 Tamże, s.106. 
498 H. Bouchet, dz. cyt., s.93 [cytuję za:] K. Blusz, dz. cyt., s.32. 
499 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.44. 
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nad tym do porządku dziennego”.500 Instruktorzy i instruktorki harcerskie potrafiły sobie 

jednak radzić z tymi problemami o czym świadczą, m.in., wspomnienia wychowanków 

Dworku Cisowego: „zasadniczo mało się w Dworku stosowało musztry, a już zupełnie 

nie przypominam sobie żadnych kar, które by nas upokarzały”.501 

System kresek jako przykład pozytywnych wzmocnień 

Metoda harcerska stawiała sobie za cel uwypuklanie i rozwijanie wszystkich 

pozytywnych wartości, zachowań, postaw każdego harcerza poprzez stosowanie przez 

harcerskiego wychowawcę pozytywnych wzmocnień w postaci, m.in., nagród i wyróżnień. 

Pewnym rozwiązaniem, które było stosowane w niektórych środowiskach harcerskich, 

np. na obozach, było „dawanie kresek” harcerzom, którzy w danym dniu mogli czymś się 

wykazać. O stosowaniu tego narzędzia można znaleźć informacje już w Regulaminie 

wewnętrznym krakowskich drużyn skautowych z 1914r., który stwierdzał, że „kreski można 

otrzymać tylko za praktyczne ćwiczenia, nigdy za dobre sprawowanie się, posłuszeństwo itp. 

cnoty przepisane prawem skautowym. [...] nie można stosować kar polegających na zmazaniu 

pewnej ilości już zdobytych kresek [...] Kreski daje zastępowa, przewodniczka i drużynowa. 

Kreski dane przez zastępową ulegają kontroli w czasie raportu”.502 

Narzędzie to nie miało służyć jednak nagradzaniu zasług, czy też ustalaniu rankingów 

osób dysponujących największą ilością kresek — „kreski notowane w postaci całych rzędów 

pałek, nie mają żadnego celu i mogą służyć najwyżej do podjudzania fałszywych ambicji. 

Kreski, jeśli mają być stosowane, muszą być traktowane jako ocena pewnych czynności [...] 

Nigdy kresek nie można sumować [...] można je dawać za wszelkie zajęcia obozowe, 

ale biorąc pod uwagę tylko ich wartość techniczną, nigdy – moralną. Można więc dawać 

za urządzenie obozu, kucharzenie, tropienie, strzelanie, skoki itd., ale nigdy za dobre uczynki 

lub za to, że ktoś bardzo »starał« się dobrze gotować itp. Moralne wartości można wyróżniać 

pochwalnymi wzmiankami lub innymi sposobami. Jeśli ktoś otrzymał raz jedną, a drugi 

raz dwie kreski za strzelanie, to ma to tylko wyrażać, że strzela już lepiej 

niż poprzednio [...]”.503  

                                                 
500 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.155. 
501 J. Korsak, Wśród dzieci dworkowych [cytat za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.188-189. 
502 M. I. Mileska, dz. cyt., s.37. 
503 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.95. 
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W środowiskach harcerskich oprócz „kresek” wykorzystywano również inne narzędzia 

motywacyjne na poziomie drużyny, np. dębowe listki – przyznawane po jednym za każdy rok 

nieprzerwanej służby harcerskiej.504 

Metoda harcerska w systemie szkolnictwa  

W 1931r. harcerski system wychowawczy był już na tyle rozwinięty i ugruntowany, 

że na Zjeździe Walnym pojawił się projekt uchwały polecającej NRH poczynić starania: 

„1) o wprowadzenie wykładów z zakresu systemu harcerskiego (skautowego) na studiach 

wychowania fizycznego, pedagogicznych i kursach kształcenia nauczycieli w wyższych 

zakładach, 

2) o utworzenie na Uniwersytecie Jagiellońskim katedry metodyki skautowej,  

na wzór istniejącej na Uniwersytecie w Budapeszcie”. 

Wnioski te zostały przyjęte jednogłośnie.505 Brakuje jednak w źródłach i opracowaniach 

informacji o realizacji tej uchwały. Natomiast problematyka harcerskiego wychowania 

stanowiła temat rozpraw naukowych i prac dyplomowych, czego przykładem może być praca 

magisterska Bolesława Zimmera Wychowanie harcerskie; opracowana i wydana drukiem 

w Lublinie w 1939r.506 Z kolei A. Kamiński prowadził od 1935/36r. eksperyment pod nazwą 

Nauczanie i wychowanie dzieci metodą zuchową i harcerską, który pozwolił, już po wojnie,  

A. Kamińskiemu obronić doktorat i wydać w 1947r. książkę pod tym samym tytułem.507 

Rozwój harcerskiej metody wychowawczej doprowadził do powstania placówek 

edukacyjnych, w których stosowano metody wypracowane w ZHP – powstawały szkoły 

lub klasy prowadzone przez harcerski metodą harcerską.508  

W raporcie Warszawskiej Chorągwi Męskiej za 1921r. – jak podaje R. Kupper – znajdują się 

informacje, że Seminarium Nauczycielskie w Łowiczu, a także szkoła im. Roeslerów 

i p. Loentza opierały programy szkolne na metodzie harcerskiej.509 

W Warszawie działały, również na podobnych zasadach, w latach późniejszych: 

 Szkoła Chyczewskiej, zorganizowana w 1927r.510 

 Szkoła Zofii Wołowskiej, zorganizowana w 1928r.511  

                                                 
504 70 lat harcerskiej służby w Węgierskiej Górce, Węgierska Górka 1996, s.11. 
505 Po opinii NRH druga część wniosku miała zostać przeredagowana.  Zob. AAN, AZHP, XI  Zjazd Walny 

w Krakowie 1-2 lutego 1931r. Protokoły obrad oraz protokoły komisji. Wnioski, sygn. 322, s.204 i 129. 
506 B. Zimmer, dz. cyt. 
507 L. Dmytrowski, Trzy młodości ruchu zuchowego, Warszawa 1989, s.24. 
508 Nie były to jedyne przypadki organizowania placówek harcerskich. W 1918r. Karol Jaroszyński zorganizował 

w nabytym pałacyku, własnym kosztem, bursę harcerską dla kilkudziesięciu harcerzy i przez prawie rok 
samodzielnie ją finansował. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.121. 

509 R. Kupper, dz. cyt., s.253. 
510 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.135. 
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 Prywatna Szkoła Powszechna im. A. Małkowskiego, zorganizowana w 1932r.512              

Od 1935r. szkołę im. A. Małkowskiego prowadziło, powstałe w tym roku w Warszawie, 

Towarzystwo Przyjaciół Szkól Harcerskich. Była to wówczas jedyna szkoła prowadzona 

metodami harcerskimi, gdzie wszyscy uczniowie byli zuchami lub harcerzami. — 

„Jak wykazują dotychczasowe rezultaty metody harcerskie dają w nauczaniu i wychowaniu 

nadzwyczaj ciekawe i dodatnie wyniki, wyrabiając charaktery oraz ucząc samodzielności 

i uspołecznienia [...]”.513 W Mikołowie na Śląsku i w Katowicach prowadzono, za zgodą 

Ministerstwa WRiOP, eksperymentalne klasy metodyką zuchową.514 Eksperymentalne 

metody nauczania oparte na metodzie harcerskiej stosowały także instruktorki podczas 

kolonii dziecięcych prowadzonych na Buczu.515 

Również w wielu placówkach pozaszkolnych i pozaharcerskich, np. w świetlicach 

dziecięcych, pracowały społecznie harcerski i harcerze starsi.516 Dlatego też zdecydowano się 

założyć Harcerski Instytut Świetlicowy. Jak podaje W. Błażejewski, Instytut powstał 

na początku 1934r. i miał „charakter ośrodka kształcenia pracowniczek świetlic różnego typu 

— dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dla miast i wsi”. Już w pierwszym roku działania 

wykształcił ponad 100 kierowniczek świetlic.517 

Instytut współpracował ze Studium Pracy Kulturalno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy 

Polskiej. J. Kamińska informuje, że „wykładowcami byli znani pedagogowie Warszawy: 

Józef Czesław Babioki, Zofia Wołowska, Maria Uklejska, Władysława Martynowiczówna, 

Stefan Krakowski, Maria Rudolfowa, Anna Oderfeldówna. Uczestnicy pracowali 

w zastępach; zagadnienia społeczne konfrontowano z rzeczywistymi przejawami życia, 

                                                                                                                                                       
511 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.135. 
512 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282. 
513 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1936, nr 10, s.153. 
514 K. Wais, Zarządzanie informacją w Związku Harcerstwa Polskiego do 1939r. [w:] Z dziejów ruchu 

harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.69. 
515 Przykład takiej metodyki podaje A. Zawadzka: „Dziewczynki koniecznie chciały pójść na wycieczkę w góry 

[...] Nauczycielka powiesiła w klasie rysunek góry, na której szczyt prowadziło osiem dróg (w grupie było 
osiem zastępów). Każdą z dróg przecinało dziesięć bramek, które trzeba było kolejno zdobywać, żeby dostać 
się na szczyt góry. Większość warunków zdobywania bramek podawała nauczycielka, część obmyślały same 
dziewczynki. [...] warunki zdobywania bramek obejmowały materiał programowy przeznaczony dla szkolnej 
klasy kolonijnej. Ustalono, że prawdziwa wycieczka na górę Rzybrzyczkę odbędzie się, gdy wszystkie 
zastępy zdobędą szczyt na rysunku w szkole. Za pracę każdej dziewczynki odpowiadał cały zastęp 
(nieodpowiednie postępowanie jednej osoby obniżało wyniki całej grupy). Z tego powodu dziewczynki 
pomagały sobie wzajemnie, a także pomagały sobie wzajemnie zastępy. W ciągu 18 dni zastępy zatykały 
w odpowiednich punktach wywieszonego w klasie rysunku góry małe kolorowe chorągiewki . Gdy wszystkie 
chorągiewki znalazły się na narysowanym szczycie góry, odbyła się wyprawa na prawdziwą górę 
Rzybrzyczkę. Dziewczynki były zachwycone i po powrocie mówiły: szkoda, że się to już skończyło”. Zob. A. 
Zawadzka, Szkoła Instruktorska Harcerstwa Żeńskiego na Buczu, Warszawa 2000, s.45-46. 

516 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.135. 
517 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282. 
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zwiedzając fabryki i instytucje z punktu widzenia urządzeń społecznych, instytucji pomocy 

społecznych”.518  

W 1939r., B. Zimmer w swojej pracy dyplomowej poświęconej harcerstwu stwierdzał, 

że harcerstwo „łączy w sobie prawie wszystkie zdobycze współczesnej pedagogiki [...], 

jest syntezą prądów pedagogicznych współczesnej doby, mimo swego intuicyjnego 

charakteru w początkach i improwizacji pedagogicznej jeszcze do dziś”,519 a harcerska 

metoda wychowawcza jest, wśród tych prądów, „awangardą nowych myśli i pojęć 

wychowawczych”.520 

Wyłączność ZHP na harcerską metodę wychowawczą 

W 1934r. został przyjęty i zatwierdzony nowy Statut ZHP. Jego pierwszy paragraf, 

oprócz zdefiniowania ZHP jako stowarzyszenia wyższej użyteczności, zapewniał 

równocześnie ZHP prawo do wyłącznego wykorzystywania harcerskiej myśli wychowawczej 

–  ZHP miało „przywilej wyłączności prowadzenia pracy harcerskiej”.521 ZHP korzystało 

tu z zapisów Prawa o stowarzyszeniach wprowadzonego rozporządzeniem Prezydenta RP 

w październiku 1932r., a dokładniej z art. 51 rozdział IV Stowarzyszenia wyższej 

użyteczności, który stwierdzał, że „Uznaniu [za stowarzyszenie wyższej użyteczności] może 

towarzyszyć nadanie stowarzyszeniu przywileju wyłączności działania w określonym 

zakresie na obszarze całego Państwa lub mniejszym, co pociągnie za sobą wyłączenie 

wszelkich innych stowarzyszeń od wkraczania w ten zakres na odpowiednim obszarze 

bez względu na ich dotychczasowe uprawnienie i brzmienie statutów”.522 

Ta wyłączność ZHP na prowadzenie pracy wychowawczej metodą skautową została 

potwierdzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 8 kwietnia 1936r., uznającego ZHP 

za jedno z nieliczny stowarzyszeń „wyższej użyteczności”, a którego paragraf trzeci brzmiał: 

„Stowarzyszeniu »Związek Harcerstwa Polskiego« nadaje się przywilej wyłączności działania 

na obszarze całego Państwa w dziedzinie organizowania i prowadzenia pracy harcerskiej 

(skautingu), tj. pracy wychowawczej wśród młodzieży przy pomocy zespołu środków 

wychowawczych, objętych metodą skautową Baden-Powell’a i w oparciu o prawo 

i przyrzeczenie harcerskie (skautowe)”.523 

                                                 
518 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.108. 
519 B. Zimmer, dz. cyt., s.82. 
520 Tamże, s.97. 
521 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.313. 
522 Prawo o stowarzyszeniach. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932r., 

Dz.U. RP nr 94, poz. 808. 
523 Rozporządzenie Rady Ministrów z 8 kwietnia 1936r. o uznaniu stowarzyszenia „Związek Harcerstwa 

Polskiego” za stowarzyszenie wyżej użyteczności, Dz.U. RP, nr 28, poz. 228. 
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2.1. Praca w małych grupach 

Praca młodych ludzi w małej grupie – zastępie – była naturalnym, integralnym 

i niezbędnym elementem skautowej metody wychowawczej. „Skauting jest nie do pomyślenia 

bez zastępu” – pisał H. Bouchet – „[...] cały system zorganizowany jest przez zastęp 

i dla zastępu [...] Zastęp stanowi grupę, która sama sobie wystarcza, która sama się rządzi 

i ostatecznie może istnieć odosobniona [...] Wszystko to, co poza tym może zebrać się 

dookoła tej pierwotnej komórki, nie dodaje jej niczego istotnego – ani inne zastępy drużyny, 

ani inne drużyny obwodu czy też hufca, ani zbiórki, ani zloty narodowe, ani Jamboree – 

to jest zloty międzynarodowe. Wszystko to przyczynia się po prostu do uczynienia życia 

zastępu bardziej intensywnym, bardziej uregulowanym, bardziej ożywionym, ale nie daje 

mu nic, czego by już sam w sobie nie posiadał”.524 Działanie w grupach rówieśniczych było 

doceniane także przez innych autorów. „Ignorowanie spontanicznej potrzeby dziecka 

i młodzieńca — pisał Ferrière — aby organizować się w zwarte grupy, pozbawia nas środka 

wychowawczego pierwszorzędnej wagi i w ten sposób zostawia wolne pole do działania 

wszystkich złych wpływów”.525 

Roland E. Philipps – autor klasycznego podręcznika Patrol system (System 

zastępowych), w którym rozwijał koncepcję pracy w małych grupach Roberta Baden-Powella 

– podkreślał, że „system zastępowy nie jest jedną z wielu metod organizowania pracy 

skautowej, lecz jest on jedyną metodą”.526 Autor ten postulował, żeby nawet musztra drużyny 

prowadzona była poprzez zastępy — „Istota rzeczy polega na oddaniu odpowiedzialności 

w ręce zastępowych i na podkreśleniu odrębności zastępów. Drużynowy powinien wydawać 

rozkazy chłopcom tylko za pośrednictwem zastępowych”.527 W początkowym okresie 

rozwoju polskiego skautingu przy „Sokole”, system pracy w małych grupach miał bardziej 

hierarchiczną strukturę i funkcjonował jako system patroli skautowych.528  

                                                 
524 H. Bouchet, dz. cyt., s.110-111. 
525 A. Ferrière, Samorząd uczniowski, Lwów-Warszawa s.55 [cytuję za:] B. Zimmer, dz. cyt., s.59. 
526 R. E. Philipps, System zastępowy. Przełożył z oryginału angielskiego oraz uzupełnił życiorysem autora 

i przypisami hm. Jerzy Kreiner [na podstawie: R. E. Philipps, Patrol system], Warszawa 1999, s.9. 
527 Tamże, s.21. 
528 Drużyna Młodzieży Sokolej składała się z 4 plutonów, pluton z 3 patrolów skautowych, patrol z 8 członków, 

z których jeden był patrolowym, drugi jego zastępcą. Na czele każdego plutonu stał instruktor z tytułem 
plutonowego. Na czele drużyny stał drużynowy. Drużyny podlegały bezpośrednio Komendzie Skautowej. 
Zob. A. Małkowski, Rozkaz dzienny, Lwów, 22 maja 1911r. [w:] „Skaut”, Lwów 1935, T. XXII, nr 304, 
Numer Zlotu Jubileuszowego, s.3-5 [podaję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.103. 
Ustawa skautowa z 1912r. określała jeszcze inaczej system małych grup podnosząc nieco ich liczebność: 
„drużyny, składają się z 4 plutonów, każdy zaś pluton z dwóch zastępów utworzonych z ośmiu do dziesięciu 
chłopców, tak że minimalną ilością członków jest dziesięciu. Zob. AAN, AZHP, Ustawa skautowa. 1912, 
sygn. 4, s.79-81 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.77. 
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Na zjeździe kierowników pracy harcerskiej w Warszawie w 1917r. Maria Wocalewska 

i dr J. Myszkowska wygłosiły referat O pracy harcerskiej w zastępie. Jak stwierdzono: 

„zebrane [dotąd] doświadczenia kazały oprzeć pracę drużyn na pracy w małych grupach”.529 

Na pierwszym, eksperymentalnym obozie skautowym na wyspie Brownsea zastęp 

(patrol) tworzyła – jak podawał organizator obozu R. Baden-Powell – grupa 6 chłopców, 

„pozostająca pod komendą ich rówieśnika — „Jest to naturalne i normalne środowisko 

chłopca, w dobrej i złej doli. Uczy się w nim karności i poczucia odpowiedzialności osobistej. 

Nabiera też owego »esprit de corps«, kiedy w grę wchodzi honor całego patrolu”.530 Z kolei 

R. Philipps pisał o „duchu zastępu”, czyli o „zakorzenionym głęboko u każdego członka 

zastępu poczuciu przynależności do zwartej i samodzielnej gromady, która wymaga 

od każdego członka wykonania przypadającego nań zadania tak dokładnie, aby całość była 

zawsze doskonałą i bez zarzutu”.531 

Zastęp miał liczyć 3-8 chłopców (według Bouchet’a) lub 6-8 (według Philipps’a), 

„pod odpowiedzialną komendą chłopca-przywódcy” (Baden-Powell)532, „kierowanych przez 

odpowiedzialnego zwierzchnika” (Bouchet),  który „musi być uznany przez kolegów i przez 

nich wybrany”.533 Wybór zastępcy zastępowego, zdaniem Baden-Powell’a, należało złożyć 

„całkowicie w ręce zastępowego i pozwolić mu popełniać błędy na własną 

odpowiedzialność”.534 System zastępowych, jego zdaniem, miał działać w pełni skutecznie, 

w przypadku nałożenia „na przywódców chłopców prawdziwej, całkowitej 

odpowiedzialności. Jeśli – stwierdzał dalej – obciążycie ich odpowiedzialnością tylko 

częściową, wyniki też będą tylko częściowe”. Dlatego też, m.in., Instrukcja w sprawie 

tworzenia jednostek organizacyjnych ze starszych chłopców z 1937r. zalecała, żeby 

zastępowy starszych chłopców był wybierany przez sam zastęp i zatwierdzany przez 

drużynowego lub hufcowego.535 

Formalne określenie maksymalnej liczby członków drużyny i zastępu można spotkać 

w broszurze Polskie skautki. Zarys organizacyjny z 1912r. Według niej zastęp miał liczyć 

8 skautek razem z zastępową, a drużyna od 15 do 50 dziewcząt.536 E. Grodecka określała 

                                                 
529 Życiorysy Harcmistrzyń Rzeczypospolitej. Helena Gepner-Śliwowska-Grażyńska (1895-1972) 

[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.333. 
530 Esprit de corps czyli duch koleżeństwa. Zob. R. Baden-Powell, Moje przygody..., dz. cyt., s.188. 
531 R. E. Philipps, dz. cyt., s.18. 
532 [cytuję za:] R. E. Philipps, dz. cyt., s.37. 
533 H. Bouchet, dz. cyt., s.111. 
534 R. E. Philipps, dz. cyt., s.11. 
535 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.87. 
536 Polskie skautki. Zarys organizacyjny - praca zbiorowa, Lwów 1913, s.9 

[podaję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.17. 
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zastęp jako „zespół od sześciu do dziesięciu dziewcząt (wraz z zastępową i podzastępową) 

dobrany w sposób naturalny”.537 

Według A. Pawełka drużynowy mógł „w pomyślnych warunkach” prowadzić drużynę 

złożoną z 30 osób podzielonych na 4 zastępy.538 Jak twierdzi R. Kupper, „powszechnie 

uważano, że liczebność optymalna drużyny powinna wynosić od 30-40 członków. W praktyce 

rozpiętość była znacznie większa i w krańcowych wypadkach wynosiła od 6 do stu 

kilkudziesięciu [...] Wielkością najczęściej spotykaną w drużynach szkół średnich były 

drużyny dwudziestokilkuosobowe”.539 W Chorągwi Lwowskiej największe drużyny żeńskie 

liczyły 70 osób (I Lwowska Drużyna Skautowa podzielona na 7 zastępów) oraz 150 osób 

(I Przemyska Drużyna Skautowa). Przy czym I. Kozimala zauważa, że „licząca 150 członkiń 

drużyna przemyska znacznie odbiegała wielkością od pozostałych”.540 Do wskazanej 

liczebności drużyny odnosił się również R. Baden-Powell, który stwierdzał: „[...] jak daleko 

sięga moje osobiste doświadczenie, nie potrafiłbym wychowywać indywidualnie więcej 

niż szesnastu chłopców; ale przyznając sobie tylko połowę umiejętności doświadczonego 

pracownika wśród chłopców, drużynowego, zgadzam się, aby brać trzydziestu dwóch. Mówią 

ludzie, że mają dobre drużyny z sześćdziesięciu, a nawet stu. [...] Ja wyrażam podziw 

i nie wierzę im”.541  

W latach trzydziestych za „normalną” wielkość drużyny uważano już 24 osoby 

zgrupowane w 3-4 zastępy po 6-8 członków — „to jest ilość, którą instruktor dobrze może 

objąć, poznać i urabiać. Przy większej ilości trudno jest uzyskać serdeczność i zżycie, 

a uniknąć tarć i wyrobić odpowiednią atmosferę”.542 Podobne wskazówki dawała także 

E. Grodecka, która stwierdzała również, że „zastęp jest podstawową harcerską jednostką 

organizacyjną” oraz, że „drużyna jest najmniejszą jednostką samodzielną”.543 E. Grodecka 

podkreślała przy tym wyraźnie istotną rolę zastępu — „wszystko jedno, z którego szczebla 

                                                 
537 E. Grodecka, Wskazówki..., s.23. 
538 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.44. 

Przy tym Pawełek chętniej dopuszczał większe liczebnie zastępy niż tworzenie ich w drużynie więcej niż 4-5. 
Por. A. Pawełek, Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie, wyd. III, Warszawa 1921, s.7. 

539 R. Kupper, dz. cyt., s.49. 
540 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.18. 
541 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, s.48-49 [podaję za:] E. Grodecka, Wskazówki..., s.66. 

Można zauważyć, że w organizacji brytyjskiej ten ilościowy limit określony przez Baden-Powell’a 
był dość konsekwentnie przestrzegany, o czym świadczy średnia liczebność drużyn w latach 1911-1913, 
która wynosiła 27-28 osób na drużynę. Zob. A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.291.  

542 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.29. 
543 E. Grodecka, Wskazówki..., s.24. 
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organizacyjnego patrzeć będziemy na zastęp, zawsze będzie on komórką podstawową, tą, 

od której zależeć będzie wartość całej struktury organizacyjnej”.544 

W 1936r. w broszurce Kształcenie starszyzny Organizacji Harcerek 

tak charakteryzowano wymagania stawiane zastępowym: „[...] są dość luźne. Przy wyborze 

kandydatki na zastępową [...] zwraca się uwagę na harcerskie cechy jej charakteru 

i na jej możliwości przodownicze. Sumując, od zastępowej powinno się wymagać: aby była 

harcerką (po przyrzeczeniu harcerskim), aby posiadała stopień wyższy, niż stopień większości  

dziewcząt w zastępie, aby była czynnym członkiem zastępu zastępowych i rady drużyny, 

do której należy”.545 Rada Drużyny – jak pisał R. Philipps – mogła mieć kilka stadiów 

rozwoju i związanych z nimi funkcji; od rozsądzania sporów, wymierzania kar i decydowania 

w najważniejszych sprawach drużyny – do krótkich narad, w celu omówienia bieżących 

spraw i podziału zadań między funkcyjnych i zastępy drużyny.546 

Praca w małych grupach w harcerstwie oparta była na zasadzie: każdy ma „swoją” małą 

grupę. Tak jak harcerze mieli swoje zastępy – tak zastępowi mieli „zastęp zastępowych” i 

„radę drużyny”. „Zastęp zastępowych i rada drużyny — to ściślejsza komórka, w której 

odbywa się kształtowanie zamierzeń, sumowanie doświadczeń, pogłębianie i utrwalania 

wiedzy harcerskiej oraz pojęć o istocie naszej służby. Systematyczne kształcenie przyszłych 

członków starszyzny harcerskiej zaczyna się z chwilą powierzenia dziewczynce zastępu 

złożonego z 6-8 koleżanek, które często sanna musi zebrać i zorganizować, zawsze sama 

prowadzić i zaprawiać do życia harcerskiego. W tej pracy kierowniczej, w poczuciu 

rozwijającej się odpowiedzialności za zespół, w dążeniu do sprostania przyjętym obowiązkom 

i osiągnięcia dobrych wyników, dziewczynka wychowuje sama siebie, rośnie, rozwija się 

razem z zastępem, idąc jednak zawsze w pierwszym szeregu do każdej pracy i zabawy, będąc 

zawsze pierwsza w służbie. Nie jest jednak pozostawiona sama sobie. [...] Zastęp 

zastępowych pracuje jednocześnie jako rada drużyny. Rada ta tworzy i dyskutuje programy 

pracy dla poszczególnych zastępów i całej drużyny, współpracuje ze sobą realizując te 

programy; czuwa nad całością i nad poszczególnymi etapami życia drużyny i jej ogniw. [...] 

Jednej z zastępowych, najodpowiedniejszej, drużynowa powierza funkcję swej przybocznej”. 

Cały okres pełnienia tej funkcji „jest dla dziewczyny próbą, poprzedzającą okres następny, w 

którym obejmie ona samodzielnie kierownictwo macierzystej lub innej drużyny. Nie zawsze, 

                                                 
544 Tamże, s.27-28. 
545 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny Organizacji Harcerek 

[w:] J. Raniecka Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.191-192. 
546 R. E. Philipps, dz. cyt., s.16. 
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wyniki tej próby będą dodatnie [...] Dziewczęta  o odpowiednim  wyrobieniu  harcerskim  i  

zdolnościach wychowawczo-kierowniczych,  wykazanych na różnych odcinkach życia 

drużyny, zostają zarówno jak przyboczne, wysunięte przez radę drużyny, a następnie przez 

komendę hufca, jako kandydatki na organizowany przez komendę chorągwi obóz 

drużynowych [...]”.547 

E. Grodecka zalecała przy tym następującą częstotliwość zbiórek: 

 zbiórki zastępów – min. raz na tydzień, 

 zbiórki zastępu zastępowych – 2-3 razy w tygodniu, także jako rada drużyny, 

 zbiórki drużyny – 1-2 razy w miesiącu.548 

Zastosowanie przez harcerstwo metod pracy z młodzieżą opartych na systemie małych 

grup rówieśniczych było w tamtym okresie rozwiązaniem bardzo nowatorskim. Jak pisze 

M. Uklejska „w latach 1911-1915, kiedy zaczęłyśmy stosować system zastępowy, 

nie wiedziałyśmy jeszcze, że wyprzedził on o lat kilkanaście teorię pedagogiczną. Dopiero 

bowiem w Socjologii wychowania (1928-1930) wielki polski socjolog Florian Znaniecki 

wśród »instytucji wychowania bezpośredniego« zaraz po rodzinie i otoczeniu sąsiedzkim, 

a przed nauczycielem i szkołą, wymienia »grupy rówieśników« i w osobnym rozdziale 

opisuje ogromny wpływ, jaki wywierają na swoich członków”.549 

Jednak ten system małych grup nie zawsze był umiejętnie stosowany w harcerstwie. 

S. Sedlaczek, we wstępie do książki Boucheta, zwracał w 1937r. uwagę, że „[...] system 

zastępowy, nie rozumiany [jest] jeszcze należycie, mimo wszystkiego co dla jego 

rozpowszechniania uczyniono – a zatem często [jest] zaniedbywany lub stosowany 

w karykaturze”.550 S. Sedlaczek dodawał także, że w ZHP „odbiegamy nieraz od prostoty 

form organizacji i administracji skautingu, za mało interesujemy się drużyną i zastępem, 

za dużo »wyższymi« ogniwami i »szerszymi« przejawami życia harcerskiego”.551 Problemy 

wynikały także z faktu, że podczas gdy drużynę można było uznać za jednostkę w miarę 

stabilną, to zastępy były znacznie bardziej efemeryczne, a więc i trudniejsze było 

posługiwanie się nimi w pracy wychowawczej.552 Tymczasem jak podkreślał sam Bouchet: 

„koniec końców, wychowawcą, który w skautingu jest w bezpośrednim kontakcie 

                                                 
547 Kształcenie starszyzny harcerek, Warszawa 1936 

[cytat za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.191-192. 
548 E. Grodecka, Wskazówki..., s.42. 
549 M. Uklejska, dz. cyt., s.18. 
550 H. Bouchet, dz. cyt., s.9. 
551 Tamże, s.10. 
552 E. Sikorski, dz. cyt., s.126. 
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z chłopcami, jest zastępowy”.553 Rolą drużynowego jest „zapewnienie ciągłości życia 

zastępów, pobudzanie ich przez interwencje zbiorowe lub indywidualne”. Jak dodawał 

H. Bouchet — „to stanowi w gruncie rzeczy jego prawdziwą pracę”.554 O uzupełnianiu się ról 

zastępowego i drużynowego pisał również A. Czyżewski: „Zastępowy nadaje kierunek 

harcom zastępu, jak dyktuje mu wyczucie ducha harcerstwa i jego wodzowska intuicja. 

Drużynowy reprezentuje świadomy wpływ wychowawczy, oparty nie tylko na intuicji, 

ale także na odpowiednim przygotowaniu teoretycznym”.555 

Postulaty zwiększenia uwagi na funkcjonowanie systemu zastępowych znalazły wkrótce 

odzwierciedlenie w dokumentach wewnętrznych ZHP. W Regulaminie drużyny zuchów, 

harcerzy i skautów z 1938r. zastęp definiowano już jako „podstawową jednostką zbiorową 

harcerskiego systemu wychowawczego”.556 

2.2. Sprawności harcerskie 

Sprawności harcerskie były narzędziem metodycznym nieodłącznie związanym 

z harcerstwem od jego początków. Już w 1913r., jak informuje M. Jarosińska, skautki polskie 

mogły stawać do 18-tu tzw. „egzaminów biegłości”. Były to pierwowzory żeńskich 

sprawności harcerskich, o nazwach: „amazonki, cyklistki, bartniczki, kucharki, narciarki, 

ogrodniczki, pielęgniarki dzieci i pielęgniarki szpitalnej, pływaczki, samarytanki”, a także 

dotyczące: samoobrony, przemysłu domowego (tkactwo, jedwabnictwo, koronkarstwo, 

zabawkarstwo, koszykarstwo) i inne.557 W 1932r. K. Kłosowski twierdził w „Harcmistrzu”, 

że funkcjonują trzy sposoby przeprowadzania prób na stopnie i sprawności; „kartkowy”, 

„egzaminu szkolnego” oraz „dłuższa obserwacja”. Jego zdaniem najlepszym, możliwym 

sposobem byłoby połączenie drugiego z trzecim.558 Jednak w 1935r. ciągle jeszcze 

zrealizowane wymagania potwierdzane były przez upoważnione do tego osoby na „karcie 

próby sprawności”. Wzór takiej karty zawierał przy każdym wymaganiu rubrykę daty, oceny, 

miejsce na podpis sprawdzającego oraz uwagi.559 Z kolei według H. Boucheta „skautmistrz 

nie powinien nauczać prób, ale powinien znaleźć między swymi znajomymi, zawodowców, 

którzy zgodziliby się nauczyć ich bezpłatnie”.560 

                                                 
553 H. Bouchet, dz. cyt., s.145. 
554 Tamże, s.149. 
555 A. Czyżewski, dz. cyt., s.6. 
556 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 z 10 

września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
557 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.18. 
558 „Harcmistrz”, październik 1932, nr 10, s.114. 
559 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 19 lipca 1935r., nr 9, s.70. 
560 H. Bouchet, dz. cyt., s.99. 
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W pierwszych latach funkcjonowania ZHP, jak zauważa J. Kamińska, sprawności 

harcerskie jako narzędzie metodyczne było bardzo słabo wykorzystywane. W 1922r. na 8 500 

harcerek przypadało tylko 59 sprawności.561 Zorganizowana w tym czasie konferencja 

instruktorska zwróciła uwagę na ten problem i wydała uchwałę, w której stwierdza, 

„że ze względu na owocność i wydajność pracy wychowawczej należy zróżnicować metody 

pracy w zależności od wieku młodzieży, sfery z której młodzież pochodzi oraz specjalnego 

zainteresowania w kierunkach pewnych sprawności harcerskich. Z tego względu wszyscy 

pracownicy harcerscy winni przesyłać do GKM opatrzony odpowiednimi uwagami materiał 

swoich doświadczeń w powyższej sprawie i materiał statystyczny, sumiennie odpowiadać 

na odpowiednie ankiety opracowane przez GKM i w ogóle okazywać wydatną pomoc 

komendom i władzom centralnym w uzyskiwaniu raportów, sprawozdań i opracowań rożnych 

zagadnień”.562 

W kolejnych latach starano się podnieść skuteczność sprawności jako instrumentów 

metodycznych, analizując ich popularność, wydając broszury ze wskazówkami i katalogami 

nowych sprawności oraz włączając w 1925r. niektóre z nich – np. dotyczące sprawności 

samarytańskich, służby obywatelskiej, czy znajomości miejsca zamieszkania – do wymagań 

na próby stopni harcerskich.563  

Jednocześnie podnoszono trudność zdobycia poszczególnych sprawności, o czym 

najlepiej świadczy fakt, że na kursie instruktorskim Chorągwi Warszawskiej i Stołecznej nad 

Wigrami sprawność „pływaka” zdobyło tylko 6 osób na 12 starających się, „kucharza” 9 z 12, 

sprawności samarytańskie zdobyło 11 z 32, natomiast sprawności „sygnalisty” nie zdobył nikt 

z 15 starających się o to uczestników kursu instruktorskiego.564 

W 1925r. harcerz, mający ukończone 17 lat i zamkniętą próbę Harcerza 

Rzeczypospolitej (HR), ćwika, włóczęgi lub przewodnika, mógł starać się uzyskać oznakę 

instruktora sprawności. Oznaki instruktorów sprawności były takie same, jak odpowiednie 

oznaki sprawności młodzieży, różniły się tylko od nich srebrnym obszyciem dookoła. 

Egzamin na sprawność instruktorską zdawało się przed komisją, a mianowania dokonywał 

Naczelnik GK.565 

Według zachowanych protokołów prób z 1930 roku, sprawności harcerskie 

przyznawała komisja danej sprawności, w skład której wchodzili: przewodniczący komisji, 

                                                 
561 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.59-60. 
562 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.12. 
563 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.59-60. 
564 „Harcmistrz”, październik 1926, nr 10, s.95. 
565 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.71. 
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osoba delegowana przez KPH, „fachowiec” oraz członek drużyny. Wszyscy członkowie 

komisji podpisywali się również na protokole przyznania sprawności, który przekazywano 

do właściwej  komendy hufca lub chorągwi.566 

Mimo tych wszystkich zabiegów, w 1932r. wciąż pojawiały się głosy stwierdzające 

konieczność zmian w systemie sprawności harcerskich. Pisał o tym J. Drewnowski w artykule 

W sprawie rewizji sprawności następująco: „Zarzuty, jakie można postawić obecnym 

sprawnościom dotyczą dwóch dziedzin: programów i metody przeprowadzania prób;  

W programach mamy materiał rozproszkowany do przesady na pojedyncze sprawności 

(np. hodowca kwiatów, warzywnik i sadownik, zamiast ogrodnika, owado-ptako-

zwierzoznawca itp.). Specjalizacja jest co prawda hasłem współczesnej wiedzy, ale traci sens 

gdy nie jest połączona z gruntowną znajomością swej specjalności [...] większość programów 

jest bardzo łatwa, dostosowana do chłopców w wieku co najwyżej 14 lat. Nie można sobie 

wyobrazić, żeby tak traktowane sprawności mogły stanowić choćby najbardziej elementarne 

przygotowanie zawodowe, które w zakresie rzemiosł podobno dają sprawności w Anglii. 

Trzecią wreszcie cechą większości obecnych programów jest ich ogólnikowość, pozwalająca 

na bardzo rozmaite interpretowanie przepisów przez komisje sprawnościowe. 

[...] popularność sprawności w harcerstwie upadła bardzo nisko. Zdobywają je przeważnie 

najmłodsi. Starsi bardzo często tylko wtedy, gdy wymagana jest przy próbach na stopnie. 

Wiele wprost oświadcza, że sprawności są za łatwe i »nie warto ich zdawać«”.567 

Inspektorat Wyszkolenia GK, obserwując ponowny spadek liczby zdobywanych 

sprawności, zainicjował dyskusję na Konferencji Harcmistrzów, która odbyła się na Buczu 

od 31 grudnia 1933r. do 2 stycznia 1934r. Jak podaje W. Błażejewski, „w dyskusji 

opowiedziano się za opracowaniem dla chłopców starszych nowych prób sprawności 

z zakresu spraw gospodarczych i społecznych – a zwłaszcza dotąd nie uwzględnianych 

zawodów, za wprowadzeniem dwustopniowości w sprawnościach oraz za opracowaniem 

programów dla tzw. sprawnych czyli egzaminatorów przeprowadzających próby 

na sprawności”.  

W 1935r. stwierdzono aktualność istniejących sprawności dla starszych dziewcząt 

i jednocześnie konieczność tworzenia dla nich nowych programów sprawności wszystkich 

typów.568  

                                                 
566 B. Kowalczyk, Szesnastka lat międzywojennych 1920-1939, Poznań 1990, s.140. 
567 J. Drewnowski, W sprawie rewizji sprawności [w:] „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.16. 
568 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.152. 
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Warto zauważyć, że zdobycie sprawności było niekiedy koniecznym warunkiem 

formalnym do dalszego rozwoju w tym samym kierunku. Przykładowo posiadanie sprawności 

żeglarki było jednym z warunków przyjęcia na morski obóz żeglarski na Helu.569 

W 1936r. wciąż zauważano, że sprawności nie są wykorzystywane w tak szerokim 

stopniu jak to zakładano, a młodzież realizuje najczęściej program „obowiązkowy” – 

czyli te sprawności, których zdobycie warunkowało zrealizowanie próby na określony stopień 

harcerski. Komenda Chorągwi Harcerek we Lwowie pisała wówczas:  

„KCh podkreśla wyjście w planach pracy drużyn poza zakres wiadomości objętych stopniami 

organizacyjnymi, często daje się zauważyć zwłaszcza w zespołach inteligentniejszych 

dziewcząt, że stałe, nieszczęśliwie określane, przerabianie prób organizacyjnych jest pewnym 

zahamowaniem w pracy i odbija się ujemnie na zainteresowaniu dziewcząt”.570 

Wydział Przysposobienia do Obrony Kraju GKH-k opracowywał projekt rewizji 

sprawności sanitarnych oraz programy sprawności łączności.571 W 1936r. dał się już 

zauważyć szybszy wzrost liczby zdobywanych sprawności o charakterze „specjalnym 

i fachowym”.572 

Rok 1937 przyniósł nowe wymagania i regulamin przyznawania sprawności 

w Organizacji Harcerek. Według niego sprawności mogła zdobywać harcerka po uzyskaniu 

stopnia ochotniczki. Próbę mogła przeprowadzać instruktorka specjalności lub drużynowa, 

o ile posiadała uprawnienia w danym zakresie lub działała w porozumieniu z instruktorką 

specjalności lub innych fachowcem. Oznakami sprawności były „krążki barwy munduru 

o średnicy 3 cm, wyszyte na krążku barwą wg ustalonych wzorów”. Wszystkie oznaki 

sprawności noszono powyżej łokcia na prawym rękawie – ratownicze na lewym.573 

W 1938r. opracowano wymagania 31 sprawności, z czego 16 zostało zatwierdzonych 

przez Naczelniczkę Harcerek. Były to sprawności:  

1) miłośniczki zdrowia, 

2) higienistki społecznej, 

3) służby obrony przeciwlotniczej 

i przeciwgazowej,  

9) wilka morskiego, 

10) piechura, 

11) taterniczki, 

12) wartowniczki, 

                                                 
569 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1935, nr 8, s.82. 
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571 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.70. 
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573 Regulamin przyznawania sprawności, Załącznik L.2 do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.5 z 11 maja 1937r. 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1937, nr 6, s.101. 
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4) służby odkażającej, 

5) ratowniczki przeciwgazowej, 

6) pożarniczki, 

7) ratowniczki wodnej, 

8) żeglarki 

13) wskazidrogi, 

14) telegrafistki, 

15) telefonistki, 

16) pieśniarki. 

Pozostałe wymagały „zharmonizowania ze sprawnościami projektowanymi i będącymi 

w opracowaniu” – dlatego ich ogłoszenie zostało wstrzymane. Jak podaje sprawozdanie 

GKH-k, przy opracowaniu sprawności Wydział zasięgał opinii i wskazówek fachowców, 

co powodowało konieczność konsultacji i zorganizowania wielu konferencji 

porozumiewawczych.574 Ostatni zachowany, przedwojenny rozkaz Naczelniczki Harcerek 

zawierał programy 55 nowych zatwierdzonych sprawności.575 

Jak pisze J. Kamińska, „na ogół w drużynach młodszych dziewcząt największą 

popularnością cieszyły się sprawności gospodarcze; następną grupę stanowiły sprawności 

przysposobienia do obrony kraju, samarytańskie i wychowania fizycznego. Opracowano 

też sprawności dla drużyn wiejskich, których liczba z roku na rok wzrastała.576 

W artykule z 1936r. pt. Rola sprawności w harcerstwie, J. Falkowska pisała: 

„[...] Nie jest celem sprawności nauczenie dwudziestu umiejętności mogących się w życiu 

przydać – lecz człowiek usprawniony. Więc, np. do umiejętnego zajmowania się domem 

prowadzą w jednej  mierze sprawności: »kucharki«, jak i »mistrzyni do wszystkiego«, 

»wskazidrogi« lub »pożarniczki«”.577 

Jeśli jednak przyglądnąć się wymaganiom na daną sprawność – np. sprawność 

„kucharki”, można zauważyć, że wymagania tej próby były bardzo rozbudowane 

i szczegółowe. Ich realizacja dawała gwarancje, że kandydatka na tą sprawność włożyła 

w przygotowania dużo samodzielnego wysiłku i wykazała się wysokim poziomem 

wymaganych umiejętności. Dawało to w efekcie nie tylko skutek wychowawczy, ale także 

pozwalało nabyć, przydatną w życiu wiedzę i umiejętności. Wymagania wspomnianej 

sprawności były następujące: 

1) „Przedstawi jadłospis na przeciąg dwóch dni dla obozu lub wycieczki z podaniem 

ilości produktów i kosztorysu.  

                                                 
574 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.213. 
575 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.201. 
576 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.90. 
577 J. Falkowska, Rola sprawności w harcerstwie [w:] „Skrzydła” 1936, nr 5, s.7-8  

[cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.150. 
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2) Zrobi zakupy potrzebnych produktów, rozpozna ich świeżość. Wykaże się odnośnymi 

rachunkami i wyliczeniem. 

3) Wybierze odpowiednie miejsce i wybuduje kuchnie obozową, zabezpieczając ją przed 

deszczem.  

4) Urządzi spiżarnie i racjonalnie przechowuje produkty.  

5) Umie obchodzić się z maszynką spirytusową lub naftową. 

6) Utrzymuje czystość i porządek w kuchni, spiżarni i najbliższym otoczeniu. 

7) Ugotuje smacznie i czysto na kuchni polowej:  

 dwie zupy,  

 dwie kasze i ryż,  

 mięso (lub rybę) gotowane oraz smażone albo pieczone,  

 kluski,  

 dwie jarzyny,  

 jajka trzema sposobami,  

 kawę,  

 kakao,  

 dwie potrawy słodkie,  

 dwa sosy.  

8) Przyrządzi surówkę z jarzyn. 

9) Dzieli porcje, poda do stołu estetycznie i punktualnie. 

10) Przygotuje dwie potrawy gorące bez posługiwania się maszynami kuchennymi,  

np. pieczeń z różna, placki na kiju, jaja lub ziemniaki pieczone, itp.  

11) Nazbiera grzybów lub jagód i przyrządzi z nich potrawę”.578 

Porównanie sprawności zdobywanych w latach 1934 i 1938 w Organizacji Harcerek 

przedstawia poniższa tabela. 

 

                                                 
578 CPAHU, Sprawność kucharki, Fond 635.1/2, s.43. 
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Tabela 6. Sprawności harcerskie zdobywane w latach 1934 i 1938 w Organizacji Harcerek. 
 

1934 1938 1934 1938

samarytanka 2 825 — usprawniona fizycznie — 244
służba ambulansowa 1 317 — piechur — 4
opiekunka chorych — 639 kolarka 63 340
pielęgniarka 341 — miłośniczka gier 2 233 326
ratowniczka 2 787 3 429 wioślarka 70 2 871
obrony przeciwgazowej — 1 339 kajakarka 13 185
ratownictwa przeciwgazowego — 601 pływaczka 182 38
higienistka 1 888 1 623 gimnastycznka 1 053 352
pożarniczka 2 10 tenisistka 2 —
aptekarka — 2 łyżwiarka 80 1 052

harcerka — 217
obozowniczka 2 066 1 573 jeździec 1 86
piechur — 737 żeglarka 10 13
pionierka 1 874 3 247 łuczniczka i strzelczyni — 13
terenoznawczyni 301 211 spadochroniarka II klasy — 702
kartoznawczyni 161 98 lotniarka — 2
wartowniczka — 618 szermierczyni 26 —
goniec — 354 narciarka 26 —
wskazidroga 1 394 1 207
przewodniczka po mieście 123 357 zdobniczka 649 1 114
sygnalistka 72 151 śpiewaczka 582 1 569

grajek 49 17
trykotarka — 136 tancerka 384 792
biuralistka 26 115 rysowniczka 12 56
maszynistka 37 53 zabawkarka 184 267
stenografka 7 10 fotografka 17 19
tłumaczka 44 39
kasjerka 2 — obrona przeciwgazowa 1 293 —
telegrafistka 7 — ratownictwo przeciwgazowe 897 —
telefonistka 6 — strzelczyni 575 —
łączniczka — 420 łuczniczka 197 —
koszykarka — 9 sprawnośc łączności 376 —
majster do wszystkiego 39 24 wartowniczka 474 —
kierowniczka kolonii — 7 sprawność przysp.do obrony kraju 334 —
opiekunka dzieci 1 980 2 592
opiekunka niemowląt 102 130 ogrodniczka 35 208
robót ręcznych — 69 astronomka 9 6
gospodyni — 85 przyrodniczka — 711
magazynierka — 7 roślinoznawczyni — —
kronikarka — 56 warzywniczka 33 —
prasowaczka — 100 grzybiarka 52 —
praczka 2 792 4 188 ziolarka 34 —
pokojówka 4 529 6 344 hodowczyni kwaitów 79 —
kucharka 4 525 6 524 zwierzoznawczyni 35 —
introligatorka 247 89 hodowczyni zwierząt domowych 33 —
stolarka 17 67 razem: 33 880 41 203
hafciarka 1 127 1 142
robót wełnianych 549 376
szwaczka 1 557 2 011
krawcowa 443 265
guzikarka 29 127
sznurkarka 38 20
pani domu — 2
klimcarka i tkaczka 18 —
fryzjerka 2 —
piekarka 318 —
cukierniczka 248 —
mleczarka 26 —
bibliotekarka 14 —

sprawności harcerskie c.d.

przyrodnicze

wyrobienia polowego

niesienia pomocy
sprawności harcerskie

sprawności przysposobienia do obrony kraju

sprawności wychowania estetycznego

sprawności wych. fizycznego

przygotowania praktycznego

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934 i 1935 (oprac. własne).  
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W 1939r. wprowadzono nowe wymagania na żeńskie sprawności harcerskie, które 

zastąpiły poprzednie. Przygotowano dla harcerek programy 55 nowych, następujących 

sprawności:  

1) Pielęgniarki, 

2) Braillistki, 

3) Ochrony przyrody, 

4) Leśnego człowieka, 

5) Pilotki motorowej, 

6) Szybowniczki, 

7) Skoczka spadochronowego z wieży, 

8) Skoczka spadochronowego z samolotu, 

9) Pilotki balonowej , 

10) Wioślarki, 

11) Automobilistki, 

12) Motocyklistki, 

13) Strzelczyni, 

14) Radioamatorki, 

15) Astronomki 

16) Geologa, 

17) Przyrodniczki, 

18) Krajoznawczyni, 

19) Znawczyni świata, 

20) Przyjaciółki polonii zagranicznej 

21) Miłośniczki przeszłości, 

22) Spółdzielczyni, 

23) Bibliotekarki, 

24) Dziennikarki, 

25) Prelegentki, 

26) Żywego słowa, 

27) Organizatorki przedstawień, 

28) Dekoratorki, 

29) Miłośniczki sztuki regionalnej,  

30) Rysowniczki, 

31) Graficzki 

32) Fotografki, 

33) Ekonomistki, 

34) Skarbniczki, 

35) Magazynierki, 

36) Fryzjerki, 

37) Krawcowej, 

38) Bieliźniarki, 

39) Kapeluszniczki, 

40) Galanterii, 

41) Koronkarki, 

42) Tkaczki, 

43) Koszykarki, 

44) Szczotkarki, 

45) Rolniczki, 

46) Sadowniczki, 

47) Przetwórczyni, 

48) Hodowczyni krów, 

49) Hodowczyni świń, 

50) Mleczarki, 

51) Pszczelarki, 

52) Jedwabniczki, 

53) Hodowczyni pieczarek, 

54) Handlowca, 

55) Gosposi.579 

 

                                                 
579 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1939, nr 6, s.124 i następne. 
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Wiele z tych sprawności miało trudne do spełnienia wymagania. Jednak po spełnieniu ich 

dawały harcerzowi (harcerce) w danej dziedzinie wysokie kwalifikacje jak na tak młody wiek. 

I tak:  

 „pielęgniarka” – odbyła trzytygodniową praktykę przy chorym – najlepiej w szpitalu; 

 „leśny człowiek” – spędziła w lesie, bez przerwy, 5 dni z jedną towarzyszką, 

 „szybowniczka” – wykonała przelot w odległości co najmniej 50 metrów w linii prostej, 

 „skoczek spadochronowy z samolotu” – wykonała 5 skoków z samolotu, 

w tym co najmniej jeden z obciążeniem, 

 „spółdzielczyni” – współpracowała jako praktykantka z wybraną spółdzielnią 

(np. mleczarską, rolniczą, spożywców, pracy, mieszkaniową, zdrowia itp.), 

zapoznając się z prowadzoną przez nią księgowością, 

 „ekonomiczka” – przez kilka miesięcy współpracowała z wybraną placówką 

gospodarczą, nauczyła się prowadzić książki kasowe, zapoznała się z podstawami 

ekonomii, 

 „jedwabniczka” –wyhodowała samodzielnie jedwabniki i przedstawiła zdatne do zbytu 

oprzędy.580 

R. Baden-Powell pisał, że głównym „kryterium zdobycia odznaki [sprawności] nie jest 

osiągniecie pewnego poziomu umiejętności, wiedzy lub zręczności lecz ilość wysiłku 

włożonego przez chłopca dla zdobycia tej umiejętności, czy zręczności”.581 Analizując 

wymagania na polskie sprawności harcerskie można stwierdzić, że choć kryterium ilości 

indywidualnego wysiłku było ważnym kryterium w wymaganiach prób, to jednak równie 

ważna – jeśli momentami nie ważniejsza – była kwestia nabycia poprzez sprawność 

konkretnych i wymagających wysokich kwalifikacji umiejętności od harcerek i harcerzy. 

2.3. Stopnie harcerskie 

Ewolucja systemu stopni harcerskich 

Stopnie harcerskie były stosowanym w ZHP narzędziem wychowawczym 

i motywacyjnym.582 Wbrew dość dużemu podobieństwu do stopni wojskowych, stopnie 

harcerskie nie były przyznawane za przejście określonej ścieżki kariery, staż czy zasługi 

w organizacji. Jak stwierdza R. Kupper: „Harcerstwo można było odnaleźć w dowolnym 

                                                 
580 Tamże. 
581 R. Baden-Powell, Wskazówki..., dz. cyt., s.84. 
582 Takiego systemu stopni nie stosowały inne organizacje młodzieżowe jak „Czerwone Harcerstwo” 

lub „Pionier”. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.448. 
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momencie życia. Można było wstąpić do zuchów i wstąpić do starszego zespołu harcerskiego, 

nie mając za sobą osiągnięć z poprzedniego okresu. Wszystkie regulaminy prób na stopnie 

harcerskie przewidywały taką możliwość.”583 

Na III Zjeździe NRH w Zwierzyńcu w 1919 r. podjęto uchwałę w sprawie napisania 

i wydania broszurki zawierającej komentarze i warunki prób na poszczególne stopnie 

harcerskie męskie i żeńskie.584 

Stopnie w harcerstwie męskim były następujące: „młodzik”, „wywiadowca”, „ćwik”, 

„harcerz orli”, „Harcerz Rzeczypospolitej”. W harcerstwie żeńskim w 1925r. kolejne stopnie 

nazywały się: „ochotniczka”, „pionierka”, „samarytanka”, „przewodniczka”, „Harcerka 

Rzeczypospolitej”; w 1936r. – „ochotniczka”, „pionierka”, „samarytanka”, „wędrowniczka”; 

w 1939r. – „ochotniczka”, „przewodniczka”, „samarytanka”, „wędrowniczka” (oraz stopień 

wyrównawczy „starsza ochotniczka”).585 

Pierwsze próby żeńskie, jak informuje J. Kamińska, obowiązujące w ZHP na podstawie 

uchwały NZHP z 1921r., oparte były na czterech stopniach harcerskich:  

 III stopień – ochotniczki,  

 II stopień – przewodniczki,  

 I stopień samarytanki, 

 stopień Harcerki  Rzeczypospolitej. 

Stopnie te przeznaczano dla  młodzieży w wieku od  11  do  18 lat.586 

W 1923r. GKŻ wzywała do stawiania wysokich wymagań kandydatkom podejmującym 

próbę na stopień Harcerski Rzeczypospolitej oraz do ścisłego przestrzegania punktu 

o zatwierdzenie wyniku próby przez GKŻ.587 Na podstawie uchwały Komisji Próby 

na Harcerza Rzeczypospolitej, istniejącej przy GKM, stopień HR otrzymali harcmistrzowie: 

ks. Jan Mauersberger, S. Sedlaczek, T. Strumiłło oraz 10 podharcmistrzów.588 Istniał 

wówczas obowiązek przesyłania protokółów komisji prób na Harcerza RP do GKM.589 

W 1924r. rozpoczęto przygotowania nowego systemu stopni żeńskich. Jego założenia 

były następujące: „Wychodząc z założenia, że próby organizacyjne winny liczyć 

się z psychicznym i fizycznym rozwojem dziewcząt, którego to warunki ulegają dużym 

zmianom w ciągu 7-letniego mniej więcej pobytu w drużynie (od 11 do 18, 19 roku życia). 
                                                 

583 R. Kupper, dz. cyt., s.264. 
584 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.145. 
585 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.448. 
586 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.58-59. 
587 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.10. 
588 Rozkaz GKM L.1 z 30 czerwca 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.94. 
589 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.89. 
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Nowy projekt przewiduje aż 5 prób organizacyjnych. Wymagania każdej z prób odpowiadają 

pewnemu wiekowi, właściwemu rozwojowi psychicznemu i fizycznemu, zainteresowaniom 

danego wieku i potrzebom uczuciowym”.590 

W 1925r. zostały już opublikowane w „Wiadomościach Urzędowych” dokładne 

wymagania na żeńskie stopnie harcerskie: ochotniczki, pionierki, samarytanki, 

przewodniczki, Harcerki RP.591 

W tym samym roku, jako uzupełnienie dotychczasowego systemu męskich stopni, 

Naczelnik zatwierdził wymagania na próby starszych harcerzy – „włóczęgów” – tj. na stopnie 

„starszego ochotnika” i „włóczęgi”. Przy czym „starszy ochotnik” był stopniem 

przeznaczonym dla osób, które nie były wcześniej w harcerstwie. Do kategorii włóczęgów 

zaliczano wówczas młodzież w wieku powyżej 17 lat.592 Jak komentuje to W. Błażejewski – 

reforma stopni w harcerstwie męskim sprowadzała się do „przystosowania bez zasadniczych 

przeróbek programów angielskich. Kilka lat musiało upłynąć nim sprawy te dostatecznie 

dojrzały w harcerstwie męskim”.593 

W 1926r. na kursie instruktorskim Chorągwi Warszawskiej i Stołecznej nad Wigrami, 

stopień ćwika przyznano 14-tu osobom, podczas gdy zgłosiło się do próby 40 harcerzy. 

Tak mały odsetek, realizujących pozytywnie próby na stopnie, mógł świadczyć o ogólnie 

niskim poziomie uczestników kursu instruktorskiego, ale mógł też wskazywać na pewne 

nieprawidłowości w stosowaniu systemu stopni harcerskich.594 

Trzeba bowiem zauważyć, że system stopni harcerskich nie zawsze i nie wszędzie 

funkcjonował prawidłowo. Zwykle powodem słabego wykorzystania tego instrumentu 

metodycznego były: niskie kwalifikacje opiekunów prób, skoncentrowanie się na formalnej 

stronie prób, brak wyższych stopni harcerskich u instruktorów lub „monopol” 

na ich posiadanie.  

Pewną barierę mógł również stanowić fakt, że do przyznawania stopnia ćwika 

i harcerza orlego powoływane były niekiedy komisje stopni aż na szczeblu chorągwianym.595 

Perspektywa realizowania stopnia przed taką komisją musiała już sama w sobie być pewną 

barierą w rozpowszechnieniu wśród harcerzy tych stopni. 

                                                 
590 List okólny NZHP L.9 z 4 listopada 1924r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1924, nr 11, s.51. 
591 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień-wrzesień 1925, nr 8-9, s.34. 
592 Rozkaz Naczelnika GM L.10 z 30 listopada 1925r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.69. 
593 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.185. 
594 „Harcmistrz”, październik 1926, nr 10, s.95. 
595 Hm. inż. Władysław Nekrasz. Komendant Chorągwi Wołyńskiej w latach 1926-1930 

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.177. 
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O tych i innych problemach z systemem stopni harcerskich pisał Paweł Mateusz Puciata 

w artykule O program i system prób na stopnie harcerskie. Głos w dyskusji, opublikowanym 

w „Harcmistrzu” w 1926 roku: 

„[...] olbrzymi procent prób na »wywiadowcę«, nawet i »ćwika«, przeprowadzają druhowie, 

nie mający ani doświadczenia, ani kwalifikacji (wbrew regulaminowi, gdzie wyraźnie 

konieczna jest obecność przodownika lub podharcmistrza) i nie umiejący należycie próby 

przeprowadzać. Pod tym względem »co chorągiew to obyczaj«. A komisje takie – robią błędy 

zasadnicze, stąd wynik wychowawczy tych prób prawie żaden. [...] Wszakże dziś jeszcze 

[...] pokutują owe »karty egzaminacyjne« pojęte w ten sposób, że sprowadzają się do tego, 

że kandydat na dany stopień, chodzi z tą kartą od członka do członka komisji, »zdaje« przed 

nim poszczególne »przedmioty«, otrzymuje od nich podpisy i na mocy tego otrzymuje 

stopień.596 [...] Jest tylko stwierdzenie, że chłopiec »umie«, »nauczył się« pewnych rzeczy, 

ale czy charakter chłopca zawiera w sobie elementy objęty programem próby, choćby 

w pewnych szczegółach próby wielkich umiejętności nie wykazywał, na to uwagi się 

nie zwraca. A już o indywidualizacji prób to prawie że mowy nie ma. Najczęściej 

wszechwładnie szablon króluje. A wszakże wychowanie harcerskie szablonu nie znosi. 

[...] Tymczasem w praktyce tworzymy parodię. Często chłopak 17-to, 18-letni dopiero 

zdobywa stopień »wywiadowcy«, zamiast HR. A jakże niewielu z chłopców ma stopień HR. 

Przeważnie jest to »monopol« instruktorów (a i to nie wszystkich). Może na przykładzie 

instruktorów najbardziej ta absurdalność nieraz uwydatnia się. Mamy nieraz przodowników 

i podharcmistrzów ze stopniem ćwika, ba czasem niższym nawet, zamiast ze stopniem HR, 

tak jakby nie było oczywistym, że przecież niepodobna pomyśleć instruktora mającego 

wychowywać kolejne typy aż do HR włącznie, któryby sam typem HR nie był. Instruktorzy 

ci odbyli próbę instruktorską, ale prób na stopnie w swoim czasie nie odbyli, a teraz zakres 

ich zainteresowań wybiegł daleko poza materiał prób, stąd zobojętnienie i nie reagowanie 

na próby”.597 Na problem patologicznych opóźnień w zdobywaniu stopni harcerskich 

zwracała również uwagę Jagoda Grodecka w artykule zamieszczonym w „Skrzydłach” 

z 1933r. — co pozwala sądzić, że kwestia ta była długo aktualna.598 Jak stwierdzali 

                                                 
596 Procedura „zdawania  na stopnie” funkcjonowała w latach późniejszych także w innych organizacjach 

młodzieżowych. Przykładowo członkowie „Hanoar Haiwri” zdawali egzaminy komisyjne z hebrajskiego, 
skautingu, historii i in. Kierownikiem komisji egzaminacyjnej musiał być członek Rady Naczelnej „Hanoar 
Haiwri” lub zastępca przez nią delegowany. Zob. CPAHU, Fond 441/1/16, Korespondencja Rady Naczelnej 
"Hanoar Haiwri" we Lwowie z Gniazdem Rzeszowskim z lat 1930-1932r., s.1-104. 

597 P. M. Puciata, O program i system prób na stopnie harcerskie. Głos w dyskusji  
[w:] „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.29. 

598 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.139. 
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wizytatorzy drużyn, sytuacja kiedy ilość stopni harcerskich była za mała i niewspółmierna ani 

do wieku, ani do faktycznego poziomu wyszkolenia było zjawiskiem typowym w wielu 

chorągwiach.599 

Żeby zaradzić tym problemom rozkaz NZHP z 1926r. powiązał wyższe stopnie 

harcerskie ze stopniami instruktorskimi, nakładając na instruktorów obowiązek zdobycia 

wymaganego przy danym stopniu instruktorskim odpowiedniego stopnia harcerskiego. 

Wprowadzenie takich regulacji powodowało jeszcze jedną trudność, mianowicie konieczność 

rozwiązania problemu instruktorów, którzy dotąd zdobywając stopnie instruktorskie 

w oparciu o stare regulacje, nie zdobyli odpowiedniego stopnia harcerskiego. Ten problem 

musiał zostać rozwiązany, ponieważ stwarzał sytuacje niejasne z perspektywy wizerunku 

wewnętrznego instruktorów i wychowawczego oddziaływania stopni jako narzędzi 

metodycznych. Dlatego zdecydowano się decyzją administracyjną przyznać odpowiednie 

stopnie harcerskie wszystkim instruktorom, którzy ich nie posiadali. Decyzja podjęta została 

w oparciu o zaufanie do kompetencji instruktorów, wynikające ze zrealizowanych prób 

instruktorskich i z przekonania, że przyznanie im wyższego stopnia zobliguje 

ich do uzupełnienia brakującej wiedzy i umiejętności.  

Treść wspomnianego rozkazu była następująca: „Ponieważ wymagania na stopień ćwika 

włączone są do próby na przodownika, więc mianowanie przodownikiem jest jednoczesnym 

i automatycznym przyznaniem kandydatowi stopnia ćwika, o ile nie posiadał on tego stopnia. 

Tak samo mianowanie podharcmistrzem jest równoczesnym przyznaniem stopnia HR. 

Wszystkim dotychczas mianowanym przodownikom, nie posiadającym stopni ćwika oraz 

phm. nie posiadającym stopnia HR, przyznaje się pierwszym – ćwika, drugim – HR. 

Jednocześnie nakłada się obowiązek uzupełnienia brakujących wiadomości 

do 1 stycznia 1927r.”600 

W roku 1926 wprowadzono stopień starszej ochotniczki dla dziewcząt wstępujących 

do harcerstwa po 16 roku życia. Starsza ochotniczka mogła zdobywać następne stopnie 

dla starszych dziewcząt: przewodniczki i Harcerki Rzeczypospolitej.601 

W 1928r., jak informuje W. Błażejewski, VIII Zjazd Walny polecił Głównej Kwaterze 

wprowadzić, do warunków prób na stopnie, obowiązek uzyskania przed próbą odpowiedniej 

dla wieku odznaki sportowej. Upoważniono także Radę Naczelną do zgłoszenia ZHP 

                                                 
599 W. Goszczyński, dz. cyt., s.151. 
600 Rozkaz NZHP L.4 z 16 lutego 1926r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1926, nr 3, s.3. 
601 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.58-59. 
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do Związku Związków Sportowych oraz Polskich Związków Sportowych i Turystycznych 

na zasadach, jakie uzna za stosowne.602 

W 1930r. w „Harcmistrzu” został opublikowany projekt prób na męskie stopnie 

harcerskie. Zawierał on wymagania na próby na stopnie harcerskie: młodzika, wywiadowcę, 

ćwika, harcerza orlego oraz starszoharcerskie: włóczęgi, harcerza RP. Próba włóczęgi była 

przeznaczona dla osób wstępujących do zrzeszeń starszoharcerskich bez wcześniejszej służby 

w drużynie harcerskiej.603 

Rozkazem Naczelnika Harcerzy w lutym 1932r. zostały wprowadzone nowe 

wymagania na męskie stopnie harcerskie i ich zasady zdobywania. Przepisy ogólne 

regulowały stosowanie wymagań w sytuacjach specjalnych – np. chłopcu wstępującemu 

do drużyny w starszym wieku niż przewidzianym stopniem młodzika, drużynowy mógł 

skrócić okres przejściowy wymagany między zamknięciem jednej, a otwarciem drugiej 

próby. Wymagania prób mogły zostać dostosowane na wniosek komendantów chorągwi – 

dodatkowymi rozkazami Naczelnika – do realiów środowisk, z których dana drużyna 

pochodzi (np. wiejskiego, robotniczego, rzemieślniczego). Drużynowy, posiadający stopień 

starszyzny – zawsze w porozumieniu z lekarzem – mógł również dostosować indywidualne 

próby do możliwości zdrowotnych i sprawności fizycznej swoich harcerzy. Opracowanie 

programów prób w drużynach specjalnych (młodzieży niewidomej, głuchoniemej, 

niedorozwiniętej umysłowo) pozostawiano całkowicie w gestii drużynowych. Wymagane 

było zatwierdzenie ich przez Naczelnika przed wdrożeniem.604 

Warunki dopuszczenia do poszczególnych prób przedstawia tabela nr 7. 

                                                 
602 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.201-202. 
603 „Harcmistrz”, październik 1930, nr 10, s.113-119. 
604 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.3 z 17 lutego 1932r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1932, nr 3, s.9-13. 
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Tabela 7. Stopnie harcerzy i warunki ich zdobywania w 1932r. 

 
Nazwa stopnia Warunki dopuszczenia do próby (wybór) 

I.  Młodzik  wiek 11 do 14 lat, 
 stopień zucha z II gwiazdką lub przynajmniej 

3 miesiące służby w drużynie harcerskiej. 
II.  Wywiadowca  wiek 12 do 15 lat, 

 przynajmniej 6 miesięcy służby w stopniu młodzika. 
III.  Ćwik  wiek 14 do 17 lat, 

 przynajmniej 6 miesięcy służby w stopniu 
wywiadowcy. 

IV.  Harcerz Orli  wiek 16 do 19 lat, 
 przynajmniej 6 miesięcy służby w stopniu ćwika. 

V.  Harcerz Rzeczypospolitej  wiek conajmniej 17 lat, 
 przynajmniej 6 miesięcy służby  

w stopniu harcerza orlego. 
 

Źródło: Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.3 z 17 lutego 1932r.  
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1932, nr 3, s. 9-13 (oprac. własne). 

 
Wymagania prób zawierały zestawy bardzo szczegółowych punktów dotyczących 

technik harcerskich, a także punkty dotyczące wiedzy „obywatelskiej”; harcerz orli musiał 

wykazać się: znajomością dorobku kulturalnego Polski, wiedzą na temat większych skupisk 

Polaków poza granicami kraju, znać najważniejsze zabytki w swoim województwie; Harcerz 

RP dodatkowo musiał znać: Konstytucję i zasady prawa wyborczego, historię walk 

niepodległościowych, ustrój administracyjny i samorządowy państwa, szczegółowe 

informacje z wybranej dziedziny życia kraju (zagadnienia kulturalne, ekonomiczne, obrony 

państwa, socjalne, narodowościowe, emigracyjne itd.), znać większe organizacje społeczne –

poznać bliżej jedną z nich, wiedzieć co to jest poradnictwo zawodowe.605 Powyższe 

wymagania ostatnich stopni harcerskich dobrze obrazują, jaki efekt procesu wychowawczego 

chciano osiągnąć przy wykorzystaniu tego narzędzia. 

Wprowadzenie nowych, poprawionych i uaktualnionych wymagań na stopnie 

harcerskie było konieczne, gdyż na 7 890 harcerzy i harcerek tylko 1 924 posiadało stopnie 

harcerskie. Zatem niespełna 25% starszej młodzieży harcerskiej posiadało stopnie 

organizacyjne, właściwe swemu wiekowi.606 We wspomnieniach Stefanii Pietraszkiewicz 

 wycieczki po Warszawie w 1935r., można znaleźć następujący fragment, który pokazuje 

jak duża bywała różnica w stosowaniu stopni harcerskich, szczególnie między stolicą 

                                                 
605 Tamże. Szczegółowe wymagania na stopień Harcerza Rzeczypospolitej dostępne są w aneksie nr 4. 
606 Stan na 1 stycznia 1932r. Na podstawie referatu wygłoszonego na NRH przez działacza J. Zawadzkiego.  

Zob. Kronika Harcerska, red. J. W. Kowalski [w:] „Harcmistrz”, wrzesień 1932, nr 9, s.106. 
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a prowincjami kraju: „Po mieście oprowadzał nas miejscowy harcerz. Uwagę naszą zwrócił 

jego wysoki stopień organizacyjny i niska funkcja – był zastępowym. A u nas w Kobryniu 

chyba nikt takiego stopnia organizacyjnego jeszcze nie osiągnął z władz drużyny i hufca”.607  

Rozkazem z marca 1933r. Naczelnik Harcerzy wprowadził możliwość odbycia próby 

wywiadowcy przed złożeniem Przyrzeczenia Harcerskiego.608 

W Chorągwi Wołyńskiej Harcerzy w 1936r. wydano instrukcję Młodzik o próbie 

na pierwszy stopień harcerski. Broszura ta, wydana w nakładzie 1 000 egz., zyskała 

popularność w całym kraju, docierając również do środowisk harcerskich Wolnego Miasta 

Gdańska i Francji.609 

W 1938r. w harcerstwie męskim dostrzeżono potrzebę rewizji programów stopni. 

W swoim sprawozdaniu NRH pisała: „Ostatnio obowiązujące próby stopni harcerskich 

wymagały reformy po 9 latach stosowania. Stwierdzono, że nie odpowiadają one już 

dzisiejszym potrzebom, a młodzież nie jest w stanie w odpowiednim czasie sprostać 

postawionym w nich wymaganiom. Po licznych pracach i konferencjach ukończono pracę nad 

próbami »młodzika«, »wywiadowcy« i »ćwika« i oddano je do użytku tytułem próby. Dalsze 

dwa stopnie są w trakcie opracowania”.610 

W Organizacji Harcerek „podjęto rozważanie – czy programy harcerskie stwarzają 

w obecnym okresie życia społecznego – pełnię możliwości realizowania celów Organizacji. 

Pod tym kątem przeprowadzono zmianę prób stopni harcerek – oraz pracę nad zmianami 

sprawności”.611 Spowodowane to było kilkoma czynnikami. Stwierdzono, że „zbyt wolno 

odbywa się zdobywanie stopnia ochotniczki, dającego minimum wymagań harcerskich”612, 

a także „przyrost stopni harcerskich w ciągu roku nie jest jeszcze dostateczny”. Wynikało 

to zdaniem władz harcerskich – w pewniej mierze – ze „zbyt skrupulatnego przeprowadzania 

prób stopni przez drużynowe”.613 

Nowe stopnie dla starszych dziewcząt i chłopców 

W związku z odchodzeniem z ZHP dziewcząt powyżej 15 roku życia, przy Głównej 

Kwaterze Harcerek powołano komisję programową dla spraw starszych dziewcząt, która pod 

                                                 
607 H. Arciszewska-Jakubowska, dz. cyt., s.121. 
608 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.2/33 z 4 marca 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1933, nr 4, s.8. 
609 H. Styczyński, dz. cyt., s.222. 
610 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.83. 
611 Tamże, s.195. 
612 Tamże, s.269. 
613 Tamże. 
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kierunkiem Jadwigi Falkowskiej opracowała koncepcję, program prób i wymagania 

na stopnie dla tej właśnie grupy dziewcząt.614 

W 1935r. rozkazem Naczelniczki Harcerek weszły w życie nowe wymagania 

na stopnie: wędrowniczki i starszej ochotniczki, przeznaczone dla starszych dziewcząt. 

Wędrowniczką mogła zostać starsza ochotniczka lub samarytanka, natomiast stopień starszej 

ochotniczki przeznaczony był ciągle dla dziewczyn powyżej 16-tu lat lub osób dorosłych, 

które chciały zostać harcerkami.615 „Konferencja instruktorek starszych dziewcząt, która 

odbyła się w marcu 1936r. na Buczu, opracowała komentarze stopni starszej ochotniczki 

i wędrowniczki oraz instrukcje dla drużynowych starszych dziewcząt”. Komentarze 

i instrukcje miały być najpierw wypróbowane, zanim staną się obowiązujące 

dla wszystkich”.616 

Skupiono wówczas uwagę także na stopniach dla starszych dziewcząt – wędrowniczek, 

dla których założenia systemu prób były następujące: „Podstawą pracy drużyn wędrowniczek 

jest szukanie własnej drogi życia w oparciu o Prawo i Przyrzecznie, śledzenie własnych 

zainteresowań, budowanie własnych poglądów. Ujęcie pracy opiera się o wędrówkę. 

Samokształcenie, specjalizacja, wreszcie służba, podejmowana systematycznie i świadomie 

na terenie domu, otoczenia, środowiska pracy, stanowią tło programu 2 stopni starszych 

dziewcząt: starszej ochotniczki i wędrowniczki”.617 

Program wędrowniczki w przeciwieństwie do pierwszej wersji próby dla starszych 

dziewcząt z roku 1925 kładł, jak zauważa J. Raniecka-Bobrowska, duży nacisk na życie 

polowe; „Wędrowniczka uprawia stale wędrownictwo, w zimie i w lecie, w mieście i na wsi, 

zdobywa sprawność piechura. Wędrując tropi przyrodę [...] Odbyła przynajmniej tygodniową 

wędrówkę, uprawia wędrownictwo piesze nizinne i górskie, zimowe narciarskie”.618 

Inspektorat Wędrowniczek rozpoczął prace nad zorganizowaniem w chorągwiach 

odpowiednich referatów, organizujących ruch wędrowniczek. Inspektorat wystąpił 

z projektem zmiany regulaminu przyznawania stopnia wędrowniczki i starszej ochotniczki, 

w celu „umożliwienia wszystkim drużynowym przeprowadzenia próby tego stopnia 

w drużynach”.619 Wcześniej – twierdzi R. Kupper – drużynowy miał prawo samodzielnie 

                                                 
614 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.413. 
615 Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.5 z 21 maja 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1935, nr 8, s.83. 
616 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.189-190. 
617 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.272. 
618 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.208. 
619 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.232. 
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przeprowadzać próby harcerskie, jeśli uzyskał dodatkowe uprawnienia lub jako członek 

komisji.620 

Zmiany systemu stopni wprowadzane były w sposób starannie przygotowany. 

Wdrażanie tych zmian zaplanowane było na trzy następujące etapy: 

1) „poddanie zasadniczej linii i założeń prób organizacyjnych oraz projektów 

poszczególnych stopni jako materiał dyskusyjny pod obrady XV Konferencji 

Programowej Instruktorek w Skolem. Projekt uzyskał aprobatę Konferencji 

Instruktorskiej; 

2)  rozesłanie projektów prób do Komend chorągwi i zebranie uwag z terenu przed 

przedstawieniem projektu GK, 

3) przyjęcie nowych prób ochotniczki, przewodniczki i samarytanki przez GK w listopadzie 

1938r.”621 

Skutkiem tego, z niewielkim opóźnieniem, na początku 1939r. – Naczelniczka Harcerek 

swoim rozkazem unieważniła dotychczasowo obowiązujące stopnie harcerskie: ochotniczki, 

pionierki i samarytanki. Zmieniona została nazwa II stopnia z „pionierki” 

na „przewodniczkę” i wprowadzono nowe wymagania na próby ochotniczki, przewodniczki 

i samarytanki.622 Założenia zreformowanego systemu stopni było następujące: „Drużyny 

harcerskie prowadzą pracę wychowawczą o wyraźnym charakterze samowychowania. 

Zdobywanie wartości charakteru oraz usprawnienia opiera się na stopniach. Stopnie 

harcerskie dostępne dla młodszych dziewcząt – ochotniczka, przewodniczka, samarytanka, 

stawiają w liniach rozwojowych wymagania, których realizacją są cechy uczciwości, 

rzetelności, zaradności, dzielności i ogólnej sprawności fizycznej”.623 

Rozpoczęcie kolejnych prób na stopnie harcerskie, warunkowane było cenzusem wieku 

oraz pozytywnym odbyciem, odpowiedniego dla każdej próby, okresu przejściowego 

pomiędzy stopniami: 

 stopień ochotniczki mogła zdobywać dziewczynka mająca przynajmniej 11 lat 

po 3 miesięcznej służbie w drużynie harcerskiej; 

 stopień przewodniczki mogła zdobywać harcerka po 9-cio miesięcznej służbie 

w stopniu ochotniczki; 

                                                 
620 R. Kupper, dz. cyt., s.66. 
621 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.214. 
622 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.34. 
623 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.269. 
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 stopień samarytanki zdobywała harcerka po 12-to miesięcznej służbie w stopniu 

przewodniczki.624 

Wskaźniki wykorzystywania systemu stopni harcerskich 

Stopnie harcerskie były najbardziej powszechnie wykorzystywanym narzędziem 

metodycznym w drużynach. W 1925r. harcerze zdobyli ponad 22 000 różnych stopni, 

co przy ówczesnym stanie liczebnym ZHP – 27 569 harcerzy – oznacza, że prawie 80% 

wszystkich harcerzy zdobyło w tym roku jakiś stopień. Oczywiście, przy dość 

prawdopodobnym, założeniu, że jedna osoba zdobywała w ciągu roku nie więcej niż jeden 

stopień harcerski.  

Odsetek ten zmalał na początku lat trzydziestych i utrzymywał się na podobnym 

poziomie do 1939r. W 1932r. na 55 881 harcerzy przypadało 26 371 zdobytych stopni 

(47,2%) i na 37 052 harcerki – 15 233 zdobyte stopnie (41,1%).  W 1937r. na 130 589 

harcerzy przypadało 63 309 stopni, czyli ok. 48,5% – podobnie jak w roku 1932r. 

Nie oznacza to jednak, że stopnie w latach trzydziestych były w mniejszym stopniu 

wykorzystywane. Wpływ na to mogły mieć nowe wymagania na stopnie harcerskie, które 

wprowadzały nawet roczne okresy wymaganej służby pomiędzy kolejnymi stopniami, co – 

wraz z rozbudowanymi wymaganiami – mogło powodować rozciągnięcie próby w czasie. 

Wówczas próby rozpoczęte w danym roku były kończone dopiero w następnym. Przy takim 

założeniu wskaźnik rocznej liczba zdobytych stopni wciąż pozostawał na wysokim poziomie.  

Jak można odczytać z tabel i wykresów zamieszczonych poniżej, rozkład zdobytych 

stopni harcerskich w latach trzydziestych w Organizacji Harcerzy pozostawał niezmienny. 

Ogólnym trendem, jaki można zauważyć, był powolny spadek odsetka harcerzy bez żadnego 

stopnia harcerskiego (z 37% w 1933r. do 31,9% w 1938r.). W 1938r. zaznaczył się już 

wyraźnie również procentowy wzrost harcerzy z wyższymi stopniami harcerskimi.625 
Tabela 8. Stopnie zdobyte przez harcerzy w latach 1933-1936 i w 1938r. 

 

N % N % N % N % N %
harcerza RP 746            1,3% 607            0,8% 897            1,2% 795            1,0% 1 457         1,5%

harcerza orlego 1 303     2,2% 1 917     2,6% 2 217     2,9% 2 344     2,9% 3 629     3,8%
ćwika 3 589     6,1% 4 488     6,2% 5 011     6,6% 5 190     6,4% 7 515     7,8%

wywiadowcy 8 003     13,6% 10 053   13,8% 10 163   13,4% 11 248   13,9% 14 869   15,4%
młodzika 23 370   39,8% 30 796   42,3% 30 048   39,6% 33 615   41,7% 38 284   39,7%

bez stopnia 21 773   37,0% 25 008   34,3% 27 464   36,2% 27 480   34,1% 30 784   31,9%
razem: 58 784       100% 72 869       100% 75 800       100% 80 672       100% 96 538       100%

1938Harcerze ze stopniem: 1933 1934 1935 1936

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne). 

                                                 
624 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.34. 
625 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.87. 
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Wykres 1. Rozkład stopni zdobytych przez harcerzy w latach 1933-1936 i w 1938r. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne). 

 

W Organizacji Harcerek rozkład stopni był podobny, z tą jednak różnicą, że w roku 

1934 nastąpił bardzo silny spadek liczby harcerek bez stopnia harcerskiego i proporcjonalny 

wzrost w pozostałych grupach. W kolejnym roku jednak wskaźniki wróciły do przeciętnego 

poziomu i w drugiej połowie lat trzydziestych struktura zdobytych stopni pozostawała 

również bez większych zmian.  

 
Tabela 9. Stopnie zdobyte przez harcerki w latach 1933-1938. 

 

N % N % N % N % N % N %
samarytanki 1 491         4,3% 2 296         8,5% 1 944         4,1% 2 249         4,6% 3 663         7,1% 4 058         7,4%

pionierki 4 806         13,8% 4 937         18,4% 4 977         10,6% 5 785         11,9% 9 540         18,4% 9 939         18,1%
ochotniczki 10 493       30,2% 17 524       65,2% 19 185       40,9% 19 289       39,7% 21 328       41,2% 20 716       37,7%
bez stopnia 17 954       51,7% 2 106         7,8% 20 745       44,3% 21 266       43,8% 17 199       33,2% 20 217       36,8%

razem: 34 744       100% 26 863       100% 46 851       100% 48 589       100% 51 730       100% 54 930       100%

1938Harcerki ze stopniem: * 1933 1934 1935 1936 1937

 
(*) bez harcerek ze stopniami starszoharcerskimi ze względu na niepełne dane. 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne). 
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Wykres 2. Rozkład stopni zdobytych przez harcerki w latach 1933-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne). 

 

2.4. Metodyka zuchowa 

Początki i rozwój metodyki zuchowej 

Metodyczny ruch zuchowy stawiał sobie zadanie „oddziaływania na charakter 

i osobowość dziecka drogą wychowania przez wspólne gry, zabawy, współżycie z przyrodą 

oraz stworzenie własnego zorganizowanego zespołu”.626 

Początkowo najmłodsi członkowie ZHP nazywani byli „wilczkami” i w pracy z nimi 

wykorzystywano gry i zabawy zaczerpnięte ze skautingu angielskiego. Jednak, 

jak pisze W. Niderliński, były one oparte na „wzorach wziętych z Indii, czy też Afryki 

oraz z życia zwierząt w dżungli” – taka tematyka nie była bliska polskiej młodzieży. Ponadto  

instruktorzy, pisze dalej W. Niderliński, „również nie kwapili się do pracy z dziećmi 

poniżej 11 lat”.627 

W 1911r. Jan Mauersberger podjął pierwszą próbę dostosowania metodyki brytyjskiej 

do polskich realiów, proponując jednocześnie nazwanie najmłodszych członków 

                                                 
626 Tamże, s.264. 
627 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.92. 
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ZHP „zuchami”.628 W 1914r. Olga Małkowska utworzyła w Zakopanem gromadę 

„krasnoludków”.629  Pomysły Mauersbergera starała się uporządkować i rozwinąć w 1918r. 

Bolesława Zienkiewiczówna w książce Związek zuchów, czyli młodych harcerzy. Podręcznik 

ten nie zdobył jednak uznania.630 

W 1920r. ukazały się dyrektywy Naczelnej Komendy Skautowej, zalecane do użytku 

w pracy z drużynami wilcząt. Zalecane formy pracy okazały się jednak chybione, gdyż były 

bezkrytycznie kopiowane z przesiąkniętej wówczas charakterem militarnym metodyki 

harcerskiej. Zalecano, m.in., musztrę, ćwiczenia na sposób wojskowy, gimnastykę i pieśni.631 

Od 1922r. wprowadzono w organizacji żeńskiej słowa „obietnica” zamiast 

„przyrzecznie” i „zuch” zamiast „wilczek”. Stopnie zuchowe nazwano „gwiazdkami”.632 

Intensywne prace nad metodyką dla najmłodszych członków ZHP prowadzone były 

w 1926r. Pojawiły się wówczas opracowania metodyczne dotyczące pracy z dziećmi i ich 

rozwoju psychofizycznego: m.in. referat na konferencji w Sromowcach w 1926r. 

J. Zienkiewiczówny O zuchach oraz artykuł J. Falkowskiej Zasady prowadzenie gromad 

zuchowych. Opracowano także wymagania próby drużynowego zuchów, prawo i obietnicę 

zuchową, wymagania prób gwiazdek i sprawności zuchowych.633 Kadrę zuchową wsparto 

również zmianami w strukturze organizacyjnej. Powołano Komisję Zuchów, a następnie 

Wydział Zuchów Głównej Kwatery Żeńskiej.634 

Opracowano regulaminy obowiązujące wszystkie żeńskie gromady zuchowe 

w Polsce.635 Rozkaz GKŻ z 1926r. podawał wymagania próby na  gwiazdki zuchowe i ustalał 

brzmienie Obietnicy Zuchowej na: „Obiecuję być dobrym zuchem pierwszej (drugiej itd.) 

gwiazdki”. Obietnicę każdy zuch powtarzać miał przy zdobyciu kolejnej gwiazdki.636 

W 1927r. w Lubowidzu pod Lidzbarkiem zwołana została I Konferencja Instruktorek 

Zuchowych, która obradowała także nad obrzędowością i koloniami zuchowymi.637 

Zorganizowano również pierwszy kurs dla drużynowych zuchów. „W tej dziedzinie –

pisze H. Dydyńska-Paszkowska – harcerki wyprzedziły o kilka lat ruch męski”.638 Dlatego 

też  pojawił się zapewne pomysł przejęcia przez żeński ruch zuchowy męskich gromad 
                                                 

628 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.10. 
629 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.414. 
630 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.10. 
631 „Skaut”, nr 3, 1 marca 1920r., s.33-34 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.117. 
632 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.414. 
633 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.69-70. 
634 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.103. 
635 W 1926r. było w ZHP 37 żeńskich gromad zuchowych. Zob. L. Dmytrowski, dz. cyt., s.12. 
636 Rozkaz GKŻ L.1 z 12 lutego 1926r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1926, nr 3, s.4. 
637 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.14. 
638 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.121. 
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wilczęcych. Nie doszło do jego realizacji, gdyż – jak pisze L. Dmytrowski – „zbyt wielkie 

były jeszcze różnice w metodyce i tematyce zabaw. Pewną rolę odegrały także ambicje 

instruktorów, którzy w obawie, aby ta koncepcja nie została urzeczywistniona, przyśpieszyli 

prace nad przekształceniem gromad wilczęcych w gromady zuchowe chłopców”.639 

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych tworzone były różne projekty dalszej 

reformy metodyki zuchowej. Pojawiały się też lokalne rozwiązania metodyczne – w 1929r. 

w Wyszkowie realizowano inne od powszechnych wymagania prób na gwiazdki zuchowe.640 

W 1929r. w „Na Tropie” ukazało się w odcinakach opowiadanie A. Kamińskiego 

Jak Antek Cwaniak wilczków kształcił oraz artykuł Dlaczego dawniej były wilczęta, a teraz 

są zuchy? W latach 1930-31 podczas zuchowych kursów wigierskich, prowadzonych 

przez A. Kamińskiego, zapoczątkowano pracę z nową metodyką zuchową – wprowadzono 

zabawy tematyczne i całe cykle zabaw i gier. Wykorzystano przy tym naturalne dla dzieci 

zabawy w  „marynarzy”, „strażaków” itp.641 „Październik 1931r. – pisał A. Kamiński – 

był miesiącem przełomowym dla ruchu zuchowego w organizacji harcerzy, gdyż wtedy 

właśnie specjalna komisja Głównej Kwatery ukończyła kilkutygodniowe prace i przedstawiła 

regulaminy zuchowe, inicjujące przekształcenie gromad wilczęcych w zuchowe gromady 

chłopięce”.642 

W 1930r. w „Harcmistrzu” opublikowany został przez Wydział Programowy projekt 

prób, który przewidywał nazwanie całego pionu najmłodszych członków ZHP „wilczętami”, 

a nazwę „zuchy” rezerwował dla chłopców posiadających najwyższy stopień wilczęcy.643 

Ostatecznie w 1932r. funkcjonowały 3 stopnie zuchowe; realizowano próbę na zucha 

(zakończoną przyznaniem stopnia zucha) oraz próby zucha z I i z II gwiazdką.644 

W tym też roku w „Harcmistrzu” zabrał głos A. Kamiński, krytycznie wypowiadając się 

o kadrze pracującej z zuchami, która według niego bezrefleksyjnie stosuje w swojej pracy  

formy harcerskie przeznaczone dla starszych dzieci — „a zuchy to nie są harcerze.  Przeciwko 

tej prawdzie grzeszą — jak obserwuję — wszystkie gromady prowadzone przez harcerzy. 

I to na wielorakich odcinkach prac zuchowych. Winną tu jest przede wszystkim brak 

wyobraźni wodzów zuchowych, którzy — gdy nie dostaną do rąk wyraźnych rozkazów, 

programów i regulaminów — uzupełniają te braki wzorami harcerskimi”. A. Kamiński 
                                                 

639 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.14. 
640 „Harcmistrz”, marzec-kwiecień 1929, nr 3-4, s.33. 
641 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.15. 
642 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.16. 
643 „Harcmistrz”, październik 1930, nr 10, s.113-119. 
644 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.3 z 17 lutego 1932r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1932, nr 3, s.9-13. 
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zwracał przy tym uwagę na jeszcze jeden problem kadrowy – w całej Polsce zaledwie 

siedmiu instruktorów działało w pionie zuchowym.645 We wrześniu 1930r. opracowano 

i wydano regulaminy zuchowe, obejmujące nowe prawo i obietnicę, sprawy organizacyjne 

oraz programy prób na gwiazdki i sprawności.646 

W latach 1930-1932 ukazało się wiele artykułów dotyczących metodyki zuchowej.647 

Rozkaz Naczelnika Harcerzy z marca 1933r. zniósł funkcjonującą wcześniej próbę 

„na zucha” i zmienił nazewnictwo gwiazdek zuchowych. Próba na III gwiazdkę miała 

odpowiadać dotychczasowej II, a druga – pierwszej.648 

W 1933r. ukazał się obszerny podręcznik W gromadzie zuchów, pod redakcją 

J. Zwolakowskiej, którego nakład szybko rozszedł się wśród kadry zuchowej.649  

W 1935r. w metodyce zuchowej nastąpiły duże zmiany. Ukazała się trzecia, po Antku 

Cwaniaku i Książce wodza zuchów, pozycja autorstwa A. Kamińskiego zatytułowana Krąg 

Rady.650 W „Wiadomościach Urzędowych” zostało podane zaktualizowane prawo i obietnica 

zucha – jednolite dla żeńskich i męskich gromad zuchowych651 oraz opublikowane zostały 

nowe wymagania na gwiazdki zuchowe.652 

Instrumenty metodyki zuchowej 

Wykorzystanie gwiazdek zuchowych pokazują poniższe tabele nr 10 i 11. Narzędzie 

metodyczne, jakimi były gwiazdki zuchowe, nie obejmowało w Organizacji Harcerzy ponad 

50% zuchów – choć zapewne duża część zuchów „bez gwiazdek” mogła być w trakcie 

zdobywania I gwiazdki zuchowej. W Organizacji Harcerek niemal 50% zuchów posiadało 

jakąś gwiazdkę. Ogólna struktura zdobytych gwiazdek zuchowych w latach trzydziestych, 

podobnie jak w przypadku stopni harcerskich, pozostawała stosunkowo trwała. Można 

zauważyć tutaj także pewną tendencję do zmniejszania się odsetka zuchów bez żadnej 

gwiazdki (z 64,8% w 1933r. do 54,1% w 1938r.). 

                                                 
645 A. Kamiński, ABC Ruchu Zuchowego [w:] „Harcmistrz”, październik 1932, nr 8, s.84. 
646 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.230. 
647 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.82-83. 
648 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.3/33 z 7 marca 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1933, nr 4, s.9-10. 
649 J. Zwolakowska (red.), W gromadzie zuchów, Katowice 1933  

[podaję za:] J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.82-83. 
650 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.25. 
651 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1935, nr 2, s.11.  

Nowa redakcja Prawa Zuchowego brzmiała: „1. Zuch kocha Boga i Polskę. 2. Zuch jest dzielny. 
3. Wszystkim z zuchem jest dobrze. 4. Zuch stara się być coraz lepszy”, a Obietnica Zuchowej: „Obiecuję 
być dobrym zuchem pierwszej gwiazdki (drugiej lub trzeciej)”. Wcześniejsza redakcja Prawa Zuchowego 
zatwierdzona przez NRH do użytku w męskich gromadach zuchowych zawierała tylko dwa punkty: drugi 
i trzeci. Zob. L. Dmytrowski, dz. cyt., s.23 i 21. 

652 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1935, nr 11, s.135. 



 166

 
Tabela 10. Zuchy w Organizacji Harcerzy według zdobytych gwiazdek w latach 1933-1935. 

 
1933 1934 1935

liczba wszystkich zuchów 25 185 28 269 26 194
liczba zuchów z gwiazdkami 8 980 8 501 9 469

% zuchów z gwiazdkami w ogólnej liczbie zuchów 35,7% 30,1% 36,1%
zdobyte sprawności zuchowe ogółem 4 910 6 841 12 816

sprawności zdobyte w roku sprawozdawczym 3 642 5 635 7 883
zuchów ze sprawnościami 1 268 3 135 6 303

średnia liczba sprawności przypadających na jednego zucha 3,9 2,2 2,0  
 

Źródło: Sprawozdanie NRH za 1935r. (oprac. własne).  
 

Tabela 11. Zuchy w ZHP według zdobytych gwiazdek w latach 1933-1938. 
 

zuchy z 3 
gwiazdką

zuchy z 2 
gwiazdką

zuchy z 1 
gwiazdką

zuchy bez 
gwiazdki razem:

Organizacja Harcerzy 729 2 435 5 816 16 205 25 185
Organizacja Harcerek 171 787 2 791 7 193 10 942

razem: 900 3 222 8 607 23 398 36 127
% 2,5% 8,9% 23,8% 64,8% 100%

Organizacja Harcerzy 1 432 3 655 8 422 14 760 28 269
Organizacja Harcerek 364 1 163 2 901 8 444 12 872

razem: 1 796 4 818 11 323 23 204 41 141
% 4,4% 11,7% 27,5% 56,4% 100%

Organizacja Harcerzy 1 663 4 224 7 467 12 840 26 194
Organizacja Harcerek 195 1 428 3 387 7 832 12 842

razem: 1 858 5 652 10 854 20 672 39 036
% 4,8% 14,5% 27,8% 53,0% 100%

Organizacja Harcerzy 1 119 2 694 6 504 15 629 25 946
Organizacja Harcerek 367 1 327 4 417 7 602 13 713

razem: 1 486 4 021 10 921 23 231 39 659
% 3,7% 10,1% 27,5% 58,6% 100%

Organizacja Harcerzy bd. bd. bd. bd. bd.
Organizacja Harcerek 597 2 160 4 285 7 391 14 433

razem: — — — — —
% 4,1% 15,0% 29,7% 51,2% 100,0%

Organizacja Harcerzy 1 484 4 213 8 416 17 249 31 362
Organizacja Harcerek 745 2 034 4 317 7 751 14 847

razem: 2 229 6 247 12 733 25 000 46 209
% 4,8% 13,5% 27,6% 54,1% 100%

1937

1938

1933

1934

1935

1936

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne).  
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Wykres 3. Zuchy w ZHP według zdobytych gwiazdek w latach 1933-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne). 
 

 

Do 1935r. liczba sprawności zuchowych przypadających na jednego zucha, zauważalnie 

malała (w Organizacji Harcerzy: z 3,9 w 1933r. do 2,0 w 1935r.). Dlatego też sprawności 

zuchowe w nowej edycji, która znacznie różniła się od zagranicznych sprawności „wilcząt” 

oraz od polskich sprawności harcerskich, były uznawane jako największa zdobycz 1935r. 

Przed drukiem ostatecznej redakcji były przez dwa lata wypróbowywane na licznych kursach 

oraz doświadczalnych gromadach zuchowych. Były dyskutowane także na Ogólnopolskiej 

Konferencji Zuchowej.653 W 1937r. polskie programy zuchowe były przetłumaczone na język 

francuski dla środowisk skautowych działających w Belgii i Holandii.654 

Porównanie liczby zdobytych sprawności zuchowych w Organizacji Harcerek w latach 

1935 i 1938 przedstawia tabela nr 12. 

 

                                                 
653 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.69. 
654 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.188. 
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Tabela 12. Sprawności zuchowe w latach 1935 i 1938. 
 

Lp. Sprawność 1935 1938 Zmiana
1 porządnicka 1 555 2 178 623
2 wskazidroga 679 1 392 713
3 szafarka 910 1 278 368
4 krasnoludek 741 984 243
5 mała szwaczka 447 742 295
6 miłośnik gier 76 362 286
7 tropicielka 146 338 192
8 przyjaciel roślin 173 330 157
9 śpiewaczka 32 296 264

10 skoczka — 249 —
11 opiekunka zwierząt 108 205 97
12 śnieżka 325 204 -121
13 praczka 145 201 56
14 zabawkarka 59 186 127
15 sygnalistka 73 181 108
16 rysowniczka 138 171 33
17 leśny ludek 61 164 103
18 majsterklepka 103 159 56
19 tancerka 75 146 71
20 zielarka 3 109 106
21 gimnastyczka 6 93 87
22 mała kucharka 73 88 15
23 kwiaciarka 19 87 68
24 opiekunka ptaków 8 83 75
25 wesołek 2 71 69
26 inne — 66 —
27 gęsiarka — 54 —
28 dobra siostra 35 50 15
29 ziemny ludek 45 49 4
30 łyżwiarka 19 41 22
31 miłośnik przyrody — 39 —
32 Robinson 39 36 -3
33 opiekunka dzieci — 36 —
34 ratowniczka — 24 —
35 koszałek opałek — 18 —
36 piłkarka — 17 —
37 gwiazdor aktorka — 16 —
38 mała szydełkarka — 15 —
39 grzybiarka 1 12 11
40 czyścioszka — 10 —
41 korespondentka — 0 —
42 przyjaciółka zwierząt dzikich 47 bd. —
43 rowerzystka 15 bd. —
44 guzikarka 7 bd. —
45 opiekunka drobiu 2 bd. —

razem: 6 167 10 780 4 613  
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1935 i 1938 (oprac. własne).  
 

O sposobie pracy z zuchami w gromadach rzeszowskich pisze M. Jarosińska: „Każda 

gromada miała swoją nazwę i totem z tą nazwą związany. Gromada często dzieliła się 
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na »gromadki«, składające się najczęściej z dwóch szóstek, ułatwiające organizację zabaw 

w czasie zbiórki. [...] Wszystkie gromady miały swoje zawołania, [...] Pracując i bawiąc się 

na zbiórkach, zuchy zdobywały sprawności i przygotowywały się do zdobywania kolejnych 

gwiazdek. Przyznawanie ich było zawsze bardzo uroczyste i było dużym przeżyciem 

dla zuchów. Na takie zbiórki – często robione w lecie przy ognisku, a w zimie w harcówce –

zapraszano dzieci spoza szeregów harcerstwa i wspólnie organizowano gry i zabawy, czasami 

z herbatką. Bardzo uroczyste były zbiórki pożegnalne, gdy zuchy kończyły pracę 

w gromadzie i przechodziły do drużyny harcerskiej”.655 

Rozwój liczebny pionu zuchowego, a także potrzeba analizowania skuteczności 

stosowanych narzędzi wychowawczych spowodowała powstanie w chorągwiach OH-k 

w 1938r. Inspektoratów Zuchowych, których zadaniami było: kontakty z gromadami 

w terenie, podniesienie poziomu gromad, analiza sprawności zuchowych, „majsterkowania” 

w gromadzie, zintensyfikowanie akcji kolonii zuchowych oraz podkreślenia znaczenia 

przybocznej w gromadzie dla ciągłości pracy. Ustalono wtedy również pozdrowienie 

zuchowe „Czyń dobrze!”.656 

Praca gromad zuchowych oparła się więc, przede wszystkim, na zdobywaniu 

tzw. „gwiazdek” i sprawności. Władze naczelne tak w 1938r. charakteryzowały ten system: 

„Gwiazdki I, II, III stawiają dziecku pewne wymagania, które stosownie do wieku i psychiki 

są realizacją prawa zuchowego i wymagają zdobycia szeregu umiejętności mających 

przygotować zucha do służby bliźnim i Polsce. Sprawności pozwalają dziecku podjąć prace, 

które je interesują i dają pewne usprawnienie”.657 

Ponieważ sprawności zuchowe były kluczowe dla pracy gromad, poświęcano dużo 

wysiłku na ewaluacje tego narzędzia. W OH-y Wydział Zuchów w 1938r. prowadził badania 

nad tym, które sprawności były najbardziej, a które najmniej popularne. Wyniki pokazały, 

że brak było sprawności „martwych” – zupełnie niewykorzystywanych. Kwestię dwóch 

sprawności, którymi gromady interesowały się najmniej – „zielarz” i „woźnica” – komisja 

sprawnościowa rozpatrzyła na dorocznej konferencji zuchowej i zaleciła poczynić dokładne 

obserwacje oraz drobne zmiany w regulaminie, w celu uczynienia z nich sprawności 

atrakcyjniejszych i łatwiejszych do zdobywania. Odrzucono ostatecznie projekty dwóch 

                                                 
655 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.113. 
656 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.228. 
657 Tamże, s.265. 
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innych sprawności – „husarza” i „piekarza”, przyjęto do wypróbowania projekt sprawności 

„rybaka”.658 

Wszelkie zmiany w metodyce zuchowej przeprowadzano bardzo ostrożnie 

i po wcześniejszym przetestowaniu nowych instrumentów metodycznych, czego przykładem 

było wprowadzenie w 1938r., na 2-letni okres próbny, nowych regulaminów gwiazdek 

zuchowych. Nowe wymagania na gwiazdki zuchowe były następujące: 

„Pierwszą gwiazdkę otrzymuje zuch, który: 

1) jest posłuszny, punktualny, porządny; 

2) zdobywa sprawności przerabiane w gromadzie. 

Drugą gwiazdkę otrzymuje zuch, który: 

1) jest uśmiechnięty, uprzejmy, uczynny; 

2) zdobywa sprawności przerabiane w gromadzie. 

Trzecią gwiazdkę otrzymuje zuch, który: 

1) jest śmiały, słowny, silny; 

2) zdobywa sprawności przerabiane w gromadzie”.659 

Wraz z gwiazdkami wprowadzono nowe sprawności zuchowe. Pojawiło się wówczas 

także w czasopiśmie drużynowych „W Kręgu Wodzów” wiele artykułów wspierających 

wdrażanie nowych instrumentów metodycznych.660 

Ruch zuchowy międzywojennego harcerstwa odznaczał się więc bardzo dużą 

zdolnością adaptowania się do warunków działania, co było szczególnie widoczne 

w systematycznym dostosowywaniu narzędzi metodycznych do potrzeb gromad zuchowych. 

Zmiany te były jednak starannie przygotowane i również metodycznie wdrażane. Efektem 

tego były sukcesy tego pionu wiekowego, wyrażające się w jego rozwoju liczebnym 

i opiniach, jakie zyskiwał poza granicami kraju. Przykładem tego może być udział 

10 osobowej delegacji z Polski – z A. Kamińskim na czele – w Międzynarodowej Konferencji 

Instruktorów Wilczęcych w Gilwell Park w Anglii w 1939r. Jak informuje W. Błażejewski – 

„reprezentacja polska przygotowała  kilka  referatów oraz  zademonstrowała film obrazujący 

pracę zuchów.  Na konferencję tę twórca  polskiego  ruchu zuchowego  opracował w  języku  

angielskim i wydał w Polsce, w niewielkim zresztą nakładzie, w Wydawnictwie Godziemba, 

                                                 
658 Tamże, s.122. 
659 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.39-40. 
660 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.121. 
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skrót swojej Książki wodza zuchów pod tytułem Zuchy – Polish Wolff Cubs. Cały nakład 

wysłano do Anglii”.661 

2.5. Symbolika i obrzędowość harcerska  
jako instrumenty wychowawcze 

Drogi tworzenia symboliki i obrzędowości harcerskiej 

Harcerstwo odziedziczyło po skautingu angielskim niektóre symbole (np. lilijkę 

skautową), ale wykształciło też własną obrzędowość i symbolikę. Odbywało się to dwiema 

drogami. Jedna polegała na spontanicznym rozpowszechnieniu się jakiś praktyk lokalnych, 

które następnie zostały zaakceptowane jako ogólnozwiązkowe przez władze naczelne. 

Druga droga polegała na wprowadzeniu rozwiązań – odgórnie, decyzją administracyjną 

i następnie rozpowszechnieniu ich poprzez odpowiednie rozkazy, instrukcje i dokumenty 

wewnętrzne.  

Obydwie te drogi potrafiły być równie skuteczne, czego przykładem mogą być: 

zawołanie „Czuwaj!” oraz wygląd i symbolika krzyża harcerskiego. Zawołanie „Czuwaj!” 

było hasłem Zlotu Sokolego w 1910r. w 500. rocznicę bitwy pod Grunwaldem. W literaturze 

harcerskiej pierwszy użył go A. Małkowski w książce Scouting jako system wychowania 

młodzieży z 1911r. Używano jeszcze wtedy w drużynach zawołanie „Czołem!” zaczerpnięte 

z tradycji Sokoła. W 1912r. I Żeńska Lwowska Drużyna Skautowa, której drużynową była 

O. Drahonowska, zaczęła podczas obozu wakacyjnego używać zawołania „Czuwaj!”, które 

stało się popularne i powszechnie przyjęte w polskich drużynach skautowych.662 Wkrótce 

potem nowe zawołanie przyjęło się w całej Galicji. Z kolei krzyż harcerski powstał jako 

projekt ks. K. Lutosławskiego, opracowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony w 1911r. 

przez Naczelną Komendę Skautową (NKS) w czasopiśmie „Skaut”. Projekt zajął wówczas 

III miejsce.663 Dopiero w 1913r. krzyż harcerski wykonany na podstawie tego projektu, został 

po raz pierwszy wręczony, a po połączeniu skautowych organizacji dzielnicowych w 1916r. 

zatwierdzony jako obowiązujący dla całego ZHP.664 

Oprócz praktyk i symboli ogólnozwiązkowych, występowały liczne tradycje lokalne – 

obrzędy specyficzne dla danego środowiska – np. pieśni śpiewane przy ognisku, 
                                                 

661 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.319-320. 
662 Tamże, s.38 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.68. 

Innym zawołaniem, które nie zdobyło jednak takiej popularności jak „Czuwaj!” było hasło „Czuj Duch!” 
wprowadzone na przełomie 1912/13 roku przez Bronisława Bouffałła wydawcę i redaktora warszawskiego 
pisma „Skaut”. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.68. 

663 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.359. 
664 Tamże, s.66. 
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na zakończenie dnia, uroczyste przyjęcie do drużyny poprzez „okadzanie” dymem ogniska 

nowych członków itp.665 Na wielu obozach przyjął się zwyczaj zaczerpnięty z obozu 

instruktorskiego nad Wigrami Chorągwi Warszawskiej, na którym każdy, przychodzący 

do pierwszego ogniska, przynosił ze sobą gałązkę i dorzucał ją do ognia na znak, 

że „i w obozie każdy cząstkę swej pracy i inicjatywy dorzuca do całości”.666 

Lokalne upodobania do pieśni harcerskich nie przeszkodziły w uznaniu przez wszystkie 

środowiska harcerskie hymnu obowiązującego wszystkich polskich skautów. Początkowo 

takim hymnem była „Rota” Marii Konopnickiej. Później za hymn uznano pieśń Wszystko 

co nasze Polsce oddamy, skomponowaną w 1912r. przez Olgę Drahonowską i Ignacego 

Kozielewskiego.667 Również popularna była pieśń Modlitwa Harcerska, która została 

napisana dla żeńskiej kolonii w Przysietnicy w 1919r. przez prof. Stanisława Bugajskiego 

z Nowego Sącza.668 Innym, szeroko znanym utworem stał się hejnał wieczorny 

o następującym tekście: „Idzie noc / Słońce już / Zeszło z gór / Zeszło z pól / Zeszło z mórz / 

W cichym śnie / Spocznij już / Bóg jest tuż”. Utwór ten był polskim tłumaczeniem 

dokonanym przez Olgę Małkowską. Pochodził pierwotnie ze Stanów Zjednoczonych 

Ameryki i był międzynarodową pieśnią wieczorną skautek. W latach trzydziestych 

był już znany, śpiewany lub grany na trąbkach, na zakończenie dnia, w obozach wielu 

organizacji skautowych.669 Natomiast pieśń Płonie ognisko napisał Jerzy Braun jeszcze jako 

maturzysta II Gimnazjum Klasycznego w Tarnowie.670 

Symbole i obrzędy harcerskie tworzyły wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny ZHP, 

ale miały również swoją funkcję wychowawczą – przypominały one o tym, co ważne 

i o czym należy pamiętać będąc harcerzem. Obrzędy, jeśli były autentycznie przeżywane, 

jednoczyły harcerzy wokół wspólnych idei.  

Specyficzna terminologia harcerska także powodowała poczucie przynależności 

do wyraźnie wyodrębnionej grupy młodzieżowej. Terminologia ta rozpoczęła się kształtować 

już w 1912r., kiedy to, w swojej publikacji, prof. E. Piasecki i M. Schreiber przetłumaczyli 

tekst R. Baden-Powella stosując polskie odpowiedniki, takie jak: „harcerz”, „harcmistrz”, 

„harcerstwo”, „zastępowy”, „ćwik”.671 

                                                 
665 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.161. 
666 Tamże, s.200. 
667 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.40. 
668 A nie, jak podaje I. Kozimala powołując się na inne źródła, ks. Józef Bugajski.  

Por. Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.150 oraz I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.40.  
669 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.162-163 oraz E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.162. 
670 M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.112. 
671 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.37-38. 
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Odpowiedni szacunek dla harcerskich symboli wzbudzany był także poprzez procedury 

organizacyjne. Krzyże Harcerskie były numerowane i rejestrowane na listach znajdujących 

się w komendach i w książeczkach harcerskich. Utrata krzyża była obwieszczana 

w Wiadomościach Urzędowych z podaniem numeru i nazwiska osoby, która go utraciła 

(np. zgubiła). W razie zgubienia krzyża harcerz lub harcerka mogli otrzymać nowy dopiero 

po półrocznej służbie.672 

Kontrowersje wokół obrzędów harcerskich 

W 1927r., jak podaje W. Błażejewski, „w obozownictwie pojawiły się pierwsze próby 

połączenia programu harcerskiego z obrzędowością starosłowiańską. [...] Widomym 

dokumentem tych prób był wyrzeźbiony przez jednego z uczestników [kursu instruktorskiego 

chorągwi warszawskiej nad Wigrami] piękny posąg Światowida, przystrajający odtąd co roku 

wzgórza wigierskiego obozu, a nawet demonstrowany później w Anglii na Jamboree. Próby 

te zapoczątkowały opracowanie całej obrzędowości obozowej, w której znaleźć można szereg 

pięknych momentów, jak np. zapalanie pierwszego ogniska głownią pozostałą z ogniska 

zeszłorocznego, co ma symbolizować nieprzerwaną ciągłość pracy”.673 

W 1928r. władze naczelne zabrały głos w sprawie obrzędów harcerskich, stwierdzając, 

że: „O »obrzędach« mówi się w języku ścisłym jako o formach związanych z kultem 

religijnym, nie należy tą nazwą oznaczać uroczystości chrześcijańskiego harcerstwa opartych 

na dawnych zwyczajach pogańskich. Nie należy również sztucznie wytwarzać form 

niezwiązanych ściśle z życiem obozu, a wzorując się na formach z przeszłości, trzeba 

to czynić ze znajomością rzeczy i z pietyzmem, aby nie dochodzić do dziwactw; 

nie fałszować przeszłości, z form kultu choćby pogańskiego nie urządzać humorystycznych 

przedstawień”.674 

Patroni drużyn jako narzędzie wychowawcze 

Z obrzędowością i symboliką drużyn niekiedy związane było przyjmowanie przez 

jednostki organizacyjne nazwy, barw, zawołania, godła i często obieranie patronów drużyn. 

Wszystkie te elementy mogły być wykorzystywane przez drużynowych do oddziaływań 

wychowawczych. Obieranie patronów przez drużyny nie było praktykowane w innych 

organizacjach skautowych. W osobie patrona drużyny podkreślano cechy pożądane 

do osiągnięcia i kultywowane przez harcerzy. Były to na tyle popularne narzędzia 

                                                 
672 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1927, nr 5, s.20. 
673 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.195-196. 
674 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1928, nr 7-8, s.29. 
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wychowawcze, że w 1930r. rozpoczęto akcję opracowywania bibliografii patronów drużyn 

(powieści, wspomnień, monografii i biogramów).675 W 1938r. w Organizacji Harcerek 

opracowano instrukcję w sprawie patronek drużyn harcerek oraz podjęto prace 

nad przygotowaniem listy patronek oraz źródeł życiorysów.676 Regulamin drużyny zuchów, 

harcerzy i skautów z 1938r. mówił, że „każda drużyna posiada patrona, którego wybiera 

spośród nieżyjących osób, zasłużonych dla Polski. Patron jest dla członków drużyny wzorem 

ich życia i postępowania”.677 S. Sedlaczek uzasadniał potrzebę stosowania tego narzędzia 

następująco: „prawo szkicuje ideał skauta, a wraz z postaciami bohaterów – w Polsce przede 

wszystkich patronów drużyn – dopomaga się do tego, aby obok zorganizowanego środowiska 

wychowawczego materialnego, organizować środowisko idealne, wyobrażone, 

przemawiające do fantazji chłopców i pomagające im kształtować siebie 

na typ bohaterski”.678  

Analiza 993 odpowiedzi drużynowych na ankietę przeprowadzoną w 1930r. – w sprawie 

patronów ich drużyn – pokazuje, że zdecydowanie największą popularnością cieszyły się 

postacie wodzów i generałów powstań narodowych i walk obronnych (44,2%), a najczęściej 

wybieranymi na patronów osobami były: Tadeusz Kościuszko (24%), Józef Poniatowski 

(14%) i Zawisza Czarny (10%).679  

2.6. Współzawodnictwo 

Konkursy i zawody harcerskie 

W 1923r. w ramach przygotowań do Zlotu Narodowego opracowano koncepcje 

konkursu o tytuł „Pierwszej Drużyny Harcerskiej RP”, który miał być aktualny 

aż do następnego Zlotu.680 Wraz z dyplomem Pierwszej Drużyny Harcerskiej 

Rzeczypospolitej i Związkowym Proporcem Drużyn Męskich, zwycięska drużyna dodatkowo 

otrzymywała osobną nagrodę Prezydenta RP.681 

                                                 
675 A. Krzanowski, Postaci patronów drużyn skautowych i harcerskich w latach 1911-1939  

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.116. 
676 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.221. 
677 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11  

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
678 Przypis nr 4 [w:] H. Bouchet, dz. cyt., s.65. 
679 Szerzej na ten temat zob. A. Krzanowski, Postaci..., dz. cyt., s.111-129. 
680 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.75. 
681 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.45. 
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W 1923r. roku ogłoszono także konkursy na najlepszy obóz harcerski i najlepszy raport 

z obozu.682 Nagrodą za najlepsze sprawozdanie z obozu wakacyjnego była piłka nożna,683  

a w konkursie na najlepszy obóz harcerski nagrodą był flobert (małokalibrowy karabinek).684 

Wśród konkursów i zawodów ogłoszonych przed rozpoczęciem Zlotu Narodowego 

w 1924r. były:  

 zawody o dyplom Pierwszej Drużyny Harcerskiej Rzeczypospolitej i o Związkowy 

Proporzec (osobno dla męskich i osobno dla żeńskich drużyn), 

 konkurs na dyplom „Najstarszej Drużyny Rzeczypospolitej”, 

 konkurs na najlepszy stały obóz harcerski, 

 konkurs na najlepszy raport z obozu harcerskiego, 

 konkurs na najlepszy obóz wędrowny, 

 konkurs na największą ilość dobrych wycieczek, 

 konkurs największej pomysłowości w grach ruchowych i skautowych, 

 konkurs na najlepsze stałe przedsiębiorstwo zarobkowe, 

 konkurs na najlepiej prowadzoną „pomoc wzajemną” (bratnie i siostrzane pomoce, 

antykwariaty, kasy zapomogowe i pożyczkowo-oszczędnościowe, biura pracy itp.), 

Dodatkowo ogłoszono liczne zawody i konkursy rozstrzygane w czasie Zlotu.685 

W sumie zorganizowano 10 konkursów przedzlotowych i 14 konkursów zlotowych.686 

Wśród konkursów związanych z obozami, ogłoszonych w marcu 1924r., były konkursy na: 

 najlepszy obóz stały pod namiotami, 

 najlepszą kolonię pod dachem, 

 najlepszy obóz wędrowny, 

 najlepszy obóz roboczy lub pół-roboczy, 

 najlepsze sprawozdanie z obozu stałego, wędrownego, roboczego lub kolonii, 

Nagrodami w tych konkursach były książki, floberty, dyski żelazne.687 

W ramach zawodów o tytuł Pierwszej Drużyny RP oraz Puchar Przechodni Prezydenta 

RP, drużyny mogły współzawodniczyć w konkursach uwzględniających: 

 poziom ogólny,  

 sprawność fizyczną,  

                                                 
682 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.89. 
683 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.2. 
684 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.6. 
685 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.139-140. 
686 „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.72. 
687 Rozkaz NZHP L.8 z 1 marca 1924r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1924, nr 3, s.12. 



 176

 sprawności,  

 wycieczki,  

 przedsiębiorstwa,  

 pomoc wzajemną,  

 obóz stały,  

 obóz wędrowny.688 

Zgłoszenia na poszczególne konkursy pokazywały interesujące osiągnięcia środowisk 

harcerskich w tych dziedzinach. W 1925r., np. w konkursie na „pomoc wzajemną” zgłoszono 

różne formy działalności kas oszczędnościowych drużyn. Sprawozdanie z działalności 

Harcerskiej Kasy Oszczędności przy 4. Drużynie im. Jana Kilińskiego w Bydgoszczy 

informowało, że „część pieniędzy składa się do Banku Polskiego na książeczkę oszczędności, 

wystawioną na imię skarbnika HKO [Harcerskiej Kasy Oszczędności], druha Lucjana 

Grabskiego /wkłady te są oprocentowane na 6%/ część zaś wypożyczono KDH /sklepikowi/ 

drużyny celem powiększenia jego kapitału obrotowego. Kasa Oszczędności liczyła 

31 III 1925r. 49 członków. Obroty wynosiły za dwa kwartały 364,39 zł.”689 

W ZHP w kolejnych latach przeprowadzano następujące formy współzawodnictwa: 

 Stałe zawody o pierwszeństwo drużyn i nagrodę Prezydenta RP (1924).690  

 Proporzec i Nagrodę Przechodnią Prezydenta RP (1926).691 

 Konkursy na najlepszy obóz stały, kolonię i obóz wędrowny (1925).  

W 1926r. zaniechano przeprowadzania tego typu konkursów, ze względu na trudności 

w ocenie obozów bez ich wizytacji przez te same osoby.692 

 Konkurs na najlepsze sprawozdanie z obozu wakacyjnego (1925).693  

Konkurs ten nie cieszył się jednak wielką popularnością.694 

 Konkurs dobrych wycieczek (1925).695 

 Zawody z obozownictwa obejmujące: ekwipunek (pakowanie i transport), rozbijanie 

obozu na czas.696 

                                                 
688 AAN, AZHP, Zawody o tytuł I drużyny i o nagrodę Prezydenta RP, I zawody obozowe, najlepsze 

przedsiębiorstwo drużyny. Pomoc wzajemna, sygn. 1902, s.21. 
689 Tamże, s.230. 
690 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.5. 
691 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.17. 
692 Tamże. 
693 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.9. 
694 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.16. 
695 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.213. 
696 Tamże. 
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 Konkursy fotograficzne: „Fotografujemy architekturę” oraz „Wszyscy fotografujemy” 

– zdjęcia o tematyce obozowej (1936).697 

Program II Zlotu Narodowego w Poznaniu w 1929r. oparty był na wielu zawodach 

i konkursach, których tematyką było: 

„1.  Najlepsze sprawozdanie z pracy drużyny. 

2.  Najlepsze wyposażenie drużyny i osobiste. 

3.  Najlepsze obozowanie; 

a)  zawody na szybkość w urządzaniu się, 

b)  zachowanie się w obozie. 

4.  Swojszczyzna. 

5.  Praca dla całego obozu. 

6.  Samarytanka. 

7.  Sygnalizacja. 

8.  Pionierka. 

9.  Harcerski bieg z przeszkodami. 

10.  Wycieczka 24-godzinna piesza. 

11.  Wycieczka 24-godzinna kolarska. 

12.  Śpiew. 

13.  Muzyka. 

14.  Tańce narodowe”.698 

Do tego, jak informuje W. Błażejewski, dołączono jeszcze zawody sportowe w różnych 

konkurencjach, które zajęły kilka dni oraz II Związkowe Harcerskie Zawody Strzeleckie.699 

 

Zastrzeżenia do współzawodnictwa harcerskiego 

W czerwcu 1925r. przeprowadzono Zawody Związkowe w Nadkolu nad Liwcem. 

Opisuje je W. Błażejewski: „ostateczne wyniki współzawodnictwa nie zadowoliły 

wszystkich. Wkradł się doń czynnik nieharcerskiej rywalizacji. Ukazała się nawet w pewnym 

piśmie notatka o stronniczości jednego z sędziów. Mimo więc, że zawody takie mogły wnieść 

dużo nowych pomysłów do akcji obozowej – nie zorganizowano ich już w roku następnym, 

ustalając, że będzie się je ogłaszać jedynie w czasie zlotów”.700 

                                                 
697 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1936, nr 7, s.112. 
698 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.213-214. 
699 Tamże. 
700 Tamże, s.181-182. 
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O roli współzawodnictwa w wychowaniu dyskutowano na dwóch kolejnych 

konferencjach w 1926r. i 1927r. W jednej z uchwał stwierdzano: „Pomimo licznych 

niebezpieczeństw, grożących charakterowi młodzieży przy stosowaniu współzawodnictwa, 

konferencja uważa je za ważny czynnik wychowawczy, który podnosi sprawność drużyn, 

wydobywa maksimum wysiłku i budzi chęć osiągnięcia coraz doskonalszych wyników pracy. 

Aby uniknąć ujemnych skutków współzawodnictwa należy: 

1) wychować młodzież tak, aby umiała zwyciężać po rycersku i pogodnie przegrywać,  

2) unikać zawodów indywidualnych,  

3) znieść zawody o pierwszeństwo drużyn,  

4) przy organizowaniu zawodów czuwać nad tym, by do danych zawodów stawały drużyny 

mniej więcej równych sił i z bezwzględnością przestrzegać prawideł gry oraz dbać 

o bezstronność i obiektywizm sędziów,  

5) przy ocenie wyników należy brać pod uwagę dokładność, estetykę i styl wykonania,  

6) celem złagodzenia napięcia nerwowego współzawodników należy zawody traktować 

jako rzecz zwykłą i idącą po linii normalnej pracy harcerskiej,  

7) w zawodach harcerskich nie chodzi o wykazanie wyższości nad innymi, lecz 

o dociągnięcie się do jak najwyższego poziomu, przeto w jednych i tych samych zawodach 

kilku zawodników może osiągnąć wyniki najlepsze”.701 

Na II Ogólnopolskim Zlocie Harcerek w Rybienku w lipcu 1928r. „postanowiono 

nie przyznawać pierwszeństwa żadnej drużynie, ani za całość pracy, ani w poszczególnych 

zawodach, a to dla uniknięcia ujemnych skutków współzawodnictwa – aby nie zniechęcać 

słabszych, a silniejszych w dążeniu do doskonałości nie powstrzymać. Każda z drużyn 

musiała obowiązkowo stanąć do zawodów z obozownictwa, gier polowych lub jednego 

z wywiadów (krajoznawczy, przyrodniczy i terenoznawczy), do gry sportowej i wieloboju. 

Poza tym wybór zawodów był dowolny”.702 

Pod koniec lat dwudziestych również w innych organizacjach skautowych odchodziło 

się od współzawodnictwa „rankingowego”. Na III Jamboree w 1929r. zrezygnowano 

z zawodów o tytuł najlepszej drużyny świata. Zorganizowano zamiast tego dużą liczbę 

pokazów różnych reprezentacji.703 

                                                 
701 [cytat za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.152. 
702 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.203-204. 
703 Tamże, s.216-218. 
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Współzawodnictwo harcerskie w latach trzydziestych  

W latach 1928-1932 stosowano z powodzeniem współzawodnictwo w drużynie 

specjalnej  „dla trudnych chłopców”, działającej w internacie przy Szkole Powszechnej 

Nr 178. Drużyna posiadała najwyższą kategorię „A”. Jak informowano w „Harcmistrzu” 

współzawodnictwo zastępów dawało dobre wyniki.”704 

Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.2 z 15 stycznia 1936r. w sprawie nagrody wędrownej 

za najlepszy wynik pracy Kresowej Drużyny Harcerzy zatwierdzony został regulamin tejże 

nagrody, który jako wskaźniki wykorzystywał: stopnie, sprawności, poziom wyszkolenia 

z zakresu w.f. i p.w., odznaki: POS, OS, PZN, pływacką, kajakową, kolarską łyżwiarskie, 

łuczniczą, udział w obozach, kursach itp., udział w akcji społecznej i oświatowej na terenie 

Korpusu Ochrony Pogranicza (KOP), współpracę z innymi organizacjami.705 

Współzawodnictwo stosowano również lokalnie. Jak informuje R. Kupper, Chorągiew 

Warszawska ZHP wybierała spośród wszystkich najlepszych drużyn – pięć, które tworzyły 

„Hufiec Reprezentacyjny”. Drużynom wchodzącym w skład tego hufca przysługiwał tytuł 

„drużyna mistrzowska”.706 Natomiast w 1938r. Chorągiew Wielkopolska przeprowadziła 

chorągwianą grę między hufcami o nazwę „hufca najlepiej usprawnionego”.707 Na poziomie 

drużyn współzawodnictwo realizowane było, np. poprzez przyznawanie zastępowi, który 

zdobył trzykrotnie I miejsce w konkursie na najlepszy zastęp, nazwy „Orłów” oraz 

proporczyka z białym orłem na czerwonym tle.708 

Współzawodnictwo było więc stosowane z różną intensywnością w ZHP, w całym 

okresie międzywojennym. Zmieniała się rola, jaką mu przyznawano w harcerskiej metodzie 

wychowawczej: „od umiarkowanego jego zalecania i organizowania, przez ostry kurs przeciw 

zawodom – w znacznym stopniu pod wpływem zagranicy – aż do »Wyścigu Pracy« 

wprowadzającego współzawodnictwo wszystkich drużyn, kierowane centralnie [1936r.]”.709 

                                                 
704 „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.20. 
705 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1936, nr 2, s.28-29. 
706 R. Kupper, dz. cyt., s.53. 
707 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.262. 
708 70 lat..., dz. cyt., s.19. 
709 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.40. Szerzej na temat „Wyścigu Pracy” w rozdziale 

Członkowie i rozwój liczebny organizacji  
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3. Program i formy pracy drużyn 

1.1. Inicjatywy programowe i techniki harcerskie 

Inicjatywy programowe 

Program realizowany w drużynach harcerskich przechodził dużą ewolucję. 

W pierwszych latach, poprzedzających powstanie ZHP, aktywność członków drużyn męskich 

nakierowana była w znacznym stopni na przygotowania do wysiłku militarnego. 

Stąd informacje o lekcjach fechtunku, wykładach taktyki i kartografii i innych tego typu 

elementach programu.710 Z czasem program drużyn zaczął koncentrować się na problemach 

społecznych i potrzebach lokalnych, w czym przodowały z kolei harcerki. Wymienić można 

następujące przykłady inicjatyw programowych drużyn tego typu: 

 pomoc bezrobotnym (zbiórki odzieży, podręczników, zeszytów, pomocy 

szkolnych, żywności i środków finansowych);711 

 organizację zabaw (np. choinkowych); prowadzenie świetlic dla dzieci z biednych 

rodzin;712 

 zbiórki książek i czasopism do bibliotek wiejskich;713 

 zbiórki kartek świątecznych dla żołnierzy;714 

 organizację imprez kulturalnych (opłatków, zabaw harcerskich itp.);715 

 naukę języka polskiego (na Górnym Śląsku) i historii kraju;716 

 starszoharcerskie, koedukacyjne kominki zimowe, wycieczki, wieczory 

świetlicowe, wspólne wyjścia do teatru;717 

 opiekę nad ogrodami miejskimi; opiekę nad grobami żołnierskimi;718 

Specyficzną inicjatywą programową były obchody Dnia Myśli Braterskiej, na które 

składało się: poznawanie innych krajów i organizacji skautowych, wymiana korespondencji 

ze skautami;719 a od 1932r. niewielki datek (10 groszy) składany na rzecz potrzeb 

                                                 
710 A. Wasilewski, Zarys dziejów Wileńskiej Chorągwi Harcerzy, Warszawa 1978, s.2-7 [maszynopis 

w Bibliotece GK ZHP] [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.67. 
711 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.154. 
712 Tamże, s.168. 
713 Tamże, s.177. 
714 Tamże. 
715 Tamże, s.220-221. 
716 W. Niderliński, Początki ruchu..., dz. cyt., s.12-13. 
717 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.101-102. 
718 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.74. 
719 Dzień Myśli Braterskiej ustalono na konferencji instruktorskiej w 1926r. na 22 lutego – w rocznicę urodzin 

Roberta Baden-Powella (22 lutego 1857r.) i Olave Baden-Powell (22 lutego 1889r.) Zob. H. Dydyńska-
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Światowego Biura Skautowego.720 W 1938 r. Biuro Światowe, częściowo dzięki wpływom ze 

składek na Dzień Myśli Braterskiej, otworzyło w Londynie hotel dla podróżujących skautek 

„Our Ark”.721 

Wiele chorągwi wykazywało własne inicjatywy programowe, kierując się 

niejednokrotnie długoletnimi planami strategicznymi. I tak w Organizacji Harcerek w 1938r.: 

Chorągiew Kielecka zorganizowała całoroczną grę drużynowych jako „próbę wytrzymałości 

i zdobywania ekwipunku”. W Chorągwi Krakowskiej Komenda Chorągwi pracowała 

na podstawie trzyletniego planu, opracowanego przez Komendę i instruktorów chorągwi.722 

Program ten miał na celu: „podniesienie poziomu wyrobienia grona starszyzny, podniesienie 

poziomu jednostek organizacyjnych, właściwe ujęcie programowe i organizacyjne podjętej 

służby chorągwi, realizację wychowania gospodarczego chorągwi, usprawnienie 

organizacyjne chorągwi”. Hufce pracowały samodzielne.723 

Chorągiew Lwowska prowadziła akcję programową: „Praca dla szkoły w 20-letnią rocznicę 

odzyskania Niepodległości Polski”. „W dniu 11 listopada 1938r. odbyło się 38 poranków 

zorganizowanych przez drużyny drużynowych dla dzieci wiejskich szkól, tyleż szkół 

otrzymało pomoce naukowe, książki itp., zebrane lub wykonane przez harcerki”.724 

Chorągiew Wołyńska przyjęła 5-letnie wytyczne dla Komendy Chorągwi. W 1938r. 

koncentrowała swój program na „przysposobieniu do obrony kraju i usprawnieniu”, 

a w 1939r. na „wyrobieniu gospodarczym”.725 

Techniki harcerskie 

Techniki harcerskie były stałym elementem programu pracy drużyn. Stanowiły 

podstawową, śródroczną i wakacyjną aktywność drużyn harcerskich oraz powiązane były 

z wieloma wymaganiami na stopnie i sprawności harcerskie. Bardziej zawansowane 

umiejętności zdobywane były na specjalnych kursach. W Organizacji Harcerek, np.  w 1938r. 

zorganizowano: 52 kursy samarytańskie, 15 kursów łączności, 5 kursów terenoznawstwa.726 

                                                                                                                                                       
Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu skautowym [w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-
1939..., dz. cyt., s.278. 

720 Tamże, s.279. 
721 Tamże, s.280-281. 
722 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.249. 
723 Tamże, s.250. 
724 Tamże, s.253. 
725 Tamże, s.262. 
726 Tamże, s.272. 
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Do szeroko pojętych technik harcerskich – rozumianych tu jako dziedziny wiedzy 

i umiejętności, które harcerz i harcerka musieli opanować w stopniu odpowiednim do płci, 

wieku i indywidualnych możliwości – można było zaliczyć: 

 ratownictwo (samarytanka) – kursy pierwszej pomocy727, opieka nad chorymi, 

ratowanie ludzi z ognia, wody, zatrutych gazami, podczas paniki i wypadków 

ulicznych;728 

 terenoznawstwo – czytanie map, szkice terenu, orientacja w terenie według map, 

kompasu, słońca, gwiazd itp., wiadomości o pogodzie;729 

 obozownictwo i pionierka – budowa kuchni polowych, szałasów, prace linowe, 

budowa urządzeń obozowych, a także naprawa i budowa nowych kładek, tratw, 

mostów, ogrodzeń,730 robienie materaców, gotowanie, palenie ognisk, ocena 

odległości i wysokości;731 

 tropienie – rozpoznawanie śladów pojazdów, ludzi, zwierząt, ptaków, 

posługiwaniu się znakami terenowymi,732 obserwacje i zapamiętywanie 

przedmiotów, ćwiczenia słuchu, wzroku i węchu;733 

 łączność – sygnalizacja, alfabet Morse’a, alfabet semaforowy; 

Musztra 

Musztra była również niekiedy zaliczana w Polsce do technik harcerskich i często – 

szczególnie w pierwszych latach działania skautingu na ziemiach polskich – była uważana, 

za nieodłączny element programu i metody wychowawczej. Miało to swoje odzwierciedlenie 

już w regulaminie pierwszej drużyny skautowej działającej przy „Sokole”. Według niego, 

celem drużyny było „zaprawianie młodzieży polskiej do służby obywatelskiej oraz rozwoju 

dzielności fizycznej [...]” a środkiem prowadzącym do tego celu miała być, między innymi, 

właśnie musztra.734 Często również działalność drużyn harcerek, szczególnie w pierwszych 

latach ich istnienia, jak zauważały wizytatorki środowisk, ograniczała się również do „gawęd 
                                                 

727 Niektóre kursy ratowniczo-sanitarne trwały nawet trzy miesiące, były prowadzone przez lekarzy i kończyły 
się egzaminem komisyjnym, po zaliczeniu którego, przyznawano sprawności: ratownika, samarytanina, 
pielęgniarza i służby ambulansowej oraz absolwenci otrzymali świadectwa ukończenia kursu wystawione 
przez Zarząd Oddziału. Zob. I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.169  
oraz H. Arciszewska-Jakubowska, dz. cyt., s.141. 

728 A. Małkowski, Scouting jako system wychowania młodzieży, Lwów 1911, s.4-10  
[podaję za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.235-236. 

729 Tamże, s.235-236. 
730 W. Nekrasz, Pionierka harcerska, Warszawa 1921, s.162-163. 
731 A. Małkowski, Scouting jako system..., dz. cyt., s.235-236. 
732 T. Sopoćko, O. Grzymałowski, Na tropach ludzi i zwierzą. Podręcznik dla harcerzy, Warszawa 1925. 
733 A. Małkowski, Scouting jako system..., dz. cyt., s.235-236. 
734 Regulamin drużyn młodzieży sokolej. Uchwalony na posiedzeniu wydziału „Sokoła-Macierzy” 

we Lwowie z dnia 19 marca 1910r. [podaję za:] H. Bagiński, dz. cyt., s.20. 
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i musztry”.735 Czesław Jankowski opisując pierwsze środowiska warszawskie stwierdzał: 

„Gimnastyka i musztra, stanowiące wówczas podstawę pracy wychowawczej Sokoła, 

pierwotnie przyjęte były przez młodzież z wielkim zapałem. Jednakże wkrótce, jakkolwiek 

prowadzone przez bardzo gorących patriotów i zacnych ludzi, straciły dla młodzieży 

urok [...]”.736 

Odmienne jednak opinie na temat musztry miały kluczowe postacie dla skautingu 

i harcerstwa — gen. R. Baden-Powell i A. Małkowski. W relacji ze Zlotu Skautów 

w Birmingham w 1913r., A. Małkowski opisał następującą sytuację: „[...] spytaliśmy się, 

jak mamy się zachować, aby odpowiedzieć pragnieniom gen. Baden-Powella – pan Cameron 

odpowiedział, że Skaut Naczelny najmniej ceni w drużynach skautowych musztrę i że jeśli 

chcemy sprawić mu przyjemność, niech nasz oddział da przed nim jakiś popis skautowy, 

a przy raporcie nie stoi w dwurzędzie wojskowym według wzrostu, lecz niezależnie 

od wzrostu w logicznie utworzonych patrolach skautowych. Do musztry wystarczą 

nieokrzesani żołnierze – skautów na coś więcej stać powinno – ale nasz oddział, ze wstydem 

przyznać musieliśmy, nie został przygotowany na nic lepszego oprócz gimnastyki, musztry 

i formacji wojskowej [...]”.737 Mimo niechęci samego Baden-Powella do przerostu znaczenia 

musztry,  jeszcze w 1939r. można spotkać sformułowania błędnie, jak się okazuje, 

przyznające musztrze istotną rolę w baden-powellowskiej koncepcji skautingu – A. Gromski 

pisał np., że „[...] metoda pracy w obydwu drużynach opiera się ściśle o wzory baden-

powellowskie, wykazuje bardzo dużo musztry [...]”.738 Tymczasem Baden-Powell pisał 

wprost, że „należy się sprzeciwiać musztrze, ponieważ drugorzędny drużynowy albo nie umie 

dojrzeć wyższego celu Skautingu (mianowicie wyrobienia indywidualności) albo nie mając 

dość oryginalności w realizowaniu tego celu, nawet jeśli go dostrzega, zwraca się 

ku musztrze, jako łatwemu sposobowi wyrobienia u chłopców pewnego rodzaju postawy 

dla pokazania ich na defiladzie”.739 

W 1936r. Wydział Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego ukończył 

pracę nad nowym regulaminem musztry harcerskiej.740 O musztrze harcerskiej pisano 

w okólnikach Lwowskiej Komendy Chorągwi Harcerek, że jest to „jedno z ćwiczeń 

harcerskich”, które powinno być obecne na każdej zbiórce, gdyż „postawa dziewczyny i jej 
                                                 

735 Z. Podhorska, dz. cyt., s.66. 
736 C. Jankowski, Pierwsi harcerze w Warszawie [w:] „Skaut”, Lwów 1935, T. XXII, nr 304  

[cytuję za:] M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.44. 
737 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.190. 
738 A. Gromski, Historia harcerstwa męskiego w Rzeszowie, Rzeszów 1939, s.12. 
739 R. Baden-Powell, Wskazówki..., dz. cyt., s.66. 
740 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.159. 
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ruchy odzwierciedlają zrozumienie idei harcerskiej”.741 Takie ideologiczne uzasadnienie 

ćwiczenia musztry było, między innymi, pozostałością wpływów wojskowych na tworzący 

się ruch polskiego harcerstwa. Jeden z pierwszych podręczników harcerskich, dotyczący 

pracy z drużyną, pisany zresztą przez byłego wojskowego – A. Pawełka – był wyraźnie 

przesiąknięty licznymi elementami militarnymi w programie pracy i pewnym wojskowym 

drylem. Dobrym tego przykładem wydaje się być następujący fragment: „Przed odmarszem 

zbiórka, ale energiczna, stanowcza, szybka: zbiórka! przejście do czwórek i marsz. Chwilę 

bacznie, potem swobodnie. Gdy z terenu zejdzie na szosę, poprawić szyk, wyrównać nogę, 

wytrzymać miarowy krok i ryknąć sobie Jak to na wojence ładnie!”.742 Co ciekawe, nawet 

w Programie przysposobienia wojskowego dla szkół, opracowanym w 1924r. 

przez Ministerstwo Spraw Wojskowych, zalecano żeby „musztrę stosować minimalnie, 

aby dać tylko pojęcie o wymaganiach w wojsku, a nie wyrabiać zbędnej w tych warunkach 

doskonałości postaw i ruchów. Przerabiać ją w jak najkonieczniejszym zakresie 

przy odpowiedniej sposobności, a nie poświęcać na to specjalnego czasu”.743 

Nadrzędne cele programu drużyn 

Jednak również u A. Pawełka, można znaleźć pierwszą krytykę tradycyjnych technik 

harcerskich i skierowanie uwagi na praktyczne umiejętności życiowe — „Niech nasz harcerz 

naprawdę będzie zuchem i niech umie coś pożytecznego. Zamiast wprawiania się 

w sygnalizację, niech lepiej uczy się jeździć konno lub na rowerze, zamiast bronić 

Mafekingu, niech się nauczy pływać i wiosłować, zamiast tajnego znaku, niech potrafi zabić 

gwóźdź bez zagięcia!”.744 W takim samym duchu pisał również Roland Philipps — „system 

sprawności ma na celu nie tylko zachęcić chłopców do pracy nad sprawnościami 

i do zdobywania ich, ale także dąży do jak najczęstszego zużytkowania umiejętności 

sprawnościowych w życiu”.745  

Zbytnie skoncentrowanie programu drużyn na różnych technikach harcerskich – 

nie tylko na musztrze – niosło za sobą ryzyko zagubienia ich nadrzędnych celów 

wychowawczych. Ostrzegał przed tym już w 1921r. W. Nekrasz, opisując początki pracy 

w Polsce z „pionierką harcerską”, gdzie stwierdzał: „Naśladowaliśmy głównie Anglików 

                                                 
741 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.2. 
742 A. Pawełek, Młoda drużyna..., dz. cyt., s.150. 
743 Program przysposobienia wojskowego dla szkół – Rozkaz MSWojsk. Oddz. III. Szt. Gen. L. 6087/P.W. z 5 IX 

1924r., Centralne Archiwum Wojskowe w Rembertowie, zesp. Oddz. III Sz. Gen., sygn. 303.5.158, s.338-
339 [cytuję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.161. 

744 A. Pawełek, Młoda drużyna..., dz. cyt., s.159. 
745 R. E. Philipps, dz. cyt., s.31. 
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i pod tym względem prawie bez zmian przyjęliśmy ich programy, co gorsza, chwyciliśmy się 

gównie techniki przedmiotu, nie zgłębiając jego wartości wychowawczych”.746 Nie oznaczało 

to jednak, że harcerstwo nie potrafiło skorzystać twórczo z dobrych praktyk stosowanych 

w innych organizacjach skautowych. Przykładem może tu być włączenie do polskiego 

podręcznika pionierki harcerskiej opisu budowy tratwy żaglowej, zaczerpniętego 

z podręcznika skautów amerykańskich D. C. Beard’a pt. Boat Building and Boating.747  

Jeszcze szerzej problem dominacji umiejętności technicznych nad celami 

wychowawczymi ujmował F. Foerster na przykładzie wczesnego skautingu niemieckiego — 

„kto tylko w lesie umie odnajdywać drogę, a we własnym domu nie umie odnaleźć nowych 

dróg dla swych obowiązków, odpowiedzialności, pomocy i miłości, ten bynajmniej nie jest 

człowiekiem, odnajdującym drogę (Pfadfinder), lecz raczej człowiekiem, który ją gubi 

(Pfadverlierer)”.748 Dlatego również L. Ungeheuer pisał w Próbie wodzów w 1935r. — 

„musimy pamiętać, że technika odgrywa w harcerstwie raczej rolę środka niż celu”.749 

Obok zaplanowanych, konkretnych działań programowych podkreślano także potrzebę 

spotkań drużyny, na których „szarżę zostawia się za drzwiami” i „nie mówi się 

o harcerstwie”. Na takich „wieczorach klubowych” nie powinno być „napięcia uwagi, 

załatwiania pilnych spraw, kłopotania się”.750 Takie nieformalne spotkania drużyny zalecano 

organizować raz w tygodniu. W naturalny sposób miały one pomagać w umacnianiu więzi 

między członkami drużyny, a w konsekwencji ułatwiać budowanie w przyszłości optymalnie 

dobranych małych grup zadaniowych, zastępu zastępowych, itp.751 Sugerowano również 

jednak, żeby w drużynie złożonej tylko z początkujących zastępów, wystrzegać się zbytniego 

rozwoju drużynowej działalności świetlicowej — „istota pracy drużyny to system zastępowy. 

[...] Zastępy nie mogą być wprawdzie zostawione same sobie [...] ale fatalnym byłoby 

przesadzić pod tym względem i nie dać zastępom pola do rozwinięcia ich samodzielności”.752 

                                                 
746 W. Nekrasz, Pionierka harcerska, Warszawa 1921, s.5. 
747 Tamże, s.107. 
748 Pfadfinder to niemiecki odpowiednik polskiego harcerza. Zob. F. W. Foerster, dz. cyt., s.165. 
749 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.25. 
750 J. Dąbrowski, W świetlicy harcerskiej, Warszawa 1935, s.44. 
751 Tamże, s.45. 
752 Tamże, s.72. 
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1.2. Innowacyjność w harcerstwie i w skautingu, 
a atrakcyjność programowa drużyn 

Innowacyjność w metodzie wychowawczej 

Harcerstwo przedwojenne interesowało się tym co nowe, śledziło rozwój nauki, starało 

się w miarę możliwości wykorzystywać do celów harcerstwa odkrycia z różnych dziedzin. 

Bardzo często harcerze byli pionierami całkiem nowych kierunków wiedzy i umiejętności, 

czego najlepszym przykładem jest rozwój specjalności wodnych i lotniczych. Harcerstwo 

pierwsze też interesowało się nowymi dziedzinami, które dopiero wiele lat później zyskały 

w Polsce na popularności.  

Samo zastosowanie skautowych metod na przykład do pracy z tzw. trudną młodzieżą 

mogło już wówczas, samo w sobie, być bardzo innowacyjne. Najlepszym przykładem tego, 

jak wprowadzenie metod i programów skautowych mogło diametralnie zmienić sytuację 

młodzieży i wpłynąć na efekty wychowawcze, było zastosowanie skautingu w więziennictwie 

do resocjalizacji nieletnich na Cejlonie i w Indiach. R. Baden-Powell przedstawił w 1929r. 

sprawozdanie z wizytacji jednego z takich więzień, które brzmiało następująco:  

„Następnie przybyliśmy do więzienia, którego zarządca prowadzi najbardziej godną uwagi, 

jak sądzę, na świecie drużynę starszych skautów (Rovers). Zarządca jest drużynowym, 

a reszta członków drużyny to więźniowie z wyrokami na dwa lata i wyżej. Zastępowym 

jednego zastępu jest morderca, skazany na 20 lat, ale tak dzielny, jak tylko sobie życzycie 

i istotnie bardzo dobry skaut. Zastępy nocują razem w długiej szopie, którą nazywają 

»jaskinią włóczęgów«; wygląda to na wszystko, lecz nie na więzienie. Dyscyplinę utrzymuje 

rada drużyny, program skautowy doprowadzono do takiego szczytu, że niedawno pewna ilość 

więźniów wyszła z więzienia bez straży na wycieczkę, wymaganą przy próbie na pierwszy 

stopień. Kilku wybranych wkrótce uda się na kurs Gillwellowski. Czy to nie jest godne 

podziwu i czy nie stwierdza, że zaufać człowiekowi, nawet kryminaliście, znaczy uczynić 

go zasługującym na zaufanie. Ćwiczenia skautowe trwają cały tydzień – szkolne zajęcia 

obowiązkowe są rano; następnie, po południu – roboty ręczne na oznaki sprawności, 

jako zachęcenie do pracy. Np. ktoś dał drużynie stary automobil i jeden zastęp uczył się 

na nim. Chłopcy byli straszliwie chciwi wiedzy, mając nadzieję uzyskana zajęcia szofera, 

gdy zostaną zwolnieni. Wieczorem są nieobowiązkowe lekcje angielskiego udzielane 

przez wykształconych więźniów, a zarządca opowiadał,  że zwykle wszyscy skauci – 

więźniowie biorą w nich udział. Współzawodnictwo międzyzastępowe i »esprit de corps« 

zajęły miejsca samotnego zamknięcia i wyśmiewania każdego porządnie i ciężko 
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pracującego, wynik tego śmiałego eksperymentu jest taki, że liczba powtórnych przestępstw 

spadła z około 67% do ok. 3%”.753 

W sprawozdaniach indyjskiej, żeńskiej organizacji skautowej można było znaleźć informację, 

że choć w kraju zamieszkiwało 24 narodowości, „dziewczęta różnych, często zwalczających 

się sekt i kast, pod błękitnym skautowym sztandarem razem ćwiczą, bawią się, 

współpracują”. W Indiach działała również gromada zuchów wśród trędowatych oraz drużyna 

w więzieniu kobiecym.754 

W Stanach Zjednoczonych w Chicago, w drugiej połowie lat trzydziestych, wysoka 

przestępczość wśród nieletnich (18 000 incydentów rocznie) spowodowała, że w raporcie 

znalazły się wyliczenia, mówiące, że „dziecko przestępcze kosztuje mieszkańców Chicago 

2075 franków, gdy skaut kosztuje tylko 171,75”.755 

Przykładem innowacyjnego zastosowania metody harcerskiej w Polsce może być 

drużyna specjalna, założona w 1928r. przy Szkole Powszechnej Nr 178 „dla trudnych 

chłopców”. Drużyna działała w internacie. Posiadała najwyższą kategorię – „A”. 

Jak informowano w „Harcmistrzu”, współzawodnictwo zastępów dawało dobre wyniki.756 

Innowacyjność w organizacji i programie 

Harcerstwo próbowało również odkrywać zupełnie nowe dziedziny wiedzy 

i umiejętności. W jednym z pierwszych podręczników pracy harcerskiej – A. Pawełka – 

z 1921r., zawarte zostały wskazówki, które niewiele różnią się od tych, które dziś otrzymać 

można od trenerów programowania neurolingwistycznego757 — „jeżeli w człowieka można 

wmówić coś, na przykład chorobę albo głupotę – to i człowiek sam może w siebie wmówić 

wiele rzeczy. Tylko po co wmawiać w siebie, że się jest niedołężnym, nieszczęśliwym, 

słabym – kiedy można wmówić w siebie, że się jest dzielnym, silnym, że mnie się wszystko 

udaje. [...] Zróbcie sobie doświadczenie. Stańcie przed lustrem i zróbcie ponurą, gniewną 

minę. Wytrzymajmy tak dobrą minutę, a zobaczycie, że się w was coś zacznie burzyć 

naprawdę. Odwrotnie, zróbcie minę pełną rozczulenia, smutku i żalu, a zobaczycie, że łzy 

zakręcą się wam w oczach. [...] Nośmy w sobie broń wiecznej gotowości i raźności, wiecznej 

chęci tworzenia i pogody ducha”.758 

                                                 
753 R. Baden-Powell, Scouting and Youth Movements, dz. cyt., str. 79  

[w:] „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1929, nr 8-9, s.93. 
754 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.280-281. 
755 [podaję za:] H. Bouchet, dz. cyt., s.224. 
756 „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.20. 
757 Neuro-Linguistic Programming (NLP). 
758 A. Pawełek, Młoda drużyna..., dz. cyt., s.94. 
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Innym przykładem może być zainteresowanie harcerstwa, tzw. mnemotechnikami – 

czyli technikami zapamiętywania. W „Harcmistrzu” z 1925r. znalazła się wzmianka opisująca 

osiągnięcia p.Lipowskiego, który „z przygotowanej serii rzeczowników, oznaczających 

przedmioty konkretne (ryba, mydło, słońce) [...] dwudziestu pięciu uczył się 3 min. 7 sek. 

(czytano mu głośno wyraz i liczbę jego porządkową), po czym recytował serię w ciągu 1 min. 

30 sek. wprzód i 1 min. 15 sek. wstecz, umiejąc też na wyrywki podać, który wyraz 

odpowiada któremu numerowi. Dalszych 15 wyrazów nauczył się w ciągu 2 min. 23 sek. 

Recytował potem z łatwością całą serię 40 wyrazów [...] Pan Lipowski z własnej inicjatywy 

wyjaśniał, że chce pokazać, do czego pamięć ludzka jest zdolna, podkreślając znacznie 

ćwiczeń skautowych Kima i innych dla kształcenia pamięci [...]”.759 

Jeszcze innym przykładem innowacyjności w harcerstwie może być wykorzystywanie 

wówczas stosowanych współcześnie narzędzi, wspomagających zarządzanie projektami, 

np. przy prowadzeniu prac na Zlocie w Spale w 1935r. Chodzi tu o stosowanie tablic 

z graficzną reprezentacją harmonogramów realizacji zadań, bardzo zbliżonych 

do współczesnych tzw. wykresów Gantt’a; „Wykład rozpoczął się od pokazania tablicy 

z terminem prac. Wszystkie budynki mają tam swoją pozycję. Dwie linie – czarna i czerwona 

– informują nas, o ile terminy projektowane odpowiadają wykonaniu. Z satysfakcją 

obserwujemy liczne wypadki wcześniejszego wykończenia, a tylko kilka nieznacznych – 

bo o dzień – opóźnień. Obok tablicy napis: Bądź punktualny!”.760 Z kolei wprost o wykresie 

Gantt’a mówiło jedno z wymagań próby na „wodza-działacza” opisanej przez 

L. Ungeheuer’a, które dotyczyło opracowania i przedstawienia terminarza pracy.761  

Na Zlocie w Spale, jak informował Komisarz Obozownictwa hm. T. Maresza, pojawiły 

się również liczne innowacje i udogodnienia obozowe, w tym: 

 podwójne dachy w namiotach, 

 suszarki, ruchome wieszaki do menażek, rączki do menażek, 

 wentylator zastępujący miech do ognia.762 

Potrzeba wprowadzania nowych rozwiązań organizacyjnych i programowych 

była w dużym stopniu zakorzeniona w psychice młodzieży harcerskiej, którą wychowywano 

                                                 
759 „Harcmistrz”, kwiecień 1925, nr 4, s.64. 
760 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”,  

Spała 23  lipca 1935r., nr 13, s.110. 
761 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.74. 
762 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”,  

Spała 23  lipca 1935r., nr 13, s.106. 
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przecież w celu stworzenia awangardy – społecznej, technicznej, wojskowej itp. Tę harcerską 

mentalność dobrze obrazują słowa Józefa Piłsudskiego, cytowane na Zlocie w Spale:  

„Każde nowatorstwo ma swoje prawa psychiczne, niezmienne prawa duszy, dające się 

dostrzec u wszystkich nowatorów. Każdy człowiek wnoszący w życie coś nowego, 

ma zadanie znacznie trudniejsze, niż wciśnięcie się fizyczne do tak napełnionej sali, jaką 

tu widzimy. W dziedzinie, do której nowa myśl, nowy czyn chce się wedrzeć, istnieją gotowe 

zdania, gotowe pojęcia, gotowe przesądy, gotowe formuły odsuwania rzeczy nowej, rzeczy, 

która dotąd nie istniała, rzeczy, która jeszcze nie wytrzymała próby życia. Dlatego wszyscy 

apostołowie czegokolwiek nowego, wszyscy reformatorzy życia, wszyscy odkrywcy muszą 

mieć wewnętrzną siłę, która im pozwala być tymi nowatorami wbrew oporowi otoczenia. 

Pierwszą więc ich cechą jest umiejętność wydobycia ze siebie wysiłków większych, 

niż przeciętne wysiłki człowieka, większej niż przeciętna, energii. Bez tej niezwykłej energii 

i nieprzeciętnego wysiłku niepodobna przepchać się przez zwarty tłum uprzedzeń [...]”.763 

Krytyka programów  

Realizowanie nowatorskich pomysłów nie oznaczało jednak, że międzywojenne 

harcerstwo nie borykało się z problemami małej atrakcyjności programu drużyn. Te problemy 

w 1930r. dobrze diagnozował S. Seweryn: „[...] Innym powodem niedomagań jest 

sam program pracy harcerskiej; zastosowany do młodzieży w wieku od lat 12 do 16, zatem 

w szkołach średnich klasy III-VI, jest dobrze opracowany pod względem metodycznym, 

albowiem uwzględnia jej zainteresowania i rozwój psychiczny w tym okresie. Wykonywanie 

jego nie natrafia na większe trudności. Gorzej natomiast przedstawia się sprawa z programem 

pracy dla młodzieży w wieku od lat 16-18 i wyżej. Młodzież w tym wieku krytycznie 

i przekornie odnosi się do wszystkiego, a tem samem i do drużynowego, który przestaje być 

dla niej autorytetem. Prócz tego ma wtedy inne zainteresowania, których rozwiązania bardzo 

często nie znajduje w życiu harcerskim, gdyż to, jak już wyżej wspomniałem, bardzo mało 

uwzględnia ten okres zainteresowań młodzieży. Jest to nowe nieporozumienie, któremu 

należałoby zaradzić”.764 I dalej: „Nie ulega wątpliwości, że takie stawianie sprawy wymaga 

dalszych zmian w istniejącym stanie rzeczy, głównie zaś w zakresie programu i metody 

pracy. Jak już mówiłem, dotychczasowy program prac mało jest dostosowany do różnych 

ośrodków, jak również do stadiów rozwoju psychicznego młodzieży. Opracowanie takich 

programów, nawet szczegółowe, jest rzeczą nie tylko bardzo ważną, ale i bardzo pilną. 

                                                 
763 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 14 lipca 1935r., nr 4, s.26. 
764 S. Seweryn, dz. cyt., s.224. 
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Programy takie powinny uwzględniać nie tylko fazy rozwoju psychicznego i łączące się z tem 

zainteresowania młodzieży w różnych latach i różnych środowiskach, ale także charakter 

szkoły (powszechne, średnie, zawodowe, seminaria nauczycielskie itd.), jak również 

i charakter miejscowości (wieś, miasteczko, miasto, miasto fabryczne itd.). Każda chorągiew 

może mieć tutaj  specjalne zadanie i swój odrębny kierunek, porozumiewanie się zaś 

poszczególnych chorągwi ze sobą wydaje się rzeczą konieczną. Opracowanie takich 

programów jest to sprawa bardzo wielkiego nakładu pracy i energii. W pracy tej muszą wziąć 

udział nie tylko Naczelne Władze harcerskie, chorągwie, a może i drużyny, lecz także szkoły 

i specjaliści z poza harcerstwa. Dlatego też współdziałanie i związanie prac w drużynach 

z pracami i dążeniami szkoły wydaje się rzeczą nieodzowną. W ten sposób dopiero stworzy 

się podstawy właściwej pracy”.765 

Przed infantylnym wtłaczaniem starszej młodzieży w programy dla młodych chłopców 

ostrzegał już zresztą w 1921r. A. Pawełek, pisząc: „Ile to razy macie starszych chłopców 

z ostatnich klas. Nie pakujcie ich do zastępu na szeregowców i nie każcie się uczyć tropienia, 

bo to jest wprost śmieszne, ale wciągnijcie ich choćby do KDH – niech pracują dla kolegów, 

sami się pożytecznej rzeczy nauczą. Nie twórzcie osobnego zamknięcia życia, uczcie się iść 

w życie z całym światem”.766 

Jak widać, zauważano potrzebę tworzenia lepszych i bardziej atrakcyjnych programów, 

dostosowanych do potrzeb młodzieży i nie izolujących środowisk harcerskich od głównego 

nurtu potrzeb społecznych. Jednocześnie, dobrze rozumiano, że nie wszystko co jest 

atrakcyjne dla młodych ludzi, powinno stanowić część programu pracy w drużynach. Mówiła 

o tym J. Falkowska na XIV konferencji programowej w 1936r. — „elementarną zasadę 

wychowawczą w Harcerstwie – podsuwanie młodzieży zajęć, które ją zajmują – należy 

pojmować z pewnym umiarem. Nie możemy demagogicznie schlebiać łatwym gustom 

młodzieży – a trafiać do źródeł zapału, dających prócz radosnego przeżycia – wyzwalanie 

pozytywnych sił charakteru. Z dorobków cywilizacyjnych nie będziemy brać tego, co ułatwia 

życie, lecz to, co powoduje zainteresowanie i chęć do nowego wysiłku”.767 Taki kierunek 

myślenia o programie pozostawał zgodny z wcześniejszymi wskazaniami R. Baden-Powella, 

który pisał: „nie narzucajcie waszym chłopcom zajęć, o których wy sądzicie, że powinni 

je lubić, ale słuchając i pytając, dowiedzcie się od nich jakie zajęcia najbardziej ich pociągają, 

                                                 
765 Tamże, s.234-235. 
766 A. Pawełek, Młoda drużyna..., dz. cyt., s.169. 
767 J. Falkowska, Sprawności [streszczenie referatu] [w:] W. Grabowska, Sprawozdanie z XIV Konferencji 

Programowej Instruktorek, „Skrzydła” 1937, nr 3, s.3 [cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace 
programowe..., dz. cyt., s.151. 
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a później zważcie, w jakim stopniu możecie na nie pozwolić, aby były z pożytkiem 

dla chłopców”.768 

1.3. Inspirowanie działalności programowej 
a samodzielność programowa drużyn 

Pierwsze próby inspirowania działalności programowej drużyn można zauważyć 

już w marcu 1912r., kiedy to Zjazd Drużynowych we Lwowie stwierdził w swojej 

uchwale: „pożądane jest ogłaszanie przez drużynowych konkursów na prace z różnych 

dziedzin skautowego wychowania – i spożytkowanie tychże przez redakcję pisma 

»Skaut«”.769 Samodzielność programowa drużyn była natomiast zagwarantowana 

najważniejszymi dokumentami związkowymi. W Statucie ZHP z 1923r. czytamy: 

„Podstawowym elementem zbiorowym organizacyjnym ZHP jest drużyna złożona 

z co najmniej 2, najwyżej 4 zastępów po 8 harcerek-harcerzy. Drużyna stanowi zasadniczy 

ośrodek organizacyjny, wychowawczy i posiada w zakresie swych zadań wychowawczych 

samodzielność. Przepisy ogólne, obowiązujące wszystkie drużyny, mają jedynie na celu 

ułatwienie pracy i nadanie jej jednolitego kierunku ogólnego, ale nie zawierają szczegółów 

krępujących zdrową inicjatywę drużynowego. Również władze harcerskie nie powinny 

wkraczać zbyt głęboko w wewnętrzne życie drużyny, o ile ono biegnie normalnie, zgodnie 

z zasadami ideologii i metodyki harcerskiej. Hufiec ma na celu koordynację i ożywienie pracy 

harcerskiej na pewnym, niewielkim terenie, np. w powiecie, większym mieście 

[...] Chorągiew zrzesza drużyny większego obszaru, np. województwa [...]”.770 

W 1924r. niektórzy instruktorzy zwracali uwagę, że „mała stosunkowo autonomia 

poszczególnych jednostek organizacyjnych utrudnia pracę i uniemożliwia często wyrobienie 

samodzielności danych kierowników”.771 Również S. Sedlaczek, trzynaście lat później, 

porównując sytuację w różnych organizacjach skautowych, stwierdzał: „Zależność 

organizacyjno-administracyjna drużyn od władz wyższych bodaj nigdzie nie jest większa niż 

w Polsce, przeciwnie, na ogół drużynowi mają tam znacznie więcej swobody, niż u nas”.772 

                                                 
768 R. Baden-Powell, Wskazówki..., dz. cyt., s.26. 
769 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.35. 
770 Dz. U. MSW z 24 czerwca 1924r. [cytat za:] M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.),  

dz. cyt., s.29-30. 
771 Zob. List instruktorów z Męskiej Chorągwi Lwowskiej uzasadniający ich wystąpienie z ZHP  

[w:] „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
772 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.29. 
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Ta duża zależność administracyjna miała swoje odzwierciedlenie i konsekwencje 

w programach pracy drużyn. S. Ciechanowski – w artykule Czemu starsi chłopcy uciekają 

z harcerstwa – zwracał uwagę na trzy czynniki związane z programem harcerskim. Były to: 

 „ciążący na naszym harcerstwie pewien nadmiar formalistyki”, 

 „brak w naszym harcerstwie treści, dostosowanej do rozwoju umysłowości 

i charakteru chłopców starszych”, 

 „przygniecenie starszych chłopców zbyt poważnym nastrojem, jaki naszemu 

harcerstwu pozostał po jego okresie przedwojennym i po walkach w obronie 

granic państwa w1918 i 1920r.”.773 

Do listy tej można dodać uwagę Z. Wyrobka, który w swoim podręczniku ćwiczeń 

polowych pisał: „Z kilkuletniej obserwacji pracy harcerzy w polu nabrałem przekonania, 

że obracają się oni w nadzwyczaj ciasnym kółku jednych i tych samych ćwiczeń, które 

z czasem powszednieją i tracą dla nich urok. Dobrej woli nie brak, lecz brak młodym 

zastępowym, czy drużynowym pomysłowości w układaniu ćwiczeń w terenie, nie wiedzą, 

co robić i jak ćwiczenie czy zabawę zorganizować”.774 Zapewne dlatego autor podjął wysiłek 

opracowania podręcznika, zawierającego ponad 100 ćwiczeń polowych, który do 1939r. 

zdążył ukazać się w czterech ponawianych wydaniach.775 

Dość ostrą krytykę braku kreatywności programowej zawarł W. Nowak w artykule 

pt. Jak podnieść poziom instruktorów. Pisał w nim: „[...] Instruktorzy zbyt często sami się 

powtarzają, a co gorsza powtarzają swoich poprzedników, trzymają się poprzednich 

zwyczajów i metod tradycją uświęconych, zamiast iść naprzód, tworząc coś nowego 

na podstawie swych doświadczeń i ustawicznej pracy nad sobą. To wszystko gasi ich zapał, 

z którym swą pracę instruktorską rozpoczynają, zniechęca, czyni z nich funkcjonariuszy 

organizacji, ślepych wykonawców wyższych rozkazów, pisarzy raportów, wykazów i kart 

służbowych”.776 

W 1926r. nowowybrana Naczelniczka GKŻ – J. Falkowska, w liście otwartym pisała: 

„Obejmując stanowisko Naczelniczki Głównej Kwatery Żeńskiej chcę ustalić podstawy, 

na których zamierzam oprzeć swą pracę i zakres swych obowiązków. Jednostką 
                                                 

773 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.25. 
774 Z. Wyrobek, dz. cyt., s.5. 
775 Kolejne wydania to: 1926, 1932, 1935 i 1937. Zob. K. Wais, Publikacje dotyczące harcerstwa..., dz. cyt.. 

W swoim podręczniku Z. Wyrobek podawał również konkretne wskazówki metodyczne, m.in. stwierdzał, 
że w ćwiczeniach polowych z przeciwnikiem potrzebne są tzw. odznaki bojowe, tj. np. barwna włóczka 
zawiązana luźno wokoło lewego ramienia, którą można łatwo zerwać i ponownie użyć przy następnym 
ćwiczeniu. Zerwanie włóczki oznaczało pokonanie przeciwnika, który tracił prawo do dalszego udziału 
w ćwiczeniu i pozwalało na uniknięcie zbędnej szarpaniny. Zob. Z. Wyrobek, dz. cyt., s.24. 

776 W. Nowak, Jak podnieść poziom instruktorów [w:] „Harcmistrz”, maj 1926, nr 5, s.43. 
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wychowawczą w ZHP jest drużyna, w niej toczy się życie harcerskie, od niej zależna jest 

racja istnienia harcerstwa i podnoszenia na wyższy poziom typu narodowego. Można 

by harcerstwo uważać za zbiór drużyn, które mogą być samowystarczalne. Władze dalsze 

są nadbudową, służącą:  

1) do regulowania  kierunku życia poszczególnych drużyn w myśl przyjętej ideologii 

i wspólnie wypracowanych metod pracy,  

2) do pomocy drużynom,  

3) do odpowiedzialności wobec społeczeństwa za całość ruchu lub za poszczególne 

jego części. 

Tak rozumiem zadania komend chorągwi w stosunku do drużyn, tak też zadania Głównej 

Kwatery Żeńskiej w stosunku do drużyn, poprzez komendy chorągwi. Pomoc ze strony  GKŻ, 

zarówno pod względem organizacyjnym, jak i programowym, musi wypływać z potrzeb 

chwili i danego środowiska. Inicjatywa więc powinna głównie wychodzić z drużyn i komend 

chorągwi i te powinny się same zwracać do GKŻ ze swymi pragnieniami. Jednak zarówno 

możność pomagania – jak i odpowiedzialność wobec społeczeństwa zobowiązuje GKŻ 

do stałego uświadamiania sobie stanu rzeczy w poszczególnych środowiskach, a w razie 

potrzeby ingerowania”.777 

Również w podobnym duchu pisano wówczas w sprawozdaniu Rady Naczelnej: „Uważamy, 

że należyta praca wychowawcza może być osiągnięta jedynie przy odpowiednim, 

samodzielnym, bezpośrednim kierownictwie, dostosowującym swoje działanie do stosunków 

lokalnych, do potrzeb powierzonej mu młodzieży. Staramy się ograniczać do minimum 

dyrektywy ogólne, które mogłyby stać w sprzeczności z planem pracy miejscowej [drużyny] 

lub też wytwarzać szablon. Natomiast dążymy do odpowiedniego doboru kierowniczek 

i pracę opieramy na zaufaniu do nich”.778 

Powyższe wypowiedzi wskazują na tendencje do decentralizacji i coraz bardziej subsydiarny 

charakter opracowywania, realizowania i wspierania programu drużyn harcerskich.  

W 1927r. na Zjeździe Walnym starano się również podkreślić samodzielność 

programową drużyn – zwłaszcza starszoharcerskich; „W myśl jednomyślnej uchwały 

Konferencji Starszego Harcerstwa w Sromowcach przyjmuje się drużynę jako zasadniczą 

                                                 
777 Okólnik GKŻ L.3 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, 1926, nr 11, s.34  

[cytat za:] J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.60-61. 
778 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.163. 
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jednostkę organizacyjną St.H. [...] drużynom starszoharcerskim należy zapewnić autonomię 

wewnętrzną, szczególnie w sprawach programowych”.779 

Oparcie programów pracy drużyn na samodzielności i kreatywności drużynowych 

nie było – jakby można przypuszczać – wystarczające. Zapewnienie im dostępu do pomysłów 

i przykładów na inicjatywy programowe okazywało się niezbędne. W 1928r. władze naczelne 

stwierdzały: „potrzeba drużynowym dostarczyć wzorów, programów zajęć w drużynach, 

co wprawdzie może być atakowane, jako droga wprowadzania szablonu, ale okazuje się 

konieczne.”780 

Hm. Witold Sawicki – członek GKM – w swoim referacie pt. Organizacja Środowisk 

Kierowniczych, na zebraniu GKM stwierdzał, że złe funkcjonowanie komend spowodowane 

było „niedostatkiem wskazówek dla komendantów środowisk, jak kierować pracą harcerską” 

oraz „w nieistnieniu takich urządzeń, któreby podniecały do pracy komendantów i stanowiły 

obiektywny sprawdzian ich działalności. W zakresie pracy drużyny rolę tego bodźca pełni – 

rejestracja i zawody”.781 

Dalej wyjaśniał, że „[...] brakiem wynikłym z niedostatecznego, programowego 

przygotowania hufcowych i komendantów jest nader często spotykana nieumiejętność 

wpływania na pracę drużyn i nadawania im odpowiedniego kierunku w sposób zgodny 

z systemem skautowym, a przede wszystkim nie zdawanie sobie sprawy, że komenda jest 

dla drużyn, a nie odwrotnie”.782 Postulował w konsekwencji, że „komenda chorągwi musi 

zwoływać przynajmniej dwa razy do roku „odprawy instruktorskie” z obowiązkową 

obecnością wszystkich drużynowych  i innych pracowników”.783 

Instrukcja Rejestracyjna Kręgów Starszoharcerskich z 1935r. wskazywała na dwie 

grupy zagadnień programowych kręgów starszoharcerskich oraz związane z nimi aktywności 

i tematy do uwzględnienia w programach pracy. Były to:  

 „praca ideowa (prawo i ideologia harcerska, zagadnienia ustroju gospodarczego 

Polski, spółdzielczość, zwalczanie bezrobocia, ośrodki pracy itp.), zagadnienia 

etyki i sprawiedliwości w życiu społecznym i gospodarczym;  

                                                 
779 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.22. 
780 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.14. 
781 „Harcmistrz”, styczeń 1930, nr 1, s.4. 
782 Podkreślenie oryginalne autora. Zob. „Harcmistrz”, styczeń 1930, nr 1, s.4. 
783 Tamże, s.5. 
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 praca zewnętrzna (każdy członek kręgu bierze udział w pracy poza zrzeszeniem 

na jednym z następujących terenów: w ZHP, na placówkach społecznych, 

w organizacji swego zawodu.)”.784 

W 1938r. w Organizacji Harcerek skłaniano się do możliwie aktywnej działalności 

zewnętrznej kręgów starszoharcerskich. Stwierdzano, że „dawny kierunek dyskusyjno-

klubowy ulega pogłębieniu przez podjęcie konkretnej służby”.785 

Życie towarzyskie Harcerzy Starszych w przypadku braków lokalowych, 

koncentrowało się na spotkaniach z okazji imienin, uroczystości rodzinnych, wspólnych 

spacerach, wyjściach do kina i teatru, uczestnictwie w imprezach organizowanych 

w mieszkaniach prywatnych i gościnnie w izbach harcerskich. Na tych spotkaniach śpiewano, 

dyskutowano, opowiadano kawały lub tańczono przy muzyce gramofonowej.786 

Wprowadzanie coraz bardziej rozbudowanych i szczegółowych narzędzi metodycznych 

(stopni, sprawności) w pewnym stopniu powodowało jednak wytłumienie inicjatywy 

programowej drużyn. W 1936r. Lwowska Komenda Chorągwi Harcerek zauważyła, 

że w programie pracy drużyn dominuje często realizacja poszczególnych wymagań prób 

na stopnie harcerskie nad pomysłami i samodzielnymi inicjatywami harcerek — „[...] Bardzo 

nieliczne drużyny, [które] oparły swój program pracy na sprawnościach, na ogół nie 

wychodziły w programie poza zakres stopnia ochotniczki i pionierki, w najlepszym razie 

sięga[ły] do wiadomości z zakresu samarytanki i tych sprawności, które są tymi próbami 

objęte”.787 

 

Według projektu Statutu z 1930r. miała powstać przy NZHP Rada Wychowania 

Harcerskiego, której celem było „zapewnienie Harcerstwu jak najlepszych warunków 

rozwijania i pogłębiania form i metod pracy”.788  Rada miała składać się z wybitnych 

znawców wychowania i dziedzin związanych z pracą harcerską, zaproszonych do Rady przez 

Przewodniczącego ZHP w porozumieniu z Naczelniczką Harcerek i Naczelnikiem Harcerzy. 

Na posiedzenia Rady mieli być zapraszani przedstawiciele władz państwowych, 

samorządowych i instytucji społecznych, których zakres działania związany był ze sprawami 
                                                 

784 Instrukcja Rejestracyjna Kręgów Starszoharcerskich, Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.24 z 10 grudnia 1935r. 
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.4. 

785 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.273. 
786 Janina Mąkiewicz. Instruktorka Hufca Harcerek w Kowlu na Wołyniu. Życiorys  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część II, dz. cyt., s.112. 
787 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.1-2verte. 
788 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.208. 
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dyskutowanymi na Radzie. Rada miała wydawać opinie, które miały być brane pod uwagę 

przez władze harcerskie przy ustalaniu regulaminów, instrukcji i zarządzeń. Radzie 

przysługiwać miało także prawo składania własnych wniosków do władz harcerskich, 

a regulamin jej pracy miał być zatwierdzany przez Zarząd Główny. Radą miał kierować 

Przewodniczący ZHP.789  

Ponieważ projekt utworzenia Rady – tak jak i cały Statut – nie weszły w życie, w 1936r. 

Naczelnictwo ZHP zastanawiało się ponownie nad powołaniem Rady – tym razem nazwanej 

„Radą Programową ZHP”.790 Rada taka nie została jednak powołana w ZHP przez cały okres 

międzywojenny. S. Sedlaczek, ubolewając nad tym faktem, stwierdzał krytycznie, że „brak 

instytucji wyrównującej wpływy chwilowe i koniunkturalne przejawia się, między innymi, 

w niepożądanych wahaniach inspiracji metodycznych, centralnych”.791  

Dodatkowo, jak stwierdzał H. Bouchet, „programy mają być tylko wskazówkami, które 

drużynowy powinien przystosować zależnie od miejsca, chwili i chłopców, których prowadzi. 

Będzie on tak postępować, jeśli uzna, że życie każdego wędrowca jest i powinno zostać 

samodzielną syntezą, którą zdolny jest odkryć i urzeczywistnić jedynie sam 

zainteresowany”.792 Odpowiednia inicjatywa programowa ze strony drużynowego była 

konieczna, szczególnie w pracy z zastępowymi, gdyż, jak zauważał A. Czyżewski, 

„zastępowy, pozbawiony nowych przeżyć szybko jałowieje i przetrawia w harcach zastępu 

nabyte ongiś wyrobienie”.793 Zapewne dlatego też Czyżewski postulował, że „wśród planów 

drużyny musi znaleźć się tydzień lub choćby 3 do 4 dni na oddzielną wyprawę wodzów. Obóz 

lub wycieczka winien mieć charakter raczej puszczański, dający więcej sposobności do zżycia 

się, odbycia sił dzielności, większego wyrobienia technicznego i głębszych przeżyć”.794 

Charakteryzując program harcerski, E. Grodecka pisała: „Gdy wnikniemy w istotę 

metody harcerskiej, zrozumiemy łatwo, że nie może być mowy o jednym, obowiązującym 

wszystkich programie harcerskim, regulującym w szczegółach treść programu zastępu, 

drużyny, hufca, chorągwi, układającym sztywno tę treść w określonym czasie”.795 Autorka 

znanego podręcznika metodycznego uważała, że programy drużyn powinny być zatwierdzane 

                                                 
789 Tamże, s.208-209. 
790 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.9. 
791 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.40. 
792 H. Bouchet, dz. cyt., s.207-208. 
793 A. Czyżewski, dz. cyt., s.34. 
794 Tamże, s.37. 
795 E. Grodecka, Wskazówki..., s.35. 
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zarówno na szczeblu hufca i chorągwi, a to po to, żeby mogły stać się postawą programów 

pracy tych właśnie jednostek nadrzędnych.796 

W roku 1938 w wielu chorągwiach wyraźnie podkreślana była już duża samodzielność 

programowa drużyn i hufców. W niektórych, roczne plany pracy chorągwi układane 

były w porozumieniu z wszystkimi drużynowymi.797  

3.1. Specjalności harcerskie 

W 1935r. L. Ungeheuer zadawał pytanie, czy obranie przez zastęp (lub drużynę) jakiejś 

specjalności jest wskazane z punktu widzenia metod skautowych. Rozwój specjalności 

w drużynach harcerskich, choć pożądany, niósł ze sobą czasami także pewne zagrożenia – 

np. ryzyko nadmiernej aktywności, związanej ze specjalnością, kosztem innych potrzeb 

i obszarów wychowawczych. Dla autora warunkiem koniecznym do twierdzącej odpowiedzi 

na to pytanie było to, że specjalność taka musi być dla harcerza nowa, ciekawa, dawać szansę 

zdobycia nowych wartości. Jeśli tak się nie działo, to jednostka organizacyjna dobrowolnie 

pozbawiona zostawała „wielu innych przeżyć i przygód związanych z innymi dziedzinami 

umiejętności”.798  

Dlatego też zalecano stopniowe i ostrożne profilowanie drużyn w określonym kierunku. 

W 1936r. pisano: „Ze specjalizacją drużyn nie można się spieszyć, trzeba możliwości jej 

dokładnie przemyśleć i rozważyć, i powoli nagiąć do niej program pracy drużyny. Jeśli 

ta rzecz się powiedzie, to zyskamy bardzo wiele, może uda nam się tak skierować 

zainteresowanie dziewcząt, by one zadecydowały o ich przyszłej pracy zawodowej. Drużyny 

o wyraźnym charakterze lepiej wypełniają swoją służbę społeczną, wreszcie zyskamy tak dziś 

brakujące kadry instruktorów specjalistek”.799 

W całej międzywojennej historii ZHP pojawiały się podobne dylematy związane 

ze specjalnościami harcerskimi. Jednak ich gwałtowny i spektakularny rozwój – szczególnie 

w latach trzydziestych, zwłaszcza specjalności wodnych i lotniczych – wydaje się pokazywać, 

że problemy z nim związane udawało się rozwiązywać i skutecznie wykorzystywać w ZHP 

te formy pracy z młodzieżą harcerską. 

                                                 
796 Tamże, s.39-40. 
797 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.248-252. 
798 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.25-26. 
799 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.1-2verte. 
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3.1.1 Specjalności wodne 

Specjalności wodne były najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią specjalności 

harcerskich w międzywojennym harcerstwie. Pierwszy polski zastęp żeglarski powstał około 

1918r., przy Drużynie Harcerskiej im. T. Kościuszki działającej na Dalekim Wschodzie, 

we Władywostoku i pływał pod polską banderą po Oceanie Spokojnym.800 Pierwsze planowe 

działania, o charakterze ściśle morskim, podjęli w 1919r. harcerze w Charbinie 

i Władywostoku, zgrupowani w Hufcu Syberyjskim pod komendą dra Józefa 

Jakóbkiewicza.801 Pływali oni na 10–wiosłowych łodziach, z których jedna wyposażona była 

w żagiel lugrowy. Od 1923r. Hufiec Syberyjski kontynuował działalność na polskim 

wybrzeżu. Oprócz wypożyczanych od marynarki wojennej szalup wiosłowych i wiosłowo-

żaglowych, hufiec posiadał również kecz „Beniowski”.802 

W 1922r. funkcjonowały w ZHP dwie drużyny żeglarskie.803 Początkowo specjalność 

ta była mało powszechna i dostępna tylko dla elitarnych drużyn. Dopiero w drugiej połowie 

lat dwudziestych rozpoczęła się bardziej systematyczna praca w tym zakresie. W wielu 

chorągwiach powstawały kolejne drużyny żeglarskie. Organizowane też były pierwsze 

większe wyprawy kajakowe – np. spływ na trasie: Czadeczka – Żylina – Wag – Dunaj 

i Dunajem do Budapesztu.804 Z Polski kajakarze docierali do Morza Czarnego lub Dunajem 

do Wiednia. Miał też miejsce indywidualny spływ kajakowy Wacława Korabiewicza wodami 

Małej Azji.805 Z czasem harcerze wygrywali współzawodnictwo ogólnopolskie w turystyce 

kajakowej na największą ilość przebytych kilometrów.806 

W latach 1924-1928 członkowie byłego Hufca Syberyjskiego organizowali w czasie 

wakacji obozy żeglarskie na Helu. W tym okresie przeszkolono 406 harcerzy w ciągu 210 dni 

na 153 rejsach zatokowych i morskich, pokonując w sumie około 5 000 mil morskich.807 

W 1926r. odbyły się dwa harcerskie kursy żeglarskie.808 W lipcu Chorągiew Poznańska 

zorganizowała „kurs morski” w Radłowie, pod Gdynią. Komendantem kursu był kierownik 

Wydziału Morskiego, który do pomocy miał dwóch instruktorów – absolwentów Wyższej 

                                                 
800 K. Daszkiewicz, dz. cyt., s.185. 
801 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik na stopień żeglarza, Warszawa 1937, s.12. 
802 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.453. 
803 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.13. 
804 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.93. 
805 E. Sikorski, dz. cyt., s.106. 
806 S. Zaborniak, dz. cyt., s.211. 
807 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.12. 
808 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.28. 
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Szkoły Morskiej w Tczewie.809 Był to pierwszy kurs instruktorski dla drużyn morskich. Jego 

część teoretyczna realizowana była, od stycznia, w formie wykładów w Collegium Medicum 

Uniwersytetu Poznańskiego.810 

W kolejnych latach nawiązano stały kontakt z Ligą Morską i Rzeczną. Główna Kwatera 

Męska zorganizowała konferencję przedstawicieli harcerskich drużyn żeglarskich i morskich. 

Konferencja przyjęła wytyczne, które powodować miały wyraźne wyodrębnienie specjalizacji 

wodnej z pozostałych drużyn harcerskich. Przyjęto, jak podaje W. Błażejewski:  

„1) jedność typu drużyn morskich z tym, że drużyny »żeglarskie« i »morskie« stanowią 

etapy rozwojowe analogiczne do drużyn »przygotowawczych« i »harcerskich«; 

2) trzy stopnie drużyny morskiej: próbna, żeglarska, morska,  

3) pięć stopni dla harcerzy, odpowiadających stopniom od młodzika aż do najwyższego 

stopnia młodzieży”.811 

Uchwalono poza tym rezolucję – pisze dalej W. Błażejewski – jako wniosek na Zjazd Walny, 

o następującym brzmieniu: „ZHP, biorąc pod uwagą znaczenie, jakie dla Polski posiada 

dostąp do morza oraz wyzyskanie dróg wodnych, przystępuje do organizowania drużyn 

morskich na szerszą skalę. ZHP wzywa młodzież, aby przez uprawianie sportów wodnych 

zwróciła uwagą na stronę naszego morza i bogatych przestrzeni wodnych, a tym samem 

wytworzyła powszechny pęd ku morzu i zrozumieniu znaczenia żeglarstwa, ze wzglądu 

na jego wartości wychowawcze, ekonomiczne i polityczne”.812 VII Zjazd Walny przyjął 

w głosowaniu to stanowisko.813 

W 1927r. – 39. WDH przebyła ponownie trasę wodną z Wigier do Warszawy, 

przebywając pod żaglami 1600 km. Na Helu, już wówczas, kończyły wyprawy łodzie i kajaki 

harcerzy z całej Polski.814 1. Morska Drużyna Poznańska wzięła udział w Międzynarodowym 

Zlocie Skautów Morskich w Kopenhadze.815 Popłynęła tam dwunastoosobową załogą 

na jachcie „Rybitwa”.816 

                                                 
809 „Harcmistrz”, lipiec-sierpień 1926, nr 7-8, s.69. 
810 „Harcmistrz”, listopad 1926, nr 11,kronika 
811 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.196. 
812 Tamże. 
813 W. Podleśny, Działalność harcerstwa wodnego w Rzeszowskiej Chorągwi ZHP  

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.216. 
814 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.196. 
815 Tamże. 
816 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.24. 
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W 1928r. został zorganizowany pierwszy kurs wodny dla harcerek na jeziorze Trockim, 

obejmujący pływanie, wiosłowanie i żeglarstwo. Na kursie nie było wielu uczestników, 

ale wywołał szerokie zainteresowanie.817 

W tym też roku harcerstwo wodne zanotowało wiele innych sukcesów.  

Jak informuje W. Błażejewski, drużyna harcerska, reprezentująca Polską 

na Międzynarodowym Zlocie Skautów Morskich na Węgrzech, zdobyła pierwsze miejsce, 

wyprzedzając przy tym zespoły z Anglii, Niemiec i Austrii. 39. WDH przebyła czterema 

łodziami około 2 000 km z Wiednia (dokąd przewieziono łodzie) Dunajem do Morza 

Czarnego, zwiedzając po drodze Austrię, Czechy, Węgry, Jugosławię, Bułgarię i Rumunię. 

Drużyna harcerska z Przemyśla na trzech łodziach kilowych, przystosowanych do żeglugi 

morskiej, dotarła Prutem do Dunaju, a jedenastu uczestników tej wyprawy dotarło do delty 

Dunaju, skąd Morzem Czarnym – popłynęli aż do Konstancy. W tym największym porcie 

rumuńskim spotkali polski, szkolny żaglowiec „Lwów” – „oddano należne honory, salutując 

banderą. Harcerskie łodzie wzbudziły wielki podziw wśród załogi żaglowca”. Następnie 

harcerze uczestniczyli w święcie rumuńskiej floty wojennej, na którym byli obecni 

przedstawiciele rządu i dworu królewskiego.818  

Oprócz dużych wypraw zagranicznych, organizowano też liczne wyprawy 

po krajowych szlakach wodnych, np. pokonano trasę z Przemyśla – Sanem i Wisłą – 

do Bałtyku; był to również wyczyn drużyny harcerzy przemyskich.819 

W latach 1928 i 1929 odbyły się w Warszawie konferencje w sprawie drużyn 

morskich.820 Na II Konferencji Drużyn Morskich w 1928r. spotkało się 28 osób, którym 

przewodził Naczelnik GKM. W jednym z referatów określono cel harcerstwa wodnego jako 

kształtowanie postaw zainteresowania morzem z „pobudek patriotycznych i chęć 

wprowadzenia narodu w szeroki świat”.821 

W referatach stwierdzono również, że „należy zatem ustalić program i organizację 

drużyn morskich oraz utworzyć w Głównej Kwaterze i w komendach chorągwi wydziały, 

czy referaty żeglarskie”. Konferencja przyjęła stopnie: „młodzik”, „wioślarz”, „sternik”, 

„żeglarz” i „żeglarz Rzeczypospolitej” jako odpowiedniki stopni harcerskich dla drużyn 

                                                 
817 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.4. 
818 S. Krakowski, Żeglarze z harcerskimi lilijkami [w:] S. Krakowski (red.), Z dziejów przemyskiego  

harcerstwa 1911-1981, Warszawa 1985, s.75-76. 
819 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.206-207. 
820 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.15. 
821 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.202-203. 
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wodnych oraz sprawność „wilka morskiego” – jako odpowiednik sprawności „leśnego 

człowieka”. Próby te weszły w życie dopiero po ostatecznym opracowaniu.822 

W 1929r. pojawiały się również pomysły wyodrębnienia drużyn żeglarskich w osobną 

strukturę organizacyjną; „flotylle”, „eskadry”, „floty” i „armady”. Nowa struktura miała 

blisko współpracować z Ligą Morską i Rzeczną.823 

W 1929r. harcerze z Hufca Krzemienieckiego przepłynęli, na własnoręcznie 

wybudowanej łodzi żaglowej, z Łucka – Styrem, Prypecią, Piną, Kanałem Królewskim, 

Muchawcem, Bugiem i Wisłą do Gdańska.824 

W 1930r. przy Głównej Kwaterze został utworzony Referat Żeglarski, który 

zarejestrował 27 drużyn żeglarskich, skupiających 843 harcerzy i 84 jednostki pływające.825 

Wkrótce ogłoszone zostały również instrukcje w sprawie działania i umundurowania drużyn 

żeglarskich.826 

Drużyną „żeglarską”, zgodnie z rozkazem Naczelnika GKM L.12 z 13 maja 1930r. 

w sprawie nazw harcerskich jednostek wodnych, była każda drużyna, która „za teren swojej 

pracy obrała wodę”. Nazw „drużyna wodna” i „drużyna morska” oraz podobnych nie należało 

używać. Dodatkowo rozkaz zaznaczał, że nazwy typu „Wilki Morskie”, „Błękitna Jedynka” 

itp., dozwolone były tylko za specjalnym zezwoleniem Naczelnika GKM.827 

Rozkaz Naczelnika GKM z kwietnia 1930r. precyzował cele działania harcerskich 

drużyn żeglarskich, które miały być następujące: „wykształcenie – przez metodycznie 

dobrane ćwiczenia morskie, żeglarskie i wodne – typu harcerza-obywatela, rozumiejącego 

znaczenie morza i wód śródlądowych dla państwowego życia Polski, mocnego duchem 

w walce z żywiołem morskim zahartowanego, który z całą świadomością będzie bronił praw 

Polski do morza. [...] krzewienie zamiłowania wśród młodzież do morza , rzek i sportów 

wodnych [...] uprawnianie umiejętności pływania, gier i sportów wodnych, organizowanie 

większej turystyki wodnej [...] krajoznawstwo i zbieranie materiału dotyczącego stanu 

uspławnienia rzek i kanałów Polski dla turystyki sportowej [...]”.828 

W tym samym roku ponownie sukcesy odnotowała 39. WDH, organizując wodny obóz 

wędrowny od źródeł Wisły do Gdańska z 34 uczestnikami i pokonując 1045 km. Druga 
                                                 

822 Tamże. 
823 W. Bublewski, Wiatry z Bałtyku [w:] „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1929, nr 8-9, s.102. 
824 W. Goszczyński, dz. cyt., s.147. 
825 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.12.  

W tym czasie w Anglii było około 700 skautów tzw. „pełnego morza”.  
Zob. „Harcmistrz”, wrzesień 1930, nr 9, s.108. 

826 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.223-224. 
827 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1930, nr 6, s.28. 
828 Rozkaz Naczelnika GKM L.9 z 10 kwietnia 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1930, nr 5, s.24. 
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wyprawa wodna tej drużyny prowadziła, jak podaje W. Błażejewski, z Druji, Dźwiną 

do Rygi, stamtąd do Estonii, Finlandii, a następnie statkiem do Gdyni. Jeszcze inną trasę 

pokonał zastęp drużyny harcerskiej z Brodów – przez Styr, Prypeć, Pinę, Kanał Królewski, 

Muchawiec, Narew i Wisłę do Gdyni  – łącznie około 1700 km.829 

Urządzono poza tym, jak informuje W. Błażejewski, dwa męskie kursy żeglarskie – 

jeden dla zastępowych nad jez. Charzykowskim, trwający 30 dni i liczący 16 uczestników.830 

Drugim kursem był morski kurs żeglarski w Jastarnii, gdzie 45 harcerzy zorganizowano 

w osobną grupę, korzystającą z ćwiczeń na 42-tonowym jachcie „Junak” pod wodzą 

gen. Mariusza Zaruskiego”.831 Opłata za uczestnictwo w kursie było stosunkowo niewielka 

i wynosiła 25 zł.832 Wsparcie techniczne zapewniał Wojskowy Jacht Klub w Warszawie.833 

Zorganizowane zostały wówczas także pierwsze żeńskie kursy wodne. Jak twierdzi 

J. Kamińska, miały one początkowo charakter wypoczynkowy, ale z czasem rozwinęły się 

w specjalistyczne kursy żeglarskie, organizowane w żeńskim ośrodku szkoleniowym 

nad jez. Charzykowskim.834 W 1931r. opracowano dla starszych dziewcząt próbę sprawności 

„żeglarki”.835  

Harcerki jednego z zastępów XIII Drużyny Harcerek z Chorągwi Wielkopolskiej 

zostały w tym czasie pierwszymi w Polsce „dyplomowanymi” żeglarkami po ukończonym 

morskim kursie żeglarskim.836 Zastęp ten przekształcił się następnie w żeńską drużynę 

żeglarską „Żaby”, która mogła się z czasem pochwalić znacznymi osiągnięciami: 

a) uczestniczyła w akcji szkoleniowej w Kiekrzu, od 1934r. – corocznie w obozach 

żeglarskich w Charzykowie, a także – w obozach szkoleniowych Głównej Kwatery 

organizowanych na Naroczą, w Trokach i w Harcerskim Ośrodku Morskim 

w Jastarnii;  

b) zorganizowała spływy kajakowe: Dunajem na Zlot w Gödöllo na Węgrzech, Pilicą 

na Zlot do Spały, jeziorami mazurskimi, Brdą, z Wołynia przez Polesie 

do Augustowa, z jez. Narocz do Wilna, a także spływ Dniestrem i Seretem 

do Zaleszczyk. Ostatni spływ jeziorami kaszubskimi do Świecia zakończył się 

                                                 
829 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.223-224  

oraz W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.13. 
830 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.223-224. 
831 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.13. 
832 Średni kosz obozu harcerskiego na jednego uczestnika wynosił w 1928r. 52,83 zł.  

Por. Sprawozdanie NRH za 1928 rok. 
833 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1930, nr 6, s.29. 
834 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.81. 
835 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224. 
836 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.111. 
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na dwa dni przed wybuchem wojny; drużyna odbyła też rejsy morskie, po Bałtyku 

oraz do Szwecji i Kopenhagi.837 

d) Podczas Zlotu w Spale drużyna pełniła służbę na rzece Pilicy, urządzając 

trzy kąpieliska i asekurując każde z nich kajakami z ratowniczkami wodnymi.838  

e) Drużyna pływała na „Grażynie” – morskim jachcie harcerek. W tym czasie 

na „Grażynie” w Organizacji Harcerek pływała pierwsza w kraju kobieta, która 

posiadała stopień żeglarski kapitana jachtowego.839  

W 1932r. hm. GKM W. Bublewski wyszedł z inicjatywą tworzenia „zastępów 

żeglarskich w drużynach lądowych”, które miały być optymalną formą organizacyjną 

dla rozwoju tej specjalności.840  

W tym samym roku Główna Kwaterę Harcerek zorganizowała 2 obozy wodne 

w Trokach z programem pływania, wioślarstwa i żeglarstwa, uzupełnionym ćwiczeniami 

lekkoatletycznymi, zakończone próbą na Państwową Oznakę Sportową. Później. jak podaje 

J. Raniecka-Bobrowska, podobne obozy i kursy organizowała GKH-k nad jez. Narocz.841 

W Gdyni odbył się żeński kurs morski, organizowany przez Wydział Wychowania 

Fizycznego GK Harcerek, w wyniku którego 1 druhna uzyskuje stopień kapitana, a 7 stopień 

sternika morskiego.842 

W Organizacji Harcerzy pojawił się również nowy kapitan morskiej żeglugi jachtowej 

oraz 24 nowych sterników morskich. Jest to efekt trzeciego kursu morskiego w Gdyni. 

W czasie kursu odbyły się dwa długie rejsy na jachtach „Temida II” i „Mohort”. Na pokładzie 

jachtu „Temida II” doszło do wypadku – podczas rejsu wybuchł pożar, w którym ciężko 

poparzony zostaje harcerz z 1. Przemyskiej Drużyny Harcerskiej – jeden z 9 harcerzy 

stanowiących załogę jachtu. Pożar spowodował również uszkodzenia kadłuba. Pomimo 

bardzo ciężkiej sytuacji kryzys udało się zażegnać. Jacht zawinął do portu Visby, harcerz 

został oddany do szpitala. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych, jacht 

wznowił żeglugę i ostatecznie (w ciągu 14 dni na morzu) pokonał, podobnie jak „Mohort” 

(12 dni na morzu) pół tysiąca mil morskich.843 GKH-y zorganizowała również kolejne kursy 

                                                 
837 Tamże, s.31. 
838 Tamże, s.35. 
839 Tamże, s.143. 
840 W. Bublewski, Wiatr od morza [w:] „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.14. 
841 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224. 
842 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.8. 
843 Tamże, s.21. 
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żeglarskie na stopień żeglarza jachtowego. Kursy odbywały się nad jez. Charzykowskim 

i trwały ok. 28 dni.844 

W tym samym roku Wydział Drużyn Żeglarskich GKH-y opracował: Harcerski 

Regulamin Flagowy, Zasady Nadawania Bandery, Program stopni żeglarskich 

oraz Regulamin Włóczęg Wodnych.845 Programy harcerskich stopni żeglarskich wprowadzone 

w 1932r. były zatwierdzone przez Ministra Przemysłu i Handlu.846 

Dodatkowym wsparciem dla drużynowych drużyn wodnych był miesięcznik „Morze” 

przesyłany bezpłatnie wszystkim drużynom żeglarskim.847 Bardzo bliski kontakt 

utrzymywany był ze Związkiem Kajakowców, którego członkami były wszystkie drużyny 

żeglarskie.848  

W grudniu 1932r. odbyła się w Warszawie V Konferencja Żeglarska, która zgromadziła 

41 harcerzy z 19 środowisk.849 W sprawozdaniach statystycznych poinformowano wówczas, 

że liczba harcerzy w drużynach wodnych wzrosła o 552, a harcerski tabor pływający wzrósł o 

396 jednostek.850 W 1932r. było około 50 drużyn żeglarskich. Istniało też 115 samodzielnych 

zastępów żeglarskich. W sumie jednostki te zrzeszały 2 163 osób, które w ciągu roku 

harcerskiego pokonały trasami wodnymi w sumie 132 447 km.851 W lecie odbyło się 

dodatkowo 128 wodnych wypraw, w których wzięło udział 829 harcerzy na 377 łodziach, 

przebywając ogółem 617 882 km. Niezależnie od tego zorganizowano 27 stałych obozów 

żeglarskich z 556 uczestnikami na 187 jednostkach pływających.852  

Komenda Hufca w Płocku zorganizowała, w dniach od 29 marca do 2 kwietnia 1932r.,  

kurs budowy kajaków dla harcerzy z całej Polski. Wyrabiany w Płocku typ dwuosobowego 

kajaka został zaakceptowany przez Kierownictwo Drużyn Żeglarskich w Głównej Kwaterze 

i zalecony dla drużyn harcerskich – „Kajaki te lekkie, tanie i bezpieczne specjalnie nadają się 

do dłuższych wycieczek, zarówno z żaglem jak i bez żagla, więc warsztaty płockie otrzymują 

coraz więcej zamówień od zespołów, biorących udział w Zlocie Morskim”.853 Kajaki były 

                                                 
844 Tamże. 
845 Tamże. 
846 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.552. 
847 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.21. 
848 Tamże. 
849 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.249. 
850 Tamże. 
851 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.33. 
852 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.249. 
853 „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.44. 
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reklamowane jako „tanie, lekkie, wytrzymałe, proste, o nadzwyczajnych zaletach 

nawigacyjnych”. Komplet części można było nabyć za kwotę 22 zł.854 

W roku 1932 zorganizowany został dziewięciodniowy Zlot Wodny 

nad jez. Garczyńskim na Pomorzu, który był pierwszą imprezą międzynarodową w Polsce. 

Zlot międzynarodowy poprzedzał, organizowany w tym samym miejscu, siedmiodniowy, 

I Narodowy Zlot Drużyn i Zastępów Żeglarskich.855 Zlot początkowo miał zgromadzić 

2400 uczestników. Liczba uczestników zmniejszyła się jednak do 956 osób.856 Zlot objął 

386 kajaków i 38 łodzi.857 

W. Błażejewski tak pisał o Zlocie: „Do obozu zlotowego przybyli: Przewodniczący 

Związku M. Grażyński i Naczelnik Głównej Kwatery A. Olbromski, by dokonać tu otwarcia 

i przeglądu drużyn [...] 3 lipca przybył do obozu także prezydent Rzeczypospolitej 

prof. Ignacy Mościcki. Po przeglądzie drużyn, defiladzie i podwieczorku dłuższy czas 

asystował on popisom na jeziorze, które mimo niepogody wypadły bardzo dobrze. 

Obejmowały one defiladę kajaków, różne masowe figury na wodzie, robienie pomostów 

za pomocą kajaków, ćwiczenia pływackie, a przede wszystkim różne popisy na kajakach. 

Polegały one między innymi na wchodzeniu z wody do kajaka oraz przewracaniu się 

z kajakiem i pozostawaniu dłuższy czas pod wodą, wreszcie na holowaniu kajaków. Celowały 

w tym zwłaszcza 39. i 7. Warszawskie Drużyny Harcerzy, budząc podziw i zainteresowanie 

publiczności [...] Na zlot przybyły delegacje: angielska, francuska, węgierska i łotewska. 

[...] Po południu zorganizowano na jeziorze popisy, które poprzedziła defilada wszystkich 

jednostek pływających. Prezentacja obejmowała różne ewolucje poszczególnych flotylli, 

ćwiczenia zręcznościowe, akrobatykę wodną z nurkowaniem, budowanie 120-metrowej 

kładki na kajakach, przez którą przeprawiała się następnie, ukryta na dnie zakotwiczonych 

pontonów, drużyna w pełnym ekwipunku polowym. Popisy pływaków i nurków oraz rewia 

200 przeszło jednostek pływających zakończyły pokaz naszych drużyn wodnych, wzbudzając 

prawdziwy podziw i entuzjazm wśród zagranicznych delegacji skautowych z dyrektorem 

Międzynarodowego Biura Skautowego Hubertem Martinem na czele”.858 

O sukcesie Zlotu świadczyły najlepiej teksty w Międzynarodowym Kwartalniku 

„Jamboree”. W numerze z października 1932r. pisano: „Jesteśmy winni podziękowania 

                                                 
854 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1934, nr 6. s.27. 
855 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.15. 
856 AAN, AZHP, Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, 

wytyczne do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji]. 
857 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.15. 
858 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.243-244. 
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skautom Polski za ich wspaniałą organizację obozu skautów wodnych – nie szczędzili 

żadnych trudów, by uczynić go pełnym powodzenia i serdecznie gratulujemy im powodzenia 

starań [...] Sprawność polskich skautów wodnych w kierowaniu ich łodziami była godna 

uwagi. [...] „Hubert Martin [...] spędził tydzień w obozie jako osobisty przedstawiciel Lorda 

Baden-Powella i doznał niezapomnianego przyjęcia zarówno przez starszyznę, jak [też] przez 

młodzież skautową”.859 

W 1933r. pływanie uprawiało 2556 harcerek, wioślarstwo – 929, kajakarstwo – 304, 

żeglarstwo – 60.860 W celu spopularyzowania sportów żeglarskich Kierownictwo Wydziału 

Drużyn Żeglarskich zorganizowało w Gdyni, od czerwca do lipca 1933r., pięć różnego 

rodzaju kursów żeglarskich, przez które przeszło 172 uczestników z całej Polski.861 Były to: 

pierwszy kurs informacyjny żeglarstwa morskiego w Gdyni dla 9 uczestników, czwarty kurs 

morski w Ośrodku Morskim Państwowego Urzędu WFiPW w Gdyni oraz piąty, szósty 

i siódmy kurs żeglarski.862 Wydział WF Głównej Kwatery Harcerek zorganizował wtedy, 

oprócz wodnego obozu nad Naroczą, własny wodny obóz morski w Gdyni.863 W kolejnym 

roku obył się na Helu kurs sterniczek morskich i śródlądowych oraz analogiczny kurs 

dla dziewcząt z innych organizacji.864 

Jednym z sukcesów specjalności wodnej polskiego harcerstwa był poziom umiejętności 

żeglarskich reprezentacji harcerzy – żeglarzy na IV Jamboree na Węgrzech w sierpniu 

1933r.865 

Na zaproszenie Naczelnictwa patronat nad drużynami żeglarskimi objął admirał 

Świrski. W tym samym roku Referat Ogólny Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich 

zorganizował bibliotekę złożoną z 56 tomów, dotyczących zagadnień morskich, 

żeglarskich itp.866 

W lutym 1933r. wszystkie drużyny żeglarskie i część lądowych zorganizowała „Apel 

Morza” z okazji trzynastej rocznicy objęcia w posiadanie wybrzeża Bałtyku oraz święta 

Marynarki Wojennej. Akcja objęła 69 środowisk i grupowała łącznie około 17 000 

uczestników.867 

                                                 
859 [cytat za:] „Harcmistrz”, wrzesień 1932, nr 9, s.107. 
860 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224. 
861 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.258-259. 
862 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.52. 
863 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224. 
864 Tamże. 
865 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.253. 
866 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.50. 
867 Tamże, s.51. 
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Zorganizowano również dużą sztafetę kajakową „Katowice – Gdynia”, której celem 

była promocja dróg wodnych dla eksportu węgla śląskiego. Chodziło też o zwrócenie uwagi 

społeczeństwa na znaczenie wykorzystania kanału wodnego Przemsza-Wisła, łączącego śląski 

ośrodek przemysłowy w Jęzorze z portowym ośrodkiem handlowym w Gdyni. Sztafeta 

wystartowała z przystani harcerskiej w Przemszy i trwała – bez względu na załamania pogody 

oraz bez przerwy dzień i noc – od 12 do 18 czerwca 1933r. W ciągu 118 godzin przepłynięto 

1002 km. Przeciętna szybkość w nocy wynosiła 5,5 km/godz. W sztafecie wzięło udział 

bezpośrednio 245 harcerzy868, zaś w służbie pomocniczej 256. Po dotarciu sztafety do Gdyni 

wręczono admirałowi Józefowi Unrugowi – dowódcy Polskiej Marynarki Wojennej – 

przywiezioną ze śląska bryłę węglową z napisem „Polski węgiel drogą wodną do morza 

a stamtąd w świat” oraz podpisem „Harcerskiej sztafecie kajakowej – Górnicy Śląscy”.869 

Jednym z wyróżnień w pionie wodnym był nadawany drużynom żeglarskim patent 

flagowy, uprawniający do podnoszenia na jachtach bandery harcerskiej. W 1933r. nadano 

pierwsze patenty flagowe drużynom w Warszawie, Wilnie i Poznaniu.870 W 1935r. otrzymała 

go drużyna z Bydgoszczy.871 

W roku 1934 otwarto w Jastarnii szkoleniowy Ośrodek Morski Harcerzy. Szkolenia 

żeglarskie, oprócz Głównych Kwater, zaczęły organizować komendy chorągwi. W Jastarnii 

wyszkolono przez lato ok. 400 harcerzy, reszta szkolona była w 16 innych śródlądowych 

ośrodkach harcerskich. W końcu roku działały już 123 jednostki żeglarskie, w tym 67 drużyn 

oraz 56 zastępów żeglarskich, skupiających 3066 harcerzy. Własnością ich było 81 przystani. 

Tabor wzrósł do 1090 jednostek pływających. W czasie lata 1009 harcerzy na 465 łodziach 

przepłynęło w sumie 83 503 km.872 Sześciu harcerzy wzięło udział w trzytygodniowej 

wyprawie – w sierpniu 1934r., do portów szwedzkich i duńskich – pod komendą 

najmłodszego wiekiem polskiego kapitana Tadeusza Prechitki.873 W tym roku ogłoszono 

również pełną listę harcerzy posiadających stopnie żeglarskie.874 Dziewiętnastu krakowskich 

harcerzy wzięło również udział w Zlocie Skautów Rumuńskich w Konstancy nad Morzem 

                                                 
868 E. Sikorski podaje, zapewne błędnie, liczbę 245 kajaków. Jak można wywnioskować ze zdjęć pamiątkowych, 

obsady kajaków były dwuosobowe, a więc ich liczba wynosiła około 120. Por. E. Sikorski, dz. cyt., s.77. 
869 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.51 oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.259 

oraz W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.15 oraz K. Witkowski, 85 lat harcerstwa 
śląskiego [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.255 
oraz E. Sikorski, dz. cyt., s.77, 134. 

870 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.15. 
871 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.84. 
872 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
873 Tamże. 
874 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.46. 
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Czarnym, przybywając na zlot własnymi łodziami, po 68 dniach żeglugi Wagem, Dunajem 

i Morzem Czarnym.875 

W 1935r. odbyło się kilka rejsów pełnomorskich na jachtach „Temida I”, „Korsarz” 

i „Pirat”.876 Jachty „Korsarz” i „Pirat” wystartowały w regatach dalekomorskich z Gdyni 

do Visby i oba zdobyły dwie drugie nagrody.877 Dodatkowo „Korsarz” udał się na zlot Jacht 

Klubu Królewskiego w Szwecji, a po powrocie wziął udział w międzynarodowych regatach 

na Bałtyku zdobywając w swojej klasie jedną I i jedną II nagrodę.878  

W pierwszym rejsie „Zawisza Czarny” zawinął do Londynu, w którym 54 pisma zamieściły 

artykuły o wizycie polskiego jachtu harcerskiego.879 W rejsie tym wzięło udział 20 studentów 

Politechniki Lwowskiej, którzy pomagali przy remoncie jachtu, a którzy stanowili oddzielną 

grupę naukową, mającą się zapoznać z urządzeniami portów, do których statek zawinął.880 

W drugim rejsie, oprócz harcerzy, na pokładzie znajdowało się 29 kandydatów Państwowej 

Szkoły Morskiej w Gdyni.881 Pierwszy pełnomorski rejs „Zawisza Czarny” odbył na trasie: 

Gdańsk – Gdynia – Kopenhaga – Antwerpia – Amsterdam – Gdynia, którą przepłynął wraz 

z 53 harcerzami załogi, pod komendą gen. Mariusza Zaruskiego.  

W lipcu 1935r. przekazano Wydziałowi Żeglarskiemu Głównej Kwatery Harcerzy 

piękny Harcerski Ośrodek Żeglarski w Niesłuczy nad jeziorem Narocz, wybudowany przez 

Wileński Zarząd Oddziału ZHP kosztem 37 000 zł. Teren ośrodka obejmował 3 ha lasu oraz 

budynek dla 80 osób.882 Harcerki natomiast dysponowały obok ośrodka morskiego na Helu, 

zorganizowanego dzięki pomocy Marynarki Wojennej,883 własnym śródlądowym ośrodkiem 

w Funce nad jez. Charzykowskim.884   

Rozwój specjalizacji żeglarskiej w harcerstwie żeńskim doprowadził do konieczności 

przeprowadzania w 1935r. rejestracji wszystkich instruktorek żeglarskich.885 W tym czasie 

przy komendach chorągwi działały już referentki żeglarskie, których odprawy odbywały się 

                                                 
875 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.278 oraz B. Leonhard, dz. cyt., s.56. 
876 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.84. 
877 R. Woźniak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939, Warszawa 1977, s.65. 
878 Tamże, s.66. 
879 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.85. 
880 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.19. 
881 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.86. 
882 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.292. 
883 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.158. 
884 Tamże, s.85. 
885 Tamże, s.158. 
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co roku w GKH-k.886 Od kwietnia zaczął wychodzić, jako samodzielne pismo, „Żeglarz” – 

drukowany dotychczas w formie dodatku miesięcznego do „Na Tropie”.887  

Kierownictwo Drużyn Wodnych i Żeglarskich przeprowadziło zbiórkę na Fundusz 

Żeglarski, zorganizowało „Apel Morza” oraz II Ogólnopolską Harcerską Konferencję 

Żeglarką, w której wzięło udział 240 uczestników.888  

W 1935r. w Organizacji Harcerzy było 3 445 harcerzy wodnych (w 1934r. – 3 066, 

w 1933r. – 2 819); umiało pływać 2 825 harcerzy. Tabor pływający liczył 1 173 jednostki 

(w 1934r. – 1 934). W tym roku zorganizowano około 213 wypraw wodnych, skupiających 

3 333 uczestników. Dodatkowo przepłynięto 149,88 km na morskich wyprawach 

ćwiczebnych i 4 963 mil na rejsach pełnomorskich, w których brało udział 

142 uczestników.889 We wrześniu rozkazem Naczelnika nadane zostały stopnie żeglarzy 

jachtowych: „żeglarza”, „żeglarza morskiego” i „kapitana żeglarstwa morskiego”.890 

Widać więc, że choć żeglarstwo morskie pozostawało jeszcze domeną nielicznych 

harcerzy, to aktywne sporty wodne i turystyka śródlądowa były uprawiane przez niemal 

wszystkich harcerzy wodnych, którzy próbowali swych sił także na wyprawach 

międzynarodowych. Jedną z nich była w 1935r. harcerska wyprawa kajakowa przez szlaki 

wodne Rumunii do Morza Czarnego.891 

W 1936r., w wyniku realizacji umowy ze skautingiem łotewskim, wyruszyła na Łotwę 

wyprawa kajakowa „Błękitnej Jedynki” wileńskiej. Wyprawa dotarła Dźwiną i zatoką Ryską, 

aż do Estonii, biorąc również udział w Zlocie Narodowym skautów estońskich w Haapsalu.892 

Odbyła się również wyprawa kajakowa 7 harcerzy do Prus Wschodnich.893 Z kolei Chorągiew 

Wołyńska zorganizowała „Spływ szlakami wodnymi Wołynia”. Po Zlocie w Pińsku 8 osób 

udało się w dalszą drogę do Warszawy trasą: Pina – Prypeć – Jasiołda – Kanał Ogińskiego – 

Szczara – Niemen – Czarna Hańcza – Kanał Augustowski – Biebrza – Narew – Wisła. Spływ 

był opisany w czasopismach żeglarskich, więc uczestnicy spływu byli nieoczekiwanie witani 

przez mijane po drodze jednostki żeglarskie.894 

                                                 
886 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224. 
887 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.292. 
888 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.84. 
889 Tamże, s.83. 
890 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.22 z 14 września 1935r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, sierpień 1936, nr 8, s.119. 
891 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.100. 
892 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.178. 
893 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.301. 
894 H. Styczyński, dz. cyt., s.225-226. 
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W 1936r. w Organizacji Harcerzy było już: 261 „wioślarzy”, 127 „żeglarzy”, 

29 „żeglarzy morskich”. Harcerstwo wodne dysponowało 757 kajakami oraz 69 kajakami 

typu P7. Na 1014 jednostek pływających – 303 nie były własnością drużyn, ale stanowiły 

tabor pływający oddany do użytku harcerstwu.895 

W Organizacji Harcerek w 1936r. opracowano warunki nadania zastępom nazwy 

zastępów wodnych.896 

Harcerski jacht „Korsarz”, jako jedyna polska jednostka wzięła udział w XI Igrzyskach 

Olimpijskich w 1936r. i zajęła pierwsze miejsce w regatach Hel-Kilonia.897 

W 1937r. jacht „Zawisza Czarny” odbył 4 pełnomorskie podróże. Załogi rejsów 

składały się wyłącznie z harcerzy albo wyłącznie z oficerów Wojska Polskiego lub były 

to załogi mieszane.898 

Jednym z największych rejsów morskich tego okresu była wyprawa „Zawiszy 

Czarnego” do Amsterdamu na V Jamboree. Załoga polskiego jachtu przywiozła i wręczyła 

burmistrzowi Amsterdamu cenny obraz jako dar prezydenta Warszawy. Na Jamboree 

w Holandii w 1937r. dotarła również szlakami wodnymi (przez Niemcy, z Norymbergii 

kanałem Ludwika, Menem od Bambergu do Moguncji na Renie, Renem, Wallem, Kanałem 

Północnym do Vogelenzang) polska drużyna kajakarska.899 Drużyna ta składała się z 20 

harcerzy z Warszawy i Poznania, którzy pokonali kajakami trasę o długości 1 500 km.900 

Gwałtowny rozwój specjalności wodnej w harcerstwie spowodował pojawienie się 

obawy o „zatracenie harcerskości w żeglarstwie”,901 choć niektórzy autorzy wykazywali 

również przeciwstawny optymizm twierdząc, że „służba morzu nie zatraci znaczenia 

wychowania w duchu skatowym, że właśnie silniej przez to uwydatni najistotniejszy 

symptom harcerskości, zaznaczający się w walce z żywiołem, w zmaganiu się 

z przeciwnościami, hartującymi charakter”.902 Efekt potrzeby kontrolowania rozwoju 

specjalności wodnej był taki, że działalność powstających przy drużynach harcerek zastępów 

                                                 
895 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.163. 
896 Tamże, s.67. 
897 E. Sikorski, dz. cyt., s.102. 
898 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.190. 
899 Drużyna kajakarska otrzymała w uznaniu osiągnięć specjalną pochwałę R. Baden-Powella. Warto również 

dodać za W. Błażejewskim, że lądem na Jamboree przybyła drużyna kolarska, złożona z 7 harcerzy „Czarnej 
Trzynastki Wileńskiej”, a trasą powietrzną nadlecieli harcerscy lotnicy. Ich „brawurowe loty wobec 
zgromadzonych rzesz oraz skoki na spadochronach relacjonowano w prasie całego świata”. 
Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.306-308. 

900 E. Sikorski, dz. cyt., s.104. 
901 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.225. 
902 B. Zimmer, dz. cyt., s.23. 
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wodnych została w maju 1937r. uregulowana przez Instrukcję dla zastępów wodnych, 

zatwierdzoną przez Naczelniczkę Harcerek.903 

W 1938r. odbyły się cztery obozy żeglarsko-pływackie dla harcerek; organizowane 

przez komendy chorągwi i tylko przy współudziale Głównej Kwatery. Tym samym nastąpiło 

znaczne zdecentralizowanie szkoleń tego typu.904 Podobnie wyglądała sytuacja z kursami 

wodnymi w Organizacji Harcerzy. Kursy żeglarskie i wioślarskie zorganizowały chorągwie: 

Gdańska, Lubelska, Poleska, Radomska, i Wielkopolska. Jednak, jeszcze ciągle 

w 7 chorągwiach brak było wydziałów żeglarskich i tylko w nielicznych chorągwiach były 

organizowane odprawy drużynowych i zastępowych żeglarskich.905 

W Organizacji Harcerzy odbyły się 2 odprawy Pilotów Chorągwi oraz wiele żeglarskich 

konferencji chorągwianych. Członkowie Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich 

(KHDŻ) zwizytowali około 15 środowisk harcerzy wodnych. Do Kierownictwa napłynęło 

około 1 000 meldunków o obchodach „Apelu Morza”, związanego z rocznicą odzyskania 

dostępu do Bałtyku.906 

Harcerski Ośrodek Morski (HOM) został przeniesiony i zlokalizowany w Basenie 

Jachtowym w Gdyni. HOM corocznie przeprowadzał remont jachtów, między innymi, 

„Zawiszy Czarnego” oraz „Poleszuka”. „Zawisza Czarny” podczas swoich rejsów 

uczestniczył w dwóch zlotach skautowych: łotewskim i szwedzkim. W rejsach tych wzięło 

udział 245 osób; w tym 153 harcerzy oraz 90 członków Ligi Morskiej i Kolonialnej 

(29 nauczycieli i 61 uczniów) oraz 2 skautów węgierskich. Poza „Zawiszą” – 

4 rejsy po Bałtyku odbył Hufiec Morski Harcerzy z Gdańska na jachtach „Pirat”” i „Korsarz” 

oraz na jachcie „Grażyna” wypożyczonym od harcerek.907 Jacht „Poleszuk” brał udział, 

pod dowództwem M. Wróblewskiego, w podróży na ocean Atlantycki. Zatrzymując się 

w portach Niemiec, Holandii, Anglii, Francji, Hiszpanii i Portugalii dotarł do Afryki, gdzie 

przez kilka miesięcy zbierano eksponaty dla muzeum surowcowego.908 Pod koniec lata 1938r. 

kpt. J. Ramontowski wraz z 4 harcerzami ruszył na jachcie ,,Poleszuk” w podróż naokoło 

świata.909  

                                                 
903 Załącznik L.1 do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.5 z 11 maja 1937r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1937, nr 6, s.100. 
904 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.224-225. 
905 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.144. 
906 Tamże, s.142. 
907 Tamże, s.143. 
908 Tamże. 
909 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.319-320. 
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Spektakularnym osiągnięciem żeglarskim była wyprawa dookoła świata Władysława 

Wagnera. Ten 21-letni harcerz wyruszył z Gdyni 8 lipca 1932r. rzekomo w rejs po Bałtyku 

na jachcie „Zjawa”, przebudowanym ze starej szalupy.910 W poszczególnych etapach rejsu 

towarzyszyli Wagnerowi różni żeglarze i goście. W trakcie swojego rejsu zabierał na pokład 

dodatkowe osoby załogi – w lipcu 1938r. wypływając z Sydney zabrał na pokład dwóch 

starszych skautów australijskich (Rovers), których podjął się zawieść na zlot – tzw. „Rover 

Moot” – w Szkocji. Dużą pomoc przy wyposażeniu jachtu W. Wagner otrzymał od Wydziału 

Zagranicznego GKH-y. 911 O rzeczywistej planowanej trasie rejsu Wagner poinformował 

dopiero po spotkaniu przy brzegach Holandii statku „Tczew”. W Dakarze przebudowano 

„Zjawę” na jol i dostawiono drugi maszt. W porcie Colon – w rejonie Kanału Panamskiego –

Wagner sprzedał „Zjawę”, której zły stan techniczny nie pozwalał dalej płynąć. Za pieniądze 

ze sprzedaży i podjętej pracy zarobkowej Wagner zakupił nową jednostkę – „Zjawę II” – 

i dokończył jej budowę. Przez Kanał Panamski holował ich na Ocena Spokojny – spotkany 

po drodze – „Dar Pomorza”. W porcie archipelagu wysp Fidżi ponownie musiał sprzedać 

jacht ze względu na jego zły stan techniczny. Wagner powrócił do Ekwadoru i wybudował 

w porcie Guayaquil „Zjawę III”, którą ruszył w dalszą drogę. Rejs Władysława Wagnera 

dookoła świata zakończył się 4 lipca 1939.912 Władysław Wagner jako pierwszy Polak 

(w ciągu 7 lat) opłynął świat i był także pierwszym polskim żeglarzem przepływającym 

samotnie Atlantyk na małym jachcie żaglowym.913 Za swoje osiągnięcia Wagner otrzymał 

w Dżakarcie, przyznany zaocznie, patent kapitański od Polskiego Związku Żeglarskiego.914 

Druga, harcerska podróż dookoła świata została rozpoczęta w 1938r. na jachcie 

„Poleszuk”. Po dotarciu jachtu do Stanów Zjednoczonych załoga dowiedziała się o wybuchu 

wojny. Po kilkumiesięcznym pobycie w Chicago harcerze zdecydowali się przekazać jacht 

skautom morskim Polskiego Zjednoczenia Rzymskokatolickiego, a sami wrócili do kraju.915 

W 1938r. istniało 135 (114 w 1937r.)916 jednostek organizacyjnych o specjalności 

wodnej. W tym: zastępów przy drużynach i zastępów samodzielnych – 36 (39), drużyn 

wodnych – 88 (72). Wśród drużyn istniało: 60 drużyn skautów oraz 11 (3) starszoharcerskich 

kręgów wodnych. Osiem drużyn wodnych posiadało patent flagowy. Ogólna liczba harcerzy 

                                                 
910 E. Sikorski, dz. cyt., s.83. 
911 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.154. 
912 „Zjawa”: powierzchnia żagla – 60 m2, ”Zjawa II”: kecz długości 14,4 m; szerokości 3,9 m; 

powierzchni żagla 100 m2. Szerzej zob., m.in., E. Sikorski, dz. cyt., s.83. 
913 S. Zaborniak, dz. cyt., s.211. 
914 E. Sikorski, dz. cyt., s.83. 
915 Tamże, s.84. 
916 W nawiasach podano dane z 1937r. 
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wodnych wzrosła w stosunku do roku 1938 o 25% i wynosiła 31 grudnia 1938r. 3 534 

(2 863). W wieku do lat 15 było 520 harcerzy, co stanowiło niemal 15% wszystkich harcerzy 

wodnych, w wieku 15-18 lat było 1860 harcerzy (53%), w wieku 18-21 lat 779 (21%), 

w wieku ponad 21 lat – 375 (11%).917 

Wskaźnikiem wyszkolenia harcerzy wodnych były stopnie instruktorskie, harcerskie 

i żeglarskie oraz sprawności wodne: 

 699 czyli 19% harcerzy wodnych (20% w 1937r.) nie posiadało żadnego stopnia 

harcerskiego, 

 1180 posiadało stopień „młodzika”, 

 894 posiadało stopień „wywiadowcy”, 

 512 posiadało stopień „ćwika”, 

 197 posiadało stopień „Harcerza Orlego (HO)”, 

 52 posiadało stopień „Harcerza Rzeczypospolitej (HR)”. 

Na terenie jednostek wodnych (włączając władze od hufca wzwyż) pracowało w 1938r. 

56 instruktorów; w tym 43 phm. i 13 hm. Rozkład stopni żeglarskich był wówczas 

następujący: 

 stopień wioślarza posiadało 461 (324 w 1937r.) , 

 stopień żeglarza 228 (132), 

 żeglarza morskiego 35 (22), 

W sumie 20% (16%) harcerzy posiadało jakiś stopień żeglarski. Przy tym liczba 

harcerzy wodnych umiejących pływać wzrosła do 3044 (z 2437 w 1937r.), co stanowiło 86% 

(85%) wszystkich harcerzy wodnych.918 

W 1939r. działały 142 drużyny oraz 52 samodzielne zastępy o specjalności wodnej, 

skupiające 4 564 harcerzy. Stopnie wioślarzy i żeglarzy uzyskało około 3 tys. harcerzy, 

żeglarzy morskich – 284, sterników morskich – 59, jachtowych kapitanów morskich – 12.919  

Powyższe dane wskazują na zwiększającą się popularność specjalności wodnej 

w harcerstwie, a także na wzrost poziomu wyszkolenia zarówno specjalistycznego-

żeglarskiego, jak i ogólno-harcerskiego wśród harcerzy jednostek wodnych.920 

                                                 
917 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.144. 
918 Tamże, s.145. 
919 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.552. 
920 Stąd też nieuzasadniona wydaje się krytyka tej specjalności dokonana przez W. Podleśnego, który pisze 

o „przesadnym zachwycie, nie mającym pokrycia w rzeczywistości” i „niewielkiej działalności wodniackiej 
na tle ogólnego rozwoju harcerstwa”. Specjalność wodna w ZHP rozwijała się w okresie międzywojennym 
dość konsekwentnie, zarówno jeśli brać pod uwagę wskaźniki całego zaplecza materialnego, jak i poziomu 
wyszkolenia specjalistycznego oraz wzrostu liczby drużyn i liczby członków harcerskich drużyn wodnych. 
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Sprawozdania jednak z akcji letniej świadczą o gwałtownym spadku w 1938r. liczby 

wędrówek, częściowo zrównoważonej wzrostem liczby stałych obozów wodnych. W 1938r. 

odbyło się 99 (192 w 1937r.) śródlądowych wypraw wodnych na 332 (582) łodziach, 

przy udziale 871 (1 369) harcerzy, tj. 25% (48) ogólnej liczby harcerzy wodnych. Łączna 

długość przebytych szlaków to 22 682 (23 696) km, co świadczyło o przewadze dłuższych 

tras. Przeciętna długość szlaku wynosiła 292 (167) km. Suma kilometrów przebytych przez 

poszczególnych harcerzy wynosiła 162 940 (189 907) km.  

Wśród wypraw tylko 2 (5) prowadziły za granicę. W wyprawach morskich (pomijając akcję 

GKH-y) wzięło udział 43 harcerzy, przebywając 3 120 mil morskich. Wjazdów ćwiczebnych 

zarejestrowano 4 724, podczas których przebyto 77 757 km. Zorganizowano 44 (39) obozy 

wodne, w których wzięło udział 902 (587) harcerzy na 209 (155) łodziach. W kursach 

żeglarskich, organizowanych przez GKH-y i komendy chorągwi, brało udział 378 (25) 

harcerzy.921 

Jeszcze w 1938r. opracowano Tymczasowy Regulamin Harcerskiego Koła 

Morskiego,922 który został ogłoszony w lutym 1939r.923  Wkrótce Koło Morskie rozpoczęło 

działalność i szybko skupiło ok. 200 członków. W 1939r. opublikowany został wykaz 

przyznanych stopni żeglarskich. Stopień instruktora-kapitana jachtowej żeglugi morskiej 

posiadali: gen. Mariusz Zaruski, Zygmunt Pankiewicz i Tadeusz Prechitko.924 

Jak zauważa W. Błażejewski, „harcerstwo w znacznej mierze przyczyniło się 

do spopularyzowania żeglarstwa”, podobnie jak do rozwoju turystki biwakowej.925 

Co najmniej do początku lat trzydziestych harcerski ruch żeglarski uznawany 

był za „przodujący wśród całego ruchu żeglarskiego młodzieży polskiej”.926 Podczas 

pierwszej ogólnokrajowej wystawy kajakowej turystyki wodnej i żeglarstwa, wręczono 

harcerstwu list pochwalny za wspaniały rozwój drużyn żeglarskich. Komisarz skautów 
                                                                                                                                                       

Wzrastały także wskaźniki przebytych tras wodnych i stopień ich trudności. Trzeba pamiętać, że rozwój 
specjalności wodnej w ówczesnych warunkach był bardzo utrudniony. Sporty i turystyka wodna rozwijały się 
niemal od zera. Nie było w kraju bazy sprzętowej, brakowało specjalistycznej kadry i materiałów 
szkoleniowych, wyposażenie i utrzymanie jednostek pływających wiązało się ze stosunkowo dużymi 
kosztami, podobnie jak transport uczestników i sprzętu, szczególnie w przypadku środowisk harcerskich, 
które nie działały w pobliżu spławnych rzek i żeglownych zbiorników wodnych. Naturalny jest 
przy tym stosunkowo mały wskaźnik odsetka harcerzy specjalności wodnej w ogólnej liczbie harcerzy 
(2,7% w 1938r.). Natomiast przy próbie obiektywnej oceny rozwoju specjalności wodnej w harcerstwie 
międzywojennym, trzeba brać pod uwagę, także inne wskaźniki ilościowe i jakościowe.  
Por. W. Podleśny, dz. cyt., s.216. 

921 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.145. 
922 Tamże, s.143. 
923 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.38. 
924 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.330. 
925 Tamże, s.196. 
926 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.52. 
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morskich z Anglii nadesłał pismo z podziękowaniem za plany polskiego kajaka harcerskiego 

(typu „H”), które po wprowadzeniu drobnych poprawek zostały tam przyjęte.927 Kurs budowy 

takich kajaków polscy instruktorzy przeprowadzili w 1934r. w Bukareszcie.928 

Specjalności wodne były atrakcyjne, ale stawiały też przed młodzieżą duże wymagania, 

które odpowiednio przygotowani instruktorzy mogli skutecznie wykorzystywać do realizacji 

celów wychowawczych. W 1932r., w artykule Wiatr od morza, hm. W. Bublewski – 

instruktor GKM – pisał: „Zwrócić muszę uwagę na ćwiczenia wodne, które nadzwyczaj 

wyrabiają indywidualnie, zmuszają do szybkiej i stanowczej decyzji, błyskawicznych ruchów, 

zupełnego opanowania się, zimnej krwi i posłuszeństwa. Sport kajakowy, wioślarstwo, 

a szczególnie żeglarstwo, stwarzają naprawdę ciekawe momenty, momenty pełne emocji, siły, 

które wymagają oprócz cech wyżej przytoczonych poważnych wiadomości teoretycznych 

i praktycznych, i zgrania się załogi. Ci którzy znają żeglugę, wiedzą jakim magnesem jest ona 

dla młodych, żądnych przygód i wrażeń. [...] Najmniejsza wędrówka kajakowa wymaga już 

zaprawy i zgrania się załogi, większe zaś wycieczki są już trudne do przezwyciężenia 

i potrzebują dużego przygotowania osobistego”.929 Być może właśnie dlatego specjalności 

wodne zyskiwały w harcerstwie tak na popularności. 

3.1.2 Specjalności lotnicze 

Rozwój specjalności lotniczych w harcerstwie był odpowiedzią na duże braki, jakie 

miała Polska w tej dziedzinie, w porównaniu z innymi krajami. W prasie harcerskiej 

zwracano uwagę na ten problem już w 1924r., pisząc: „[...] A cóż u nas się dzieje? Wstyd 

doprawdy. Do tej pory posiadamy raptem dwie czynne fabryki samolotów: w Lublinie, która 

kopiuje płatowce włoskie oraz w Poznaniu. Nie posiadamy ani jednej fabryki silników 

lotniczych”.930 

Wśród pierwszych sprawności harcerskich wprowadzonych w 1912r. była 

już sprawność „lotnika”. Pierwsze drużyny lotnicze powstały w Poznaniu w 1928r., 

w Bydgoszczy – w 1929r. Pierwszy szybowiec szkoleniowy zbudowali harcerze w 1926r. 

W 1928r. odbył się pierwszy harcerski kurs modelarski. W 1929r. harcerzy lotnicy wystąpili 

na II Zlocie Narodowym w Poznaniu oraz przeprowadzili sztafetę lotniczą Gdańsk-

Warszawa.931 

                                                 
927 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
928 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.70. 
929 „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.14. 
930 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.94. 
931 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.235. 
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Rozwój specjalności lotniczych W. Błażejewski datuje na 1932r., kiedy to został 

zorganizowany Referat Szybowcowy w GKH-y, który w 1934r. zmienił nazwę na Referat 

Lotniczy.932 Również w 1934r. Referat Szybowcowy powstał w GKH-k.933 

Rozwój harcerskiego szybownictwa okupiony został śmiercią dwóch pilotów, którzy 

zginęli w wyniku zderzenia się szybowców – na wysokości 50 metrów – podczas lotów 

treningowych kursu szybowcowego w Polichnie w październiku 1932r. Specjalność lotnicza 

w harcerstwie rozwijała się jednak nadal.934 

W 1932r. powstał w Warszawie Harcerski Klub Szybowcowy i kilkadziesiąt osób 

zgłosiło się na pierwszy teoretyczny kurs szybowcowy.935 Koła szybowcowe powstały także 

w Nowogródku, Grodzisku, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Kielcach, Nowym Sączu, Lwowie, 

Białymstoku. Razem liczyły ponad 200 harcerzy. Harcerstwo posiadało już wtedy 

10 szybowców. Zdobywano też kolejne jednostki taboru latającego, dzięki znaczącemu 

wsparciu sponsorów. I tak: Państwowa Wytwórnia Broni w Radomiu przydzieliła 

miejscowemu hufcowi harcerzy szybowiec ćwiczebny. Podobny dar otrzymano od Ligi 

Obrony Powietrznej Państwa. Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna przekazała zaś pierwszy 

samolot, na którym zaawansowani w szybownictwie mogli ćwiczyć się w lotnictwie 

motorowym. Jak podaje W. Błażejewski, „w niedalekiej przyszłości miała być uruchomiona 

wielka harcerska szkoła szybowcowa, której rolę chwilowo spełniały harcerskie ośrodki 

szybowcowe w Goleszowie na Śląsku i w Miłosnej pod Warszawą”.936 

Na IV Jamboree na Węgrzech, w sierpniu 1933r., pojawiło się sześć polskich 

szybowców różnych typów (SG-28, „Czajka”, „Komar”, „Wrona”) wraz z 26-osobową 

załogą.937 Szybowce polskich harcerzy stały się doskonałym narzędziem kreowania 

wizerunku polskiego harcerstwa za granicą. W. Błażejewski zauważa, że „zawodnicy 

dokonywali na nich czynów godnych podziwu”. Kazimierz Kula po nieoczekiwanym 

dostaniu się w korzystne prądy wstępujące, samodzielnie zmienił swoje zadanie 

i po wzniesieniu się na 2 000 metrów przeleciał z obozu zlotowego 20 km do Budapesztu 

i tam wylądował na jednym z placów „wśród niebywałego entuzjazmu tłumów. Nazwisko 

jego przez cały czas było na ustach wszystkich uczestników Jamboree. Piotr Młynarski wzbił 

się wysoko nad areną w czasie popisów i zrzucił z góry flagę polską, dając tym znak 

                                                 
932 Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.284 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.235. 
933 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.236. 
934 E. Sikorski, dz. cyt., s.85. 
935 Tamże, s.84. 
936 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.284. 
937 E. Sikorski, dz. cyt., s.85. 
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rozpoczęcia popisów harcerzy. Wyczyny polskiej grupy szybowcowej uwieńczone zostały 

zdobyciem I nagrody i oczywiście zjednały nam uznanie, co zresztą podkreślił na Konferencji 

Międzynarodowej sam gen. R. Baden-Powell — „Jesteście niezrównani w obozownictwie, 

w pokazach zbiorowych, w tańcach, które już inni naśladują [...] Teraz dołączyły się jeszcze 

szybowce, którymi posługujecie się naprawdę bezkonkurencyjnie [...] Mam nadzieję, 

że zebrana tu młodzież nauczy się wiele od was [...]”.938 

O dużych umiejętnościach lotniczych instruktorów harcerskich świadczy fakt, 

że wykonywali oni loty doświadczalne: w gęstej mgle oraz loty nocne – przy księżycu i wśród 

zupełnej ciemności, orientując się w terenie według rozstawionych lamp stajennych. 

Wykonywali także starty na lince konopnej długości 200 metrów.939 

W 1934r. GKH-y zorganizowała w czasie ferii letnich na Śląsku kursy szybowcowe 

na pilotów kategorii „A” B” i C” oraz kursy treningowe.940 

Szybownictwo rozwijało się również w Organizacji Harcerek. W 1934r., jak podaje 

J. Raniecka-Bobrowska, dwie harcerki ukończyły szkołę szybowcową w Polichnie. 

W następnym roku „Wydział WF GKH-k zorganizował pierwszy żeński obóz szybowcowy 

w Goleszowie z siedmioma uczestniczkami. Podobne kursy odbyły się w latach 1936 i 1938. 

W tym ostatnim roku kurs GKH-k odbył się w Szkole Szybowcowej w Tęgoborzu 

i obejmował ogólne szkolenie i pilotaż”.941 Można więc przyjąć, że od 1935r. w Organizacji 

Harcerek prowadzono już systematyczną pracę z nową specjalnością – szybownictwem.942 

Wówczas w ZHP było już 6 wyszkolonych harcerek-pilotek.943 Jak twierdzi H. Dydyńska-

Paszkowska, Polska była wówczas „pionierką szybownictwa kobiecego”.944 

W 1935r. odbył się Międzynarodowy Kongres Szybowcowy w Budapeszcie. 

Harcerstwo polskie było tam reprezentowane przez wyprawę szybowcową.945 W Krakowie 

powstałą Harcerska Eskadra Lotnicza im. mjr. Ludwika Idzikowskiego.946 

W 1936r. przy Referacie Lotniczym GKH-y utworzono dział spadochronowy. W marcu 

1937r. pierwszych 10 harcerzy wyszkolono na skoczków spadochronowych.947 

                                                 
938 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.254 oraz E. Sikorski, dz. cyt., s.85. 
939 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.55. 
940 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1934, nr 7, s.36. 
941 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.226. 
942 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.159. 
943 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.152-153. 
944 Tamże. 
945 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.176. 
946 W 1937r. otrzymała 5 szybowców, utworzono jej pluton w Zakopanem, a w 1938r. miała już 10 pilotów 

samolotowych. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.236. 
947 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.236. 
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W 1936r. wyniki lotów przeprowadzonych przez harcerzy-pilotów potwierdziły 

przydatność terenów w Turce do szkolenia szybowcowego.948 W tym samym roku Harcerskie 

Warsztaty Szybowcowe budowały prototyp motoszybowca typu „Smyk” o silniku 18 KM 

i szybkości 160 km na godz., który miał wejść w skład taboru drużyny lotniczej 

na V Jamboree.949 

W 1937r. ok. 500 harcerzy, mających odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie, 

zostało skierowanych do szkół szybowcowych, gdzie odbywali naukę pilotażu 

(m.in. do Państwowej Szkoły Szybowcowej w Ustianowej, w której zorganizowano kurs 

Harcerskiej Eskadry Lotniczej z Krakowa). W październiku, razem z Aeroklubem 

Krakowskim, oblatywano tereny szybowcowe na Gubałówce pod Zakopanem. W ramach 

Polskiej Wyprawy na V Jamboree w Holandii zorganizowana została drużyna lotnicza, 

składająca się z 20 harcerzy: pilotów motorowych i szybowcowych, skoczków 

spadochronowych i modelarzy. Sprzęt stanowiły: jeden samolot „RWD 13”, trzy samoloty 

„RWD 8”, dwa szybowce „Sokół SG-7” i pięć spadochronów. Pokazy skoczków 

spadochronowych na Jamboree w Holandii oglądało 30 000 widzów.950 Skoki wzbudziły 

tak duże zainteresowanie, że zostały powtórzone dla wielotysięcznej rzeszy widzów 

na lotnisku Ypenburg koło Hagi.951 

Na zlocie skautów amerykańskich w USA, instruktor szybowcowy ZHP dh Wiktor 

Szydłowski demonstrował polski szybowiec „Wrona” i założył Sokoli Klub Szybowcowy 

w Pittsburgu, szkoląc jego członków w zakresie kat. A pilota szybowcowego.952 

W 1937r. jeszcze bardziej zwiększył się harcerski tabor lotniczy. Według 

W. Błażejewskiego, „zorganizowano teren do szkolenia szybowcowego w Turce, gdzie 

zdobywali kwalifikacje młodzi adepci szybownictwa. Grupa motorowo-szybowcowa, 

na zaproszenie skautingu węgierskiego, brała udział w pokazach szybowcowych 

w Budapeszcie. Ekipa pilotów-harcerzy reprezentowała Związek na zlocie skautów 

rumuńskich”.953 

W 1938r. Referat Lotniczy urządził na terenie całej Polski kursy teoretyczne 

ze szkolenia szybowcowego. Uczestniczyły w nich 154 osoby. Odbyły one później szkolenie 

w lokalnych szkołach szybowcowych lub na Harcerskim Obozie Szybowcowym przy Szkole 

                                                 
948 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.162. 
949 Tamże. 
950 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.186-188. 
951 E. Sikorski, dz. cyt., s.104. 
952 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.186-187. 
953 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.304. 
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Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej (LOPP) w Tęgoborzu. Obóz ten zgromadził 

40 harcerzy z całej Polski. Szkolenie ukończyło 37. W sumie wylatano 54,5 godzin. 

Na podkreślenie zasługiwał wysoki procent wyszkolonych (90%), niespotykany dotąd 

w szkołach szybowcowych i świadczący o dobrym przygotowaniu młodzieży harcerskiej 

do lotnictwa.954 

Także w 1938r., 10 maja, został zorganizowany Harcerski Dzień Lotniczy w Płocku, 

gdzie wobec 10 000 publiczności harcerze wykonali loty pokazowe i akrobatyczne na sześciu 

samolotach oraz skoki spadochronowe. W kwietniu polska wyprawa udała się drogą 

powietrzną na Węgry do Budapesztu, na uroczystość XX-lecia skautingu węgierskiego. 

Sprzęt wyprawy stanowiły 4 samoloty, 1 szybowiec i  spadochrony. Podczas uroczystości 

harcerze zademonstrowali akrobacje na samolocie i szybowcu oraz skoki spadochronowe – 

pięciu harcerzy z samolotu „Ju52” z wysokości 600m oraz jeden skok 

z dziesięciosekundowym opóźnieniem otwarcia spadochronu. Pokaz nagrodzono owacjami.955 

Skoki wykonano również podczas Jamboree Narodowego na Łotwie. Przy czym pokaz 

ten został jeszcze raz powtórzony, na specjalne życzenie władz łotewskich dla lotników 

wojskowych i organizacji rezerwistów. Wówczas, zarówno Węgrzy jak i Łotysze, nie znali 

skoków z opóźnionym otwarciem spadochronów.956 

W 1938r. GKH-y zorganizowała z okazji 3 Maja sztafetę z życzeniami 

dla Prezydenta RP, uzupełnioną zlotem gwiaździstym samolotów pilotowanych przez 

harcerzy. W imprezie tej wzięło udział 9 samolotów RWD 8 i 683 harcerzy-kolarzy 

ze wszystkich chorągwi.  W sumie wylatano 4 500 km.957 

Prace Referatu Lotniczego GKH-y wspierane były, także finansowo, przez Zarząd 

Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.958 W 1938r. Referat spadochronowy 

zorganizował 15 kursów spadochronowych I-go stopnia, na których wyszkolił 312 harcerzy 

i 94 harcerki, w tym – zarówno teoretycznie jak i praktycznie – 183 harcerzy i 24 harcerki. 

Oprócz harcerzy kurs ukończyło 13 członków KPH. Szkolenie odbyło się przy dużej pomocy 

finansowej Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. Na samolotach 

latało 92 harcerzy i 11 harcerek. Na kursach LOPP wyszkolono pięciu harcerzy 

na instruktorów spadochronowych pierwszej kategorii. Ogółem, w 1938r., harcerze wykonali 

2267 skoków z wież oraz 173 skoki z samolotów. Referat Spadochronowy GKH-y brał 

                                                 
954 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.139-140. 
955 Tamże. 
956 Tamże. 
957 Tamże, s.132-134. 
958 Tamże, s.139-140. 
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czynny udział we wszystkich działaniach organizowanych przez Referat Spadochronowy 

Zarządu Głównego Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.959 

Przy Politechnice Gdańskiej powstał ponad 20-osobowy Krąg Lotniczo-Morski, który 

zorganizował teoretyczne i praktyczne kursy: spadochronowy i pilotowania RWD-8. 

Przeszkolono wówczas 30 uczestników, w tym 15 – spoza Kręgu. Członkowie kręgu brali 

również udział w szkoleniu lotników balonowych.960 

W 1938r. zarządzona została rejestracja wszystkich harcerzy, którzy ukończyli 

w jakiejkolwiek formie wyszkolenie lotnicze; „wyższe i średnie zakłady naukowe 

ze specjalizacją lotniczą, szkoły mechaników lotniczych, pilotaż motorowy, szybowcowy, 

balonowy, sport spadochronowy, modelarstwo, kursy teoretyczne itp.”.961 

W 1937r. w ZHP było: 

 43 pilotów samolotowych, 

 6 wyczynowych pilotów szybowcowych, 

 50 pilotów kategorii C, 

 600 pilotów kategorii A i B, 

 10 pilotów szybowcowych – kobiet, 

 13 spadochroniarzy II stopnia i 100 skoczków wieżowych.962 

Do wybuchu wojny Związek Harcerstwa Polskiego wyszkolił około 1 000 pilotów 

szybowcowych i spadochroniarzy. Większość z nich walczyła podczas wojny w polskim 

lotnictwie wojskowym. Z harcerstwa wywodził się znany konstruktor lotniczy inż. Stanisław 

Wigura.963 

3.1.3 Sporty strzeleckie 

Strzelectwo zostało zaliczone w niniejszej pracy do specjalności harcerskich, 

ze względu na swój specyficzny charakter i wymagania dysponowania specjalistycznym 

sprzętem oraz fachową kadrą instruktorską. Ze względu na indywidualny charakter sportów 

strzeleckich, nie istniały specjalnościowe „drużyny strzeleckie”. Harcerze natomiast mogli 

skupiać się w klubach strzelecko-łuczniczych lub indywidualnie specjalizować się 

w wybranych dyscyplinach strzeleckich oraz brać udział w zawodach harcerskich. Rozwój 

strzelectwa można datować na koniec lat dwudziestych, kiedy to rozpoczęto starania, aby 

                                                 
959 Tamże, s.140-141. 
960 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.64. 
961 List Okólny GKH-y L.1 z 4 stycznia 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1938, nr 1, s.16. 
962 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.236. 
963 Tamże. 
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upowszechnić w harcerstwie i społeczeństwie ten rodzaj sportu, który jednocześnie wchodził 

w skład wychowania proobronnego i dawał dobre przygotowanie do służby wojskowej. 

Systemowa praca w tej specjalności była nieodłącznie związana z organizowanymi 

corocznie Harcerskimi Związkowymi Zawodami Strzeleckimi. Pierwsze takie zawody GKM 

zorganizowała pod koniec 1928r. Protektorat nad imprezą przyjął prezes Rady Ministrów 

prof. Kazimierz Bartel. W pierwszych zawodach wzięło udział 82 uczestników z 24 drużyn. 

Zawody zakończyła uroczystość rozdania nagród, ufundowanych przez Prezesa Rady 

Ministrów, Ministra WRiOP, Ministra i Wiceministra spraw wojskowych, Naczelnictwo ZHP 

i redakcję „Harcerza”.964 

W 1930r. rozkazem Naczelnika GKM został zatwierdzony i ogłoszony regulamin 

„Harcerskiej Odznaki Strzeleckiej”.965 

W 1932r. Główne Kwatery opracowały regulamin Klubów Strzelecko-Łuczniczych. 

Pojawiły się wówczas pomysły utworzenia stałych ośrodków treningowych dla sportów 

strzeleckich.966 

W 1933r., powołany przy GKH-y, Referat Strzelectwa zorganizował zimowo-jesienne 

zawody strzelecko-łucznicze, którymi zainteresowało się 4 000 harcerzy. Przeprowadzono 

również VI Harcerskie Centralne Zawody Strzelecko-Łucznicze w Poznaniu przy udziale 

50 najlepszych harcerzy-strzelców, reprezentujących poszczególne chorągwie. Uzyskane 

wyniki nie odbiegały od poziomu zawodów państwowych. Harcerze brali także udział 

w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach strzeleckich.967 VII Harcerskie Centralne 

Zawody Strzelecko-Łucznicze uznano już za eliminacje do Narodowych Zawodów 

Strzeleckich o Mistrzostwo Polski.968 

W 1935r. Referat Strzelectwa i Łucznictwa przeprowadził jesienne Korespondencyjne 

Zawody Strzeleckie, w których udział wzięło 1500 harcerzy z  10 chorągwi i 35 środowisk. 

W styczniu odbył się kurs sędziów strzelecko-łuczniczych. W maju zorganizowano 

VIII Centralne Zawody Strzelecko-Łucznicze we Lwowie, podczas których 

współzawodniczyło 130 uczestników, zwycięzców zawodów chorągwianych. Odznaki 

strzeleckie posiadało wówczas 10 503 harcerzy.969 

                                                 
964 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.211-212. 
965 Rozkaz Naczelnika GKM L.5 z 21 stycznia 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1930, nr 3, s.14. 
966 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.9. 
967 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.53. 
968 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.53. 
969 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.81. 
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Również w Organizacji Harcerek, choć na mniejszą skalę, prowadzona była praca 

ze sportami strzeleckimi. W 1935r. odbyły się jesienne i wiosenne korespondencyjne zawody 

strzeleckie dla 310 harcerek oraz Centralne Harcerskie Zawody Strzeleckie 

dla 50 uczestniczek.970 

W kolejnym, 1936 roku, harcerki kontynuowały udział w jesiennych i wiosennych 

edycjach korespondencyjnych zawodów strzelecko-łuczniczych,971 a także w IX Harcerskich 

Centralnych Zawodach Strzelecko-Łuczniczych (45 harcerek). Oprócz tego harcerki 

uczestniczyły w Narodowych Kobiecych Zawodach strzeleckich, w Narodowych Zawodach 

Łuczniczych oraz w licznych zawodach lokalnych i międzyorganizacyjnych.972 

W 1938r., mimo wzrastającej popularności sportów strzeleckich w harcerstwie, wciąż 

napotykano na trudności związane z brakiem funduszy na zakup amunicji.973 W Organizacji 

Harcerzy i w Organizacji Harcerek, zorganizowane zostały jednak kolejne zawody 

strzeleckie. W Wiosennych i Jesiennych Korespondencyjnych Zawodach Strzelecko-

Łuczniczych w OH-y zdobyto w sumie 1053 odznaki strzeleckie i łucznicze wszystkich 

stopni.974 W OH-k, w zawodach korespondencyjnych uczestniczyło 260 harcerek, 

a w Centralnych Kobiecych Zawodach Strzeleckich wzięły udział 3 zespoły harcerskie.975 

Członkowie ZHP osiągali bardzo dobre wyniki w sportach strzeleckich, także 

w rywalizacji pozazwiązkowej – czego przykładem mogą być tytuły mistrzów Polski 

w łucznictwie przyznawane zawodnikom harcerskim.976  

3.1.4 Inne specjalności harcerskie 

Obok specjalności wodnych, lotniczych oraz sportów strzeleckich rozwijały się również 

inne, specjalistyczne dziedziny działalności harcerskiej.  

Taternictwo 

W 1930r. zorganizowany został pierwszy kurs taterniczy.977 Kurs zorganizowany 

przez GKH- w Zakopanym zapoczątkował rozwój harcerskiego – zarówno letniego 

jak i zimowego – taternictwa.978  

                                                 
970 Tamże, s.162. 
971 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.70. 
972 Tamże, s.71. 
973 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.225. 
974 Tamże, s.132-134. 
975 Tamże, s.224. 
976 S. Zaborniak, dz. cyt., s.210. 
977 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.152-153. 
978 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.81. 
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W 1937r. powstał w Zakopanem Górski Krąg Starszoharcerski, który w 1938r. 

przekształcił się w Harcerski Klub Tatrzański z siedzibą w Warszawie. Prowadzono odczyty 

o Tatrach, taternictwie i polskim alpinizmie. Działano w sekcjach turystycznej i taternickiej. 

W 1939r. wydano podręcznik Wędrówki górskie, autorstwa twórcy Klubu – Stefana 

Załuskiego. Zorganizowano również, ostatnią przedwojenną harcerską wyprawę 

na Spitsbergen.979 

Specjalność motorowa 

W październiku 1937r. zorganizowano w Hufcu Kraków-Podgórze drużynę 

motorową.980 Drużyna miała poparcie Zarządu Okręgu ZHP w Krakowie i korzystała z garażu 

i lokalu udostępnionego przez Magistrat Miasta Krakowa. Pod koniec maja drużyna liczyła 27 

harcerzy pochodzących głównie z rodzin rzemieślniczych. Drużyna organizowała wycieczki 

samochodowe, brała udział w zjazdach samochodowych, organizowała kursy motorowe dla 

harcerzy i KPH, wspierała kursy Polskiego Czerwonego Krzyża oraz prowadziła szkolenie 

własnych harcerzy z zakresu kierowania, naprawy i obsługi samochodów. W maju 1938r. 

drużyna posiadała 4 sprawne pojazdy: dwa zakupione przez drużynę – auto półciężarowe 

„Durand”, auto osobowe „Praga” oraz jedno jedno auto polowe oddane do użytku przez 

Zarząd Okręgu i drugie – auto sanitarkę przekazaną przez Komendę Chorągwi Harcerek. Oba 

auta były marki „Citorën”.981 

Drużyna borykała się z kłopotami finansowymi. Prośby o ulgi w podatkach i przy 

zakupie benzyny, o pomoc finansową i bezpłatną rejestrację pojazdów oraz umorzenie 

zaległości pozostawały bez odpowiedzi lub były odrzucane.982 

Specjalność pożarnicza i samarytańska 

Już od momentu powstania pierwszych drużyn skautowych w czasie trwania obozów 

zdarzały się przypadki ugaszenia lokalnych pożarów przez harcerzy.983 Harcerskie Drużyny 

Pożarne funkcjonowały, jeszcze przed 1920r., w wielu miejscowościach przy Ochotniczych 

Strażach Ogniowych. Drużyny Pożarnicze były autonomicznymi jednostką zarówno ZHP 

jak i Związku Floriańskiego – drużynowego mianowały władze ZHP, w porozumieniu 

z Zarządem Oddziału Straży Pożarnej, a opiekuna wyznaczał Zarząd Straży, w porozumieniu 

z władzami harcerskimi. Harcerze korzystali ze sprzętu strażackiego, kursów, mieli prawo 

                                                 
979 H. Arciszewska-Jakubowska, dz. cyt., s.57 oraz „Taternik”, nr 22, 1937-1938, s.79 i 136. 
980980 Była to IV. Drużyna Skautów „Motorowa”. Zob. P. Grochowski, dz. cyt., s.46. 
981 P. Grochowski, dz. cyt., s.92-93. 
982 Tamże, s.93. 
983 W. Goszczyński, dz. cyt., s.147. 
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do noszenia oznak strażackich. Drużyny Pożarnicze były dofinansowywane przez Związek 

Floriański (20 000 marek w 1920r.).984 

W 1922r. funkcjonowało 21 tego typu drużyn.985 Z czasem zdecydowano się 

zorganizować stałą harcerską służbę pożarniczą i znalazło to wyraz w zatwierdzeniu w 1936r. 

Regulaminu Harcerskich Oddziałów Pożarnych. 

W 1939r. odbył się Kurs Pożarniczy organizowany przez Główną Kwaterę Harcerzy 

w Augustowie – wspólnie ze Związkiem Straży Pożarnych RP. W ramach kursu uczono się 

rozwijać i łączyć węże parciane, obsługiwać motopompy i hydronetki, rozstawiać drabiny 

różnych typów, operować prądnicą itd. Kurs kończył się egzaminem, po zdaniu którego 

absolwenci otrzymywali świadectwa uzyskania pierwszego stopnia wyszkolenia w Związku 

Straży Pożarnych i mieli jednocześnie przyznawaną sprawność „Strażaka” w ZHP.986 

Organizacja Harcerek rozwijała także specjalność „samarytańską”, skupiającą uwagę 

na szkoleniach pomocy przedmedycznej, opiece nad dziećmi i chorymi. Chorągwie: 

Lwowska, Lubelska, Mazowiecka, Śląska oraz Wołyńska zorganizowały w 1938r. obozy 

poświęcone tej specjalizacji.987 

Łączność 

Już na Zlocie Skautowym w Birmingham skauci brytyjscy uruchomili 4 radiostacje 

nadawczo-odbiorcze o zasięgu około 150 km. W Polsce w 1921r. grupa warszawskich 

harcerzy zorganizowała pierwszy w Polsce kurs alfabetu Morse’a, próbując również 

radiostacji iskrowych na falach 100-800 m.988 W 1923r. na Zlocie Chorągwi Wielkopolskiej 

w Poznaniu uruchomiono pierwszą polową radiostację harcerską.989 Powstał wówczas 

w Warszawie Radioklub Harcerski, który na wystawie zaprezentował nowoczesną aparaturę 

nadawczo-odbiorczą i nadał jeden z pierwszych w Polsce koncertów radiowych.990 

W latach trzydziestych w harcerstwie nastąpił również rozwój krótkofalarstwa. 

W 1931r. na Zlocie Słowiańskim w Pradze zorganizowano radiową stację krótkofalową. 

W. Błażejewski pisze, że „w trzy lata później powstał przy Głównej Kwaterze Harcerzy 

samodzielny Referat Krótkofalarstwa, którego kierownik Władysław Żelazowski spowodował  

                                                 
984 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji Związku 

(11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.19. 
985 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.12. 
986 T. Dudziński (oprac.), dz. cyt., s.59. 
987 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.223. 
988 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.242. 
989 E. Sikorski, dz. cyt., s.89. 
990 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.242. 
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powstanie  silnej,  krótkofalowej stacji nadawczej w Płocku. Dwie takie stacje miały być 

zorganizowane na zlocie w Spale”.991 

W 1936r. działał już we Włodzimierzu na Wołyniu Harcerski Ośrodek Krótkofalowy, 

którego celem było: 

 „udział w harcerskiej sieci łączności radiowej i jej tworzeniu, 

 szkolenie kadr radiotelegrafistów harcerzy na użytek sieci, 

 przeprowadzenie doświadczeń i badań w dziedzinie radia w ogóle, a krótkofalarstwa 

w szczególności”.992 

W pracach ośrodka mogła uczestniczyć także młodzież spoza harcerstwa.993 

Ośrodek badał wpływ Księżyca i Słońca na propagację fal radiowych oraz zorganizował 

wprawę na Howerlę poświęconą badaniu rozchodzenia się mało zbadanych jeszcze wówczas 

fal UKF.994 

W 1936r. ZHP przystąpił do Polskiego Związku Krótkofalowców. Utworzono wówczas 

Referaty Krótkofalarskie w głównych kwaterach harcerek i harcerzy.995 

W 1937r. Ośrodek utrzymywał radiostację krótkofalową Spili, która nadawał 2 razy 

w tygodniu próbne audycje i komunikaty harcerskie na fali 40m. Stacja brała udział 

w amatorskiej międzynarodowej korespondencji krótkofalowej. Do marca 1938r. wysłano 

jako potwierdzenie ponad 3 000 kart QSL996. W odpowiedzi Ośrodek otrzymał 250 kart QSL 

polskich i prawie 150 kart z radiostacji zagranicznych, w tym 30 kart spoza Europy.997 

Ośrodek przeprowadzał kursy dla początkujących. Zorganizował także trzytygodniowy 

obóz radiowy dla 20 uczestników, oraz samokształceniowy kurs dla zaawansowanych 

krótkofalowców, w wyniku którego wszyscy uczestnicy kursu zdali egzamin Komisji 

Polskiego Związku Krótkofalowców w Warszawie na świadectwo samodzielnego 

prowadzenia radiostacji nadawczej. Opracowano także Harcerski Elementarz 

Radiotelegraficzny i zbudowano pokazowy zestaw do poglądowego nauczania podstaw 

radiotechniki. W wyniku badań stwierdzono konieczność zwiększenia możliwości sprzętu, 

co wiązało się z jego ulepszeniem i zwiększeniem mocy nadajnika do 14-18 W.998 

                                                 
991 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.284. 
992 H. Styczyński, dz. cyt., s.227. 
993 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.11. 
994 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.242. 
995 Tamże, s.242-243. 
996 Karty QSL są dokumentami poświadczającymi nawiazanie łączności, którymi wymieniają się radiowcy 
po pomyślnie przeprowadzonej próbie kontaktu. 
997 H. Styczyński, dz. cyt., s.227. 
998 Tamże, s.228. 
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Na upowszechnienie krótkofalarstwa wpłynęło ukazanie się broszury Wstęp 

do krótkofalarstwa, autorstwa hm. Stanisława Peterki. W listopadzie 1937r. nastąpiło 

oficjalne otwarcie harcerskiej sieci łączności radiowej – „została uruchomiona radiostacja 

Głównej Kwatery Harcerzy. Aby uzyskać prawa krótkofalowca, należało otrzymać 

z Ministerstwa Poczt i Telegrafów licencję na krótkofalową radiostację nadawczą, 

a z Głównej Kwatery przydział znaków nasłuchowych. W 1938r. wydano przydział 

o kolejnym numerze 880, co świadczyło o istnieniu dużego już zespołu harcerzy 

interesujących się krótkofalarstwem i radiotechniką”.999 

W 1938r. GKH-y zorganizowała własny obóz radiowy, którego prowadzenie 

powierzono Harcerskiemu Ośrodkowi Radiowemu we Włodzimierzu.1000 W październiku 

odbył się pierwszy apel harcerskich radiostacji nadawczych. We wrześniu 1938r. nastąpiło 

oficjalne otwarcie harcerskiej sieci radiowej po uruchomieniu radiostacji GKH-y, która 

pracowała pod znakiem SP3 HP, nadając co niedziela „Tygodnik Radiowy” w paśmie 7 MHz 

(40 m).1001 

Referat krótkofalarstwa pośredniczył przy sprowadzaniu bezcłowego sprzętu 

amerykańskiego o wartości ok. 2 000 zł. Starał się również o rabaty na sprzęt radiowy, 

zapoczątkował istnienie ruchomych biblioteczek radiowych, zabiegał w Ministerstwie Poczt 

i Telefonów o przyśpieszenie legalizacji radiostacji nadawczych. W 1938r. istniało ich 

dwanaście, dodatkowo 8 prywatnych radiostacji harcerskich było zrzeszonych w klubach 

Polskiego Związku Krótkofalowców, zaś dalsze 8 było w trakcie legalizacji. Harcerskich 

jednostek organizacyjnych, pracujących z tą specjalnością było wówczas 50. Skupiały one 

ok. 800 harcerzy w  ponad 100 miejscowościach. W 1938r. odbyło się 28 harcerskich kursów 

radiowych, liczących łącznie ponad 400 uczestników.1002 

Rozwiniętą akcję szkoleniową, związaną z krótkofalarstwem, prowadziły także 

harcerski. W sierpniu 1938r. odbył się dla nich 28-dniowy kurs łączności w Centrum 

Wyszkolenia i Łączności w Zegrzu. Z kolei metodyczny kurs instruktorek łączności odbył się 

w Szkole Instruktorskiej na Buczu. W ramach wyszkolenia łącznościowego zorganizowano 

także obozy specjalnościowe w chorągwiach: Lwowskiej, Lubelskiej, Śląskiej, Wileńskiej 

i Wołyńskiej.1003 

                                                 
999 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.327. 
1000 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.137. 
1001 Tamże, s.138 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.243. 
1002 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.138. 
1003 Tamże, s.224. 
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W 1938r. na Wołyniu powstała placówka krótkofalarska w Sarnach, a w Łucku Sekcja 

Krótkofalarstwa przy Komendzie Hufca, przemianowana później na Harcerski Ośrodek 

Radiowy w Łucku.1004 

W 1938r. czynnych było 12 harcerskich radiostacji.1005 

Od 28 grudnia do 4 stycznia 1939r. trwał w Płocku kurs radiowy GKH-y. Kurs 

ukończyło 41 uczestników z 10 chorągwi i 24 środowisk. Przydzielone zostały nowe serie 

znaków nasłuchowych przez GKH-y, w wyniku czego powstało 15 nowych radiostacji 

harcerskich. W ramach kursu odbyła się II Konferencja Radiowa zajmująca się problemami 

krótkofalarstwa harcerskiego.1006 

Na przełomie stycznia i lutego 1939r. odbyły się I Foniczne Harcerskie Zawody 

Radiowe, w których wzięło udział 10 stacji nadawczych i 74 nasłuchowych.1007 Od lutego 

1939r. „Tygodnik Radiowy” stał się 2-godzinną audycja zawierającą część muzyczną.1008 

W czerwcu 1939r. weszła w życie Instrukcja o harcerskich dyplomach radiowych.1009 

Łącznie w 1939r. nadsyłanych było do biura QSL ZHP ponad 1000 kart miesięcznie.1010 

3.2. Harcerska akcja obozowa 

3.2.1 Rozwój akcji obozowej 

Obozy pod namiotami, względnie kolonie (pod dachem), stanowiły główny element 

Harcerskiej Akcji Letniej. Obozy definiowano jako długie formy wyjazdowe, trwające ponad 

5 dni.1011 Początkowo nie były to nawet obozy „pod namiotami” – np. jedna z drużyn 

poznańskich mieszkała na obozach w szałasach i dopiero w 1926r. weszła w posiadanie 

pierwszego namiotu (o wymiarach 2 x 3 metry) w swojej historii.1012 

Obozownictwo jako forma aktywnego wypoczynku zaczęło się intensywnie rozwijać 

po pierwszym obozie skautowym w 1907r., na wyspie Brownsea, organizowanym przez 

Roberta Baden-Powella. Na ziemiach polskich idea obozownictwa skautowego zbiegła się 

z pomysłem obozowych kursów, przywiezionym w 1909r. przez – wówczas jeszcze 

pułkownika Władysława Sikorskiego – ze Szwecji. W 1910r. odbył się – jeszcze z noclegiem 

                                                 
1004 H. Styczyński, dz. cyt., s.228. 
1005 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.243. 
1006 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.23 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.243. 
1007 E. Sikorski, dz. cyt., s.89. 
1008 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.243 
1009 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1939, nr 6, s.137. 
1010 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.116 i in. 
1011 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.10. 
1012 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.35. 
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w domach – pierwszy kurs sokoli w Skolem w woj. stanisławowskim, a w 1911r., na drugim 

kursie, uczestnicy spali już pod namiotami, wypożyczonymi przez austriackie władze 

wojskowe. Był to pierwszy stały obóz w historii harcerskiej akcji obozowej.1013  

Liczba członków ZHP biorących udział w obozowej Harcerskiej Akcji Letniej (HAL) 

w latach następnych konsekwentnie wzrastała.1014 Jej rozwój, szczególnie w latach 

dwudziestych, hamował brak namiotów i sprzętu do obozowania.1015 Jeszcze w drugiej 

połowie lat trzydziestych w sprawozdaniach komend zgłaszano braki wystarczającej ilości 

namiotów i sprzętu obozowego.1016 

Podczas, gdy w początkach lat dwudziestych mniej niż 10% członków ZHP wyjeżdżało 

na obozy letnie, to pod koniec lat trzydziestych odsetek ten zwiększył się ponad trzykrotnie. 

Jednak zasięg akcji letniej dość rzadko, w całym okresie międzywojennym, przekraczał 30%. 

Oznacza to, że nie więcej niż 1/3 członków organizacji brała udział w obozach wakacyjnych 

ówczesnego ZHP.1017 

Przy czym odsetek wyliczany był dla wszystkich członków ZHP – także tych w wieku 

zuchowym do (11 lat), którzy z racji na swój wiek, mieli stosunkowo mały udział w akcji 

letniej. Gdyby obliczyć zasięg HAL dla samej młodzieży harcerskiej i starszoharcerskiej, 

to wyniki byłyby istotnie wyższe. Przykładowo w 1936r. w obozach Organizacji Harcerzy 

wzięło udział 36,5% jej wszystkich członków; natomiast harcerzy i starszych harcerzy 

już prawie połowa – 48,5%.1018 

Zmiany zasięgu HAL ilustrują wykresy i tabele zamieszczone poniżej. 

 

                                                 
1013 A. Gardzińska, Obozownictwo w programie wychowawczym harcerstwa polskiego (1910-1939)  

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.47. 
1014  W 1919r. odbyło się łącznie z kursami około 20 męskich obozów letnich. Zob. Rozkaz NZHP L.2 z 24 

marca 1922r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.4. 
1015 W. Goszczyński, dz. cyt., s.146. 
1016 H. Styczyński, dz. cyt., s.231. 
1017 Przy czym podejmowano różne działania na rzecz młodzieży harcerskiej, która nie mogła wyjechać na obozy 

letnie. Przykładowo w 1938r. w Chorągwi Lwowskiej Harcerek hufce i drużyny, nie organizujące obozów, 
utworzyły z harcerek pozostałych w środowiskach zastępy wakacyjne, kontynuujące normalną pracę roczną. 
Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.255. 

1018 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.155. 
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Wykres 4. Zmiany w zasięgu HAL w latach 1920-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 
 

 

 
Tabela 13. Dane liczbowe i wskaźniki Harcerskiej Akcji Letniej w latach 1920-1938.  

 

Rok
liczba 

członków 
ZHP

liczba 
uczestników 

HAL

zasięg 
HAL

liczba 
placówek

wskaźnik 
liczby 

uczestników 
na placówkę

liczba 
drużyn

wskaźnik 
liczby drużyn 
na placówkę

średnia 
długość 
trwania 
obozu 

1920 29 516 641 2,17% 26 24,7         635 24,4            19,1   
1921 48 239 2 267 4,70% 46 49,3         1 194 26,0            26,8   
1922 51 052 4 685 9,18% 162 28,9         1 354 8,4              27,7   
1923 48 226 3 592 7,45% 208 17,3         1 258 6,0              26,0   
1924 37 627 8 258 21,95% 222 37,2         1 306 5,9              14,4   
1925 40 751 7 092 17,40% 340 20,9         1 353 4,0              24,7   
1926 46 112 12 656 27,45% 401 31,6         1 588 4,0              19,5   
1927 48 884 11 602 23,73% 482 24,1         1 706 3,5              25,1   
1928 56 839 12 881 22,66% 565 22,8         1 822 3,2              24,0   
1929 62 151 15 914 25,61% 554 28,7         1 983 3,6              20,2   
1930 63 705 16 023 25,15% 701 22,9         2 062 2,9              24,0   
1931 68 710 18 133 26,39% 706 25,7         2 249 3,2              22,7   
1932 92 933 26 836 28,88% 1 005 26,7         2 814 2,8              18,7   
1933 135 904 33 497 24,65% 1 237 27,1         4 780 3,9              18,4   
1934 163 072 48 207 29,56% 1 584 30,4         6 466 4,1              18,1   
1935 165 900 51 596 31,10% 1 840 28,0         6 175 3,4              16,1   
1936 172 997 53 426 30,88% 2 181 24,5         6 788 3,1              20,4   
1937 190 268 66 769 35,09% 2 337 28,6         7 244 3,1              16,6   
1938 204 738 63 127 30,83% 2 203 28,7         7 910 3,6              13,3    

 

Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  
Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 
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Warto zwrócić uwagę na wskaźnik, jakim jest średnia liczba uczestników HAL 

przypadająca na jedną placówkę wypoczynku, czyli na wskaźnik pokazujący przeciętną 

liczebność obozu harcerskiego1019. Zmiany tego wskaźnika prezentuje poniższy wykres. 

 
Wykres 5. Liczba uczestników na placówkę  HAL  w latach 1920-1938 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  
Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 

 

Pierwszą istotną rzeczą, jaką na podstawie tego wykresu można stwierdzić, jest to, 

że od początku istnienia organizacji następował wyraźny, a od 1932r. – gwałtowny wzrost 

liczby organizowanych placówek w ramach HAL. Drugą wartą zaznaczenia rzeczą jest fakt, 

że w pierwszych latach istnienia organizacji do 1927r. następowały bardzo wyraźne wahania 

wskaźnika (od 17 do 49 uczestników na placówkę HAL). Później wahania te stają się coraz 

                                                 
1019 Innym wskaźnikiem rozwoju letniej akcji obozowej był, stosowany już przed wojną, wskaźnik 

tzw. harcerzodni zaproponowany przez Tadeusza Maresza. Wskaźnik ten powstawał z iloczynu liczby 
uczestników obozu i czasu trwania obozu. Nie odzwierciedlał on jednak faktycznego zasięgu akcji obozowej 
i sprawiał trudności w porównywaniu różnych wartości wskaźnika, ze względu na swoją konstrukcję. 
Np. wskaźnik osiągał wartość 200 harcerzodni zarówno w przypadków obozu 20 harcerzy, który trwał 10 dni, 
jak i obozu 10 harcerzy, trwającego 20 dni. Zob. S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.39. 
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mniejsze, aby po 1927r. osiągać wartości nieznacznie oscylujące wokół 27 osób na placówkę 

– widoczna jest wyraźna stabilizacja tego wskaźnika.  

Według zaleceń dla kierowników obozów harcerskich, liczba uczestników takich 

obozów mogła przekraczać 30 osób tylko w wyjątkowych wypadkach – „przy zbytniej 

liczebności można wytworzyć dobre obozy ćwiczebne, dać dużo technicznych wiadomości, 

ale nie ma się tych korzyści, których wymagamy od obozu harcerskiego”. Przy czym 

dopuszczano możliwość tworzenia zgrupowań obozów, np. współpracujących ze sobą drużyn 

różnych grup wiekowych, jednak pod warunkiem, że obozy te powinny mieć zwykłą liczbę 

uczestników i być ulokowane w takiej odległości od siebie, by każdy obóz mógł samodzielnie 

funkcjonować i pracować.1020 Niekiedy organizacją akcji letniej dla całego hufca brała 

na siebie jego komenda, co było korzystne dla tych drużyn, szczególnie wiejskich, które 

nie były w stanie zorganizować obozów samodzielnie.1021 

Mediana wskaźnika liczby uczestników na letnią placówkę wypoczynku dla lat 1920-

1938 wynosi 27,08, natomiast mediana dla wskaźnika liczby drużyn na letnią placówkę 

wypoczynku wynosi 3,59. Pozwala to stwierdzić, że w tym okresie, na siedem drużyn 

przypadały zaledwie dwa obozy letnie, a w każdym z nich brało udział około 27 osób. Można 

dostrzec przy tym interesujące zależności statystyczne; istnienie bardzo silnej, ujemnej 

korelacji pomiędzy wskaźnikiem liczby drużyn na placówkę i zasięgiem HAL1022 oraz bardzo 

słabej korelacji pomiędzy zasięgiem HAL, a wskaźnikiem liczby uczestników 

na placówkę.1023 Także silna, a przy tym ujemna korelacja, występuje pomiędzy średnią 

długością trwania obozu, a zasięgiem HAL.1024 

Można z tych danych wyciągnąć wniosek, że zasięg obozowej akcji letniej 

w międzywojennym ZHP zależał w dużej mierze od tego, ile drużyn zdecydowało się podjąć 

samodzielnej organizacji obozu wakacyjnego oraz od czasu jego trwania. Nie zależał 

natomiast od wielkości tego obozu. Innymi słowy, najbardziej skutecznym sposobem objęcia 

możliwie największej części młodzieży akcją obozową, była organizacja obozów na możliwie 

najniższym szczeblu struktury organizacyjnej – czyli własnych, samodzielnych obozów 

drużyn, które przez sam fakt organizowania ich przez drużynę bardziej angażowały 

                                                 
1020 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.29-30. 
1021 T. Dudziński (oprac.), dz. cyt., s.31-32. 
1022 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi -0,787 co wskazuje 

na bardzo silną korelację ujemną pomiędzy wskaźnikiem liczby drużyn na placówkę i zasięgiem HAL. 
1023 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi -0,126 co wskazuje 

na bardzo słabą korelację ujemną pomiędzy wskaźnikiem liczby uczestników na placówkę i zasięgiem HAL. 
1024 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi -0,596 co wskazuje 

na silną korelację ujemną pomiędzy średnią długością trwania obozu i zasięgiem HAL. 
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jej członków i zapewne powodowały bardziej skuteczne pokonywanie przeszkód natury 

organizacyjno-finansowej. Te z kolei były mniejsze, gdy obozy trwały krócej. Przy czym 

„krócej” oznaczało nieraz i tak stosunkowo długi okres, ponieważ średni czas trwania letniego 

obozu harcerskiego w latach 1920-1938 wynosił ponad 20 dni.1025 

Dążenie do organizowania stosunkowo niewielkich obozów harcerskich było wyraźnie 

widoczne i zapewne spowodowane – w dużej mierze – zwróceniem szczególnej uwagi przez 

kadrę organizacji na siłę oddziaływania małych grup na jednostkę. Także władze naczelne 

interpretowały spadek średniej liczby uczestników obozu harcerskiego jako „zrozumienie 

większej roli wychowawczej w mniejszych grupach” i jako „obawę przed masówką”.1026 

Poczucie przynależności do szerszej wspólnoty i znajomość z harcerkami i harcerzami innych 

środowisk zapewniało uczestnictwo w zlotach harcerskich o zróżnicowanym zasięgu 

(regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym). 

O znaczeniu samodzielnych obozów drużyn pisano w 1929 roku w „Harcmistrzu” 

następująco: „drużyny próbne nigdy prawie nie mogą dać sobie rady z organizacją własnych 

obozów, dlatego i to dobrze, że jedna, czy druga z nich korzysta z obozu hufca, chorągwi 

lub wreszcie innych drużyn. Są jednak drużyn harcerskie nawet, a przygotowawczych 

bez liku, które rok rocznie »pasożytują« w obozach cudzych. Na przykład: drużyna nie chce 

z jakichkolwiek powodów urządzać samodzielnego obozu, więc wysyła do różnych obozów 

czasem nawet nieharcerskich, przepisowe 50% ogólnej liczby swych członków i jest 

w porządku wobec władz organizacyjnych. [...] obóz nie składa się tylko z samego 

obozowania, ale z całego szeregu czynności przygotowawczych przed wyjazdem i prac 

poobozowych, wykonywanych wówczas, gdy się już wróciło do domu. Tych właśnie 

czynności przed- i poobozowych, które może wymagają większej pomysłowości i zabiegów, 

niż samo obozowanie, bo »jak sobie pościelesz, tak się wyśpisz«, harcerze z innych drużyn, 

biorący udział w obozie, nie widzą i nie przeżywają, znajomość organizowania obozu, jest 

u nich w najlepszym razie połowiczna. Dlatego drużyny przygotowawcze, a harcerskie 

bezwzględnie, powinny urządzać obozy samodzielne, a nie nadużywać »uprzejmości« 

komend hufców, czy chorągwi i gościnności innych drużyn”.1027 

Temat samodzielnych obozów podejmowany był również w harcerstwie żeńskim 

w 1933r. – pisano wówczas: „Jeżeli ideałem jest, by każda drużyna miała co roku bodaj krótki 

                                                 
1025 Mediana równa 20,17. Średnia równa 20,80. 
1026 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.8. 
1027 „Harcmistrz”, luty 1929, nr 2, s.24. 
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obóz, to do tego ideału jesteśmy jeszcze bardzo daleko. Składają się na to przede wszystkim 

warunki materialne, a także brak odpowiedzialnych kierowniczek mogących obozy 

prowadzić”.1028 W wytycznych programowych chorągwi harcerek pojawiają się wskazówki 

dla nowo utworzonych drużyn, mówiące o tym, że w pierwszym roku, w wakacje, drużyna 

winna organizować „częste zbiórki i wycieczki”, a na drugi rok już „bezwzględnie obóz”.1029 

Organizacja samodzielnych obozów drużyn jednak nie zawsze i nie wszędzie była możliwa – 

nawet w późnych latach trzydziestych. Wówczas organizowano obozy hufców lub łączone 

obozy drużyn. Niektóre hufce organizowały zgrupowania obozów w jednej miejscowości. 

Pozwalało to łatwiej pokonać bariery organizacyjne (dojazd, kadra, dostawy żywności). 

Drużyny gospodarowały jednak samodzielnie w swoich obozach.1030 Ciągle jednak 

„utrzymywała się tendencja wszystkich mocniejszych drużyn do tworzenia własnego 

obozu”.1031 

W 1936r. GKH-y zdawała sobie sprawę z dość niskiego procentu liczby członków 

organizacji biorących udział w akcji letniej i postulowała, żeby każda gromada zuchowa 

organizowała kolnie, każda drużyna harcerzy obóz stały lub wędrowny, a każdy krąg 

starszoharcerski obóz wędrowny.1032 Także w wytycznych akcji letniej w 1938r. 

wskazywano, że „lepiej jechać do miejscowości bliższej i tańszej z większą ilością 

uczestników na dłuższy okres, niż do dalszej miejscowości, ale na okres krótszy i z mniejszą 

ilością chłopców”.1033 

Również w Organizacji Harcerek można zauważyć „wyraźną tendencję do organizowania 

obozu w chorągwiach na własnym terenie, ze względu na finanse (tania podróż), jak i na cele 

społeczne – zbliżenie poprzez obozy do miejscowego społeczeństwa, zorientowanie się 

w stosunkach gospodarczych i warunkach życia danej okolicy”.1034 

W 1924r. zwiększyła się liczba obozów oraz, jak czytamy w sprawozdaniach władz 

naczelnych, „poprawiło się ich przygotowanie, w dużej mierze dzięki pomocy KPH 

                                                 
1028 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.20. 
1029 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r., 

Fond 635.1/1, s.1-2verte. 
1030 Np. obozy hufców Chorągwi Wołyńskiej w 1936r. Zob. M. Bonkiewicz-Sittauerowa, Praca Komendy 

Wołyńskiej Chorągwi Harcerek za czas od 1935-1939 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., 
Tom I – Część I, dz. cyt., s.124 i 130. 

1031 M. Bonkiewicz-Sittauerowa, Praca Komendy Wołyńskiej..., dz. cyt., s.130. 
1032 List Okólny GKH-y L.18 z 24 marca 1936r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1936, nr 4, s.57. 
1033 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
1034 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.79. 
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i Zarządów Okręgów. Zwiększyła się też liczba obozów harcerskich organizowanych pod 

namiotami i obozów wędrownych”.1035 

Pewien wpływ na rozwój akcji obozowej miały też zapewne pierwsze 

ogólnozwiązkowe zloty – po I Zlocie Narodowym liczba obozów wzrosła dwukrotnie 

w stosunku do roku go poprzedzającego.1036 

W 1932r. zaczęło rozwijać się obozownictwo zimowe.1037 W następnym roku 

informowano, że „rozwinęła się także obozowa akcja zimowa, dzięki metodycznemu zebraniu 

i promowaniu zdobytych doświadczeń”. Zaczęto prowadzić odrębne statystyki obozów 

zimowych oraz wędrownych.1038  

W 1934r. został wysłany do Szwecji instruktor harcerski na kurs obozownictwa 

zimowego.1039 Opracowano również podręcznik Obozy i kolonie zimowe.1040 Rozwój zimowej 

akcji obozowej napotykał na problemy głównie natury finansowej. W 1936r. w Organizacji 

Harcerek stwierdzano: że „akcja zimowa nie przybrała jeszcze dużych rozmiarów, niektóre 

chorągwie w ogóle nie mogą jej rozwinąć, przyczynę stanowi wysoki koszt obozów 

zimowych, znacznie wyższy niż obozów letnich”.1041 Również Organizacja Harcerzy 

napotykała na podobne trudności przy rozwijaniu zimowej akcji obozowej; „wysokie koszty 

zakwaterowania, wysokie koszty utrzymania (opał, światło), kosztowe wyekwipowanie 

indywidualne (buty, narty, swetry)”.1042 Warto tu zauważyć, że „wysokie koszty” mogły być 

generowane przez tak podstawowe rzeczy z indywidualnego wyposażenia harcerza jak 

odpowiednie buty czy sweter, bez których jego udział w obozie zimowym byłby po prostu 

niemożliwy. Trudności finansowe były więc jedną z głównych barier znacznie 

utrudniających, jeśli nie uniemożliwiających, rozwój harcerskiej akcji obozowej. Było 

to szczególnie widoczne w roku 1931r., kiedy to akcja obozowa chorągwi: Poznańskiej 

i Warszawskiej – a więc chorągwi o najlepszej kondycji materialnej – stanowiła 40% 

wszystkich obozów harcerskich.1043 

                                                 
1035 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
1036 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.212. 
1037 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.17. 
1038 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.41. 
1039 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.58.  

Korzystano także z dorobku innych skandynawskich organizacji skautowych, np. w podręcznikach 
obozownictwa rozpowszechniano informacje o typie namiotów budowanych z płacht przez skautów 
norweskich. Zob. Z. Trylski, Mały podręcznik obozowania, wyd. III, Kraków 1947, s.24. 

1040 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.58. 
1041 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.80. 
1042 Tamże, s.156. 
1043 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.232-233. 
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W 1937r. Wydział Obozów i Turystyki GKH-y dążył do „wciągnięcia prac Harcerstwa 

w ogólne procesy turystyczne w Polsce i umożliwienie Harcerstwu korzystanie z osiągnięć 

zdobytych w tej dziedzinie w ogóle”. W tym celu ZHP współpracował blisko z Polskim 

Towarzystwem Tatrzańskim (PTT). Harcerze i instruktorzy korzystali ze zniżek 

w schroniskach PTT. Odział Stanisławowski PTT oddał do użytku ZHP schronisko 

pod Chomiakiem na Przełęczy Tatarskiej i na Zaroślaku. Nawiązano także kontakt 

ze Studium Turyzmu przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Prowadzono rejestrację harcerskich 

punktów noclegowych i schronisk harcerskich.1044 

W 1939r., jak zauważa J. Raniecka-Bobrowska, nie było już sprawności 

„obozowniczki”, co pokazuje, że obozownictwo stało się nieodłącznym elementem programu 

harcerskiego.1045 Jednak sama akcja obozowa napotyka na duże trudności. „Uczniowie liceów 

– pisze W. Błażejewski – zostali obowiązkowo powołani na obozy przysposobienia 

wojskowego, a maturzyści na obozy pracy. Tak licealiści, jak i maturzyści-harcerze byli 

głównie, jeśli nie komendantami i organizatorami, to przynajmniej pomocnikami 

komendantów obozów”.1046 

Harcerską Akcję Letnią harcerzy wspierał, na poziomie centralnym, Wydział Obozów 

i Turystyki GKH-y, który powstał na bazie doświadczeń utworzonego w 1936r. Referatu 

Turystyki GKH-y.1047 Zajmował się on korespondencją obozową, zbierał meldunki 

przedobozowe i raporty poobozowe oraz metryki terenów obozowych, Udzielał odpowiedzi 

na prośby o informacje terenowe, opracowywał dane statystyczne do sprawozdań i dla prasy, 

dostarczał Harcerskiej Agencji Prasowej notatki prasowe, organizował wizytacje, kursy 

i odprawy.1048 Podobnie, obozową akcję letnią harcerek wspierał powołany w 1923r. w GKŻ, 

Wydział Obozów i Kursów.1049 

Rozwój akcji obozowej wspierany był również rozwiązaniami strukturalnymi 

na poziomie regionalnym. Po roku 1936 doprowadzono do powstania we wszystkich 

komendach chorągwi – Wydziałów Obozów i Turystyki.1050 Akcję obozową wspierały 

też inne komórki organizacyjne. W Warszawie działał przy Komendzie Chorągwi 

                                                 
1044 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.181-182. 
1045 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234-235. 
1046 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.332-333. 
1047 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.156. 
1048 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.128. 
1049 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.210. 
1050 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.156. 
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Warszawskiej Wydział Szkół Powszechnych, dzięki któremu, latem 1930r., 80% drużyn 

warszawskich szkół powszechnych urządziło obozy letnie.1051 

W 1927r. dużą pomocą przy organizacji obozów harcerskich niósł Korpus Ochrony 

Pogranicza, który zapewniał odpowiedni teren, 75% ulgi na przejazdy koleją, lokale 

w strażnicach, możliwość kupowania produktów spożywczych w składnicach KOP po cenach 

rządowych, instruktorów w.f. i p.w.,  stałą opiekę lekarską i in.1052 

Znaczące wsparcie obozy harcerskie otrzymywały w formie zniżek kolejowych, które 

przysługiwały w wysokości 50% zarówno młodzieży, jak i kierownikom obozów. Ponadto 

na każdych 10 uczestników przypadał jeden darmowy bilet, a drużyna szkolna mogła się 

też ubiegać o zniżki przysługujące wycieczkom szkolnym.1053 Niekiedy można było uzyskać 

bardzo wysokie zniżki na przejazdy kolejowe, które pozwalały znacząco ograniczyć koszty 

obozów. W 1929r. zniżki takie sięgały 75%,1054 a w 1932r. – nawet 82%.1055 

Rozwój akcji letniej w ZHP doprowadził do sytuacji w której, jak zauważano, 

harcerstwo na polu obozownictwa miało „takie za sobą zasługi, że zarówno pod względem 

ilości młodzieży wyprowadzanej co roku do obozów, jak i technicznej ich strony trudno 

mu znaleźć konkurentów w zagranicznych organizacjach skautowych lub podobnych”.1056 

3.2.2 Rola i zadania obozów harcerskich 

Wychowawcza rola obozu harcerskiego 

O roli obozów twórca skautingu powiedział, że „stanowią potężniejszą niż życie 

klubowe przeciwwagę wszelkim niepożądanym wpływom otoczenia na chłopca. Życie pod 

gołym niebem, pod wspólnym namiotem, dokoła obozowego ogniska, stwarza wokół chłopca 

jak najlepszą atmosferę i daje instruktorowi szczęśliwą jak nigdy okazję, aby swoich 

chłopców wziąć dobrze w garść i wycisnąć na nich piętno własnej osobowości”.1057 

„W małych obozach – dodawał Baden-Powell – tak wiele może zdziałać przykład 

drużynowego. Żyjesz wśród swoich chłopców, a każdy z nich cię śledzi i naśladuje w sposób 

dla ciebie niedostrzegalny”.1058 

                                                 
1051 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.347. 
1052 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.16. 
1053 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.106. 
1054 R. Kupper, dz. cyt., s.158. 
1055 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.114. 
1056 Z. Trylski, Mały podręcznik..., dz. cyt., s.4-5. 
1057 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.170. 
1058 R. Baden-Powell, Wskazówki..., dz. cyt., s.72. 
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Ksiądz Jakub Sevin, jezuita, instruktor skautowy, założyciel katolickiej organizacji 

skautowej we Francji twierdził wręcz, że „nie jest prawdziwym skautem ten, kto nie spędził 

przynajmniej kilku nocy pod namiotem”.1059 „Z socjologicznego punktu widzenia, obóz — 

pisał B. Zimmer — był wzorem małego społeczeństwa, którego jednostki łączy zdecydowana 

świadomość przynależności do jednej grupy, jakby w rodzinie, oddziaływanie wzajemne 

jest silne i wyraźnie wymaga podporządkowania się, współpracy i podziału pracy”.1060 

Rola obozów harcerskich była wysoko oceniana przez ZHP już w pierwszych latach 

jego istnienia. Wyrazem tego była uchwała podjęta w listopadzie 1920r. podczas V Zjazdu 

Naczelnej Rady Harcerskiej, która stwierdzała, że „należycie prowadzone obozy, stałe 

i wędrowne, są jedną z najważniejszych części metody harcerskiej”.1061  

W 1929r. Bronisław Rudziński pisał: „Obóz jest syntezą harcerstwa. Wszystko, 

co ono w sobie zawiera, znajduje tam swój najwyższy wyraz i moc”.1062 Także wspomnienia 

uczestników ówczesnych obozów potwierdzają jak ważnym były one doświadczeniem 

dla członków organizacji.1063 Jak to sformułowała J. Falkowska –„zachłyśnięcie się czarem 

życia polowego, to jedno z najgłębszych przeżyć osobistych”.1064  

Również R. Kupper słusznie zauważa, że „pobyt na obozie w wielu wypadkach 

był ogromnym przeżyciem dla jego uczestników – tym bardziej, że tereny obozowania 

drużyny wybierały sobie same, najczęściej co roku w innym miejscu. Miało to szczególne 

znaczenie kształcące zwłaszcza dla harcerek lub harcerzy, którzy pochodzili z uboższych 

środowisk i wyjazdy z drużyną były dla nich jedyną okazją poznania kraju. Sytuacje, które 

niekiedy przeżywali harcerze, były zaskakujące i wymagały dużej odwagi, zaradności, 

orientacji i innych cech wchodzących w skład ogólnie pojętej harcerskiej postawy”.1065 

Czasem zasady i regulaminy obozowe wymuszały dodatkową aktywność wszystkich 

uczestników, co również niewątpliwie wpływało na atmosferę obozu. Przykładem tego może 

być punkt w regulaminie obozu harcerskiego z 1927r. mówiący, że „leżenie na posłaniach 

podczas dnia jest wzbronione, wolno się kłaść w razie niepogody podczas ciszy”.1066 

W 1932r. stwierdzano, że „akcja letnia obozowo-kursowa nie stanowi zasadniczo 

jakiegoś odrębnego działu pracy harcerskiej, niezwiązanego z całością. Przeciwnie, jest 
                                                 

1059 A. Gardzińska, dz. cyt., s.46. 
1060 B. Zimmer, dz. cyt., s.61. 
1061 V Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej [w:] „Harcerz” 1920, nr 30, s.277-280  

[podaję za:] J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.203. 
1062 B. Rudziński, „Harcmistrz”, 1929, nr 6-7. 
1063 Zob. M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.84. 
1064 [cytat za:] J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.203. 
1065 R. Kupper, dz. cyt., s.164. 
1066 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.77. 
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najistotniejszą częścią tej całości, a jej nasilenie i rozwój świadczą o sile i rozwoju 

organizacji”.1067 Bliżej pisał o tym Z. Trylski w uwagach dla kierowników obozów 

harcerskich, stwierdzając, że „nie można właściwie mówić o odrębnym jakimś typie zajęć 

harcerskich w obozie. Są to te same zajęcia i ćwiczenia, które harcerz uprawia w ciągu roku 

na wycieczce czy nawet w izbie, tylko w obozie są one uprawiane w szczególnie dogodnych 

warunkach, po prostu w warunkach dla harców idealnych. Nie trzeba wcale dążyć, by zajęcia 

w obozie stanowiły jakąś odrębną zamkniętą całość. To pojęcie zakrada się często przez 

wzorowanie się na kursach instruktorskich. Zajęcia obozowe niechaj będą dalszym ciągiem 

i rozwinięciem pracy drużyny z roku minionego oraz bodźcem i przygotowaniem do pracy 

roku następnego”.1068 

Cechą obozów harcerskich było również łączenie atrakcji surowego życia na łonie 

natury z możliwością aktywnego radzenia sobie z licznymi trudnościami życia obozowego. 

W poradniku dla kierowników obozów z 1933r. pisano wprost, że „kiepski ten harcerz, który 

w obozie stara się przyzwyczajać do trudów, albo nawet wychwala się ze zniesionych 

niewygód. W obozie myślą przewodnią jest »urządzić się zdrowo i wygodnie – nie cierpieć 

niewygód, lecz im przeciwdziałać«. W tym więc kierunku należy nastawiać uwagę 

młodzieży. Przesadny komfort i wymyślne wygody nie są jednak cechą harcerza”.1069  

Życie obozowe wspierane było niekiedy narzędziami takimi, jak wewnętrzny regulamin 

obozu, opracowywany w gronie komendy i zatwierdzany na forum całego obozu. 

Taki regulamin nie musiał mieć przy tym charakteru formalnego. Przykładowo na obozie 

harcerek wołyńskich obowiązywał pod nazwą „Prawo leśnej gromady” i poprzedzony był 

preambułą: „Wszyscy pragniemy dobra Ojczyzny w pokoju świata i stajemy do pracy 

w zwartej gromadzie, szanując jej prawa i zwyczaje”. „Prawo leśnej gromady” określało 

zasady funkcjonowania i współżycia na obozie oraz pożądane postawy członków wspólnoty 

obozowej, np. punkt 15-ty stwierdzał: „Gromada  żyje w granicach obozu, wytkniętych 

chorągiewkami. Przekroczenie granicy należy meldować osobiście oboźnej”, z kolei 10 punkt 

mówił, że „członek leśnej gromady jest nieustępliwy wobec siebie samego”.1070 

Uczestnictwo w obozie harcerskim najczęściej wywierało na młodego człowieka 

korzystny wpływ, który był zwykle najszybciej dostrzegany przez jego rodzinę. Anna 

Reiterowa w swoim artykule W kole przyjaciół, pisała o tym następująco: „Po czterech 

                                                 
1067 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.10. 
1068 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.173. 
1069 Tamże, s.116. 
1070 N. Nekrasz, Komenda Chorągwi Wołyńskiej w latach 1925-1929 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego 

na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.96-97. 
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tygodniach pełnych niepokoju, mimo częstych uspokajających wiadomości, chłopak wraca 

z obozu i teraz następuje dla rodziców pierwsza niespodzianka i pierwsze przeświadczenie, 

że ten pobyt w obozie ta rozłąka z domem – to było przeżycie ważne i pełne daleko 

sięgających skutków. Chłopieć wraca jakby inny: [...] Zrobił się samodzielny, nie chce 

przyjmować pomocy cudzej, wobec matki bardziej rycerski, usiłuje jej posłużyć jak umie, 

składa swoje rzeczy porządniej niż dawnej (zwłaszcza z początku). [...] Przechodzimy 

do wniosku zupełnie już zdecydowanego, że pobyt w obozie jest dobry i chłopcu naszemu 

wyszedł na dobre. Spostrzegamy u niego coraz wyraźniejsze uspołecznienie, solidarność, 

przywiązanie do drużyny, zawiązek rycerskich uczuć i potrzebę opiekowania się i dania 

pomocy słabszemu. Zdajemy sobie wprawdzie sprawę, że wszystko jeszcze chwiejne, słabe, 

ale czujemy i za tę trochę wdzięczność i uznanie dla harcerstwa, czekamy i spodziewamy się 

dalszego ciągu [...]”.1071  

Zadania społeczne obozów  

Ważną cechą obozów harcerskich była ich działalność społeczna na rzecz lokalnej 

ludności. W 1924r. sformułowano cele społeczne obozów. W wytycznych znalazły się  

propozycje działań pogrupowanych w trzy kategorie: „wywiadowczo-krajoznawczą”, 

„kulturalno-oświatową” i „użyteczności publicznej”.1072 

W 1925r. na wyraźną prośbę Korpusu Ochrony Pogranicza drużyny żeńskie 

organizowały wiele ze swoich obozów na terenach przygranicznych. Nawiązywały kontakty 

z miejscową ludnością, zaprzyjaźniały się z dziećmi i młodzieżą, prowadziły naukę śpiewania 

pieśni narodowych, gry i zabawy.1073 

Akcja obozowa na terenie KOP-u była dotowana minimalną kwotą 100zł w 1932r. 

na drużynę, organizującą obóz. W latach kolejnych zdecydowano się zwiększyć subwencje 

do 200-300 zł na drużynę.1074 

Specjalna akcja obozowa była organizowana na Huculszczyźnie od 1933r. Wtedy to 36 

drużyn (756 uczestników) zorganizowało swoje obozy na tym terenie, prowadząc działalność 

społeczną taką, jak: dożywanie miejscowej ludności lub praca kulturalno-oświatowa – 

„Dzięki temu zapewne udało się harcerzom przełamać początkową dużą nieufność ze strony 

                                                 
1071 A. Reiterowa, W kole przyjaciół [w:] „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.15-16. 
1072 „Harcmistrz”, czerwiec-lipiec 1924, nr 6-7, s.60-62. 
1073 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.6. 
1074 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.40. 
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Hucułów”.1075 Akcję obozową na Huculszczyźnie wspierał utworzony do tego celu 

Inspektorat Rejonów Górskich Pracy Społecznej w Głównej Kwaterze Harcerzy.1076 

W 1932r. praca społeczna na obozach została bardziej szczegółowo skategoryzowana 

przez działacza harcerskiego Eligiusza Olbromskiego, który był wówczas Referentem Pracy 

Społecznej GKH-y. Wyróżnił on wówczas następujące dziedziny i aktywności społeczne 

obozów harcerskich: 

„Pomoc bliźnim: 

 pomoc w nagłych wypadkach; 

 pomoc w wypadku pożaru, powodzi; 

 dobre uczynki; 

 apteczka polowa; 

Praca kulturalno-oświatowa: 

 gawędy i pogadanki z dziedziny historii i geografii Polski; 

 pokazy z samarytanki i obrony przeciwgazowej; 

 praca oświatowa; 

 ogólne zasady higieny; 

 czytelnie; 

Rozrywki: 

 przedstawienia amatorskie; 

 wieczornice; 

 ogniska; 

 gry i zabawy”.1077 

Obozy przygraniczne kierowały się również specjalnymi poleceniami Pogotowia Wojennego, 

które w pracy szkoleniowej kazały uwzględniać następujące formy zajęć: organizowanie 

ognisk dla ludności, opieka nad dziećmi gospodarzy zajętych przy żniwach, opieka 

nad dziećmi w wieku szkolnym zaniedbanymi w nauce, pomoc sanitarna.1078 

W 1938r. w sprawozdaniu Lwowskiej Chorągwi Harcerek czytamy: „Służba 

społeczności lokalnej znajduje się w programie obozu każdego hufca. Obejmuje ona przede 

wszystkim dzieci, które garną się do obozów. Drugim elementem zbliżającym wieś 

                                                 
1075 Tamże, s.41. 
1076 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.258. 
1077 „Harcmistrz”, czerwiec 1932, nr 6, s.57. 
1078 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.206. 
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do obozów, to należycie wyposażone apteczki polowe i sprawne harcerki samarytanki, 

umiejące udzielić porady, opatrzyć ranę, podsunąć wskazówki higieniczne”.1079 

Akcja obozowa miał niekiedy również charakter planowy i związany z ówczesną 

sytuacją społeczno-polityczną. W 1936r. obozy harcerzy lokowane były „ze względów 

ogólnopaństwowych” na terenach: Suwalszczyzny, Braslawszczyzny, Nowogródczyzny, 

w Szwajcarii Kaszubskiej i Borach Tucholskich oraz na Huculszczyźnie i Śląsku.1080 

„Niektóre chorągwie organizują akcje letnią na swoim terytorium, są to głównie: Lwowska, 

Krakowska i Pomorska, które lokują obozy na obszarach przygranicznych, prowadząc 

przygotowaną w ciągu całego roku akcję społeczną wśród miejscowej ludności. Drużyny 

innych chorągwi, wyjeżdżające poza swój teren otrzymują informacje i wskazówki 

od miejscowych komend, w jakim kierunku ma iść praca społeczna w danej miejscowości. 

Dorobek z tej akcji i wskazania na przyszłość mają być przekazywane następnym 

obozom”.1081 

W sformułowanych w 1938r. wytycznych akcji letniej stwierdzano, że „drużyny 

zamożne i dobrze zorganizowane winny wyjeżdżać na tereny wskazane przez GKH-y. 

W lecie 1938r. wskazanym jest zasilenie obozami następujących rejonów Rzeczypospolitej: 

1. Kresy Wschodnie, 

2. Północne pograniczne Polski (Suwalszczyzna, Augustowskie, Puszcza Kurpiowska, 

Działdkowskie itd.), 

3. Karpaty i Podkarpacie, a w szczególności: Gorgany, Czarnohora, Łemkowszczyzna itd., 

4. Zachodnie pogranicze województwa pomorskiego (od morza do powiatu wyrzyskiego 

włącznie)”.1082 

W 1939r. miejsca obozowania wyznaczane były już decyzją odgórną. J. Jeż-Kupkowa 

tak opisuje ówczesne wydarzenia: „W okresie trudnej sytuacji politycznej, którą przyniósł 

nam rok 1939, harcerstwo otrzymało specjalne zadanie. Wstrzymano wyjazdy na obozy 

i kursy w inne rejony Polski, a wyznaczono nam tereny w granicach naszego województwa 

[...] Głównym celem obozu była manifestacja przed mieszkańcami, że Polska jest silna, miało 

to stwarzać atmosferę odprężenia psychicznego i wzbudzać zaufanie do władz państwowych 

oraz sojuszników zachodnich”.1083 

                                                 
1079 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.255. 
1080 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.155. 
1081 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.105. 
1082 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
1083 J. Jeż-Kupkowa, Obóz służby w Paprocanach [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność 

harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.228. 
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3.2.3 Kartoteki terenów obozowych 

W 1926r. Wydział Obozów i Turystyki GKH-y rozpoczął prace nad sporządzeniem 

kartoteki terenów obozowych, celem „zebrania i ewentualnego zabezpieczenia dobrych 

terenów obozowych”.1084 

Metryka terenu obozowego była formą kwestionariusza-ankiety zawierającego 

następujące informacje: 

I. Miejscowość (województwo, powiat, poczta, stacja kolejowa, nazwa miejscowość), 

– odległość terenu od stacji oraz sposób i ewentualnie koszt dojazdu do tego terenu. 

II. Charakterystyka miejscowości 

– ukształtowanie i pokrycie terenu, gleba, zabytki, ośrodki życia wiejskiego 

lub przemysłowego, osobliwości przyrody,  

III. Teren obozów 

– rodzaj, wilgotność, zaopatrzenie w wodę pitną, możliwości kąpieli, uprawiania sportu, 

odległość od osiedli ludzkich, odległość od punktów medycznych,  

IV. Warunki gospodarcze obozowania 

– gdzie można zaopatrywać się w drzewo na urządzenia obozowe i na opał, jak i gdzie 

zaopatrywać się w słomę, produkty żywnościowe, 

V. Uzyskanie terenu 

– właściciel terenu i jego adres, od kogo uzyskać pozwolenie na użytkowanie, ile płacono 

za ewentualną dzierżawę terenu. 

Ogólne uwagi komendanta obozu (plusy i minusy).1085 

Metryka zimowiska była skonstruowana analogiczne, zawierała dodatkowe informacje 

dotyczące narciarstwa, łyżwiarstwa, ilości ubikacji, kuchni, itp.1086 

W 1937r. rozwijała się nadal akcja zbierania „metryki” terenów obozowych. Wydział 

dysponował ok. 800 opisanymi terenami, mogącymi służyć za tereny obozów harcerskich, 

które udostępniał na wniosek drużyn przygotowujących swoje obozy.1087 Metryki były 

dołączane do raportów powakacyjnych i zawierały również opisy warunków pracy 

społecznej.1088 W 1938r. GKH-y dysponowała już rozbudowaną i uporządkowaną bazą 

terenów obozowych, podzieloną na województwa i powiaty.1089 

                                                 
1084 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.157. 
1085 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1936, nr 6. 
1086 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień 1936, nr 8, s.151-152. 
1087 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.181-182. 
1088 CPAHU, Okólnik L.7 z 18 maja 1937r., Fond 635.1/1, s.11. 
1089 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
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3.2.4 Typy obozów harcerskich i ich specyfika 

Rozróżnienie typów obozów harcerskich dokonane zostało bardzo wcześnie, 

bo już w 1913r. W numerze 17 „Skauta” zostały podane przepisy o letnich obozach 

skautowych, rozróżniające pod względem charakteru obozy: stałe, wędrowne i robocze.1090 

Szybko pojawiły się również obozy zagraniczne, jednakże w pierwszej połowie 

lat dwudziestych były one niepożądane ze względu na warunki ekonomiczno-polityczne. 

W 1926r. w piśmie Departamentu Szkolnictwa Średniego Ministerstwa WRiOP do ZHP 

czytamy: „[...] Wynika z tego, że czynniki opiekujące się harcerstwem nie zdawały sobie 

sprawy z tego, że spędzanie dłuższego przeciągu czasu na terenie wolnego miasta Gdańska 

powoduje wywóz waluty polskiej poza granice Państwa Polskiego, a zatem obniżenie tejże 

waluty. Postępowanie takie nie da się pogodzić z obowiązkami harcerzy względem 

Państwa”.1091 Dlatego też Ministerstwo WRiOP wyrażało przekonanie, że „urządzanie 

obozów harcerskich poza granicami Państwa Polskiego jest rzeczą niewskazaną”.1092 

Na Zjeździe Walnym w 1927r. zwrócono uwagę, że „w ostatnich latach powojennych, 

pomimo bujnego rozkwitu życia obozowego, zanikły prawie zupełnie harcerskie obozy 

robocze lub pół-robocze, które ze względu na niezaprzeczalne korzyści cielesne i duchowe 

w szczególności dla starszych nieco chłopców, powinny być jak najszerzej wykorzystywane 

dla celów wychowania dzielnego typu młodzieży [...]”.1093 Dlatego też zgłoszono projekt 

uchwały, w której Zjazd Walny wzywał komendy chorągwi „do energicznego organizowania 

obozów roboczych jako posiadających dużo wartości wychowawczych i popularyzujących 

harcerstwo wśród warstw włościańskich i robotniczych”.1094 W wyniku dyskusji 

na VIII Zjeździe Walnym w Łodzi w 1928r. powstał materiał, który następnie wykorzystano 

przy opracowywaniu nowej instrukcji o obozach.1095 

W 1933r. Harcerska Akcja Letnia była już dobrze rozwinięta. „Tendencja jest taka — 

pisano w sprawozdaniach władz naczelnych — że dąży się do tego, aby każda drużyna miała 

co roku chociażby krótki obóz. Wyróżnić można wyraźnie kolonie zuchowe (także obozy 

młodszych dziewcząt lub nie posiadających odpowiedniego ekwipunku) organizowane 

pod dachem, obozy organizowane pod namiotami, obozy wędrowne, obozy starszyzny 

                                                 
1090 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.46-47. 
1091 AAN, AZHP, Pismo Departamentu Szkolnictwa Średniego MWRiOP do ZHP z 4 września 1922r., 

sygn. 937, s.13. 
1092 AAN, AZHP, Pismo Departamentu Szkolnictwa Średniego MWRIOP do ZHP z 7 lutego 1923r., 

sygn. 937, s.2-3. 
1093 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.45. 
1094 Tamże, s.52. 
1095 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.201-202. 
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(będące de facto kształceniem kadr) oraz obozy specjalne organizowane przez chorągwie 

i GK: 

 kursy narciarskie,  

 ćwiczeń cielesnych,  

 wędrowne metodyczne obozy dla wycieczek górskich w Czarnohorze, 

 obozy wodne – śródlądowe i morskie, 

 kursy instruktorskie strzelecko-łuczne, 

 kursy dla instruktorek sprawności przysposobienia do obrony kraju, 

 a także chorągwiane obozy sprawnościowe i gier polowych”.1096 

Jak zauważa M. Jarosińska, „wpisy w książeczkach służbowych harcerek 

z lat międzywojennych mówią o wycieczkach lub koloniach; rzadko nawet 2-3-tygodniowy 

wyjazd był wpisywany jako obóz”. Takie wyjazdy również wpisywane były czasami jako 

np. „dwutygodniowe wycieczki”.1097 

Można podać następujące przykłady stałych obozów harcerskich: 

 1914r. – obóz pod namiotami organizowany przez O. Małkowską w Zakopanem 

na Hurkotnym;1098 

 1931r. – obozy starszoharcerskie organizowane przez Wydział Starszoharcerski 

GKH, w kolejnych latach przekształcone w obozy wędrowne;1099 

 1937r. – obozy zimowe w Kościelisku i Bukowinie – ponad 4 000 harcerzy;1100 

 1937r. – obóz zimowy 20 harcerzy warszawskich w Dolinie Pięciu Stawów – 

nocowano w zbudowanych własnoręcznie ze śniegu i lodu igloo;1101 

 1939r. – obóz drużyny głuchoniemych;1102 

Również spotkania kadrowe miały niekiedy charakter obozów. Przykładowo 

konferencje instruktorskie odbywały się często pod namiotami,1103 a niektóre chorągwie 

organizowały także obozowe odprawy kadry. Chorągiew Lwowska, np. w 1939r., 

zorganizowała w styczniu odprawę w formie obozu zimowego.1104 Z kolei Chorągiew 

                                                 
1096 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.21. 
1097 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.29. 
1098 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.205. 
1099 Tamże, s.228. 
1100 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.314-315. 
1101 Tamże. 
1102 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.64. 
1103 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.213. 
1104 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.256. 
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Mazowiecka Harcerek w czerwcu 1937r. zorganizowała dziesięciodniową odprawę 

pod namiotami poświęconą akcji letniej.1105 

Wskazówki co do wyboru typu obozu zawarte zostały w wytycznych akcji letniej 

z 1938r. Pisano w nich, że „Idealnym obozem harcerskim jest obóz drużyny składającej się 

z około 30 uczestników, przy czym obóz taki winien być kontynuacją lub zamknięciem 

rocznym pracy drużyny”. Dopuszczalne były jednak różne typy obozów; od obozów 

zastępów, aż do obozów ośrodków, obozów hufców (koncentracja obozów drużyn na pewnej 

powierzchni). „Obozom uczestniczącym w ośrodkach obozów hufców winna być 

pozostawiona jak największa swoboda, a to dlatego, aby nie zaprzepaszczać inicjatywy i akcji 

wyrobienia samodzielności i zaradności wśród komendantów obozów drużyn. Rola komend 

ośrodków hufców ograniczać się musi do 4 rzeczy: 

1) Nieuciążliwej kontroli i opieki. Przy czym opieka ta nie może powodować wrażenia 

u chłopców, że »ich« komendant jest tylko wykonawcą cudzej myśli, a nie inicjatorem 

i »duszą« obozu. 

2) Pomocy gospodarczej. I znowu pomoc ta nie może iść tak daleko, aby chłopcy tracili 

poczucie , że właśnie oni sami są twórcami warunków, w których żyją. 

3) Organizacji zawodów pomiędzy obozami i wystąpień na zewnątrz całego ośrodka. 

4) Opieki lekarskiej. 

5) W zasadzie GKH pozostawia drużynom i środowiskom w wyborze typu obozowania 

całkowitą swobodę”.1106 

3.2.5 Wymagania stawiane obozom harcerskim 

Pierwsze obozy harcerskie opierały się, dość często, na słabo przygotowanej kadrze 

obozowej. We wspomnieniach Jadwiga Laszczkówna pisze, że gdy polecono jej prowadzić 

28-osobową kolonię skautową w Ojcowie w 1920r., to „byłam właśnie po maturze, miałam 

18 lat i żadnego doświadczenia w prowadzeniu kolonii, obozu czy większej wycieczki. Moją 

wiedzę z tego zakresu czerpałam z książki Letniska młodzieży ks. Lutosławskiego i mojej 

ulubionej książki Harce młodzieży [polskiej] Schreibera i Piaseckiego [...]”.1107 

Przyszli uczestnicy obozów winni byli dostarczyć komendzie obozu zgłoszenie 

uczestnictwa wraz z pozwoleniem rodziców lub opiekunów. Druk takiego zgłoszenia z 1931r. 

zawierał tekst zgody rodzica na udział w obozie oraz oświadczenie, że ten przeczytał 

                                                 
1105 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.213. 
1106 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
1107 M. I. Mileska, dz. cyt., s.57. 
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„prospekt” obozu i zgadza się „na warunki w nim podane”. Jednocześnie rodzic deklarował, 

jaką sumę może wnieść na pokrycie kosztów obozu oraz, czy i o jaką ulgę chce prosić.1108 

W 1932r. organizatorów obozów obowiązywały, opracowane przez GKM, następujące 

dokumenty wewnętrzne: 

 instrukcja dla komendantów obozów 

 instrukcja pracy społecznej, 

 schemat metryki terenu obozowego, 

 schemat wywiadu krajoznawczego wsi.1109 

Zawieranie specjalnych umów, pomiędzy pracodawcą a kierownikiem (opiekunem) 

obozu, było wymagane przy organizacji harcerskich obozów roboczych. W umowie takiej 

znajdowały się paragrafy dotyczące ilości uczestników, czasu pracy, zarządzania i rodzaju 

pracy, opieki lekarskiej, pomieszczeń mieszkalnych, wyżywienia i ewentualnej zapłaty.1110 

Zalecane było, by podzielić obóz na trzy zastępy – każdy pracujący dwa dni i odpoczywający 

co trzeci dzień. W ten sposób pracę w sposób ciągły wykonywały zawsze dwa zastępy, 

a na tydzień każdy uczestnik obozu roboczego pracowałby 4 dni, mając 3 dni (razem 

z niedzielą) wolne.1111 Czas pracy, według zaleceń, nie powinien przekraczać 7-8 godzin, 

powinien być także dostosowany do rodzaju pracy i wieku uczestników, uwzględniać 

odpoczynek popołudniowy, a czas snu nie mógł spaść poniżej 9 godzin.1112 

Naczelnictwo ZHP zwróciło się do Ministerstwa Opieki Społecznej z prośbą 

o polecenie lekarzom powiatowym roztaczania opieki nad obozami harcerskimi, 

znajdującymi się na terenie ich działania. Kierownicy obozów harcerskich winni byli więc 

zawiadomić lekarza powiatowego urzędującego w najbliższym starostwie o miejscu i czasie 

ich trwania.1113 

W 1938r Wydział Zdrowia Organizacji Harcerzy dążył do zorganizowania, 

przy komendach chorągwi, referatów sanitarnych prowadzonych przez lekarzy. Wydano 

ogólne wytyczne dla pracy tych referatów ze specjalnym uwzględnieniem akcji letniej.1114 

                                                 
1108 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.141. 
1109 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.17. 
1110 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.25-26. 
1111 Tamże. 
1112 Tamże. 
1113 Tamże, s.144. 
1114 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.138. 
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Ubezpieczenia uczestników 

W 1937r. NZHP i Powszechny Zakład Ubezpieczeń (PZU) miały podpisaną umowę 

na objęcie ubezpieczeniem młodzieży harcerskiej, która obejmowała wówczas 

6 000 uczestników harcerskiej akcji obozowej. Zarejestrowano wówczas 11 wypadków.1115 

W 1938r. na mocy porozumienia z PZU, ubezpieczenie obejmowało nieszczęśliwe wypadki, 

jakie wydarzyć się mogły harcerzom i harcerkom, zgłoszonym do ubezpieczenia na podstawie 

listy imiennej, podczas przebywania na koloniach i obozach letnich oraz na zlotach krajowych 

i zagranicznych, a także podczas dojazdów i w drodze powrotnej.  

Sumy ubezpieczenia wynosiły: 

 1 000 zł – koszty pogrzebu, 

 5 000 zł – stałe (zupełne) kalectwo, 

 500 zł – koszty leczenia. 

Składka brutto za ubezpieczenie do dwóch miesięcy wynosiła dla każdego uczestnika 

(uczestniczki): 

a) kolonii, obozu lub zlotu w kraju – 0,35 zł, 

b) kolonii, obozu lub zlotu poza granicami RP w Europie – 1zł, 

c) w krajach pozaeuropejskich – 3,10 zł, 

d) obozów (kursów) wioślarskich i żeglarskich – 2,17 zł (2,47 zł w maju 1939), 

Dla uczestników innych obozów lub kursów specjalnych, np. pożarniczych, szybowcowych 

itp., składki ustalane były każdorazowo przez PZU w porozumieniu z Naczelnictwem ZHP 

Jeszcze inne wysokości składek obowiązywały dla kursów szkoleniowych z uprawnianiem 

sportów zimowych i wycieczek wysokogórskich na wysokości ponad 2 000 m n.p.m.1116 

W 1938r., zgodnie z wytycznymi akcji letniej, obozy harcerskie musiały mieć 

obowiązkowe ubezpieczenie wszystkich swoich uczestników. Niewykonanie tego 

postanowienia spowodować mogło „odpowiedzialność organizacyjną karną i cywilną 

w stosunku do komendantów imprez letnich w razie nieszczęśliwego wypadku któregoś 

z uczestników”.1117 W 1938r. 90% młodzieży harcerskiej na obozach zostało ubezpieczonej 

                                                 
1115 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.182. 
1116 Por. „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1938, nr 4, s.54 oraz „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1938, 

nr 10, s.192 oraz „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.105 oraz „Wiadomości Urzędowe”, 
czerwiec 1939, nr 6, s.142. 

1117 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
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od nieszczęśliwych wypadków,1118 których w tym czasie wydarzyło się 40, w tym 

2 ciężkie.1119 

Kwalifikacja obozów 

Wymogi stawiane obozom harcerskim zostały z czasem powiązane z systemami 

klasyfikacji drużyn i samych obozów. Jak podaje R. Kupper, drużyny „harcerskie” 

uzyskiwały prawo – przy zgodzie Komendy Chorągwi – na organizowanie obozów letnich 

i pierwszeństwo w uzyskiwaniu dotacji na ten cel od ZO.1120 

W 1923r. została wprowadzona kwalifikacja obozów. Najlepsze obozy otrzymywały 

kategorię A, kolejne B i C. W marcu 1923 r. Naczelnictwo ogłosiło zasady corocznej 

rejestracji i kwalifikacji, przez Główną Kwaterę Męską, każdego obozu letniego drużyn 

męskich.1121 Podział na kategorie przedstawiał się następująco: 

 Kategoria A – obozy wzorowe; 

 Kategoria B – harcerskie obozy spełniające niezbędne warunki; 

 Kategoria C – obozy nie odpowiadające warunkom, nie dające żadnych uprawnień 

dla ich kierowników i pomocników przy nominacjach instruktorskich. 

Warunki organizacji obozów były następujące: 

 pisemne zezwolenie ZO na zorganizowanie obozu, 

 pozwolenie właściciela terenu na zorganizowanie obozu, 

 pełnoletni kierownik lub niepełnoletni z pełnoletnim opiekunem, 

 maksymalna liczebność 23 chłopców na obozie stałym, 16 na wędrownym, 

 podręczna apteczka i obecność przynajmniej jednego harcerza, posiadającego sprawność 

samarytanina, 

 system zastępowy, 

 program dostosowany do wieku, 

 uwzględnienie wychowania fizycznego, 

 wykonanie przynajmniej jednego zbiorowego dobrego uczynku, 

 stałe stosunki z młodzieżą i ludnością miejscową (organizowanie wspólnych zabaw, 

śpiewów pogawędek przy ognisku), 

 nadesłanie do komendy chorągwi sprawozdania (jeden egzemplarz do komendy chorągwi, 

drugi do GKM) 

                                                 
1118 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.128. 
1119 Tamże, s.31. 
1120 AAN, AZHP, sygn. 1500, s.120-125 kwalifikacja drużyn męskich. [podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.54. 
1121 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.170. 
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 załączone Świadectwo dobrego obozowania od właściciela terenu, na którym obozowano, 

Część punktów dotyczyła tylko obozów wędrownych „tylko w zakresie ograniczonym 

warunkami tego rodzaju obozów”.1122 

W latach 1924-1926 odbyło się:1123 

 1924r. – ogółem obozów harcerzy: 118 – „A” (19), „B” (38), „C” (61); 

 1925r. – ogółem obozów harcerzy: 240 – „A” (36), „B” (34), „C” (b.d.); 

 1926r. – ogółem obozów harcerzy: 278 – „A” (82), „B” (82), „C” (45)  

oraz niekwalifikowanych (65). 

W 1927r. prawie 1/3 obozów męskich (106) zakwalifikowana została do kategorii „A”.1124 

W 1936r., jak czytamy w sprawozdaniu władz naczelnych, „celem ustalenia kryteriów 

przy kwalifikacji koloni i obozów oraz dania gromadom i drużynom wzoru, do którego 

przy urządzaniu koloni i obozów należy dążyć, ogłoszono program dla koloni zuchowych, 

obozów letnich harcerzy, obozów letnich wędrownych. Normy te opracowano po zasięgnięciu 

opinii komend chorągwi i przy współudziale wybitnych instruktorów, znawców 

obozownictwa”.1125 

W 1938r. w Organizacji Harcerzy wydano nową instrukcję dla wizytatorów obozów 

i nowy druk – raport wizytatora obozu-kolonii, zawierający nowy, punktowy sposób oceny 

obozów i nowe wymagania. Wizytator mógł przyznać maksymalnie 99 punktów za każdy 

obszar pracy obozu tj. wybór miejsca, urządzenia, ustępy, czystość, inwentarz, kuchnię, 

pożywienie, samodzielność w gotowaniu, opiekę lekarską, program pracy, księgi, kasę 

i ogólną wartość obozu. Obóz mógł być zdyskwalifikowany, np. za brak ubezpieczenia 

uczestników.1126 Warto przy tym dodać, że liczba zwizytowanych obozów była zbliżona 

do liczby wszystkich organizowanych obozów, a więc wyniki klasyfikacji można uznać 

za reprezentatywne dla całej akcji letniej w OH-y.  

 

                                                 
1122 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.4-5. 
1123 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.9. 
1124 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.195-196. 
1125 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.157. 
1126 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.127-128. 
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Tabela 14. Kwalifikacja obozów harcerskich w 1938r.  

 
Ocena obozów w % Dział techniki 
zero słabe średnie dobre 

Wybór miejsca 0 10 33 57 
Urządzenia 0 8 34 58 
Ustępy 0 13 43 44 
Czystość 0 9 46 45 
Inwentarz 5 10 38 47 
Kuchnia 3 12 40 45 
Pożywienie 2 4 21 73 
Samodzielność w gotowaniu 9 22 26 43 
Opieka lekarska 5 7 46 42 
Program pracy 5 13 24 58 
Księgi 2 7 49 41 
Kasa 10 12 19 53 
Ogólna ocena obozu 0 7 30 63 

 
Źródło: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.127-128 (oprac. własne). 

 

W generalnej klasyfkiacji ponad połowa obozów (63%) została oceniona jako „dobre”, 

jedna trzecia jako „średnie”, a tylko 7% jako „słabe”. Oczywiście w ciągu całego okresu 

międzywojennego historii ZHP zdarzały się również obozy nieudane, które nie były dobrze 

wspominane przez uczestników. Były one spowodowane źle dobraną i niekompetentną kadrą, 

nieprzygotowanymi uczestnikami, fatalnym wyżywieniem, itp.1127 Biorąc jednak pod uwagę, 

że w 1938r. tylko 7% obozów zostało zakwalifikowanych jako „słabe”, można sądzić, 

że przypadki zupełnie nieudanych obozów były stosunkowo rzadkie.1128  

Warty nocne 

Wbrew powszechnym opiniom warty nocne na obozach harcerskich nie były 

wymagane, ani nawet zalecane. Już A. Pawełek w 1921r. pisał, że „najważniejszą sprawą jest 

spędzenie nocy. Urządzać jakiekolwiek ćwiczenia, czy przyjemności kosztem snu, jest 

niedopuszczalne. Sen młodych chłopców powinien trwać 9 godzin. [...] Z ćwiczeń nocnych 

można dać tylko wartę po jednej godzinie na każdego, ale tę godzinę musi on potem odespać. 

[...] urządzanie alarmów w nocy dopuszczalne, ale nigdy na pierwszych wycieczkach i tylko 

wtedy, gdy przynajmniej 2-3 noce śpimy w obozie”.1129 Z kolei w swoich wskazówkach 

dla kierowników z 1933r., Z. Trylski stwierdzał, że „nocne warty są służbą ciężką, 

                                                 
1127 Z. Kabała, Fragmenty pamiętnika „Na harcerskim szlaku” [w:] H. Woźniak (red.), Na harcerskim szlaku 

[...] Część druga – Wspomnienia..., dz. cyt., s.69. 
1128 Z. Kabała, dz. cyt., s.69-70. 
1129 A. Pawełek, Młoda drużyna..., dz. cyt., s.160. 
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toteż nie należy być zbyt skorym do ich stosowania”.1130 Było to spowodowane faktem, 

że na początku lat trzydziestych obozy harcerskie liczyły zwykle około dwadzieścia kilka 

osób. Wystawianie wart co noc przy małych liczebnie obozach wymagało stosunkowo 

częstych rotacji wart, a jak pisał Trylski — „Trzeba też uwzględnić, że sen z przerwami – 

zwłaszcza dla młodego [człowieka] – nie daje tak skutecznego spoczynku jak normalnie 

[...] Toteż wystawianie straży nocnych trzeba ograniczyć tylko do wypadków koniecznych 

i wyjątkowych. Normalnie, jeśli się sypia w namiotach, dających się zasznurować, 

bezpieczeństwo nocne jest zupełnie wystarczające, nie trzeba tylko zostawiać żadnych rzeczy 

na dworze, a jeśli magazyn mieści się w osobnym namiocie, powinien tam również 

ktoś spać”.1131 

Doceniano jednak także wychowawczą rolę wart nocnych, które „mają pewien urok i mogą 

być środkiem wyrabiającym odwagę i wolę. Można je więc przez kilka nocy stosować 

np. w pierwszych dniach (co zarazem upewni co do bezpieczeństwa) [...] Gdyby warty były 

codzienne, podyktowane koniecznością, wtedy powinni je pełnić wszyscy, nie wyłączając 

kierownictwa, a najwyżej zwalnia się słabowitych i najmłodszych”.1132 

3.2.6 Kształcenie komendantów i wymagania stawiane 
kadrze obozów harcerskich 

Specjalistyczne kształcenie kadr obozów harcerskich rozpoczęło się już na początku 

lat dwudziestych. W 1922r. GKŻ zorganizowała w Zwierzyńcu kurs dla kierowniczek kolonii 

i obozów, w którym uczestniczyło 40 osób oraz w Spuszy wyższy kurs instruktorski 

w zakresie obozownictwa, który skupił 11 uczestniczek.1133 W 1923r. władze naczelne 

stwierdzały, że „należy w każdej chorągwi i okręgu zorganizować na wiosnę kilkudniowe 

wzorowe kursy pod namiotami dla kierowników obozów, kolonii i wycieczek”.1134 

W latach trzydziestych zintensyfikowano kształcenie kadry obozowej. W 1931r. 

zorganizowano 15-dniowy kurs dla kierowniczek wycieczek w Tatry. Koszt kursu wynosił 

50 zł.1135 Wprowadzono wtedy również harcerską sprawność „taterniczki”.1136 

W 1932r. W. Sosnowski postulował nawet rozbicie istniejącej próby na drużynowego 

na dwie części; „Program takiej próby musi obejmować jedynie minimum wymagań, 

                                                 
1130 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.167. 
1131 Tamże. 
1132 Tamże. 
1133 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.210. 
1134 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.13. 
1135 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień-maj 1931, nr 4-5, s.38. 
1136 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1931, nr 4, s.51. 
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bez których rzeczywiście prowadzenie drużyny jest niemożliwe. Dlatego tez proponuję 

rozdzielenie prób na dwie części: jedna dawałaby prawo prowadzenia drużyny – 

ale bez prawa prowadzenia obozu. [...] Byłbym skłonny do przyznawania prawa prowadzenia 

obozów dopiero podharcmistrzom”.1137 W 1933r. stwierdzano, że „władze harcerskie 

powinny z wyjątkową ostrożnością zatwierdzać kierowników obozów”, jednak dodawano 

także, że kierownikiem obozu – o ile ma dostateczne kwalifikacje – powinien 

być sam drużynowy.1138  

Ponieważ duża część drużynowych nie była pełnoletnia i nie mogła ponosić 

odpowiedzialności prawnej, Naczelnictwo wprowadziło zasadę mówiącą, że za obóz 

prowadzony przez niepełnoletniego kierownika musiał odpowiedzialność przyjąć dorosły 

„opiekun obozu”.1139 Zdawano sobie przy tym sprawę zarówno z zalet, jak i z wad, takiego 

rozwiązania. W celu przeciwdziałania nieporozumieniom wprowadzano w życie instrukcje 

dla opiekunów obozów harcerskich. Instrukcja krakowskiej Komendy Chorągwi Harcerzy 

wymagała od opiekuna obozu: 

 przebywania na terenie obozu, 

 przestrzegania Prawa Harcerskiego, 

 całkowitej odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczestników 

obozu,  

 całkowitej odpowiedzialności za finanse obozu i przestrzegania instrukcji 

wewnętrznych ZHP, 

 reprezentowania, wraz z kierownikiem obozu, wobec miejscowych władz 

i społeczeństwa, 

 czuwania nad „życiem religijnym i moralnym w obozie”, higieną obozu 

i wycieczek, bezpieczeństwem kąpieli, 

 współpracy z kierownictwem obozu nad wykonaniem programu pracy obozu, 

 rozwiązywania konfliktów pomiędzy kierownictwem obozu a uczestnikami.1140 

W 1933r. celem przygotowania starszych druhen do prowadzenia kolonii harcerskich 

lub organizowanych poza harcerstwem, Szkoła Instruktorska na Buczu prowadziła kursy 

dla kierowniczek kolonii.1141 

                                                 
1137 „Harcmistrz”, maj 1932, nr 5, s.48. 
1138 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.12. 
1139 Tamże, s.13. 
1140 Tamże, s.13-14. 
1141 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.21. 
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W 1936r. wprowadzono nowe przepisy obowiązujące kolonie zuchowe, kolonie, obozy 

stałe i wędrowne drużyn. Według nich bez pisemnego zezwolenia Komendy Chorągwi 

nie mogła odbywać się żadna impreza letnia i zimowa drużyny. Imprezy krótsze niż 5-dniowe 

były wycieczkami i do nich powyższych przepisów nie stosowano. Niezbędne warunki, jakie 

miały być spełnione przez kierownictwo obozu harcerzy były następujące: 

 obozy stałe – „pełnoletni kierownik mający za sobą przynajmniej jeden obóz stały 

lub harcmistrz i przynajmniej jeden odpowiedni pomocnik na każde dwa zastępy. 

O ile kierownik niepełnoletni; faktyczny opiekun pełnoletni stale przybywający 

w obozie”. 

 obozy wędrowne – pełnoletni kierownik mający poza sobą przynajmniej dwa obozy, 

w tym jeden wędrowny lub podharcmistrz i przynajmniej jeden odpowiedni pomocnik 

na każde dwa zastępy”. 

 „podręczna apteczka i obecność w kierownictwie [obozu wędrownego lub stałego] 

przynajmniej jednego harcerza posiadającego sprawność samarytanina”.1142 

W 1937r. zorganizowano następujące kursy dla kadry obozów: 

 Kurs Obozownictwa Zimowego organizowany przez Lwowską Komendę 

Chorągwi Harcerzy;1143 

 Kurs Turystyki Wysokogórskiej w Tatrach organizowany na Hali Gąsienicowej 

przez Główne Kwatery Harcerek i Harcerzy; koszt od 18 do 20 zł  bez kosztów 

dojazdu;1144 

 Kurs wysokogórski organizowany w Tatrach przez Górski Krąg Starszoharcerski 

w Zakopanem. Kurs 12-dniowy dla harcerzy od 16 lat.1145 

W wytycznych do akcji letniej, wydanych w 1938r. przez GKH-y, czytamy: „Drużyny 

starszych chłopców oraz kręgi starszoharcerskie winny przede wszystkim organizować obozy 

wędrowne [...] Obozy wędrowne są wyższym stopniem obozowania, ale jednocześnie 

i trudniejszym. Uczestnicy wędrówki winni mieć ponad 16 lat. Komendantem wędrówki 

może być wytrawny instruktor, który choć raz sam brał udział w wędrówce”.1146 

W Organizacji Harcerek w 1938r. komendantką obozu mogła być drużynowa po próbie 

                                                 
1142 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1936, nr 6, s.96. 
1143 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1937, nr 3, s.47. 
1144 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.93. 
1145 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1937, nr 11, s.175. 
1146 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
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na drużynową, zatwierdzona przez Komendę Chorągwi. Jeśli zaś była niepełnoletnia 

zostawała jej przydzielana opiekunka na obóz.1147 

Wytyczne dotyczyły także kształcenia kadr obozów; „W związku z letnią akcją 

obozową zalecam usilnie Druhom Komendantom Chorągwi organizowanie na swych terenach 

„kursów imprez letnich”. W programach kursów należy podać wytyczne, co do spraw: 

1) gospodarczych, 2) zdrowotnych, 3) programowych. W razie potrzeby GKH-y może 

na te kursy przysłać instruktorów. Jednocześnie GKH zaznacza, że najlepszymi kursami 

obozownictwa są racjonalne kursy i obozy instruktorskie i drużynowych”.1148 

W 1938r. zorganizowano następujące kursy dla kadry obozów: 

 Ogólnopolski kurs GKH-y dla kierowników kolonii zuchowych w Górkach 

Wielkich;1149 

 Wysokogórski kurs kierowników wycieczek i wędrówek w Tatrach, 

zorganizowany przez Wydział Obozów i Turystyki GKH-y;1150 

 Kurs komendantów obozów zimowych w Worochcie zorganizowany 

przez Wydział Obozów i Turystyki GKH-y;1151 

 Kurs dla kierowniczek kolonii Chorągwi Poleskiej Harcerek;1152 

 Kurs dla kierowniczek kolonii Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek;1153 

W 1939r. GKH-y zorganizowała jeszcze kursy komendantów obozów wędrownych: 

nizinny i wysokogórski.1154 

3.2.7 Obozy wędrowne 

O obozach wędrownych pisano, że są one „koroną życia harcerskiego”.1155 Początki 

organizowania obozów wędrownych sięgają początków samego harcerstwa. T. Strumiłło 

w artykule Nasze dzieje, opisując wakacje 1912r., pisze: „[...] obok kolonii mających mniej 

lub więcej charakter obozów stałych, urządzano wiele wycieczek dłuższych, o charakterze 

                                                 
1147 CPAHU, Do Druhen Komendantek Hufców i Kierowniczek Obozów, Lwów 31 maja 1938r., 

Fond 635.1/2, s.8. 
1148 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
1149 Tamże. 
1150 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.126. 
1151 Tamże. 
1152 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.258. 
1153 Tamże, s.262. 
1154 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.23. 
1155 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.11. 
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nieraz obozów wędrownych. Tak np. skauci z Biecza pod wodzą W. Foks wędrowali 

dwa tygodnie górami do Zakopanego”.1156 

W 1932r. nastąpił wzrost liczby, dotąd mało popularnych wśród harcerstwa żeńskiego, 

obozów wędrownych. Także niektóre kursy instruktorskie organizowane były w formie 

obozów krajoznawczych lub wędrownych.1157 

Jak zauważa J. Raniecka-Bobrowska, obozy wędrowne w latach trzydziestych stały się 

bardzo popularną formą obozowania starszych harcerek i harcerzy. W 1937r. Naczelniczka 

Harcerek wręcz postulowała, żeby „obozy drużyn starszych dziewcząt [...] miały charakter 

obozów specjalnych lub wędrownych”.1158 

Najwięcej obozów wędrownych – bo aż 220 – zorganizowano w 1936r. w Organizacji 

Harcerzy. Wśród wielu harcerskich obozów wędrownych, organizowanych przed II wojną 

światową, zdarzały się wyprawy bardzo atrakcyjne dla młodych i jak na ówczesne możliwości 

– choćby finansowe, sprzętowe i organizacyjne – bardzo trudne do przeprowadzenia. 

Oczywiście były też wędrówki mniej spektakularne, ale także wymagające dobrego 

przygotowania od ich uczestników i dużych kompetencji organizatorów.  

Spośród wielu harcerskich obozów wędrownych i wyjazdów zagranicznych należy 

wymienić następujące: 

W 1914 roku: 

 dwutygodniowy obóz wędrowny harcerek wileńskich;1159 

W 1926 roku: 

 wyprawa trzech harcerzy samochodem Forda w podróż dookoła świata – ciesząca 

się popularnością władz harcerskich i wspierana aktywnie przez Dział Zagraniczny 

NZHP;1160 wyprawa zakończyła się w 1928r. po objechaniu kontynentu Ameryki 

Północnej i Hawajów;1161 

W 1930 roku: 

 prawie 2-miesięczna wyprawa rowerowa dookoła Polski 4 harcerzy śląskich, 

którzy pokonali trasę 3 326 km, wyruszając z Opola przez Bytom, Katowice, 

Kraków, Przemyśl, Lwów, Brody, Równe, Baranowice, Wilno, Białystok, 

                                                 
1156 „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.11. 
1157 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.10. 
1158 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
1159 Tamże, s.205. 
1160 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.35. 
1161 E. Sikorski, dz. cyt., s.103. 
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Warszawę, Gdańsk, Gdynię, Kartuzy, Chojnice, Poznań, Wrocław i z powrotem 

do Opola.1162 

W 1933 roku: 

 górskie i nizinne obozy wędrowne organizowane przez Główną Kwaterę Harcerek 

z programem metodyki turystyki górskiej i nizinnej;1163 

W 1934 roku: 

 wyprawa rowerowa Czarnej Trzynastki Wileńskiej z Wilna do Asari koło Rygi 

na zlot skautów łotewskich;1164 

 obóz wędrowny dla instruktorek – harcmistrzyń;1165 

 eksperymentalny, zimowy obóz wędrowny pod namiotami i igloo dla 7 osób 

koło Babiej Góry;1166 

 wędrówka 12 instruktorów po Francji i Belgii;1167 

 rowerowy obóz wędrowny 13. Wileńskiej Drużyny Harcerskiej 

po Czechosłowacji, Austrii i Węgrzech;1168 

W 1936 roku: 

 górski „propagandowy” obóz wędrowny GKH-k na Czarnohorze;1169 

 wędrówka 41 osób po Estonii i Finlandii;1170 

 wędrówka 21 harcerzy po Austrii;1171 

 wędrówka 38 harcerzy po Norwegii;1172 

 wyprawa 6 harcerzy z Wilna na Węgry i do Włoch;1173 

 wyprawa rowerowa 9 harcerzy Czarnej Trzynastki Wileńskiej przez całą Rumunię 

do Morza Czarnego i udział w Zlocie Narodowym Skautów w Brasov 

razem z 210 innymi harcerzami z Polski;1174 

 14-dniowa wędrówka 27 harcerek po Szwecji;1175 

W 1937 roku: 

                                                 
1162 M. Lis, Związek..., dz. cyt., s.123. 
1163 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.228. 
1164 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.278. 
1165 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.228. 
1166 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.58. 
1167 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.291-292. 
1168 Tamże. 
1169 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
1170 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.301. 
1171 Tamże. 
1172 Tamże. 
1173 Tamże. 
1174 Tamże. 
1175 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
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 koedukacyjny obóz wędrowny w Gorganach;1176 

 zimowy, eksperymentalny obóz wędrowny pod namiotami typu „Akar”;1177 

 trzy szkoleniowo-krajoznawcze wyprawy instruktorskie do Francji organizowane 

przez: GK, Chorągiew Krakowską i Chorągiew Białostocką;1178 

 wędrówka instruktorska po Jugosławii po trasie: Zagrzeb, Belgrad, Sarajewo, 

Cetynię w Czarnogórze, Split, Dubrownik;1179 

 udział 24 instruktorów w Zlocie Boy Scouts of America w USA;1180 

 instruktorskie wyjazdy kształceniowe oraz wycieczki drużyn drużynowych, 

kręgów starszoharcerskich do Francji;1181 

 wyprawy do Czechosłowacji, Ameryki Północnej, Norwegii, Szkocji, Jugosławii, 

Rumunii i Szwajcarii;1182 

W 1938 roku: 

 grupowe wycieczki zagraniczne, zorganizowane przez Główną Kwaterę Harcerek, 

do Francji, Finlandii i na Węgry;1183 

 wyprawa 4 instruktorek do Szwajcarii na X Światową Konferencję Skautek;1184 

 obóz wędrowny 42 harcerzy po Jugosławii;1185 

 wycieczki instruktorskie do Finlandii i Jugosławii;1186 

 obóz wędrowny po Rumunii i Bułgarii Akademickiego Kręgu Starszoharcerskiego 

z Warszawy;1187 

W 1939 roku: 

 rowerowy obóz wędrowny 37 harcerzy bytomskich po trasie 748 km, biegnącej 

przez – zajęte przez Niemcy – Sudety;1188 

                                                 
1176 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.252. 
1177 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.314-315. 
1178 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.282-283. 
1179 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.65-66. 
1180 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.305-306. 
1181 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1937, nr 7, s.116. 
1182 Tamże. 
1183 Biogramy komendantek chorągwi żeńskiej. Emilia Węglarzówna [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. 

Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.266. 
1184 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.319-320. 
1185 Tamże. 
1186 Tamże. 
1187 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.296-297. 
1188 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.150. 
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3.3. Zloty harcerskie 

W dwudziestoleciu międzywojennym odbyły się następujące – centralnie organizowane 

– harcerskie zloty narodowe: 

I Zlot Narodowy 3-9 VII 1924r. 

– Zlot Harcerzy na Siekierkach w Warszawie. 

– Zlot Harcerek w Świdrze koło Warszawy. 

II Zlot Narodowy  

– Zlot Harcerzy w Poznaniu 14-23 VII 1929r. 

– Zlot Harcerek w Rybienku 5-20 VII 1929r. 

III Jubileuszowy Zlot Narodowy  

– Zlot Harcerek i Harcerzy w Spale 11 – 25 VII 1935r.1189 

Często prawidłowością różnych zlotów był udział w nich tylko około połowy wcześniej 

zadeklarowanych uczestników. Tak było na I Zlocie Narodowym w 1924r. i na Zlocie 

wodnym w 1932r. Wynikało to, najprawdopodobniej, z trudności finansowych rodziców 

harcerzy. Obok dużych imprez, jakimi były ogólnopolskie zloty, organizowano również zloty 

regionalne – najczęściej chorągwiane. W latach 1920-1939 zorganizowano, między innymi, 

następujące zloty regionalne: 

 I Zlot Drużyn Wielkopolskich (1919) – 1 500 harcerzy i 400 harcerek;1190 

 Zlot Harcerstwa Górnośląskiego w Bytomiu (1920) 

– 568 harcerek i 496 harcerzy z 27 środowisk;1191 

 zloty okręgów w 1920r. w: Płocku –700 harcerzy, Łodzi – 700 harcerek i 1 000 

harcerzy, Kórniku (Okręg Poznański) – 1 000 harcerzy, Wiślanej Kępie w Jabłonnie 

(Warszawa), Ząbkowicach (Zagłębie) – 1 200 harcerzy, Lwowie;1192 

 Zlot Harcerstwa Lwowskiego (X-lecie – 1921r.) 

– około 5 000 młodzieży harcerskiej z całego kraju;1193 

 Zlot Chorągwi Wileńskich w Karolinkach (1922r.);1194 

 Zlot Jubileuszowy w Poznaniu (1923r.) – 1 400 harcerzy;1195 

 Zlot Harcerstwa w Katowicach (1924r.) – około 800 uczestników;1196 

                                                 
1189 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.340. 
1190 Tamże, s.141. 
1191 W. Niderliński, Początki ruchu..., dz. cyt., s.16-17. 
1192 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.148-149. 
1193 Tamże, s.161. 
1194 Tamże, s.167. 
1195 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.29. 
1196 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.38-39. 
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 Zlot Harcerzy Górnośląskich (1926r.) – około 1 800 harcerzy;1197 

 Zlot Chorągwi Śląskich (1930r.) 

– 882 harcerzy w Górkach Wielkich1198 i 500 harcerek1199 w Jęzorze1200; 

 Zlot Drużyn Hufca Lwowskiego (1931r.) – 2 000 uczestników;1201 

 III Zlot Poznańskiej Chorągwi Harcerek (1933r.) – 400 harcerek;1202 

 Jubileuszowy Zlot Harcerzy w Poznaniu (1937r.);1203 

 Zlot Harcerstwa Lubelskiego w Zemborzycach z okazji jego 25-lecia  (1937r.) 

– jedyny zlot, jaki odbył się na terenie Polski „pod gołym niebem”;1204 

 Zlot Chorągwi Wileńskich w Giewładziszkach k. Wilna z okazji 25-lecia harcerstwa 

na Wileńszczyźnie (1937r.) – 1 000 harcerek i harcerzy z 73 drużyn;1205 

 Zlot Zuchowy Chorągwi Śląskich w Katowicach (1937r.) 

– 2 600 chłopców i 1 400 dziewczynek;1206 

 Zlot Zuchowy we Lwowie (1937r.) – ponad 800 zuchów;1207 

Swoje osobne zloty i zjazdy mieli też Starsi Harcerze. W latach 1921-1939 

organizowali zjazdy, zloty i konferencje Starszego Harcerstwa. Były to: 

 I Zjazd Starszego Harcerstwa w Ostrowie Poznańskim  

– 19-21 lipca 1921r. – 29 delegatów i 20 gości;1208 

 II Zjazd Starszego Harcerstwa w Warszawie – 15 kwietnia  1925r.;1209 

 III Zjazd Starszego Harcerstwa w Sromowcach Wyżnych (Pieniny) 

– 21-22 sierpnia 1926r. – uchwalił deklarację etyczno-społeczną Harcerstwa 

Starszego;1210 

 IV  Zjazd Starszego Harcerstwa w Sromowcach Wyżnych (Pieniny)  

– 26-29 sierpnia 1928r.;1211 

                                                 
1197 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.189. 
1198 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.98. 
1199 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.64. 
1200 Tamże, s.67. 
1201 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.237-238. 
1202 Tamże, s.258. 
1203 Tamże, s.305. 
1204 Tamże. 
1205 Tamże. 
1206 M. Kolasianka-Żmijowa i E. Węglarzówna podają, że był to „jedyny w Polsce zlot zuchów”. Jednak 

w Sprawozdaniu NRH za 1938r. można znaleźć informacje o innym zlocie zuchowym  zorganizowanym 
we Lwowie. Por. M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.47 oraz MH, Sprawozdanie 
ZHP za rok 1938, s.254. 

1207 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.254. 
1208 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.22. 
1209 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.341. 
1210 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.30. 
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 Konferencja Starszoharcerska w Mysłowicach na Śląsku – 6-7 kwietnia 1929r.  

– 50 uczestników;1212 

 V Zjazd Starszego Harcerstwa w Kiełpinach – 25-20 sierpnia 1930r.  

– 19 harcerzy i 25 harcerek;1213 

 Zjazdy Starszych Harcerzy Chorągwi Poznańskiej – listopad 1932r. i marzec 

1933r.;1214 

 Złaz Warszawskiego Starszego Harcerstwa w Starej Miłosnej pod Warszawą  

– 25-26 kwietnia 1933r. – 50 uczestników z 10 środowisk;1215 

 VI Zjazd Starszego Harcerstwa w Garczynie – 16-21 sierpnia 1932r.;1216 

 I Zlot (Złaz) Starszego Harcerstwa w Żabiem na Huculszczyźnie  

– 7-15 sierpnia 1934r. – 342 harcerki i 328 harcerzy z 15 chorągwi1217  

– „Gwiaździsty Zlot Starszego Harcerstwa był [...] pierwszym masowym 

zgromadzeniem się starszych harcerzy. Dotychczas na konferencjach spotykali się 

jedynie delegaci zrzeszeń”.1218 

 VIII Zjazd Starszego Harcerstwa nad jez. Narocz – 24-30 sierpnia 1936r.  

– 113 uczestników (46 harcerek i 67 harcerzy — 41 urzędników, 27 nauczycieli, 

11 studentów, 34 innych zawodów)1219  – „uchwalono deklarację ideową 

i programową, a w szczególności: komentarz do Prawa Harcerskiego dla starszych 

harcerzy, zobowiązanie do udziału w życiu gospodarczym Polski [...]”.1220 

 II Złaz Starszoharcerski w Blachówce (powiat tarnogórski) w 1938r.1221 

I Zlot Narodowy ZHP w 1924r. 

Jak informuje J. Raniecka-Bobrowska, w końcu 1921r. Naczelnictwo ZHP podjęło 

uchwałę zwołania I Wielkiego Zlotu Narodowego w roku 1923. Przygotowaniem do niego 

miały być zloty chorągwi zorganizowane na rok przed tym. W ostateczności termin ogólnego 

Zlotu został przesunięty na rok 1924.1222 

                                                                                                                                                       
1211 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.341. 
1212 Tamże, s.212-213. 
1213 Tamże, s.227-228. 
1214 Tamże, s.249-250. 
1215 Tamże, s.250-251. 
1216 Tamże, s.227-228. 
1217 Tamże, s.274-276. 
1218 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.36. 
1219 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.143. 
1220 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.301. 
1221 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.121. 
1222 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.211-212. 
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W podstawowych wytycznych organizacji Zlotu Narodowego ZHP w 1924r. znalazły 

się następujące cele: 

1) „przegląd dorobku pracy harcerstwa, 

2) podniesienie poziomu drużyn [...], 

3) propagandę harcerstwa [...]”.1223 

Przy czym cele te były wyraźnie zhierarchizowane. Promocja harcerstwa miała nastąpić 

poprzez realizację dwóch pierwszych celów – a nie ich kosztem. NZHP pisało wtedy: 

„Musimy bowiem w ten sposób przeprowadzić przygotowania do zlotu i tak ułożyć jego 

program, aby przez to pobudzić i podnieść normalne życie i działalność drużyn, a uniknąć 

wypaczenia pracy harcerskiej, któreby groziło, gdybyśmy zaczęli pracować dla pokazania się 

na Zlocie i popisu”.1224 

Wyżywienie przed Zlotem Narodowym w 1924r. zostało zaplanowane z dużym 

wyprzedzeniem. W „Wiadomościach Urzędowych” można było już w kwietniu znaleźć 

dokładny skład dziennych posiłków, rozpisany na poszczególne składniki i półprodukty 

(chleb, mięso, cukier, kakao, kasza lub mąka, mleko, herbata, słonina, powidła, kartofle 

i jarzyny). Podane zostały ich poszczególne ilości w posiłkach zlotowych (w gramach 

na jedną osobę).1225 

I Zlot Narodowy odbył się w dniach od 3 do 10 sierpnia 1924r. i składał się z dwóch 

osobnych zlotów: męskiego i żeńskiego. W Zlocie Drużyn Męskich wzięło udział 

3 709 uczestników – w tym 3 533 harcerzy1226. Wcześniej udział w Zlocie zgłosiło 

7 000 uczestników.1227 W Zlocie Drużyn Żeńskich wzięło udział 809 harcerek 

z 1500 zgłoszonych wcześniej.1228 Wynika z tego, że w sumie przyjechało nieco więcej 

niż połowa wszystkich deklarujących chęć uczestnictwa harcerek i harcerzy. 

W Zlocie Drużyn Męskich wzięło udział 63 skautów – przedstawicieli organizacji 

skautowych z Anglii, Danii, Czech, Łotwy i Węgier. W ciągu dwóch dni obóz zwiedziło 

około 15 tysięcy osób.1229 W zlocie obok harcerek polskich wzięło udział 25 skautek 

z Łotwy.1230 

                                                 
1223 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.69. 
1224 List okólny NZHP L.7 z 12 czerwca 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.75. 
1225 Instrukcja L.1 Zlotu Narodowego 1924r. [w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1924, nr 4, 
1226 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.19. 
1227 Tamże, s.26-27. 
1228 Tamże, s.27. 
1229 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.175-176. 
1230 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.58. 
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Komendantką Zlotu Drużyn Żeńskich była Olga Małkowska.1231 I Zlot Narodowy 

odwiedził Prezydent RP Stanisław Wojciechowski, który objął patronat nad Zlotem. 1232 

II Zlot Narodowy w 1929r. 

II Zlot Narodowy zorganizowano w celu uczczenia 500 rocznicy śmierci Zawiszy 

Czarnego. Jak pisze W. Błażejewski „Ze względów propagandowych jako miejsce zlotu 

wybrano tereny sąsiadujące z Powszechną Wystawą Krajową w Poznaniu [...] Kilka 

dni zajęło grupom zlotowym zwiedzanie Powszechnej Wystawy Krajowej. Widać było wtedy 

ciągle maszerujące po mieście drużyny, a na wystawie co krok – mundur harcerski”.1233 

Przygotowania do Zlotu rozpoczęto od 1926r. i jak twierdzi J. Raniecka-Bobrowska, 

od tego czasu prace GKŻ w znacznej części były temu poświęcone. Już jesienią 1926r. 

Główna Kwatera Żeńska miała wypracowaną główną koncepcję Zlotu. Zasadniczą zmianą 

organizacyjną w porównaniu do I Zlotu Narodowego było – pisze J. Raniecka-Bobrowska – 

„to, że zlot żeński miał mieć własną organizację, odrębną od zlotu męskiego, miał trwać dwa 

razy dłużej (dwa tygodnie – a nie jeden tydzień). GKŻ stawiała też znacznie większe 

wymagania zgłaszającym się drużynom; warunkami przyjęcia na Zlot było posiadanie 

odpowiedniego kierownictwa (drużynowa po próbie) oraz odbycie przynajmniej jednego 

obozu pod namiotami”.1234 

Zlot poprzedzały również intensywne przygotowania w chorągwiach, które niekiedy 

powoływały nawet specjalne Referaty Zlotowe, pomagające drużynom w przygotowaniu, 

sprawdzające ekwipunek itp.1235 

Na Zlot żeński do Rybienka przyjechało 51 drużyn, liczących łącznie 954 harcerki i 77 

instruktorek z 13 chorągwi, oprócz tego 71 harcerek polskich z zagranicy oraz 35 skautek 

innych narodowości.1236 Były to skautki z Anglii (33), Stanów Zjednoczonych (1) i Szwajcarii 

(1).1237 Komendantką Zlotu była hm. RP Jadwiga Falkowska.1238 Z kolei w Zlocie męskim 

wzięło udział 6700 harcerzy.1239 W Zlocie brała również udział 807-osobowa delegacja ze 

                                                 
1231 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.177. 
1232 Tamże, s.175-176. 
1233 Tamże, s.213-214. 
1234 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.213. 
1235 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.66. 
1236 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.215. 
1237 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.203-204. 
1238 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.215. 
1239 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.10. 
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Śląska.1240 Znaczna część uczestników, wyjechała przed końcem Zlotu, ze względu na swój 

udział w Jamboree w Anglii.1241 

Prace organizacyjne podzielono na chorągwie, które odpowiadały za poszczególne 

obszary prac Zlotu; 

 Chorągiew Brzeska i Chorągiew Wołyńska – łączność; 

 Chorągiew Krakowska – obsługa gości z zagranicy i organizacja obozu 

międzynarodowego,  

 Chorągiew Lubelska – obsługa gospody Komendy Zlotu,  

 Chorągiew Lwowska – przygotowanie i dekoracja świetlicy dla gości,  

 Chorągiew Łódzka – zapewnienie wyżywienia dla uczestników Zlotu,  

 Chorągiew Mazowiecka – obsługa prasowa i uroczystości ku czci Zawiszy 

Czarnego,  

 Chorągiew Pomorska – organizacja poczty zlotowej,  

 Chorągiew Poznańska – przy pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża (PCK) – 

organizacja izby chorych z dwójką lekarzy, opieka nad urządzeniami sanitarnymi,  

 Chorągiew Śląska – zaopatrzenie i prowadzenie sklepu zlotowego,  

 Chorągiew Warszawska – prowadzenie biura zlotowego,  

 Chorągiew Wileńska – zorganizowanie i prowadzenie zlotowego hotelu 

dla gości.1242 

Doświadczenia ze Zlotu Narodowego w 1924r. pokazały, że  „bardzo w pracy obozowej 

przeszkadzają ustawiczne wizyty osób postronnych. Komenda Zlotu w Rybienku, mając 

więcej czasu, rozplanowała więc tutaj dni Zlotu w taki sposób, że tylko 3 dni przeznaczono 

na przyjęcie zwiedzających gości: dwie niedziele, z tym że drugi dzień świąteczny 

był szczególnie uroczysty ze względu na odwiedziny Prezydenta Rzeczypospolitej 

prof. Ignacego Mościckiego i jego świty, w trzecim zaś wyznaczonym dniu odbyło się 

spotkanie dyplomacji i prasy z obozującymi harcerkami”.1243 Te ograniczenia 

nie przeszkodziły w tym, że Zlot zwiedziło ok. 10 000 osób, które wykupiły specjalnie 

przygotowane bilety dla gości.1244 

                                                 
1240 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.95. 
1241 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.213-214. 
1242 WTamże, s.203-204 oraz J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.215. 
1243 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.216. 
1244 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.10. 
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Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale w 1935r. 

Rola Zlotu Jubileuszowego 

W końcu roku 1932 powstała myśl zorganizowania zlotu harcerek i harcerzy celem 

uczczenia 25-lecia istnienia Związku. Utworzono w GKH-y referat Zlotowy, którego 

kierownictwo objął hm. W. Ludwig.1245 Przygotowania do jubileuszowego zlotu rozpoczęto 

już w 1934r. W rozkazie Naczelnika Harcerzy z października 1934r. wstępnie określono 

cel i charakter Zlotu jako „uczczenie 25-lecia pracy harcerskiej”; „Zlot ten będzie przeglądem 

dotychczasowego dorobku Harcerstwa, w służbie Bogu, Polsce i bliźnim, a równocześnie 

ma wskazać drogi, po których organizacja nasza kroczyć będzie w następnych latach 

oraz wzmocnić tempo pracy”.1246 

Już na Zlocie w swoim przemówieniu Przewodniczący ZHP dr Michał Grażyński 

mówił o roli Zlotu następująco: „Panie Prezydencie! W najistotniejszych założeniach naszej 

pracy wychowawczej w harcerstwie leży pogodzenie dwóch zasad, z których jedna polega 

na utrzymaniu wysokiego napięcia i polotu ideowego młodzieży, a druga na rzetelnym 

jej przygotowaniu do życia i wdrożeniu do uczciwego oraz dobrego wykonania wszystkich 

obowiązków. Nie chcemy naszej młodzieży pozbawiać tego, co jest wzniosłe, co działa 

na kształtowanie jej uczuć i wyobraźni, co może tworzyć przedmiot jej najśmielszych 

i najszlachetniejszych marzeń. Chcemy natomiast w myśl wskazań naszego patrona 

Marszałka Józefa Piłsudskiego poprowadzić młodzież szczytami idei, ale równocześnie dbać 

o zahartowanie woli, o umocnienie charakterów, o danie je potrzebnych umiejętności. 

Trzeba nastawić jej dusze na radości wyższej miary, na te radości, które płyną z zwycięstw 

odniesionych własnym wysiłkiem. I dlatego i ten Zlot – Panie Prezydencie – pojęliśmy 

nie jako zebranie reprezentacyjne, lecz jako poważny wysiłek, mający nas w naszej robocie 

posunąć znowu o krok dalej. Pojęliśmy ten Zlot jako wielki obóz prac, który z jednej strony 

ma w syntetycznym skrócie uwypuklić dorobek ideowy ZHP w okresie ostatniego 25-lecia, 

z drugiej przerobić pewien praktyczny program z młodzieżą, a na konferencjach kierowników 

ustalić wytyczne dalszej naszej pracy. Chcieliśmy tu pogodzić równocześnie wrodzoną 

młodzieży radość z powagą myśli harcerskiej [...]”.1247 

                                                 
1245 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.319. 
1246 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.12 z 5 października 1934r. w sprawie Jubileuszowego Zlotu Harcerzy 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1934, nr 9, s.47. 
1247 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 15 lipca 1935r., nr 5, s.34. 
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Przygotowania do Zlotu 

Bardzo szybko, bo już w listopadzie 1934r., w „Wiadomościach Urzędowych” został 

opublikowany plan harców zlotowych.1248 W kwietniu 1935r. opublikowano szczegółowe 

jadłospisy przygotowane na Zloty Męski i Żeński w Spale. W komunikatach 

kwatermistrzostwa zlotu harcerek w sprawie wyżywienia podane zostały plany posiłków 

(z wyszczególnieniem śniadania, obiadu, podwieczorku i kolacji na poszczególne 

dni tygodnia).1249 

Zlot zlokalizowano w Spale, w obrębie letniej rezydencji Prezydenta 

Rzeczypospolitej.1250 Na dwa tygodnie przed rozpoczęciem zlotu wyjechało do Spały kilka 

drużyn kwatermistrzowskich. Jak informuje W. Niderliński, zadaniem ich było postawienie 

namiotów dla komendy głównej, dzielnicy handlowej, delegacji zagranicznych. Drużyny 

zbudowały również wodociągi, sanitariaty, główną arenę i inne urządzenia. Jedną z drużyn 

była drużyna ze Śląska składająca się w większości ze starszych harcerzy – bezrobotnych.1251 

Wiele prac prowadzono jednak już wczesniej. Podczas prac przygotowawczych 

wybudowano 3,5 km szosy prowadzącej do terenów obozowych. Pracę tę, w ciągu 90 dni, 

wykonał Harcerski Ośrodek Pracy, liczący 200 harcerzy – wykorzystując materiał 

dostarczony przez Starostwo w Rawie Mazowieckiej.1252 Jak twierdził Komendant 

Harcerskiego Ośrodka Pracy w Spale – „to, co nasi chłopcy wykonali w ciągu czterech 

miesięcy – na zlotach zagranicznych, np. w Gödöllo, robione było przez dwa lata.”1253 

Główne prace rozpoczęły się już 11 czerwca. Ośrodek Pracy dostarczył 

około 200 magazynierów, biuralistów i pracowników. Później zatrudniono jeszcze 

około 100 pracowników najemnych. Towarzystwo Domu Ludowego w Królowej Woli 

przeprowadziło rekrutację robotników i rzemieślników.1254 

Wszystkie roboty ziemne wykonywali harcerze z Ośrodka Pracy. Pracowali 

oni od 6 rano do 18-tej, sztab sypiał przeciętnie 3-4 godziny. Sieć świetlna wynosiła 15 km 

linii powietrznej – harcerze z Ośrodka Pracy postawili wówczas 350 słupów – „do jakiego 

zgrania technicznego doszliśmy przy budowie różnych obiektów niech Wam posłuży 

przykład, że słup elektryczny stawiano  w dwie minuty”. Most główny wybudował Zarząd 

                                                 
1248 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1934, nr 9, s.54. 
1249 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1935, nr 4, s.36-37. 
1250 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.287-289. 
1251 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.115. 
1252 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.225. 
1253 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 11 lipca 1935r., nr 1, s.12. 
1254 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 23  lipca 1935r., 

nr 13, s.110. 
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Dróg przy pomocy harcerzy. Kilkaset metrów kładki wybudowali junacy. Przepracowano 

ogółem w ciągu 22 dni roboczych: 6 600 dniówek harcerskich oraz 3 471 dniówek 

rzemieślniczych i robotniczych.1255 

Na terenie 11 km2, pokrytym lasem o gęstym poszyciu, wytyczono miejsce dla: obozów 

żeńskiego i męskiego, podobozów, centralnych instytucji, linii komunikacyjnych, mostów, 

kładek, grobli, sieci wodociągowej, sieci studzien abisyńskich, sieci elektrycznej, terenu 

dzielnicy handlowej, dzielnicy hoteli i obozu byłych harcerzy, terenów specjalnych, miejsc 

magazynów materiałowych w podobozach, miejsca szpitala oraz specjalnych służb, miejsca 

dla 164 budynków i pawilonów itp.1256 Wykonano przy tym dokładne plany terenów 

zlotowych w skali 1 : 5 000 oraz 1 : 2 500 i 1 : 1 000.1257 

Następnie wybudowano: 

 9 schronów żywnościowych dla harcerek i 1 duży centralny, 

 8 schronów żywnościowych dla harcerzy i 2 małe, 

 35 dużych ubikacji 16-to osobowych, 

 50 małych ubikacji 8-mio osobowych. 

 37 pawilonów handlowych, 

 centralną rzeźnię,  

 kasyno Zlotu Harcerzy,  

 kuchnię kasyna Zlotu Harcerek,  

 kuchnię szpitala zlotowego,  

 dwie wieże stacyjne,  

 dwie bramy,  

 10 kas,  

 3 pawilony łączności,  

 ołtarz Zlotu Harcerek, 

 dodatkowo:  

– 10 trzonów kuchennych i restauracyjnych,  

– 5 miejscowych kompletów kanalizacyjnych  

– w 5 kuchniach i rzeźni ułożono podłogi ceglane.1258 

                                                 
1255 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 23  lipca 1935r., 

nr 13, s.110. 
1256 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.225. 
1257 Tamże, s.264. 
1258 Tamże, s.226. 
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Projekty ustępów oraz rozdzielczych schronów żywnościowych były przygotowane 

przez zawodowych architektów.1259 Rozplanowaniem i budową obiektów kierował 

inż. arch. Tadeusz Ptaszycki, mając do pomocy kilku innych inżynierów. 

Podczas robót budowlanych wycięto tylko 5 sosen.1260 Głównym materiałem 

budulcowym było drzewo zakupione w Dyrekcji Lasów Państwowych, a obrobione 

na zamówienie przez tartak państwowy w Konewce. W sumie zużyto prawie 1097.476 m3 

desek i ponad 373.241 kantówki oraz 6 240 kg drutu i gwoździ, 37 350 cegieł i 752 rolek 

papy o wadze ok. 17 kg.1261 W stolarni wykonano 2 578 przedmiotów – wśród innych: 341 

stołów, 737 taboretów, 396 ławek, 258 łóżek.1262 

Do prac pionierskich przydzielono na 14 dni 2 plutony saperów.1263 Przy ich pomocy 

wybudowano: 

 2 mosty nośności 2 tony (80m długie i 3 m szerokie), 

 9 kładek (60m. długie i 75 szer.), 

 1 groblę 240 m dł. i 3 m szer., 

 1 400 mb długości ławek nadbrzeżnych do mycia na terenie obozu harcerek, 

 150 mb długości i 4 m szerokości kładki na łąkach obozu harcerek.1264 

Podjęto również wiele prac związanych z elektryfikacją Zlotu. Założono 12,5 km sieci 

elektrycznej, 2,7 km zasilającej linii elektrycznej dla megafonów oraz 2 km linii elektrycznej 

dla radiostacji krótkofalowej.1265 Zainstalowano 122 lampy oświetlenia ulicznego o mocy 

100 watów każda; wykonano 64 przyłączy z sieci napowietrznej do magazynów 

żywnościowych, namiotów komendy, szpitala, policji obozowej oraz pawilonów dzielnicy 

handlowej.1266 

W celu zaopatrzenia Zlotu w wodę pitną na terenie obozu zlotu żeńskiego i części 

terenów obozu męskiego wykopano 137 studzien abisyńskich.1267 Komendy zaopatrzono 

w wodę z istniejącego stałego wodociągu spalskiego. Zainstalowano 2 pompy, o wydajności 

ok. 6000 litrów na godz. każda, sprzężone z silnikami elektrycznymi, które tłoczyły wodę 

do zbiornika o pojemności 36 m3 i znajdującego się na wysokości 28 metrów. Pozostała część 
                                                 

1259 AAN, AZHP, Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale. Wydział urządzeń zlotowych. Szkice i plany urządzeń 
obozowych, sygn. 1005, s.1 i następne. 

1260 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.287-289. 
1261 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.226. 
1262 Cyfry oszałamiające czyli wywiad z druhem hm. T. Ptaszyckim – Kierownikiem budowy urządzeń zlotowych. 

[w:] MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.227. 
1263 Tamże. 
1264 Tamże. 
1265 Tamże. 
1266 Tamże, s.229. 
1267 Tamże, s.228. 
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obozu męskiego korzystała z odrębnej instalacji wodociągowej; czerpano wodę z 5 studzien 

kopanych z dala od brzegu Pilicy. Wodę pompowały dwie pompy odśrodkowe o wydajności: 

jedna 12 000 a druga 24 000 l/godz. przy manometrycznej wysokości podnoszenia 50 m.1268 

Na terenie Zlotu zainstalowano 340 kranów1269 oraz zmontowano 5847,80 mb rur stalowych 

i żelaznych ocynkowanych.1270 Przeciętne zapotrzebowanie wody do picia i gotowania 

dla jednej osoby ustalono na 10 litrów na dobę.1271 System okazał się na tyle wydajny, 

że jedynie w godzinach maksymalnego zapotrzebowania wożono wodę do miejsc dalej 

położonych od studzien, cysternami do polewania ulic.1272 

Zniżki kolejowe na dojazd i powrót na teren zlotu wynosiły 75%. Warunkiem 

otrzymania zniżki było posiadanie imiennej karty uczestnictwa w Zlocie oraz aktualnej 

legitymacji harcerskiej z fotografią. Karta była stemplowana przy nabyciu biletu.1273 Goście, 

pragnący zwiedzić obozy w Spale, otrzymali za opłatą 1 zł karty uczestnictwa z Ligi 

Popierania Turystyki. Posiadający kartę uczestnictwa nabywali normalny bilet 

kl. II lub III na pociągi osobowe lub pośpieszne na przejazd do Spały – powrót był bezpłatny 

– jedynym warunkiem było ostemplowanie karty w Spale.1274 Większe bagaże przesyłano 

koleją do Spały, za specjalną opłatą. Na stacji w Spale zbudowano dodatkowy peron i tor 

łączący stację z przystankiem Konewka, przeznaczonym na transporty towarowe.1275 

Zlot w Spale poprzedziły „zloty przygotowawcze” w chorągwiach. W Chorągwi 

Wołyńskiej zlot przygotowawczy w Kiwercach trwał 7 dni.1276 Po jego zakończeniu 

specjalny, 12-to wagonowy pociąg, przewiózł wszystkich uczestników do Spały.1277 

Uczestnicy Zlotu przyjechali łącznie 25 specjalnymi pociągami, które przyjęto w ciągu 

38 godzin. Dodatkowo przybyły 3 pociągi z gośćmi z zagranicy (ze Śląska Czeskiego, Węgier 

i Czechosłowacji). Bezpośrednio po wyładowaniu, odwożono rzeczy nowoprzybyłych 

samochodami na teren obozowania tak, że przeciętnie w 1,5 godz., drużyny po przybyciu 

na dworzec, miały bagaż dostarczony do swoich obozów.1278 

                                                 
1268 Manometryczna wysokość podnoszenia to wysokość podnoszenia geometryczna powiększona o sumę 

oporów pompy i węży tłocznych mierzona w metrach słupa wody. 
1269 Jeden kran przypadał na ok. 50 harcerzy. 
1270 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.229. 
1271 Tamże, s.233-234. 
1272 Tamże. 
1273 Tamże. 
1274 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.234. 
1275 Tamże. 
1276 H. Styczyński, dz. cyt., s.228. 
1277 W. Goszczyński, dz. cyt., s.148. 
1278 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.235. 
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Ekwipunek ciężki obsługiwało w dniach przyjazdu i odjazdu ok. 50 samochodów 

ciężarowych. W innych dniach do dyspozycji Zlotu była kolumna samochodowa złożona 

z plutonu samochodowego i 15 aut prywatnych.1279 Ponadto Komenda Zlotu miała 

do dyspozycji osiem samochodów osobowych, osiem motocykli i autobus kursujący 

po terenie Zlotu.1280 

Noclegi zorganizowano w namiotach, których znaczną część wypożyczono od różnych 

instytucji i organizacji; 

 z PCK – 5 hangarów amerykańskich, 

 z MSW – 210 namiotów typu „26”, 

 z Ministerstwa Spraw Wojskowych – 5000 żołnierskich płacht namiotowych, 

Prócz tego rozstawiono 50 własnych, 12-osobowych namiotów oraz wypożyczono 

z Ministerstwa Spraw Wojskowych dodatkowo 20 000 sienników  

Organizacja i obsługa Zlotu 

Nad kondycją zdrowotną uczestników czuwał Naczelny Lekarz Zlotu. Do bezpośredniej 

jego dyspozycji był przydzielony przez Państwowy Zakład Higieny wagon, będący pracownią 

bakteriologiczną oraz dwaj kontrolerzy sanitarni i trzy samochody sanitarne PCK.1281 

Razem działało na Zlocie w Spale 28 lekarzy, jeden lekarz dentysta, jeden bakteriolog, 

22 pielęgniarki i studenci medycyny, dwóch kontrolerów sanitarnych. Szpital mieścił się 

pod namiotem i posiadał 60 miejsc, w tym 48 wewnętrznych i chirurgicznych 

oraz 12 dla chorych zakaźnych  – w razie potrzeby z możliwością poszerzenia o dalszych 

40 miejsc.1282 

Ruch chorych podczas Zlotu był następujący: wyleczono w szpitalu 90 harcerzy 

i 71 harcerek, udzielono 359 porad ambulatoryjnych i 188 zabiegów dentystycznych. 

Do szpitali poza terenem Zlotu wysłano 23 osoby.1283 Najwięcej przypadków dotyczyło 

anginy, zapaleń gardła, gryp – zwraca uwagę mała liczba przypadków zaburzeń żołądkowo-

jelitowych, co przy masowym żywieniu w warunkach polowych było znacznym 

osiągnięciem.1284  

Dla kontroli jakości wody z każdej studni były pobierana próbka wody co 3 dni i badana 

w pracowni bakteriologicznej. Wyniki badań były na ogół pomyślne, chociaż próby wykryły 

                                                 
1279 Tamże. 
1280 Tamże. 
1281 Tamże, s.238. 
1282 Tamże, s.239. 
1283 Tamże, s.240. 
1284 Tamże. 
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obecność bakterii Coli. Został wtedy wydany zakaz picia wody nieprzegotowanej ze studni 

abisyńskiej oraz dostarczono chloratynę do chlorowania wody.1285 Latryny dezynfekowano 

wapnem.1286 Służbę sanitarną na Zlocie w Spale organizowała Chorągiew Poleska i Łódzka 

(ze szczególnym uwzględnieniem ratownictwa przeciwgazowego). Przy ścisłej współpracy 

z PCK wyszkolono większą liczbę harcerek, zapewniając im jednocześnie podczas zlotu 

dobrą praktykę w szpitalach zlotowych i punktach opatrunkowych. Jednocześnie 

wypracowano teoretyczne wskazania higieny obozowej.1287  

Obszar Zlotu Męskiego był eksterytorialny, co znaczyło, że policja państwowa 

nie miała do niego prawa wstępu. Porządku pilnowała harcerska służba bezpieczeństwa, która 

liczyła 300 pełnoletnich harcerzy pełniących służbę na 3 zmiany po 6 do 8 godzin.1288 

Posterunki Straży Wodnej na Zlocie składały się z harcerzy posiadających sprawność 

pływaka – ratownika.1289 

Jak informuje W. Błażejewski, „dużym zainteresowaniem uczestników Zlotu cieszyła 

się dzielnica handlowa zlokalizowana na dużej polanie lasu. Tutaj odbywały się wymiany 

różnych drobiazgów między uczestnikami Zlotu, tzw. czendż. Stały tu wszelkiego rodzaju 

pawilony handlowe. Górował nad nimi duży kiosk Centralnej Komisji Dostaw Harcerskich, 

w którym można było zaopatrzyć się w różne pamiątki zlotowe, broszury i książki wydane 

specjalnie na Zlot, a także w przewodnik po Zlocie i wystawie obrazującej dorobek 

harcerstwa w okresie dwudziestopięciolecia jego istnienia. W dzielnicy handlowej panował w 

ciągu całego dnia duży ruch. Działały tu kioski poczty, ekspediującej codziennie stosy kart 

i widokówek wysyłanych przez harcerzy, otwarto kiosk PKO, gdzie można było podjąć 

z książeczki pieniądze na drobne wydatki lub – w przypadku gości zagranicznych – wymienić 

swoje funty, dolary, franki czy korony na złotówki. Kiosk »Kodaka« prowadził sprzedaż 

materiałów fotograficznych, w urzędzie pocztowym zaś zamawiano rozmowy telefoniczne 

lub nadawano telegramy”.1290 

Na terenie Zlotu Żeńskiego uruchomione były ponadto: różnorodne warsztaty, szwalnie, 

pralnie, fryzjernia, pionierski, laboratorium fotograficzne, warsztat radiowy,1291 a także: 

cukiernia, ostrzarnia narzędzi, kram ludowy, apteka,1292 świetlica, kiosk huculski 

                                                 
1285 Tamże, s.241. 
1286 Tamże. 
1287 Tamże, s.160. 
1288 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 14 lipca 1935r., nr 4, s.27. 
1289 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 12 lipca 1935r., nr 2, s.15. 
1290 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.287-289. 
1291 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.275. 
1292 Tamże, s.277. 
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i lodziarnia.1293 W sumie wyprodukowano i sprzedano 3 733 ciastek i 1 600 kanapek, 

wyprano 1 319 sztuk odzieży, wyprasowano – 1 666, uszyto – 358; wykonano 174 usługi 

fryzjerskie, zrobiono 160 zdjęć.1294 

Zainstalowano wewnętrzną sieć telefoniczną połączoną z siecią międzymiastową. Sieć 

została rozbudowana jako linia dwuprzewodowa przy użyciu około 35 km kabla.1295 Służbę 

wartowniczą w 3 wartowniach pełniło 2450 druhen.1296 Prowadzono „przechowalnię” 

dla dzieci instruktorskich, zorganizowaną przez kierowniczki gromad zuchowych Chorągwi 

Wileńskiej. Znajdowało się tam do 15 dzieci dziennie.1297 W ramach Zlotu funkcjonował 

również Obóz Małżeństw, w którym mieszkały harcerskie rodziny.1298 Chorągiew 

Wielkopolska Harcerek prowadziła hotel dla gości zlotowych przewidziany na 20 łóżek; 

jednak zapotrzebowanie wymusiło powiększenie oferty do 40 łóżek hotelowych. Goście 

ulokowani byli w dwóch namiotach sypialnych. Dodatkowy namiot zaopatrzony był w kabiny 

do mycia się. Służba hotelowa podawała śniadania, obiady i kolacje według ustalonego 

cennika. W ciągu całego Zlotu hotel harcerski przyjął 142 gości i mógł wykazać się zyskiem 

w wysokości 46 zł.1299 

Zlot w Spale cieszył się dużym zainteresowaniem prasy – nie tylko krajowej. 

W dniu otwarcia Zlotu zgłosiło się do jego biura 148 korespondentów czasopism, 

w tym 35 zagranicznych.1300 

Protektorat nad Zlotem objęli wspólnie: Prezydent RP – prof. Ignacy Mościcki 

i Marszałek Polski – Józef Piłsudski.1301 Komitet Honorowy Zlot stanowili:  

 Prezydentowa – Maria Mościcka,  

 Marszałkowa – Aleksandra Piłsudska,  

 Prymas Polski – ks. Kardynał dr August Hlond,  

 Metropolita Warszawski – ks. Kardynał dr Aleksander Kakowski,  

 Premier – Walery Sławek,  

 Marszałek Sejmu – dr Kazimierz Świtalski,  

 Marszałek Senatu – Władysław Raczkiewicz,  

 Generalny Inspektor Sił Zbrojnych – gen. Edward Rdz-Śmigły,  
                                                 

1293 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.44. 
1294 M. I. Mileska, dz. cyt., s.126. 
1295 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.278. 
1296 Tamże, s.283. 
1297 Tamże, s.284. 
1298 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 15 lipca 1935r., nr 5, s.37. 
1299 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.35 i 160. 
1300 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.248. 
1301 Tamże, s.221. 
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 Minister Spraw Zagranicznych – Józef Beck,  

 Kierownik Ministerstwa Spraw Wojskowych – gen. Tadeusz Kasprzycki,  

 Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego – Wacław Jędrzejewicz,  

 były Premier – prof. Leon Kozłowski.1302 

Cały komitet organizacyjny liczył – ok. 70 osób.  

Naczelną Komendę Zlotu stanowili, m.in.:  

 hm. Antoni Olbromski – Naczelny Komendant Zlotu, 

 hm. RP Helena Śliwowska – komendantka Zlotu Harcerek, 

 hm. Ignacy Wądołkowki – komendant Zlotu Harcerzy.1303 

Pracami logistycznymi kierowało Naczelne Kwatermistrzostwo, na które składały się 

następujące wydziały i komórki organizacyjne: 

 Wydział Urządzeń Zlotowych,  

 Wydział Żywnościowy,  

 Wydział Komunikacyjny,  

 Wydział Skarbowy,  

 Wydział Handlowy,  

 Szefostwo Auto-kolumny,  

 Referat Gospodarczy,  

 Sekretariat.1304 

Zlot Harcerzy podzielony został na 8 podobozów.1305 W porozumieniu z Naczelną 

Komendą Zlotu Jubileuszowego postanowiono, że starsi harcerze nie będą mieli w ramach 

tego zlotu oddzielnych obozów, gdyż obozy takie odbywać się winny jedynie w obrębie 

specjalnych zlotów starszoharcerskich. Natomiast wezwano starszych harcerzy do masowego 

udziału w organizacji i pracach pomocniczych przy obsłudze Zlotu, a przede wszystkim 

do wewnętrznej służby bezpieczeństwa, prac gospodarczych oraz opieki nad Harcerstwem 

Polskim z zagranicy. Stwierdzić jednak należy, że stosunkowo niewielu harcerzy 

odpowiedziało na to wezwanie.1306 

Program Zlotu 

Rozkaz Naczelniczki Harcerek, zwołujący Zlot, określił cel Zlotu następująco: „Zlot 

winien zobrazować dorobek Harcerstwa żeńskiego, dać obraz jego rozwoju – zapoznać 
                                                 

1302 Tamże. 
1303 Tamże, s.222. 
1304 Tamże, s.224. 
1305 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.116. 
1306 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.62. 
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nawzajem chorągwie z ich pracą, by przez wymianę zdobyczy podnieść poziom i pchnąć 

naprzód rozwój Organizacji”.1307 Jak informuje J. Raniecka-Bobrowska, „programowe 

założenia Zlotu oparto na zasadzie decentralizacji. W przygotowaniu jego miały 

współpracować komendy wszystkich chorągwi. Już w styczniu 1934r. omówiono 

z ich komendantkami zasady tej współpracy”.1308 Poszczególnym chorągwiom pozostawiono 

swobodę w nakreślaniu wewnętrznego programu drużyn zlotowych.1309  

Przygotowano szczegółowy program Zlotu, oparty na zgłoszonych przez chorągwie 

grach, ćwiczeniach i popisach oraz na ustalonych z Naczelną Komendą wspólnych 

uroczystościach i wystąpieniach. Wydano broszurkę Program i przepisy Zlotowe.1310  

Zawody zlotowe, będące częścią programu, pozbawiono charakteru wygrany-przegrany. 

Zdecydowano, że „harce na naszym zlocie mają całkiem swoisty charakter. Nie są to zawody, 

ma to być próba sprawności organizacyjnej i technicznej zastępów. Sędziowie nie mają być 

groźnymi sługami sprawiedliwości harcerskiej. Będą oni wielu rzeczy uczyli harcujące 

zastępy i pokazywali im, jak należy daną rzecz zrobić”.1311 „Pomysł harców zlotowych  

– pisano – o ile przed rokiem przyjmowany był z zastrzeżeniami, o tyle teraz okazał się wręcz 

rewelacją metodyczną”.1312 W zlotowych harcach wzięło udział 60 procent z prawie 13 000 

uczestników – harcerzy.1313 

Podczas zlotu na wycieczki wyruszało dziennie około 1 000 osób. Jednym 

z wychowawczych zadań wycieczki był „dobry uczynek”, który polegał zwykle na pomocy 

przy żniwach, ale także na uporządkowaniu 20 grobów, czy postawieniu 50 nowych krzyży  

na cmentarzach.1314 

Wydawnictwa zlotowe 

Opracowano na zlecenie Szefostwa Prasy i Propagandy przy Komendzie Naczelnej 

Przewodnik Po Zlocie. Przewodnik, o osobnych częściach dla harcerek i harcerzy, wydany 

został w ilości 25 000 egzemplarzy. Przewodnik zawierał: część ogólną, cześć organizacyjną 

(skład komend, program zlotu, oznaki, regulaminy), dzienniczek uczestnika, dział skautowy, 

                                                 
1307 Tamże, s.255. 
1308 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.229. 
1309 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.255. 
1310 Tamże, s.260. 
1311 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 15 lipca 1935r., nr 5, s.37. 
1312 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 23  lipca 1935r., 

nr 13, s.104. 
1313 Tamże, s.105. 
1314 Tamże, s.193. 
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dział harcerstwa zagranicznego, dział informacji ogólnych oraz plan Zlotu i kolorowe tablice 

znaków orientacyjnych.1315 

Wydawano również codziennie nowy numer czasopisma zlotowego pot. „Wieści 

Zlotowe”. Pismo zawierało liczne informacje, ogłoszenia i artykuły pisane przystępnym 

dla młodzieży językiem.  Przykładem tego może być fragment artykułu Reporter jedzie...: 

„Jadę rowerem przez obozy. W jednym ręku mapa, druga żwawo kreci kierownicą i dzwoni, 

jak opętana, bo ruch na naszych drogach ogromny. [...] Przechodnie są bardzo uprzejmi. 

Kogokolwiek mijam, salutuje – nie wiem, czy to z szacunku dla mej zgoła niewysokiej 

szarży, czy z wdzięczności, że go nie przejechałem swym stalowym rumakiem”.1316 

Uczestnicy Zlotu 

Jubileuszowy Zlot Harcerstwa Polskiego w Spale był największą imprezą ZHP w całej 

działalności przedwojennego harcerstwa. Zlot odbył się w terminie od 11 do 23 lipca 

1935r.1317 Zgrupował 22 700 młodzieży harcerskiej, w tym 7 568 harcerek i 15 132 harcerzy – 

wcześniejsze zaś zloty ogólnopolskie gromadziły znacznie mniejszą liczbę uczestników: 

 zloty żeńskie:  

1924r. – Świder – 878 harcerek, 

1928r. – Rybienko nad Bugiem ok. 1000 harcerek. 

 zloty męskie: 

1924r. – Siekierki koło Warszawy – 3709 harcerzy 

1929r. – Poznań (Powszechna Wystawa Krajowa) – 7000 harcerzy, 

Zlot w Spale był również najdłuższy – trwał 15 dni, podczas gdy poprzednie zloty 

7 do 10 dni.1318 

Najmłodszym harcerzem na Zlocie był zuch z I drużyny harcerzy z Konina liczący 

4,5 roku, który miał już za sobą 2 lata „służby” i wiele wycieczek i obozów.1319  

Na Zlocie obecny był zastęp specjalny 59 WDH, złożony z chłopców głuchoniemych 

z Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych w Warszawie. Zastęp ten przypłynął 

na własnoręcznie zbudowanych krypach – płynąc dzień i noc.1320 

                                                 
1315 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.361. 
1316 Reporter jedzie. Ze zlotu w Spale [w:] „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa 

Polskiego”, Spała 17 lipca 1935r., nr 7, s.50. 
1317 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.269. 
1318 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.217. 
1319 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 21 lipca 1935r., nr 11, s.90. 
1320 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 15 lipca 1935r., nr 5, s.34. 
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Zjechało ponadto do Spały 460 harcerek i 559 harcerzy polskich z zagranicy, około 

260 skautek (z Anglii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Szwajcarii, 

Szwecji, Kanady i USA) i ponad 1 100 skautów (z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, 

Danii, Egiptu, Estonii, Francji, Hiszpanii, Indii, Jugosławii, Lichtensteinu, Łotwy, Nigerii, 

Norwegii, Rumunii, USA, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii).1321 Była też duża grupa Węgrów 

i Czechosłowaków. Zlot zgromadził także 160 dawnych harcerek i 400 dawnych harcerzy, 

skupionych w utworzonym przed zlotem Kole Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.1322 

Jak twierdzi H. Dydyńska-Paszkowska, Zlot i jego organizacja imponowały obcokrajowcom. 

Szwedki przyznawały: „Nie odważyłybyśmy się na tak olbrzymią imprezę”. Napłynęło 

też wiele listów z podziękowaniami za czas spędzony na Zlocie.1323 

O uczciwości uczestników Zlotu świadczy duża liczba, nieraz bardzo wartościowych 

przedmiotów, zgubionych na terenie Zlotu i odnalezionych przez harcerzy. Wśród 

znalezionych rzeczy znajdowało się: 25 portfeli i portmonetek z dokumentami 

i pieniędzmi,1324 dwie latarki elektryczne kieszonkowe,1325 aparat fotograficzny.1326   

Podsumowane Zlotu 

Likwidacja Zlotu miała potrwać ok. 3 tygodnie. Część materiałów miały zabrać 

drużyny, część została przekazana dla akcji dożynkowej w Spale.1327  

Zlot w Spale nie był – co naturalne – imprezą doskonałą. Zwracano uwagę 

na pojawiające się niedociągnięcia i jego strony, w tym: 

 „tempo pracy Kwatermistrzostwa Naczelnego w zakresie zapewnienia aprowizacji 

budziło poważne obawy”;1328 

 „dawał się odczuć brak zharmonizowania programu z organizacją [...]”; 

 „okres przygotowawczy dla Zlotu był na pewno za krótki.”; 

 „nie wyzyskany też został moment historyczny, wystawa nie relacjonowała 

rozwoju organizacji w 25-leciu.”; 

 „Zlot nie udokumentował łączności harcerstwa żeńskiego z harcerstwem męskim”; 

 „nie dokonano zbliżenia dziewcząt z dawnymi harcerkami”.1329 

                                                 
1321 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.116. 
1322 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.287-289. 
1323 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.300. 
1324 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”,  

Spała 23  lipca 1935r., nr 13, s.112. 
1325 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 16 lipca 1935r., nr 6, s.47. 
1326 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 17 lipca 1935r., nr 7, s.53. 
1327 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”,  

Spała 23  lipca 1935r., nr 13, s.110. 
1328 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.261. 
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Mimo braków, jakie zapewne można było zauważyć, Zlot w Spale był niewątpliwie 

dużym sukcesem organizacyjnym i osiągnięciem programowym. Na XIII Konferencji 

Programowej Instruktorek hm. RP. Jadwiga Falkowska stwierdzała, że „zarówno koncepcja 

programowa, jak i zamierzenia programowe były słuszne i nie przekraczały na ogół 

możliwości wykonawczych”.1330 Sukces organizacyjny osiągnięto przy maksymalnym 

wykorzystaniu wszystkich dostępnych organizacji zasobów – także materialnych. Pisano 

nawet, że Zlot w Spale „wyczerpał zasoby finansowe organizacji i źródła subwencji 

społecznych”.1331  

Wysiłki te zaowocowały jednak udaną, prestiżową imprezą, która stała się szybko 

punktem odniesienia, powodem dumy oraz poczuciem zdolności osiągnięcia wyznaczonych 

celów. Zlot w Spale funkcjonował w świadomości tamtego pokolenia harcerzy jako symbol 

sukcesu Związku Harcerstwa Polskiego – „Zlot nauczył nas naszej siły. Uwidocznił 

możliwości organizacyjne. Odsłonił w całej krasie zapał szeregów harcerskich. Zabłysnął 

różnorodnością i bogactwem życia. Okazał, przede wszystkim, że Harcerstwo jest w stanie 

wielką rzecz zamierzyć, po czym ją w pełni wykonać”.1332  

4. Wydawnictwa programowe i metodyczne 

1.1. Biblioteki metodyczne 

Jak słusznie zauważa R. Kupper, biblioteki harcerskie odgrywały dużą rolę w rozwoju 

czytelnictwa wśród harcerek i harcerzy w sytuacji, gdy dostęp do książki był z różnych 

powodów utrudniony. Często, oprócz pozycji typowo harcerskich, biblioteki te udostępniały 

również pozycje beletrystyczne.1333 Stworzenie takich bibliotek napotykało najczęściej 

na następujące problemy: 

 „książki nie były tanie,  

 niektóre nakłady zostały wyczerpane, 

 brakowało własnej izby harcerskiej, a więc miejsca na przechowywanie 

literatury”.1334 

                                                                                                                                                       
1329 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.244. 
1330 Tamże, s.244. 
1331 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.35. 
1332 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 23  lipca 1935r., nr 13, 

s.103. 
1333 R. Kupper, dz. cyt., s.139. 
1334 Tamże, s.138. 
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Mimo tych problemów udawało się skompletować niekiedy dość pokaźne zbiory, czego 

przykładem może być biblioteka harcerska w Łodzi w 1935r., która po ośmiu latach 

funkcjonowania mogła wykazać się księgozbiorem liczącym 2097 pozycji, obsługą 20 754 

czytelików i liczbą 28 360 wypożyczeń.1335 

W międzywojennym ZHP funkcjonowały również tzw. biblioteki obiegowe 

(lub wędrowne), czyli zmieniające swoją siedzibę, uporządkowane zbiory wydawnictw 

harcerskich, z których korzystała przede wszystkim kadra instruktorska i starsi harcerze. 

Biblioteki obiegowe pełniły ważną rolę w kształceniu kadry, ponieważ często docierały 

do odległych od wielkich miast środowisk harcerskich i do tych młodych instruktorów, którzy 

zwykle z przyczyn finansowych mieli utrudniony dostęp do harcerskiej literatury. 

W sprawozdaniu władz naczelnych za 1933r., mowa jest o 6 niewielkich bibliotekach 

obiegowych, z których każda liczyła 12 książek skompletowanych z podstawowych pozycji 

harcerskich, historycznych, przyrodniczych, literatury pięknej i popularnonaukowej. 

Biblioteki „wędrowały po chorągwianych drużynach drużynowych, stwarzając przez 

to warunki do samokształcenia, szczególnie w miejscach oddalonych od ośrodków 

kulturalnych i bibliotek”.1336 

W 1933r. Referat Ogólny Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich dysponował 

własną biblioteką, liczącą 56 tomów, które dotyczyły zagadnień morskich, żeglarskich itp.1337 

Własne biblioteki obiegowe miały też niektóre chorągwie – np. Łódzka Chorągiew Harcerek 

dysponowała w 1938r. własną biblioteką wędrowną dla drużynowych.1338 Podobnie było 

w Poleskiej Chorągwi Harcerek.1339 Z kolei biblioteka instruktorska Chorągwi Wołyńskiej 

działała od 1934r. Książki można było wypożyczać wysyłkowo na okres do 3 tygodni. Koszty 

wysyłki ponosiła Komenda, a koszty zwrotu książek – wypożyczające środowisko.1340 

W Chorągwi Lubelskiej Harcerek wędrowną bibliotekę instruktorską zorganizowano 

w 1938r.1341 

 

                                                 
1335 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1935, nr 5, s.61. 
1336 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18. 
1337 Tamże, s.50. 
1338 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.256. 
1339 Tamże, s.259. 
1340 Praca Chorągwi Harcerek [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu...,  

Tom I – Część I, dz. cyt., s.114. 
1341 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.252. 
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Tabela 15. Biblioteki harcerzy i prenumerata pism harcerskich. 
 

Rok
Liczba 

bibliotek 
harcerzy

Liczba 
prenumerat

Liczba 
harcerzy

Liczba 
harcerzy na 

jedną 
bibliotekę

Liczba 
harcerzy na 

jedną 
prenumeratę

1924 305 bd. 25 274 82,9 —
1925 431 bd. 27 569 64,0 —
1926 437 bd. 30 383 69,5 —
1927 644 bd. 31 079 48,3 —
1928 bd. bd. 38 778 — —
1929 bd. bd. 41 480 — —
1930 bd. bd. 42 094 — —
1931 854 bd. 44 569 52,2 —
1932 1 072 bd. 55 881 52,1 —
1933 1 190 4 947 85 443 71,8 17,27
1934 1 341 4 437 102 867 76,7 23,18
1935 1 663 5 069 103 471 62,2 20,41
1936 2 195 5 695 108 257 49,3 19,01
1937 2 688 bd. 120 925 45,0 —
1938 2 962 12 326 130 589 44,1 10,59  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne). 

 
Wykres 6. Biblioteki harcerzy i prenumerata pism harcerskich. 
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4.1. Broszury i podręczniki metodyczne 

Pierwszym, najbardziej znanym podręcznikiem, dotyczącym nowej metody 

wychowawczej, była książka Roberta Baden-Powella Scouting for boys, 

która po przetłumaczeniu przez A. Małkowskiego pojawiła się pod tytułem Scauting 

jako system wychowania młodzieży.1342 W ciągu kilku miesięcy od ukazania się tej książki 

w kwietniu 1911r. cały nakład został wyczerpany.1343 Pokazuje to, jak dużym 

zainteresowaniem cieszyła się wówczas nowa koncepcja wychowania młodzieży. 

Po powrocie ze Zlotu Skautów w Anglii w 1913r. A. Małkowski wydał kolejną książkę 

zatytułowaną Jak skauci pracują.1344 

Innymi popularnymi podręcznikami, traktującymi o podstawach ruchu harcerskiego, 

były opracowania Harce młodzieży polskiej prof. E. Piaseckiego i M. Schreibera (wydane 

w 1912, 1917 i 1920r.), Szkoła harcerza S. Sedlaczka (Kijów 1917),1345 Vademecum skauta 

Z. Wyrobka (1922), Młoda drużyna A. Pawełka (1918, 1919, 1921).1346 

Harce młodzieży polskiej Piaseckiego i Schreibera, podobnie jak Skauting jako system 

wychowania młodzieży Małkowskiego, były dość podobne, ponieważ obie były tłumaczeniem 

Scouting for Boys Baden-Powella. Książka Piaseckiego i Schreibera była, jak podaje 

W. Błażejewski, opracowana już w 1911r., jednak wstrzymano jej publikację w związku 

z nieco wcześniejszym pojawieniem się tłumaczenia Małkowskiego. Harce młodzieży polskiej 

wydane zostały we Lwowie w 1912r. i jako pierwsze promowały spolszczenie nazwy 

skauting nazwą harcerstwo.1347 Podręcznik Piaseckiego i Schreibera rozszedł się w nakładzie 

10 000 egzemplarzy i sprzedawany był po cenie kosztów bez zysku dla wydawnictwa.1348 

W 1913r. ukazały się kolejne opracowania dzieł Baden-Powella.1349  

W ruchu żeńskim, jedną z pierwszych pozycji o charakterze harcerskiego poradnika 

dla dziewcząt była niewielka, 15-stronnicowa, broszura Skautki polskie. Zarys organizacyjny, 

wydana we Lwowie w 1913r.1350 Broszura w oryginalnym nakładzie lub w odpisach dotarła 

                                                 
1342 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.158. 
1343 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.27-28. 
1344 Tamże, s.120. 
1345 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.81. 
1346 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.57. 
1347 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.37-38. 
1348 Kolejne wydania ukazały się w 1917 i 1920r. Zob. A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowskiego...,  

dz. cyt., s.60 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.116. 
1349 E. Jezierski, Wywiadowcy (skauci). Sceny z życia młodzieży według dzieła gen. Baden-Powella,  

Warszawa 1913. 
1350 Polskie skautki. Zarys organizacyjny, Lwów 1913. 
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do młodzieży wielu miast.1351 Przetłumaczono również książkę Agnes Baden-Powell 

How girls can help i wydano jako książkę zatytułowaną Dziewczęta–przewodniczki.1352 

Inną broszurą przeznaczoną dla polskich skautek była, przetłumaczona przez W. Wasilewską, 

pozycja Olave Baden-Powell, która ukazała się w 1922r. pod tytułem: Harcerskie 

wychowanie dziewcząt.1353 

Pierwsze podręczniki i broszurki metodyczne były niewątpliwie narzędziem rozwoju 

liczebnego skautingu na ziemiach polskich. Szczególnie młodzi ludzie odnajdywali w nich 

atrakcyjne treści i formy działania. Było to często bezpośrednią przyczyną samoistnego 

powstawania pierwszych drużyn skautowych; tak było, np. w Łodzi w 1911r.1354  

W pierwszych latach, obok podręczników ogólnoharcerskich, pojawiły się także 

opracowania, które skupiały się na życiu obozowym i harcerskich technikach. Były to: 

Prospekt obozu letniego dla skautek A. Małkowskiego (1914r.), S. Gibessa Skaut w obozie 

(1917r.), Pionierka (1818r.)1355 i Obozownictwo (1925r.),1356 Letniska młodzieży szkolnej 

ks. K. Lutosławskiego (1915r.), Skauci w polu K. Betleya i S. Rudnickiego, Skauci w obozie 

S. Rudnickiego i T. Skotnickiego, Wielkie wycieczki E. Muszalskiego,1357 pierwszy 

specjalistyczny podręcznik tropoznawstwa dla harcerzy – Na tropach ludzi i zwierząt – 

T. Sopoćko i O. Grzymałowskiego.1358 

Jeszcze w 1917r. wydany został podręcznik omawiający sprawy najmłodszych harcerzy 

– zuchów. Jego autorką była Bolesława Zienkowiczówna i nosił on tytuł Związek zuchów, 

czyli młodych harcerzy.1359 Dużym sukcesem wydawniczym było pojawienie się na początku 

lat trzydziestych fabularyzowanego podręcznika metodycznego, autorstwa A. Kamińskiego 

zatytułowanego Antek Cwaniak, który miał niewątpliwy wpływ na rozwój pionu 

zuchowego.1360 Prócz Antka Cwaniaka A. Kamiński opracował Książkę wodza zuchów – 

„ujmując w niej całokształt zagadnień metodyki zuchowej przystosowanej praktycznie 

dla młodego wodza gromady”. Prawie jednocześnie Główna Kwatera Harcerek wydała 

                                                 
1351 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.36. 
1352 E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii, Część I-IV, Warszawa 

1937, s.49-65, 67-71, 108-109 [w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.47. 
1353 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.57. 
1354 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.67. 
1355 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.236. 
1356 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.192. 
1357 Tamże, s.105. 
1358 T. Sopoćko, O. Grzymałowski, dz. cyt. 
1359 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.107. 
1360 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.20. 
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podobny podręcznik w opracowaniu zbiorowym pod redakcją Jadwigi Zwolakowskiej 

pt. W gromadzie zuchów.1361 

W 1935r. niektóre materiały metodyczne, dotyczące pracy systemem szóstkowym, 

zwyczajów i obrzędów zuchowych oraz gier i musztry, zostały opracowane przez 

współpracowniczki Wydziału Zuchów GKH-k i zamieszczone w drugim wydaniu książki 

W gromadzie zuchów.1362 W 1938r. Wydział Zuchowy wydał pozycje Kolonia letnia zuchów 

A. Dźwikowskiego oraz Notatnik namiestnika i Książkę pracy drużyny zuchowej.1363 

W 1927r. wydano broszurkę Jak pracować w starszym harcerstwie, zawierającą 

wskazówki metodyczne, programowe i organizacyjne dla zrzeszeń starszoharcerskich.1364 

W 1935r., we współpracy z Harcerskim Biurem Wydawniczym (HBW), GKH-y wydała 

pierwszy tomik biblioteczki starszoharcerskiej pt. Krąg Starszoharcerski. Wskazania 

organizacyjne metodyczno-programowe.1365 W 1937r. P. Puciata napisał, na zlecenie 

Naczelnika Harcerzy – Z. Trylskiego, podręcznik metodyczny Wędrownicy.1366 Opracowano 

także podręcznik dla harcerek dotyczący metodyki starszoharcerskiej.1367 Podręcznik ten, 

pt. Harcerki – wędrowniczki, ukazał się jako rezultat kilkuletnich prac na początku 1938r.1368 

Oprócz opracowań, poświęconych poszczególnym grupom wiekowym, ukazywały się 

też wydawnictwa poświęcone specjalnościom harcerskim. Staraniem Kierownictwa Drużyn 

Żeglarskich od 1933r. rozpoczął się ukazywać cykl Biblioteczka Harcerskich Drużyn 

Żeglarskich, który zapoczątkowała książeczka autorstwa W. Bublewskiego Kajakami 

na szlaku wodnym.1369 W ciągu tego jednego roku wydano 5 tomików z tej serii.1370 Następnie  

– w ramach cyklu – ukazały się również nakładem Głównej Księgarni Wojskowej, m.in.:  

 Organizacja harcerskich drużyn żeglarskich, cz. I,  

 Łódź wiosłowo-żaglowa typ „h” F. Gabryelewicza,  

 Budowa 2-osobowego kajaka harcerskiego typu „h” O. Jabłońskiego,  

 tłum. Czarkowski i Kuczyński Żeglarstwo w zimie,  

 Roboty linowo-żaglowe na stopień żeglarza J. Kuczyńskiego, 

                                                 
1361 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.260-261. 
1362 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.166. 
1363 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.123. 
1364 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.193-194. 
1365 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.62. 
1366 Książka została wydana w Wilnie w 1937r. a nie jak jest podane błędnie – w przemowie do wydania z 1998r. 

– w roku 1933. Por. P. M. Puciata, Wędrownicy. Pogawędka z drużynowym o pracy starszych chłopców, 
Warszawa 1998 [reprint wydania: Wilno 1937], s.5. 

1367 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.195. 
1368 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.93. 
1369 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.231-232. 
1370 Tamże, s.259. 
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 W. Stępiny Mały almanach żeglarski,  

 phm. Michałowskiego Gry i zabawy wodne,  

 inż. Bielawskiego Budowa łodzi wiosłowo-żaglowej typu „h”,  

 Brzeżowskiego Budowa modeli jachtów,  

 dr Terajewicza Wyżywienie na wędrówkach wodnych,1371  

i Odżywianie na wycieczkach i obozach.1372  

 W. Stępnia, Vademecum żeglarza,1373 

 Wisła – przewodnik turystyczny, 

 Budowa modeli żeglujących – inż. Czarneckiego.1374 

 Spółdzielnia Żeglarska „Albatros” – C. Czarnowskiego,1375 

 podręcznik sygnalizacji morskiej Mały Kod gen. M. Zaruskiego.1376 

 Żeglarstwo w zimie. Ślizgi lodowe i śniegowe. Żagle do jazdy na łyżwach i nartach.1377 

 Już w 1935r. Biblioteczka Harcerskich Drużyn Żeglarskich liczyła 15 pozycji.1378 W ramach 

Biblioteczki opracowany został Podręcznik na stopień wioślarza – praca zbiorowa 

pod redakcją W. Bublewskiego. Podręcznik ten wydano w Warszawie 1937r. jako oficjalne 

wydawnictwo GK ZHP, nakładem Głównej Księgarni Wojskowej. W komitecie redakcyjnym 

znajdowali się znani fachowcy z różnych dziedzin, jak gen. Mariusz Zaruski – żeglarz 

polarny, marynarz oceaniczny, kapitan żeglugi wielkiej, komandor Yacht Klubu Polski1379. 

Podręcznik omawiał wszystkie istotne zagadnienia z dziedziny żeglarstwa jachtowego – 

niektóre nawet bardzo wnikliwie – m.in. historię żeglarstwa, kwestię dostępu do morza, 

obowiązujące przepisy, budowę jachtów, teorię żeglowania, manewrowanie jachtem, 

postępowanie w razie awarii i w sytuacjach kryzysowych, zimowanie jachtu, roboty linowo-

żaglowe, sygnalizację, obsługę kompasu, meteorologię żeglarską oraz metodykę 

organizowania wycieczek wodnych.1380 Był to, tym samym, pierwszy polski kompleksowy 

podręcznik żeglarstwa.1381 

W latach 1929-30 wydano przekład kolejnego dzieła R. Baden-Powella, pt. Wskazówki 

dla skautmistrzów. Tłumaczenia dokonał S. Sedlaczek. Wskazówki uznano za cenną pomoc 
                                                 

1371 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.51. 
1372 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.45. 
1373 Tamże, s.45. 
1374 Tamże, s.46. 
1375 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.233. 
1376 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.142. 
1377 W. Błażejewski, Bibliografia harcerska (1911-1960), Warszawa 1981, s.231. 
1378 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.292. 
1379 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.251. 
1380 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt.. 
1381 Tamże, s.XIII. 
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w pracy instruktorskiej i zdecydowano się je szeroko rozpowszechnić – bez dodatkowych 

opłat otrzymali je wszyscy prenumeratorzy „Harcmistrza”.1382 

Ukazało się też kilka wydawnictw inspirowanych przez wyprawy na obozy i zloty 

zagraniczne. Po III Jamboree w Anglii w 1929r. ukazały się ilustrowane pozycje: Czendż 

Stefana Łosia oraz Polacy na Dżembori pod red. T. Piskorskiego.1383 Z kole,i po Konferencji 

Starszych Skautów na wyspie Ingaro w Szwecji, ukazała się w 1936r. książka 

W. Błażejewskiego Ingaro – wyspa braterstwa.1384 Natomiast, po Jamboree w Holandii 

ukazały się pozycje: E. Konopackiego i T. Kwiatkowskiego, Jamboree w Holandii 

oraz Z. Kossak, Laska Jakuba.1385 

W 1932r. największe zapotrzebowanie na wydawnictwa dotyczyło podręczników 

dla drużynowych i to stało się priorytetem w pracy wydziałów wydawniczych Głównych 

Kwater.1386 

W 1933r. HBW przy Naczelnictwie ZHP ogłosiło konkurs na opracowanie 

następujących wydawnictw: 

a) podręczników z zakresu technik harcerskich (terenoznawstwa, obozowania, ratownictwa, 

tropienia, pionierki), 

b) pracy obejmującej całokształt harców ze szczególnym uwzględnieniem podstawowych 

wiadomości ze wszystkich dziedzin technik harcerskich.1387 

W latach 1933-1934 Szkoła Instruktorska na Buczu rozpoczęła wydawanie własnych 

broszur metodycznych. Opracowania wydawano w dwóch cyklach: jednym poświęconym 

zagadnieniom instruktorskim i drugim przeznaczonym dla harcerek. Oprócz 

tak już popularnych książeczek instruktorskich autorstwa E. Grodeckiej, jak O metodzie 

harcerskiej i jej stosowaniu oraz Tropem Zastępu Żurawi, ukazały się z czasem następujące 

pozycje: Nasze prawo, przyrzeczenie, pozdrowienie E. Grodeckiej, Zasady żeńskiego ruchu 

skautowego, Harcerki w służbie, Współżycie z przyrodą, W gromadzie zuchów, Książka 

zastępowej i Harcerka na zwiadach J. Łapińskiej,  Rzeka. Bieg górny, Kształcenie starszyzny 

harcerek.1388 Książka E. Grodeckiej zatytułowana Rzeka. Bieg górny była opowiadaniem 

o życiu nowopowstałej drużyny harcerek i była pisana dla konkretnej grupy docelowej – 

                                                 
1382 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.211. 
1383 Tamże, s.216-218. 
1384 Tamże, s.290-291. 
1385 Tamże, s.306-308. 
1386 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.9. 
1387 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji Związku 

(11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.88. 
1388 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.182-183. 
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„z myślą o tych, które przyszły do harcerstwa późno, prowadzą dziś pracę odpowiedzialną, 

a nie mają za sobą własnych, prawdziwych przeżyć harcerskich. O tych, które będąc 

przyjaciółkami harcerstwa i opiekunkami drużyn, chciałby wejrzeć głębiej w treść życia 

harcerskiego”.1389 

W 1934r. dorobek piśmienniczy był już na tyle duży, że na pierwszej wystawie książki 

harcerskiej zgromadzono ponad 500 książek i broszur.1390 Z inicjatywy kierownika HBW 

wydano również bibliografię wydawnictw harcerskich pt. Książka harcerska 1910-1935.1391 

Bibliografa zawierała niemal kompletny spis wszystkich wydawnictw harcerskich, jakie 

ukazały się w ciągu 25 lat istnienia harcerstwa.1392 

W kolejnych latach ukazywały się sukcesywnie kolejne pozycje harcerskiej literatury 

metodycznej. W 1935r. przystąpiono do opracowania książki pt. Wychowanie fizyczne 

harcerek w drużynie.1393 Na podstawie doświadczeń z pracy Kręgu Starszoharcerskiego 

im. płk. Z. Miłkowskiego-Jeża, opracowany i wydany został w 1935r. podręcznik Krąg 

starszoharcerski. Wskazania organizacyjne, metodyczne i programowe.1394 

W 1936r. opracowano podręcznik dla kapelanów harcerskich Vademecum kapelana 

harcerskiego, który został wydany po uzupełnieniu go o regulaminy ZHP: hufca, drużyny 

i KPH oraz Regulamin kapelanów.1395   

W tym samym roku HBW wydało następujące pozycje: Jelski-Radwański Wskazówki 

programowe i organizacyjne dla drużyn II i III szczebla, W. Szyryński Wycieczki harcerki, 

O. Żawrocki  Praca w drużynie oraz Trzyletni Wyścig Prac Drużyn Harcerzy. Instrukcja, 

Statut ZHP, Uharcerzamy społeczeństwo.1396 

Pojawiło się również nowe opracowanie programów prób sprawności harcerskich, 

od kilku lat wyczerpane w sprzedaży i niecierpliwie oczekiwane.1397 W Organizacji Harcerek 

wydano, po doświadczeniach kursowych, Książkę zastępowej.1398 

Dział Zagraniczny wydał w 1936r. pierwszą publikację opracowaną specjalnie 

dla terenów zagranicznych. Była to praca J. Tworkowskiej Nasze gry i ćwiczenia.1399 Ukazała 

się również publikacja Harcerska służba Polsce poza granicami kraju, Tom II Frontem 
                                                 

1389 E. Grodecka, Rzeka..., dz. cyt., s.7. 
1390 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.281. 
1391 Tamże. 
1392 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.10. 
1393 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.159. 
1394 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.323-326. 
1395 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.12. 
1396 Tamże, s.32. 
1397 Tamże. 
1398 Tamże, s.64. 
1399 Tamże, s.26. 
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ku zagranicy – „mająca na celu zorientować wszystkich, którzy chcą się sprawami 

zagranicznymi zajmować, w bogactwie form i w osiągnięciach ZHP”.1400 

W 1938r. Wydział Obozów i Turystyki GKH-y poinformował o wydaniu książki 

Wędrówki górskie S. Załuskiego. Przygotowano do druku podręcznik obozownictwa 

zimowego.1401 Dużą pomocą w pracy Działu Duszpasterskiego stała się broszurka 

Broyńskiego i Nowaczka z Kręgu Salezjańskiego w Krakowie pt. Uderzmy w głąb.1402 

W Wydawnictwach Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu powiększono nakład 

broszury Takiej Polski chce Józef Piłsudski do 15 tys. egzemplarzy. Opracowywano 

też trzy dalsze części Pierwszego Ćwierćwiecza Harcerstwa Żeńskiego.1403 

Ukazał się również Elementarz radiotelegraficzny opracowany przez J. Jankowskiego. 

Rękopis Elementarza był konsultowany z oficerami wojska, specjalizującymi 

się w  łączności.1404 Standardy wyszkolenia radiotelegraficznego zostały opisane 

w Podręczniku dla prowadzących kursy radiotelegraficzne dla początkujących. Skrypt 

ten został bezpłatnie wysłany w teren w 600 kopiach. 

Dużo podręczników powstało w ramach centralnej akcji programowo-rekrutacyjnej, 

tzw. „wyścigu pracy”, przygotowywanej i realizowanej w drugiej połowie lat trzydziestych. 

Były to: Na tropie wodza harcerskiego A. Czyżewskiego, Praca w drużynie O. Żawrockiego, 

Zawody w drużynie K. Jelskiego, Wskazówki programowe i organizacyjne K. Jelskiego 

i G. Radzińskiego, Harce zimowe w polu i W świetlicy harcerskiej J. Dąbrowskiego. 

Dodatkowo, oprócz podręczników metodycznych, wydawane były regularnie 

różnorodne powieści fabularne o tematyce harcerskiej, bądź pisane dla harcerzy. Do 1939r. 

wydano ponad 30 tytułów takich pozycji.1405 Pierwszymi polskimi powieściami o tematyce 

skautowej były: Wakacje pod namiotami Bolesława Błażka – opisująca wrażenia z pobytu 

patrolu skautowego na obozie wędrownym1406 oraz przygodowa powieść dla młodzieży 

autorstwa E. Żmijewskiej pt. Skauci.1407 

                                                 
1400 Tamże, s.29. 
1401 Tamże, s.126. 
1402 Tamże, s.18. 
1403 Tamże, s.228. 
1404 Tamże, s.137. 
1405 W. Błażejewski, Bibliografia harcerska (1911-1960), Warszawa 1981 oraz W. Błażejewski, Bibliografia 

harcerska (1911-1960). Suplement, Warszawa 1984. 
1406 S. Krakowski (red.), Z dziejów przemyskiego harcerstwa 1911-1981, Warszawa 1985, s.7. 
1407 E. Żmijewska, Skauci. Powieść dla młodzieży, Warszawa 1913. 



 286

4.2. Czasopisma 

Po formalnym powstaniu ZHP stwierdzono brak jakiejkolwiek prasy harcerskiej. 

Krytycznie odniósł się do tego faktu Alojzy Pawełek w swojej broszurze pt. Harcerstwo 

oniemiałe w 1922r. — „z chwilą, kiedy się skrystalizowała organizacja [...] kiedy machina 

biurokratyczno-administracyjna stanęła u szczytu rozrostu – zamarł głos młodzieży 

harcerskiej – nie ma harcerskiego pisma”.1408 

Konsekwencją takiej sytuacji jest powstanie czasopisma „Płomienie”, przeznaczonego 

dla starszej młodzieży, nie tylko harcerskiej. Pismo — jak stwierdza A. Pawełek — jest 

„dalekie od przymusu organizacyjnego, wolnomyślne, nastrojone opozycyjnie, choć nie 

prowadzące i nie chcące prowadzić walki z władzami organizacyjnymi. Porusza od razu tyle 

spraw ciekawych [...] pierwsze numery są rozchwytywane od razu. Świadomość, że jest 

możność poruszania nabrzmiałych bolączek harcerstwa – sprawia, że pismo to jest 

rozkupywane przeważnie przez harcerzy [...] pismo stara się zachować stosunek lojalności, 

nie przeciwstawia się istniejącej organizacji, poczuwa się do łączności z nią, dotyczącej 

ogólnych zasad i celów harcerstwa. Że nie może odczuwać błogiego zadowolenia 

ze wszystkiego, co się w harcerstwie dzieje, to już trudno”.1409 

Opiniotwórczą rolę „Płomieni” potwierdzają także oceny, nie tylko samej młodzieży, 

ale i przedstawicieli naczelnych władz harcerskich. W obawie przed nadmiernym wpływem – 

jednak opozycyjnego pisma – nastąpiły próby, ze strony władz, ograniczenia jego kolportażu 

oraz rozpoczęto przygotowania do wydawania konkurencyjnego, ale oficjalnego organu 

prasowego – „Ogniska”.1410 

Według szacunków A. Pawełka, zwrot kosztów wydawnictwa pisma harcerskiego 

w tamtym okresie nastąpiłby przy 3-5 tysięcznym nakładzie. Jednak brak pisma, 

które mogłoby wówczas osiągnąć taki nakład spowodowany był, zdaniem autora, 

„nieznajomością życia i potrzeb młodzieży harcerskiej; niezrozumienie tej młodzieży 

i nieumiejętność pedagogicznego jej prowadzenia”.1411  

W następny latach sytuacja ta ulegała stopniowej poprawie. Pod koniec lat trzydziestych 

ZHP wydawał dziewięć oficjalnych tytułów prasy harcerskiej i instruktorskiej o łącznym 

nakładzie około 16 tysięcy egzemplarzy. 

                                                 
1408 A. Pawełek, Harcerstwo oniemiałe, Kraków 1922, s.8. 
1409 Tamże, s.8-9. 
1410 Tamże, s.10. 
1411 Tamże, s.12. 
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4.2.1 Prasa instruktorska 

Oficjalnymi periodykami  harcerskimi wydawanymi w 1938r., przeznaczonymi 

dla kadry ZHP, były: 

 „Wiadomości Urzędowe” (WU) – organ prasowy Naczelnictwa ZHP, miesięcznik 

przeznaczony dla wszystkich członków ZHP; 

 „Harcerstwo” (wcześniej „Harcmistrz”) – organ prasowy Naczelnictwa ZHP, 

kwartalnik przeznaczony dla starszyzny harcerskiej; 

 „Skrzydła” – organ prasowy Głównej Kwatery Harcerek, dwutygodnik 

przeznaczony dla drużynowych i instruktorek; 

  „W Kręgu Wodzów” – organ prasowy Głównej Kwatery Harcerzy, dwutygodnik 

przeznaczony dla drużynowych.1412 

„Wiadomości Urzędowe” 

Oficjalne wydawnictwo władz naczelnych, ukazujące się w latach 1923-39, 

a od 1924 do 1933 razem z „Harcmistrzem”. We wcześniejszym okresie (1919-23) ukazywały 

się „Rozkazy i Okólniki Naczelnictwa ZHP”. W 1937r. nakład wynosił 8,5 tysiąca 

egzemplarzy przy 7 510 jednostkach organizacyjnych ZHP.1413 Można więc zakładać, 

że „Wiadomości Urzędowe” docierały do wszystkich komend i drużyn harcerskich, zarówno 

męskich, jak i żeńskich. 

„Harcmistrz” i „Harcerstwo” 

„Harcmistrz” – najważniejsze czasopismo wszystkich instruktorów i instruktorek 

harcerskich. Pojawił się w 1916r. – jeszcze przed utworzeniem ZHP, ale podczas I wojny 

światowej przestał się ukazywać.1414 W latach 1921-1923 wspierany był finansowo przez 

grupę instruktorów krakowskich i ukazywał się pod redakcją T. Strumiłły. Następnie redakcję 

pisma przejął S. Sedlaczek; zmieniona została szata graficzna, a finansowanie przejęła 

Centralna Komisja Dostaw Harcerskich (CKDH).1415 

W 1923r. „Harcmistrz” zaczął przeżywać znaczny kryzys. Pomimo wysokiej zwykle 

oceny poziomu treści, komitet wydawniczy nie mógł pozyskać wystarczających funduszy 

na rozwój pisma, a prenumeratorów (razem z osobami indywidualnymi wpłacającymi 

min. 1000 marek) było zaledwie 76. Pewnym wsparciem było zaprenumerowanie w 1923r. 

                                                 
1412 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.171. 
1413 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.491. 
1414 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.109 oraz A. Pawełek, Harcerstwo oniemiałe..., 

dz. cyt., s.4. 
1415 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.173-175. 
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„Harcmistrza” dla szkół średnich przez Ministerstwo WRiOP.1416 Zarówno autorzy tekstów 

jak i redakcja „Harcmistrza” nie pobierali honorariów za swoją pracę.1417 

Na łamach „Harcmistrza” otwarcie dyskutowano na trudne tematy, drukowano 

wypowiedzi polemiczne i opinie na temat wad i zalet samego pisma, na które z kolei nieraz 

zręcznie odpowiadała redakcja — „Zwrócono nam uwagę, że najsłabszą częścią ostatniego 

numeru »Harcmistrza« jest dział sprawozdań z książek – zgadzamy się z tą opinią, 

ale obawiamy się, czy ten zarzut nie godzi... w szerokie sfery instruktorskie; Dział wygląda 

mizernie, bo mało do niego nadsyłacie materiałów, a mało nadsyłacie materiałów, bo mało 

czytacie?”.1418 

W 1926r. Dział Wydawnictw NZHP stwierdzał, że „Harcmistrz” nie jest praktycznie 

czytany przez drużynowych.1419 Nakład w tym roku wynosił ok. 1500 egz., z czego ok. 850-

900 egzemplarzy rozprowadzanych było wśród prenumeratorów, a resztę rozsyłano 

bezpłatnie drużynom polskim za granicą i innym organizacjom.1420 Według uchwały 

V Zjazdu Walnego drużyny oraz instruktorzy mieli prenumerować „Harcmistrza” 

obowiązkowo. Oznacza to, że prenumerat – w wypadku pełnego zastosowania się 

do tej uchwały – powinno być ok. 1 900.1421 Takiego stanu nie udało się wówczas osiągnąć, 

jednak można szacować, że przynajmniej do około 80% potencjalnych, obowiązkowych 

prenumeratorów pismo docierało, jeśli nie w regularnej prenumeracie, to w formie 

pojedynczych egzemplarzy. Dodatkowo znaczna cześć instruktorów mogła korzystać 

z numerów pożyczonych. W ten sposób można zaryzykować twierdzenie, że zdecydowana 

większość tych, którzy powinni zapoznać się z treścią „Harcmistrza” – zapoznawali się 

z nią w miarę regularnie. Nakład 2 000 egzemplarzy czasopismo osiągnęło w 1929r.1422 

W 1927r. w „Harcmistrzu" utworzono specjalny dział, poświęcony sprawom 

i zagadnieniom starszoharcerskim.1423 Drukowano tłumaczone teksty R. Baden-Powella, 

artykuł S. Sedlaczka o zasadach etycznych skautingu i K. Stojanowskiego – zarys metodyki 

Prawa Harcerskiego. Zwiększono liczbę artykułów metodycznych, drukowano teksty 

                                                 
1416 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.13. 
1417 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.36. 
1418 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1924, nr 2, s.21. 
1419 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.36. 
1420 Tamże. 
1421 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1926, nr 12, s.40. 
1422 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.153. 
1423 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.193-194. 
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problemowe i polemiczne.1424 Do „Harcmistrza” pisały często osoby znane nie tylko 

w samym ZHP – np. autorem  niektórych tekstów był Melchior Wańkowicz.1425 

„Harcmistrz” rozsyłany był pocztą, a opłata pocztowa opłacana była ryczałtem.1426 

W 1933r. Harcmistrz został przekształcony w czasopismo instruktorek i instruktorów 

zatytułowane „Harcerstwo”.1427 „Harcerstwo” było kwartalnikiem wydawanym 

pod red. Marii Uklejskiej. Jego pierwszy numer ukazał się w 1934r.1428 W 1937r. nakład 

wynosił 1 000 egzemplarzy.1429 

 „Skrzydła” 

Pod koniec 1929 powstał w GKŻ Wydział Wydawnictw i od stycznia 1930r. Główna 

Kwatera Harcerek rozpoczęła wydawanie własnego pisma instruktorek harcerskich 

zatytułowanego „Skrzydła”, które ukazywało się regularnie do września 1939r.1430 Od 1938r. 

było dwutygodnikiem.1431 Jak podaje H. Dydyńska-Paszkowska, „Skrzydła” były „jednym 

z 5 pism instruktorskich i jednym z 41 pism ogólnych, wychodzących w żeńskim ruchu 

skautowym na świecie”.1432 

Redaktorkami „Skrzydeł” były na zmianę: E. Grodecka, K. Lublinerówna, 

M. Dobrzyńska.1433 W 1932r. komitet redakcyjny posiadał w chorągwiach stałe 

korespondentki.1434 W sprawozdaniach NRH publikowane były informacje, ile artykułów 

dostarczyły do „Skrzydeł” poszczególne chorągwie, władze harcerskie, czy „społeczeństwo 

cywilne”.1435 

Prenumeratorów pod koniec 1933r. było 1050.1436 W tym też roku podjęto kroki w celu 

zwiększenia ich liczby. „Zgodnie z uchwałą komisji żeńskiej XIII Walnego Zjazdu od roku 

1934 prenumerata roczna Skrzydeł została zniżona do 5 złotych, natomiast obowiązek 

prenumerowania „Skrzydeł” został nałożony na wszystkie mianowane instruktorki 

oraz drużyny rejestrowane, zastępy próbne, zastępy drużynowych, gromady starszoharcerskie 

                                                 
1424 Tamże, s.209-210. 
1425 „Harcmistrz”, maj 1930, nr 5, s.50. 
1426 „Harcmistrz”, listopad 1930, nr 11, s.122. 
1427 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.45. 
1428 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1934, nr 6, s.29. 
1429 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.138. 
1430 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.164. 
1431 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.429. 
1432 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.282-283. 
1433 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.123. 
1434 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.14. 
1435 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.19. 
1436 Tamże, s.20. 
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i zuchowe oraz drużyny przygotowawcze. Postanowiono, że jednostki organizacyjne wpłacać 

będą prenumeratę łącznie z rejestracją, instruktorki łącznie ze składką instruktorską.”1437 

Na początku 1935r. było około 1 100 stałych prenumeratorów. Nastąpił więc ich 

niewielki wzrost. Natomiast na początku 1936r. ich liczba wynosiła już około 1 400.1438 

Nadal istniał utrzymany w mocy obowiązek prenumeraty „Skrzydeł”.1439 Doprowadziło 

to do osiągnięcia ogólnego nakładu w 1937r. – 1 580 egzemplarzy.1440 

 „Skrzydła” od 1 stycznia 1938r. przekształcono w dwutygodnik o tej samej objętości, 

lecz w formacie o połowę mniejszym. Pod względem treści pismo dostosowano do potrzeb 

i zainteresowań instruktorek pracujących bezpośrednio w terenie, zwłaszcza drużynowych. 

Od 1 stycznia do 31 grudnia 1938r. wyszło 20 numerów „Skrzydeł”, w tym jeden numer 

podwójny i jeden potrójny – wakacyjny.1441 

 „W Kręgu Wodzów” 

Pismo „W Kręgu Wodzów” zaistniało w 1934r. jako oficjalne pismo Wydziału Zuchów 

GKM.1442 „Instruowało o technicznym i wychowawczym sposobie prowadzenia drużyny, 

gromady, zastępu”.1443 „W Kręgu Wodzów” było miesięcznikiem składającym się z trzech 

działów przeznaczonych dla: drużynowego, zastępowego i wodza zuchów.1444 W 1936r. 

wydawano biuletyny poświęcone organizacji, programowi i metodom pracy ze skautami. 

Wtedy też wprowadzono w czasopiśmie „W Kręgu Wodzów” dodatek Zastępowy 

skautów.1445 

W 1934r., w myśl rozkazu Naczelnika Harcerzy, prenumerata miesięcznika „W Kręgu 

Wodzów” obowiązywała każdego drużynowego. Prenumerata roczna wynosiła 5 zł, a więc 

podobnie jak koszt rocznej prenumeraty „Skrzydeł”.1446 W roku 1935 pismo miało 

924 stałych prenumeratorów, w roku następnym  – już 1 062.1447 

                                                 
1437 Tamże. 
1438 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.154. 
1439 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.1 z 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.21-22. 
1440 Leksykon harcerski podaje wielkość nakładu 2 000 egzemplarzy. Por. AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH 

za rok 1937, sygn. 389, s.61 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.429. 
1441 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.228. 
1442 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.22. 
1443 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.181. 
1444 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.102. 
1445 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.114-115. 
1446 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1934, nr 5, s.25. 
1447 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.181. 
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W 1936r. rozsyłano pojedyncze numery do drużyn, które pisma nie prenumerowały 

mimo rozkazu władz naczelnych, nakładających na nich ten  obowiązek.1448 

W 1937r. całkowity nakład miesięcznika wynosił 1 590 egzemplarzy,1449 z czego 

stałych prenumerat było 1440. W roku następnym prenumerata ponownie wzrosła do 2 300 

egzemplarzy.1450 

W 1938r. prowadzone były w tym piśmie następujące działy: metodyka pracy 

w drużynie, mównica wodzów, wychowanie gospodarcze w harcerstwie, zastępowy, 

informacje organizacyjne, praca w drużynie zuchów, ruch młodzieży, nowe książki, kronika 

harcerska. Na czoło zagadnień wysuwały się w 1938r. artykuły poświęcone zagadnieniom 

wychowania gospodarczego, samowystarczalności gospodarczej jednostek organizacyjnych 

i całości Związku oraz sprawom ideowej postawy grona drużynowych i instruktorów. 

Poświęcono również wiele artykułów sprawom metodyki pracy skautów, problemom 

planowania pracy oraz pracy drużynowego nad sobą.1451 

W 1938r. redakcja „W Kręgu Wodzów” rozporządzała bogatym zbiorem tekstów 

napisanych i przysłanych przez drużynowych. Ogółem wydano w tym roku 10 numerów 

o łącznej ilości 162 stron, w tym dwa numery o rozszerzonej objętości, oraz 50. numer pisma 

obchodząc tym samym 5 lecie jego istnienia.1452 Nakład w 1938r. wynosił 2 200 

egzemplarzy.1453 

4.2.2 Prasa harcerska 

Oficjalnymi czasopismami, wydawanymi w 1938r., a przeznaczonymi dla młodzieży 

harcerskiej, były: 

  „Skaut” (wydawany we Lwowie) – dwutygodnik dla starszej młodzieży 

harcerskiej; 

 „Na tropie” – dwutygodnik dla młodzieży harcerskiej; 

 „Zuch” – dwutygodnik dla gromad zuchowych; 

  „Brzask” – kulturalno-społeczny miesięcznik dyskusyjny, przeznaczony 

dla instruktorek i instruktorów oraz starszego harcerstwa.1454 

                                                 
1448 Tamże. 
1449 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.61. 
1450 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.157-158. 
1451 Tamże. 
1452 Tamże. 
1453 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.497. 
1454 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.171. 

Miesięcznik „Brzask” był kontynuacją czasopisma „Na przełaj” wychodzącego w Wilnie i Warszawie 
w 1937r. Nakład w 1938r. wynosił 1 600 egzemplarzy. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.44. 
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„Skaut” — Lwów 

„Skaut” lwowski wydawany był w latach 1911-14, 1916-21 i 1923-39 w ciągu których 

wydano łącznie 377 numerów.1455 Pismo zaczęło wychodzić we Lwowie 15 października 

1911r. z inicjatywy A. Małkowskiego i przy poparciu „Sokoła”.1456 Nosiło wówczas podtytuł: 

„Pismo Młodzieży Polskiej”.1457 Redakcję „Skauta”, już od drugiego numeru, powierzono 

I. Kozielewskiemu.1458 Jak stwierdza A. Krzanowski, „w latach 1911-1914 żadne pismo 

harcerskie nie osiągnęło takiego znaczenia jak »Skaut«. »Skaut« był pierwszym 

samodzielnym pismem ruchu skautowego założonym we Lwowie”.1459 Koszt jednego 

egzemplarza wynosił wówczas ok. 20 gr., a w prenumeracie rocznej 4 K. W przypadku gdy 

prenumeratę zamawiała drużyna dla wszystkich swoich członków, wtedy roczna cena była 

znacznie niższa i wynosiła 2 K. 40 gr. Pismo jako dwutygodnik wychodziło pierwszego 

i piętnastego dnia każdego miesiąca.1460 

Według W. Błażejewskiego, „Skaut” był „drukowany częściowo na cienkiej bibułce 

dla łatwiejszego przemycania przez granicę, trafiał do rąk młodych we wszystkich trzech 

zaborach.1461 Pismo drukowane było na początku 1912r. w nakładzie 6 000 egzemplarzy. 

W listopadzie tego roku już tylko w 1 500 egzemplarzach.1462 

„Skaut” był, jak twierdzi J. Raniecka-Bobrowska, „niewyczerpaną kopalnią wszelkich 

wiadomości dotyczących tego, co wchodzi w zakres życia polowego od przygotowywania 

ekwipunku, szycia namiotów itp. począwszy, a kończąc na wiadomościach o przyrodzie, jaką 

spotykamy w poszczególnych miesiącach roku”.1463 

W styczniu 1916r. wznowiono, po półtorarocznej przerwie, wydawanie pisma, którego 

redakcję objął C. Pieniążkiewicz.1464 „Skaut” stał się „Dwutygodnikiem Młodzieży Polskiej”. 

W 1917r. został przemianowany na „Dwutygodnik Poświęcony Sprawom Sokolej Młodzieży 

Skautowej”, a w 1918r. na „Dwutygodnik Młodzieży Polskiej. Pismo Urzędowe 

Związkowego Naczelnictwa Skautowego”. Ponownie wznowiono wydawanie „Skauta” 

                                                 
1455 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.425. 
1456 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.42-43. 
1457 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.90, 
1458 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.42-43. 
1459 Więcej zob. A. Krzanowski, Czasopismo harcerskie „Skaut” w latach 1911-1914  

[w:] C. Majorek i A. Meissner (red.), Galicja i jej dziedzictwo, T.8, Myśl edukacyjna w Galicji 1772-1918. 
Ciągłość i zmiana, Rzeszów 1996, s.223 i następne. 

1460 M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.38. 
1461 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.29-30. 
1462 Tamże, s.42-43. 
1463 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.236. 
1464 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.80. 
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w 1923r. jako „Czasopismo Polskiej Młodzieży Harcerskiej”.1465 Od 1924r. redaktorem 

„Skauta” był dr Władysław Kucharski.1466 Podtytuł zmienił się jeszcze dwa razy: w 1928r. 

na „Czasopismo Młodzieży Harcerskiej” i w 1934r. na „Dwutygodnik Młodzieży 

Harcerskiej”.1467 W 1935r. koszt rocznej prenumeraty wynosił 3,5 zł.1468 W 1938r. „Skaut” 

został oficjalnym organem prasowym nowowprowadzonej w Organizacji Harcerzy kategorii 

młodzieży harcerskiej, czyli „skautów”.1469 Nakład „Skauta” wynosił w 1934r. 

11 000 egzemplarzy.1470 

 „Na Tropie” — Katowice 

 „Na Tropie” wydawane było w latach 1928-1939.1471 Pismo powstało w Katowicach 

w 1928r. Było wydawane i finansowane przez Zarząd Oddziału Śląskiego ZHP. Pierwszym 

redaktorem pisma był Marian Wierzbiański.1472 Pismo zawierało różnorodne działy i dodatki. 

Dział ogólny „poruszał zagadnienia radia, kina, lotnictwa i kącik powieści (między innymi 

drukowano tu tłumaczenie z Jacka Londona)”.1473 Od 1930r. pismo przekształciło się 

z miesięcznika w dwutygodnik.1474 Wydawano dodatek dla zastępowego.1475 W 1933r. 

„Na Tropie” ukazywało się ze stałymi dodatkami: zuchowym, żeglarskim i zagranicznym1476 

i było bogato ilustrowane, a od 1933r. dwukolorowe.1477 

W 1935r. koszt rocznej prenumeraty czasopisma wynosił 4 zł.1478 Konsekwencją 

sukcesu wydawniczego tego pisma było uznanie go za oficjalny organ prasowy ZHP 

i przeniesienie jego redakcji z Katowic do Warszawy w 1936r.1479 W 1938r. pismo osiągnęło 

nakład 6 300 egzemplarzy.1480 

                                                 
1465 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.90. 
1466 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.210. 
1467 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.90. 
1468 J. Dąbrowski, W świetlicy..., dz. cyt., s.17. 
1469 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.318. 
1470 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.426. 
1471 Tamże, s.281. 
1472 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.73. 
1473 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.210. 
1474 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.74-75. 
1475 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.210. 
1476 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.44-45. 
1477 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.281. 
1478 J. Dąbrowski, W świetlicy..., dz. cyt., s.17. 
1479 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.74-75. 
1480 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.281. 
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 „Brzask” 

„Brzask” był ukazującym się od stycznia 1937r. miesięcznikiem kulturalno-

społecznym, wydawanym w nakładzie 9 600 egzemplarzy.1481 Redaktorem pisma był Antoni 

Wasilewski, a wydawcą J. Grzesiak-Czarny z Czarnej Trzynastki Wileńskiej.  

Pismo powstało na bazie wcześniej wydawanego (w 1926r.), z prywatnej inicjatywy, 

pisma „Na Przełaj”, którego fragmenty pierwszego numeru – dotyczące artykułu Białorusini 

i ich praca kulturalna – zostały zakwestionowane przez władze harcerskie. Jak podaje 

W. Błażejewski, w wyniku kompromisu wydano jeszcze jeden numer pisma, po czym 

od kwietnia 1937r. zaczął się ukazywać „Brzask” jako oficjalne pismo ZHP, które było 

nadzorowane i wspierane finansowo przez władze naczelne.1482 

Inne czasopisma harcerskie 

Wśród wielu innych tytułów międzywojennych czasopism harcerskich można wymienić 

również: 

 „Harcerz” (Warszawa-Poznań) – pismo wydawane w latach 1917-21 i 1925-35. 

„Harcerz” został założony w marcu 1917r. – początkowo jako miesięcznik, później 

dwutygodnik, od stycznia 1919r. tygodnik dla młodzieży. Pierwszym redaktorem 

był prof. Konrad Chmielewski, a od 1919r. – Alojzy Pawełek.1483 W 1920r. 

współredaktorami zostali: S. Sedlaczek i S. Rudnicki.1484 W 1920r. „Harcerz” 

był kolportowany w wojsku – rozesłano w ten sposób 4 500 egzemplarzy.1485 

W 1921r. „Harcerz” został połączony z czasopismem „Harcerka” wydawanym 

od roku.1486 W 1921r. decyzją II Walnego Zjazdu pismo zostało zlikwidowane 

i w jego miejsce rozpoczęto wydawanie „Ogniska” dla młodzieży w wieku  

12-16 lat. Po wydaniu 21 numerów Naczelnictwo ZHP zawiesiło wydawanie 

„Ogniska”, głównie ze względu na panujące w tamtym okresie (1923r.) ciężkie 

warunki finansowe.1487 Po okresie kryzysu „Harcerz” został reaktywowany 

i w 1926r. jego nakład wynosił 1 500 egz. (2 000 w 1927r.). Sprzedawane było 

ok. 950 egz. (1 300 w 1927r.) z czego w prenumeracie 250 egz. Pozostałe 525 egz. 
                                                 

1481 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.61-62. 
1482 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.303-304. 
1483 Tamże, s.103-104. Według A. Pawełka pismo zostało założone w 1916r.  

Por. A. Pawełek, Harcerstwo oniemiałe..., dz. cyt., s.4-5. 
1484 A. Pawełek, Harcerstwo oniemiałe..., dz. cyt., s.6. 
1485 W. Nekrasz, Harcerze w bojach..., dz. cyt., Tom II, s.34  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.144. 
1486 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.164. 
1487 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.13-14. 
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finansowane było przez Ministerstwo WRiOP i rozsyłane do szkół jako 

wydawnictwo pomocnicze dla uczniów szkół średnich ogólnokształcących.1488 

Pod koniec 1928r. czasopismo uznane zostało za  oficjalny organ prasowy 

Głównej Kwatery Męskiej, ale z powodu kłopotów finansowych Naczelnictwo 

zrezygnowało z jego wydawania.1489  W późniejszych latach, w Poznaniu, 

wznowiono wydawanie tego periodyku.1490 Pismo uczyniono miesięcznikiem 

i jego wydawanie powierzono prywatnej spółce, reprezentowanej przez 

S. Sedlaczka. Z pismem współpracowali; Kornel Makuszyński, Jan Kasprowicz, 

Stefan Żeromski i Zofia Kossak-Szczucka.1491 

  „Skaut” (Warszawa) – dwutygodnik, wydawany od stycznia 1913r. 

w Warszawie przez półtora roku, do wybuchu I wojny światowej.1492 Pismo było 

wynikiem  prywatnej inicjatywy Bronisława Boufałła. Było „przede wszystkim 

drogie, poza tym dalekie od życia harcerskiego i błędne w pojmowaniu idei 

harcerskiej”.1493 Pismo w 1913r. przejęła, działająca w konspiracji, Naczelna 

Komenda Skautowa, która uczyniła z niego swój oficjalny organ prasowy.1494 

Pismo wówczas prowadził jego nabywca – Ludomił Czerniewski.1495 

  „Czuj Duch” (Poznań) – miesięcznik Chorągwi Poznańskiej, wydawany 

w latach 1922-26 i 1932-35.1496 Na początku 1924r. redakcja otrzymała propozycję 

uczynienia z pisma oficjalnego organu prasowego ZHP.1497 Nie doszło to jednak 

wówczas do skutku i w maju 1926r. pismo przestało się ukazywać z powodu 

trudności finansowych. Dopiero w 1932r. wydawanie pisma zostało 

wznowione1498, a w 1933r. pismo zostało uznane za oficjalny organ prasowy 

całego Starszego Harcerstwa.1499 W 1935r. „Czuj Duch” ponownie popadł 

w kłopoty finansowe, które jak wówczas stwierdzano, miały swoje źródło 

„w obojętnemu odnoszeniu się doń starszych harcerzy”. Spowodowało to ponowne 

                                                 
1488 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.33. 
1489 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.210. 
1490 H. Bouchet, dz. cyt., s.265. 
1491 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.151. 
1492 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.63-64. 
1493 A. Pawełek, Harcerstwo oniemiałe..., dz. cyt., s.4. 
1494 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.63-64. 
1495 A. Pawełek, Harcerstwo oniemiałe..., dz. cyt., s.4. 
1496 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.67. 
1497 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.169-170. 
1498 Tamże, s.250. 
1499 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.15. 
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zawieszenie wydawania pisma.1500 W ostatnim roku jego nakład wynosił 

700 egzemplarzy.1501 

 „Strażnica Harcerska” (Poznań) – czasopismo wydawane od 1929r., będące 

w opozycji do prosanacyjnych władz ZHP.  

 „Żeglarz” – organ prasowy Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych, 

początkowo dodatek do miesięcznika „Na Tropie”. W 1935r. z czterostronicowego 

dodatku został przekształcony w oddzielne pismo o 12 stronach, nakładzie 

od 1 000 do 3 000 egzemplarzy i całkowitej samodzielności finansowej.1502 Koszt 

rocznej prenumeraty „Żeglarza” w 1937r. wynosił 3 zł.1503 W 1938r. został 

zawieszony na ponad pół roku, ze względu na trudności finansowe.1504  

Z czasopism o mniejszym zasięgu ukazywałay się też: „Ognisko” (Warszawa 1922-

1923), „Wiadomości skautowe” (Piotrków 1916), „Młodzież” (Kijów 1917-1919), 

„Płomienie” (1921-1924), „Straż nad Wisłą” (Poznań 1929-1931), „Zagończyk” (Poznań, 

od 1937r.) i inne. 

 

                                                 
1500 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.61. 
1501 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.68. 
1502 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.87 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.553. 
1503 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.234. 
1504 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.142. 



 Kadra  

1. Drużynowi, instruktorzy i działacze  

Ogólną, stałą zasadą praktykowaną w ZHP było, że każdy kandydat na funkcję 

drużynowego lub też kandydjący do mianowania na dany stopień instruktorski, winien przejść 

przez okres, tzw. próby, polegający na wykazaniu się odpowiednim przygotowaniem. Próba 

miała zwykle określone wymagania wstępne (np. cenzus wieku) oraz sprecyzowane 

w punktach zadania – czyli tzw. program próby. Spełnienie wstępnych wymagań pozwalało 

„otworzyć próbę”, a prawidłowe zrealizowanie wszystkich jej zadań kończyło się zwykle 

„zamknięciem próby” i przyznaniem stopnia. 

1.1. Funkcja drużynowego 

Pierwsze formalne określenie obowiązków drużynowych i instruktorów nastąpiło 

w grudniu 1911r., kiedy to Wydział Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich 

zatwierdził specjalny regulamin Naczelnej Komendy Skautowej, którego autorem 

był A. Małkowski. Regulamin zmienił też nazwę Wydziału na Związkowe Naczelnictwo 

Skautowe (ZNS).1 Wkrótce po tym, w marcu 1912r., ZNS zwołało do Lwowa zjazd 

drużynowych i przybocznych, którzy jednomyślnie uchwalili kilkupunktową rezolucję, 

określającą po raz pierwszy wymagania, jakim musiał sprostać kandydat na drużynowego: 

„Zważywszy, że warunkiem skuteczności pracy skautowej jest dbałość o wysoki poziom 

etyczny i obywatelski drużyn, należy: 

a) uznać wartość moralną ochotników za kryterium decydujące o ich przyjęciu 

do szeregów skautów polskich; 

b) żądać od drużynowych, plutonowych i w ogóle wszystkich kierowników ścisłego 

przestrzegania abstynencji i wszystkich przepisów prawa skautowego 

oraz ustawicznego czuwania nad osobistym postępem moralnym, 

jako też nad rozszerzeniem wiadomości skautowych”.2 

W kolejnym, drugim zjeździe drużynowych i przybocznych, który odbył się w styczniu 

1913r., silnie nawiązano – jak twierdzi W. Błażejewski – do uchwał pierwszego zjazdu, 

„podkreślając szczególnie punkt wymagający od kierowników skautowych ścisłego 

                                                 
1 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.31-32. 
2 Tamże, s.33-34. 
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przestrzegania abstynencji i wszystkich przepisów Prawa Skautowego”.3 Warto tutaj zwrócić 

uwagę, że wymagania te zostały przez samych drużynowych i przybocznych zaakceptowane 

i jednomyślnie przyjęte. 

Ustawa grupy miejscowej Towarzystwa Związek Harcerstwa Polskiego z 11 maja 

1916r. przedstawiona do zatwierdzenie władzom niemieckim mówiła, że „kierownikiem 

młodzieży – drużynowym – może zostać Polak od 18 roku życia, nieposzlakowanej czci, 

który wykazał odpowiednie dane do prowadzenia pracy nad młodzieżą i odbył, jako 

pomocnik, co najmniej 3-miesięczną praktykę”.4 

Już w latach 1921-1922 drużynowi obejmujący swe funkcje składali pisemne 

oświadczenia, w których zobowiązywali się do wielu obowiązków organizacyjnych. 

Oświadczenia te były potwierdzane pieczęciami zwierzchnich komend i centralnie 

gromadzone przez Sekretariat Generalny Naczelnictwa ZHP. Analogiczne, pisemne 

oświadczenia składali również opiekunowie drużyn – w tym nauczyciele i dyrektorzy szkół.5  

Tekst takiego zobowiązania, składanego przez drużynowych i opiekunów, brzmiał 

z niewielkimi różnicami, następująco:6 

„Niniejszym oświadczam, że obowiązki drużynowego/opiekuna drużyny przyjmuję z całą 

świadomością praw organizacyjnych, w pełni poczucia odpowiedzialności za swą pracę. 

Ściśle (bezwzględnie) stosować się będę do Statutu, regulaminów i instrukcji ZHP, 

a w szczególności: 

 będę przestrzegał, aby członkowie drużyny uznawali (szanowali) Prawo Harcerskie, 

mundur i oznaki organizacyjne, a w razie wystąpienia, aby zwrócili takowe, a dowody 

świadczące o przynależności do organizacji, oddawali do unieważnienia, 

 będę prenumerował co najmniej 1 egzemplarz pisma oficjalnego instruktorskiego 

(„Harcmistrz”), 

 będę regularnie składał raporty miesięczne Komendzie Hufca, a roczne Komendzie 

Chorągwi i Naczelnictwu ZHP, 

 będę opłacał dziesięcinę w wysokości 10% od wszystkich dochodów drużyny do kasy 

Zarządu Oddziału, 

 będę opłacał pogłówne (w wysokości [...]) od członka drużyny rocznie do kasy 

Naczelnictwa ZHP, 

                                                 
3 Tamże, s.46. 
4 AAN, AZHP, Ustawa grupy miejscowej Towarzystwa Związek Harcerstwa Polskiego z 11 maja 1916r., 

sygn. 2, s.90-92 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.168. 
5 Zob. AAN, AZHP, Zobowiązania drużynowych i opiekunów drużyn z lat 1921-1922, sygn. 434, s.1 i pozostałe. 
6 W nawiasach wybór pojawiających się innych alternatywnych wersji tekstów. 
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Nie opuszczę drużyny, zanim nie wywiążę się z obowiązków, wynikających z mego 

organizacyjnego stanowiska i nie zostanę zwolniony przez odnośne władze.”7 

Ostatni akapit oświadczenia pokazuje, że „nieopuszczanie służby instruktorskiej 

samowolnie” rozumiane było dosłownie. Komendy harcerskie mogły nie zgodzić się 

na zwolnienie ze służby drużynowego. Dopiero po wywiązaniu się z wszelkich obowiązków 

mógł on honorowo zrezygnować z pełnionej funkcji.  

Treść zobowiązania drużynowego została z czasem rozbudowana i w 1938r. 

w Regulaminie drużyny zuchów, harcerzy i skautów brzmiała następująco: 

„Zobowiązuję się: 

a) dołożyć wszelkich starań, aby powierzoną sobie młodzież wychowywać w myśl 

ideologii harcerskiej, opartej na Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim; 

b) stale czuwać nad zdrowiem fizycznym i moralnym powierzonej sobie młodzieży; 

c) prowadzić pracę w drużynie według planu pracy, uzgodnionego z hufcowym; 

d) spełniać w terminie wszystkie obowiązki organizacyjne, wysyłać raporty, opłacać 

pogłówne itp., stosownie do regulaminów i instrukcji harcerskich; 

e) czytać stale pisma harcerskie, a w szczególności „Wiadomości Urzędowe” 

i „W Kręgu Wodzów”; 

f) czuwać nad majątkiem drużyny, odpowiadać za całość działalności finansowej 

i gospodarczej drużyny. Przez zobowiązanie to przyjmuję odpowiedzialność 

za majątek drużyny; 

g) przestrzegać, aby oznaki harcerskie były szanowane i w razie wystąpienia 

ze Związku legitymacje unieważniane i krzyże harcerskie zwracane; 

h) dołożyć starać celem przygotowania swego następcy dla zachowania ciągłości 

pracy; 

i) nie opuścić drużyny przed zwolnieniem mnie przez władzę przełożoną 

oraz przekazaniem majątku drużyny według protokołu zdawczo-odbiorczego”.8 

Oficjalne stanowisko władz naczelnych w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 

kandydaci na drużynowych zostało określone także na XII Zjeździe NRH w 1922r. 

NRH stwierdziła wówczas, że drużynami powinni kierować „ludzie dojrzali”.9 

                                                 
7 AAN, AZHP, Zobowiązania drużynowych i opiekunów drużyn z lat 1921-1922, sygn. 434, s.125 i inne 

oraz „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.143  
8 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
9 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.168. 
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Rzeczywistość tymczasem była taka, że drużynami bardzo często kierowały osoby młode – 

niepełnoletnie. Przykładowo na Śląsku w latach 1923-1924 powstało wiele drużyn szkolnych, 

złożonych z młodzieży ze szkół podstawowych, które kierowane były przez harcerzy 

niepełnoletnich, wspieranych przez opiekunów nauczycieli.10 

Sytuację tę np. opisywał S. Seweryn w referacie wygłoszonym na zjeździe dyrektorów 

Okręgu Szkolnego w Łodzi: „Jeżeli zaś porówna się przygotowanie prowadzących pracę w 

PW i w harcerstwie, zauważymy nowe braki. Pracę w PW prowadzą ludzie starsi, 

doświadczeni, wytrawni praktycy, bardzo dobrze umiejący rzeczy, których uczą, i tem tylko 

zajmujący się, gdy tymczasem pracę w drużynach prowadzi najczęściej uczeń z klasy wyższej 

(drużynowy), nie zawsze, ale bardzo często mający małe doświadczenie, nie wyróżniający się 

często niczym od swoich kolegów nie-harcerzy, dzięki czemu nie może zyskać sobie 

należytego uznania wśród swoich kolegów harcerzy. Jego  poziom moralny i intelektualny 

jest często również niewysoki; nie zdaje sobie dokładnie sprawy z ideologii harcerstwa, z jego 

celów i środków wychowawczych, nie odróżnia środków od celów, najczęściej zaś życia 

swojego codziennego nie układa według wskazań harcerstwa. Jeżeli zaś weźmie się 

pod uwagę, że drużynowy nieraz uczeń słaby, nie może drużynie poświęcić więcej czasu 

bez uszczerbku dla nauki szkolnej, to już trudno zgodzić się na to, by całą winę złego stanu 

drużyny on ponosił. Podobnie ma się sprawa i z instruktorami. Ten brak ideowych 

i faktycznych kierowników fatalnie ciąży na całej pracy drużyn harcerskich, głównie 

w szkołach średnich”.11 

Co ciekawe, można było spotkać różne poglądy na to, kim powinien być kandydat 

na drużynowego, czy kandydatka na drużynową. Jadwiga Falkowska o drużynowej pisała 

w 1928r. następująco: „drużynowa rozumie wartość ideologii i metod harcerstwa, a także 

odczuwa czar jego życia i umie to życie stwarzać. Podkreślano, że instruktorka winna mieć 

uzdolnienia pedagogiczne, być przodująca w gromadzie, przeżywać razem z harcerkami 

harcerską przygodę, nie może organizować życia harcerskiego z zewnątrz”.12 

Ta konieczność organizowania życia harcerskiego, przy jednoczesnym autentycznym jego 

przeżywaniu, wyraźnie podkreślana była w latach późniejszych. W 1936r. pisano:  

„Drużynowa, to najmłodsza instruktorka harcerska, której przypada w udziale pełnienie 

służby niezwykle ważnej i odpowiedzialnej, bo prowadzenie drużyny lub gromady zuchowej 

i bezpośredni kontakt z dziećmi lub młodzieżą. Harcerstwo nie jest organizacją 

                                                 
10 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.90. 
11 S. Seweryn, dz. cyt., s.225-226. 
12 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.139-140. 
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dla młodzieży, lecz ruchem młodzieży o samą młodzież opartym. Drużynowa nie ma być 

wytrawną i świadomą rzeczy wychowawczynią, lecz starszą siostrą, wzbudzającą zaufanie 

i zdolną prowadzić młodsze od siebie dziewczęta; kształcąc się, rozwijając i wychowując 

razem z nimi. [...] Drużynowa musi być członkiem organizacji, ale przede wszystkim jest 

członkiem ruchu”.13 Tak sformułowany pogląd stał więc już w pewnej opozycji 

do, wspomnianego wyżej, stanowiska NRH z 1922r.  

W 1926r., po VI Konferencji Programowej w Sromowcach, ogłoszono wraz 

z wymaganiami próby także minimalne warunki, jakie powinna spełniać kandydatka 

na drużynową. Osoba taka musiała: 

 mieć ukończone 17 lat, 

 posiadać odpowiedni poziom intelektualny, który wówczas rozumiany był jako 

wykształcenie na poziomie szkoły średniej, 

 posiadać odpowiedni poziom moralny, rozumiany jako zgodność postaw 

z wytycznymi Prawa Harcerskiego, 

 znajomość organizacji ZHP, 

 znajomość księgowości i zasad gospodarki majątkiem drużyny, 

 znajomość podstawowej literatury harcerskiej.14 

W 1936r. wymogi formalne dla kandydatek na drużynowe były podobne, jednak 

zmieniły się wymagania dotyczące poziomu intelektualnego: „wyrobienie umysłowe 

na poziomie gimnazjum zdobyte w pracy szkolnej lub drogą samowykształcenia” 

oraz pojawiło się wymaganie pełnienia wcześniej funkcji przybocznej lub zastępowej.15 

Wymogi wstępne dla kandydatek i kandydatów na drużynowych były więc w całej 

przedwojennej historii ZHP dość wysokie. Zanim jeszcze harcerz stał się kandydatem 

na drużynowego musiał znać dobrze sprawy wewnątrzorganizacyjne, ale przede wszystkim 

musiał reprezentować sobą wysoki poziom internalizacji wszystkich wartości i norm 

harcerskich. 

W sierpniu 1926r. na VI Konferencji Programowej w Sromowcach pracowano 

nad programem próby na drużynową, który ogłoszono – po dokładnym jego opracowaniu –

w listopadzie 1926r.16 Próbę na drużynową traktowano wtedy jako wstępny stopień 

                                                 
13 Kształcenie starszyzny harcerek, Warszawa 1936 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., 

dz. cyt., s.193. 
14 Rozkaz Naczelniczki L. 2 z dnia 16 listopada 1926, [w:] Wiadomości Urzędowe ZHP z 1926 r., s.37-39 

[podaję za:] I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.58. 
15 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.193-194. 
16 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.190. 
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instruktorski.17 Ale już niewiele później, w 1927r., próbie na drużynową nadano status próby 

funkcyjnej – nie instruktorskiej. Stan ten utrzymywał się do 1932r., kiedy to – jak podaje 

A. J. Grodecka – nowo zorganizowany Wydział Kształcenia Starszyzny nadał tej próbie status 

próby instruktorskiej.18 

Kolejne wymogi próby na funkcję drużynowego stawały się coraz bardziej sformalizowane 

i rozbudowane. W 1932r. W. Sosnowski postulował nawet rozbicie istniejącej próby jeszcze 

na dwa mniejsze etapy. „Program takiej próby musi obejmować jedynie minimum wymagań, 

bez których rzeczywiście prowadzenie drużyny jest niemożliwe. Dlatego tez proponuję 

rozdzielenie prób na dwie części: jedna dawałaby prawo prowadzenia drużyny – 

ale bez prawa prowadzenia obozu. [...] Byłbym skłonny do przyznawania prawa prowadzenia 

obozów dopiero podharcmistrzom.19 

W 1933r., jak wynika ze sprawozdania NRH, udało się harcerkom doprowadzić 

do sytuacji, w której drużyny albo były prowadzone przez harcerki z zamkniętą próbą 

na drużynową, albo przez harcerki, które miały taką próbę otworzoną i przeszły wcześniej 

obóz szkoleniowy dla drużynowych. Zrealizowano to w myśl zasady mówiącej, że drużyny 

mogły powstawać jedynie za zgodą właściwej komendy chorągwi, przy czym kandydatki 

na drużynowe miały zaczynać swą działalność od ukończenia odpowiedniego kursu 

dla drużynowych, prowadzenia zastępu próbnego, a w konsekwencji zamknięcia próby 

na drużynową już po odbytym szkoleniu i w trakcie prowadzenie drużyny próbnej.20 

Rzeczywista sytuacja w chorągwiach była mniej optymistyczna. Jeszcze w 1934r. 

w Chorągwi Lwowskiej Harcerek pojawiają się wytyczne z dodatkowymi wymaganiami 

dotyczącymi drużynowej. Zwracano w nich uwagę komendom hufców, że drużynowa 

bezwzględnie powinna być członkiem ZHP, a jeżeli nie ma odpowiedniej osoby 

do tej funkcji, to należałoby harcerkę chętną do prowadzenia drużyny skierować na kurs 

drużynowych.21 

Program próby drużynowej składał się wtedy z dwóch części: organizacyjno-

metodycznej i wymagań dotyczących rozwoju osobistego.22 W 1936r. wymagania próby 

na drużynową były następujące: 

„I. Dąży do ułożenia swego życia osobistego w myśl ideałów harcerskich.  

                                                 
17 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.58. 
18 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.164. 
19 „Harcmistrz”, maj 1932, nr 5, s.48. 
20 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.16. 
21 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.61. 
22 Tamże. 
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Osiąga i stale wyrabia w sobie:  

1) Uczciwość we wszelkich przejawach życia osobistego i zespołowego.  

2) Karność wewnętrzną i zewnętrzną.  

3) Czynny stosunek do zagadnień życia i pracy.  

4) Zdolność krytycznego przyswajania i użytkowania w drużynie zdobytych wartości.  

5) Poczucie odpowiedzialności za swoją pracę i współodpowiedzialności  za  zespół, 

w którym żyje.  

6) Wyrobienie społeczne i państwowe uświadomienie obywatelskie.  

7) Dostateczny poziom kultury, a mianowicie:  

a) kultury mowy,  

b) kultury współżycia z przyrodą,  

c) kultury współżycia z ludźmi,  

d) kultury zewnętrznej.  

8) Umiejętność organizowania własnego bieżącego życia. 

Wymienione cechy kandydatka zdobywa przez cały okres próby ze świadomością 

wymagań, stawianych instruktorce przez życie i organizację. 

II. Rozumie ważność i wychowawcze znaczenie całokształtu pracy harcerskiej. 

III. Zna ogólne zasady pracy zuchów, młodszych i starszych dziewcząt. 

IV. Posiada wyrobienie harcerskie w zakresie trzech prób organizacyjnych. 

V. Wykaże się umiejętnością organizowania pełnego życia harcerskiego zastępu lub drużyny 

w domu, w szkole, w drużynie oraz w obozie i na kolonii. 

VI. Posiada sprawność obozowniczki lub kierowniczki kolonii. 

VII. Wykaże się znajomością podstawowych podręczników harcerskich i zuchowych 

oraz umiejętnością posługiwania się literaturą specjalną. 

VIII. Zna cel i budowę ZHP według Organizacji Harcerek. Zna zarys historii skautingu 

i harcerstwa ze szczególnym uwzględnieniem ruchu żeńskiego. 

IX. Wykaże się umiejętnością prowadzenia księgowości i gospodarki drużyny. 

X. Przedstawi plan pracy mający na celu zrealizowanie przez drużynę wybranego założenia 

wychowawczego w określonym czasie”.23 

Wśród wymagań próby na drużynową nie było punktów dotyczących rozwoju fizycznego 

i stanu zdrowotnego kandydatów. Zdarzały się jednak sytuacje, kiedy problemy zdrowotne 

były barierą znacznie utrudniającą prowadzenie drużyny.24 

                                                 
23 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.193-194. 
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Wymagania postawione kandydatce na drużynową były więc wówczas dość wysokie. 

Potwierdza to także fakt, że w ciągu kolejnych lat można zauważyć we wszystkich 

chorągwiach Organizacji Harcerek „dużą ostrożność w przyznawaniu prób, co wyraża się 

stosunkowo małą liczbą przyznawanych prób w porównaniu do liczb uczestniczek obozów 

drużynowych”.25 Dzieje się tak, pomimo ciągle dużego zapotrzebowania na nowe kadry. 

Świadczyć to może o tym, że mimo presji sytuacji, dobór kandydatów do kadr harcerskich 

przeprowadzany był bardzo ostrożnie i starannie. 

W 1937r. zostaje opublikowana Instrukcja w sprawie próby drużynowego i wodza 

gromady zuchowej. Instrukcja ustala wymagania próby na poziomie minimalnym. Oprócz 

kilkunastu obowiązkowych pozycji wydawniczych – podręczników, regulaminów i prasy 

harcerskiej – próby na drużynowego i wodza gromady zuchowej zawierały następujące 

wymagania: 

„[...] B. przeprowadzi zbiórkę lub wycieczkę drużyny ew. fragment tych zajęć. 

C. Ułoży co najmniej trzymiesięczny program pracy drużyny i jednomiesięczny zastępu 

lub przedstawi wypełnione przez siebie „Zamierzenia drużyny” 

D. Zna książki administracyjne drużyny i potrafi je prowadzić; zna terminarz raportów i drogę 

służbową. 

E. Wie jak współpracować z rodzicami i szkołą.”26 

Instrukcja precyzowała także zasady przeprowadzania takich prób — „Dopuszczenie 

do próby podharcmistrza nie jest uzależnione od uprzedniego złożenia niniejszej próby 

[...] pożądane jest, by obok drużynowych i wodzów próbę odbywali także przyboczni, wzgl. 

zastępcy tak, aby w razie zmiany drużynowego lub wodza, brak odpowiedniego następcy 

nie powodował przerw w pracy drużyny lub gromady [...] dodatni wynik próby wpisuje się 

do książeczki służbowej i ogłasza w rozkazie komendanta chorągwi. Zaświadczenie można 

wydawać jedynie osobom nie posiadającym książeczki służbowej [...] praca drużyny harcerzy 

i gromady zuchów, których kierownicy nie złożą próby w wyznaczonym im terenie, musi być 

zawieszona, aż do czasu znalezienia odpowiedniego kierownika [...] w razie ustąpienia 

drużynowego lub wodza, zastępca, jeżeli nie jest instruktorem czy działaczem spośród 

harcerzy lub nie składał próby, może objąć drużynę lub gromadę jako tymczasowy kierownik;  

                                                                                                                                                       
24 Przykład tego podaje I. Kozimala cytując opinie wizytatorów drużyn: „Powodem rozmaitych braków 

w drużynie jest brak zdrowej i mającej czas drużynowej, - żadna jednak osoba mimo próśb nie chce przyjąć 
tego obowiązku na siebie a ta która jest, robi wprawdzie nadludzkie wysiłki w prowadzeniu pracy, lecz skutki 
jednak nie nadzwyczajne”. Zob. I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.133. 

25 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.57. 
26 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.85-86. 
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i otrzymuje termin złożenia próby, który nie może przekraczać 8 tygodni, gdyby zaś 

powyższy warunek nie został spełniony, praca drużyny lub gromady ulega zawieszeniu, 

[...] jeżeli osoba po próbie nie prowadzi drużyny lub gromady ani nie jest przybocznym wzgl. 

zastępcą przez okres 2 lat, a po upływie tego czasu ponownie ma prowadzić drużynę 

lub gromadę, wówczas hufcowy może zażądać powtórzenia próby”.27 

W przypadku drużynowych drużyn żeglarskich próbę drużynowego powinny przeprowadzać 

osoby mające stopień żeglarski.28 

Istotne jest, że do próby na drużynowego – a więc de facto do pełnienia funkcji drużynowego 

lub wodza gromady zuchowej – mógł być dopuszczony przez komendanta hufca nie tylko 

harcerz, ale również członek współdziałający.29 Dawało to na pewno większe możliwości 

pozyskania kadry, jednak istniało ryzyko, że podstawową funkcję wychowawczą mogły 

pełnić osoby o znacznie mniejszym od harcerzy poziomie internalizacji wartości i norm 

harcerskich. 

Instrukcja w sprawie próby drużynowego i wodza gromady zuchowej z 1937r. została 

zaktualizowana jako Załącznik Nr 2 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.14 z 10 października 

1938r. do pkt. 12b pod nazwą: Instrukcja w sprawie próby drużynowego. W stosunku 

do poprzedniej wersji treść instrukcji została pozostawiona bez większych zmian.30 

W 1938r. 90% drużynowych w Organizacji Harcerzy, którzy pełnili funkcje 

od 1 września tego roku, odbyło próbę drużynowego.31 Poziom kompetencji kierowników 

pracy harcerskiej w zależności od typów jednostek był jednak dość zróżnicowany. W 1938r. 

tylko 35% kierowniczek kręgów starszoharcerskich posiadało kwalifikacje zgodne 

z instrukcją – tj. minimum kwalifikacje drużynowej. Wynikało to, zdaniem władz, ze słabego 

kontaktu Starszego Harcerstwa z całością organizacji i skupianiu w kręgach raczej nowych 

ludzi niż doświadczonych instruktorów i starszych harcerzy.32 

Drużynowi wśród instruktorów i instruktorzy wśród drużynowych 

Pod koniec 1922r. wśród wszystkich drużynowych było zaledwie 30% mianowanych 

instruktorów. Nie był to odsetek znaczny, ale też niełatwo było zostać instruktorem ZHP. 

Skomplikowana była już sama procedura mianowania. Wnioski nominacyjne zgłaszały 

poszczególne komendy do Komisji Osobowej Głównej Kwatery, która badała same wnioski, 

                                                 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 Tamże. 
30 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.162. 
31 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.115. 
32 Tamże, s.233. 
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kwalifikacje kandydatów itp., a następnie przedstawiała swoją opinię Naczelnikowi, który 

z kolei zgłaszał swój wniosek do NZHP, gdzie drogą uchwały następowała nominacja, 

ogłaszana następnie w rozkazie NZHP.33 Od 1922r. część kursów instruktorskich 

organizowały chorągwie, jednak dalej prowadzenie prób instruktorskich odbywało się pod 

nadzorem GKM i pod kierunkiem jej delegata.34 

Władze naczelne zauważały zjawisko zmniejszania się odsetka instruktorów wśród 

drużynowych i postrzegały je w kategoriach problemu kadrowego. Pisano wówczas: 

„Rozumiejąc dobrze, iż opinia społeczna oceni pracę harcerską według jej wyników, należy 

ześrodkować wszelkie wysiłki w kierunku wzmocnienia tępa pracy i zwracać uwagę, 

by drużynowi, którzy pozostają w najbliższym i bezpośrednim kontakcie z chłopcami, 

zajmowali się – po spełnieniu swoich obowiązków zawodowych – przede wszystkim pracą 

w drużynie, a inne obowiązki podejmowali tylko wtedy, gdy i pracy w drużynie i tym nowym 

obowiązkom potrafią całkowicie zadośćuczynić.”35 W odniesieniu do uczestnictwa 

instruktorów w walnych zjazdach, w podobnym tonie o przodownikach tytularnych 

i podharcmistrzach rezerwy pisał w „Harcmistrzu” w 1925r. S. Sedlaczek.36 

Z kolei w 1926r. W. Nowak w artykule Jak podnieść poziom instruktorów tłumaczył 

to zjawisko niechęcią do pracy nad sobą i wyczerpaniem instruktorów: „Instruktorzy 

nie pracując nad sobą – sami wyczerpują się – więc wyczerpuje się ich zapas wiadomości 

wskutek ciągłego udzielania ich młodzieży harcerskiej – jednym słowem kończą się. 

Zaczynają wówczas szukać stanowisk mniej uciążliwych i absorbujących umysł, 

np. w Komendzie Hufca – jako jej personel kancelaryjny lub też urlopują się, wreszcie 

nadchodzi matura i wyjazd na studia. Tam jednostki tylko zgłaszają się do dalszej pracy, 

większość chodzi luzem; wreszcie, oddalając się od pracy – odpada całkiem od Harcerstwa.37  

To zjawisko wypalania się instruktorów harcerskich było dotkliwym problemem; 

szczególnie, jeśli dotyczyło ono młodych drużynowych, ponieważ całkowite zerwanie więzi 

z organizacją przez młodego człowieka – dobrze zapowiadającego się lidera ruchu 

skautowego – było dużą porażką ZHP z punktu widzenia rozwoju organizacji, jej polityki 

kadrowej, skuteczności systemu motywowania kadry oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 

                                                 
33 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
34 Tamże. 
35 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.11. 
36 „Harcmistrz”, kwiecień 1925, nr 4, s.39. 
37 „Harcmistrz”, maj 1926, nr 5, s.43. 
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Zgodnie z Rocznikiem z 1928r., celem kursów podharcmistrzowskich było 

przygotowanie „dobrych przybocznych, mogących prowadzić w razie potrzeby drużynę przy 

współpracy opiekuna”.38 Wynikałoby z tego, że stopień harcmistrza przeznaczony 

był w swych założeniach dla drużynowych. Jednak w 1928r. zaledwie 8,12% drużyn było 

kierowanych przez harcmistrzów i podharcmistrzów.39 Ten trend spowodował, że pojawiły 

się głosy sugerujące, że harcmistrzami nie mogą zostawać osoby, które nie prowadzą 

bezpośredniej działalności wychowawczej – „ogromne to pole pracy dla harcmistrzów 

i podharcmistrzów, z których niestety bardzo wielu nie pracuje w drużynach. Musimy 

zmienić ten stan i wyraźnie powiedzieć: kto nie bierze udziału w pracy wychowawczej, 

nie może być harcmistrzem i nie może mieć na kierunek tej pracy takiego wpływu, jaki 

należy się tym, co udział w niej biorą”.40 W 1929r. w samej Warszawie jedyna co dziesiąta 

męska drużyna harcerska była prowadzona przez harcmistrza.41 

W 1932r. A. Kamiński informował, że „w całej Polsce zaledwie siedmiu instruktorów robi 

w pracy zuchowej”.42 Natomiast Naczelnik Harcerzy – Antoni Olbromski pisał: „Rejestracja 

instruktorów za rok 1930 wykazała, że zaledwie 100 harcmistrzów, a więc niespełna 50% 

ogólnej liczby, wywiązało się ze swoich obowiązków instruktorskich; spośród nich około 

20% pracowało na terenie drużyn, reszta na komendach; są i tacy, którzy ograniczyli się 

do członkostwa w zarządach oddziałów. A reszta? Jak widzimy powiązanie harcmistrzów 

z pracą jest stanowczo niedostatecznie. A przecież oni właśnie przez udział w Zjazdach 

Walnych decydują o losach Związku [...]”.43 

W 1934r. 1831 drużyn, 1275 gromad zuchowych i 78 zrzeszeń starszoharcerskich 

prowadzili harcerze bez stopnia instruktorskiego. Główna Kwatery Harcerzy wystąpiła  

wówczas z wnioskiem o „takie ujęcie próby phm., by można było stopień 

ten rozpowszechnić. Zostałby wówczas zrealizowany postulat, by drużynowym 

był podharcmistrz”.44 

W 1936r. w Organizacji Harcerzy na 935 wodzów gromad zuchowych tylko ok. 4,8%  

było instruktorami (2,7% w 1935r.). Wśród drużynowych drużyn harcerskich odsetek 

ten wynosił 14,5% (11,4% w 1935r.). Stosunkowo najbardziej korzystnie sytuacja wyglądała 

w kręgach starszoharcerskich, w których ok. 32,6% kierowników posiadało stopnie 
                                                 

38 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1928, nr 7-8, s.27. 
39 Tamże. 
40 „Harcmistrz”, marzec-kwiecień 1929, nr 3-4, s.26. 
41 R. Kupper, dz. cyt., s.131. 
42 A. Kamiński, ABC Ruchu Zuchowego..., dz. cyt., s.84. 
43 A. Olbromski, Gawęda Naczelnika [w:] „Harcmistrz”, styczeń 1932, nr 1, s.4. 
44 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.27. 
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instruktorskie.45 Odsetek instruktorów wśród drużynowych w latach trzydziestych stopniowo 

więc wzrastał, jednak tempo wzrostu – choć zauważalne – nie było zbyt duże. Natomiast 

z pewnością sytuacja ta była postrzegana przez dużą część instruktorów i także przez władze 

naczelne jako ważny poblem i wymagający przeciwdziałania. 

1.1. Stopnie instruktorskie 

1.1.1 Zmiany systemu stopni instruktorskich 

Po powstaniu Naczelnej Rady Harcerskiej 11 listopada 1918r., podczas Zjazdu 

w Lublinie, Naczelnictwo ZHP wydało Przepisy o starszyźnie harcerskiej rozkazem 

L.3 z 1 sierpnia 1919r. przyjmując dwa stopnie instruktorskie: przodownika  (zwanego 

później przewodnikiem) i podharcmistrza.46 Wprowadzenie kilkustopniowego systemu stopni 

instruktorskich i związanego z nim systemu kształcenia starszyzny było dorobkiem 

harcerstwa, który znacznie odbiegał od wzorów zagranicznych.47 

Na podstawie upoważnienia IV Zjazdu NRH, w styczniu 1920r. NZHP w rozkazie L.29 

z 25 czerwca 1920r. wydało Ogólny Regulamin Wewnętrzny, który stał się pierwszym 

dokumentem tego typu, obowiązującym w całym ZHP. Ustalił on dwa stopnie instruktorskie: 

harcmistrza i podharcmistrza oraz stopień kandydata na instruktora – przodownika. 

Regulamin ten wszedł w życie po formalnym przeprowadzeniu połączenia organizacji 

dzielnicowych na mocy rozkazu NZHP L.5 z 27 I 1921r.48 

Za postawę przy opracowywaniu tego systemu przyjęto, jak podaje J. Kamińska, analizę 

angielskich stopni instruktorskich oraz dotychczasowe wymagania stosowane w różnych 

dzielnicach Polski. Wykorzystano więc doświadczenia nie tylko rodzime, ale też i innych 

organizacji skautowych. Rozważano wprowadzenie dwóch lub trzech stopni instruktorskich. 

Ostatecznie zdecydowano się na stopnie przodownika, podharcmistrza i harcmistrza.49 Próba 

harcmistrzowska mogła mieć specjalizację ogólnowychowawczą lub sprawnościową.50 

Wtedy też rozpoczął się stopniowy, ale konsekwentny wzrost liczebności instruktorów.51 

Lista pierwszych podharcmistrzów i harcmistrzów została przez NRH przekazana 

do mianowania Zjazdowi Walnemu w 1920r., a jesienią została ogłoszona pierwsza lista 

                                                 
45 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.139. 
46 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny [w:] „Harcmistrz”, wrzesień 1926, nr 9, s.75-76. 
47 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.37. 
48 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny..., dz. cyt., s.75-76. 
49 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.48-49. 
50 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.164. 
51 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.67. 
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podharcmistrzów i podharcmistrzyń, zatwierdzona na V Zjeździe NRH, która zawierała 

nazwiska 60 kobiet i 78 mężczyzn.52 Duża część osób z tej listy pełniła do 1939r. 

najistotniejsze funkcje w ZHP.53 

Kolejne regulaminy, jak twierdził S. Sedlaczek, cechowała większa „ścisłość i jasność 

w porównaniu z dawniejszymi”.54 W rozkazie NZHP L.17 z 1 czerwca 1924r. ogłoszono 

już dość precyzyjne wymagania na męskie stopnie instruktorskie, które obowiązywały jedynie 

w harcerstwie męskim.55 Zaś w 1926r. nastąpiło opracowanie i zatwierdzenie oficjalnej próby 

na drużynową.56  

W tym samym roku w kwietniu na VI Zjeździe Walnym pojawiła się uchwała, która 

„znosi dwustopniowość szarży instruktorskiej. Pozostaje jeden stopień instruktorski, 

tj. harcmistrz oraz próbny stopień – podharcmistrz”.57 Stopień podharcmistrza był rozumiany 

jako tożsamy z próbą na drużynowego.58 Wkrótce po tym VII Konferencja Programowa 

w Różance w 1927r. opowiedziała się jednak za trójstopniowym systemem stopni 

instruktorskich. Przy czym próbę na drużynową uznano wtedy jako próbę funkcyjną, 

a nie instruktorską.59 Dopiero w 1932r. próba na drużynową na nowo stała się próbą 

instruktorską.60 W Organizacji Harcerzy próba na drużynowego pozwalała prowadzić drużynę 

lecz nie byłą stopniem instruktorskim.61 

Skutkiem sprzeciwu instruktorów na konferencji w Różance, kolejny Zjazd Walny 

uchwalił w kwietniu 1927r. reasumpcję postanowień VI Zjazdu Walnego w sprawie stopni 

instruktorskich.62 Na Zjeździe pojawił się także pomysł wyodrębnienia dodatkowej kategorii 

instruktorów Starszego Harcerstwa, mających prawa członków czynnych ZHP.63 

                                                 
52 K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz, Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego mianowani 

w latach 1920-1949, Kraków 2006, s.8. 
53 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.157 oraz J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.41. 
54 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny..., dz. cyt., s.75-76. 
55 Tamże oraz K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz, dz. cyt., s.8. 
56 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.67. 
57 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie 10-11 kwietnia 

1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.79. 
58 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny..., dz. cyt., s.75-76. 
59 W innych opracowaniach można się spotkać z opisywaniem ówczesnej próby na drużynową jako „wstępny 

stopień instruktorski”, co jednak nie wydaje się do końca słuszne. Por. I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., 
dz. cyt., s.59 oraz J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.63-64. 

60 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.164. 
61 K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz, dz. cyt., s.8. 
62 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.24. 
63 Tamże, s.51. 
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Prace nad nowym system stopni instruktorskich zostały podjęte na nowo i ostatecznie 

pod koniec roku rozkazem NZHP L.19 z 7 grudnia 1927r. władze naczelne wprowadziły 

zmiany w Ogólnym Regulaminie Wewnętrznym ZHP.64  

Rozkazem tym starszyzna harcerska została zdefiniowana jako ogół wszystkich członków 

czynnych ZHP. W skład starszyzny wchodzili harcmistrzowie i działacze harcerscy. 

Przy czym wprowadzono dwa stopnie harcmistrzowskie: harcmistrza i harcmistrza 

Rzeczypospolitej.65 

Zgodnie z Regulaminem wszyscy członkowie czynni, a więc zarówno harcmistrzowie 

jak i działacze, winni byli składać pisemne „zobowiązanie członka czynnego”, poświadczone 

własnym podpisem o następującej treści: 

„Stwierdzam, że do grona Starszyzny Związku harcerstwa Polskiego wstępuję z całą 

świadomością praw i obowiązków organizacyjnych, jakie przyjmuję oraz w pełni poczucia 

odpowiedzialności za swą pracę. Pracować będę w myśl karności harcerskiej i zawsze przede 

wszystkim dobro powierzonej sobie młodzieży mając na względzie. Gdziekolwiek się znajdę, 

będę się starał brać udział w pracy ZHP i nie porzucę powierzonego sobie stanowiska, zanim 

się nie wywiążę z obowiązków, które z niego wynikają”.66 

Dodatkowo Regulamin zezwalał osobom w stopniu podharcmistrza wchodzić w skład 

komend hufców i chorągwi.67 Wynika z tego, że udział w harcerskich władzach regionalnych 

i lokalnych był zarezerwowany tylko dla podharcmistrzów, harcmistrzów i ewentualnie 

działaczy harcerskich. 

Tym samym dokumentem wprowadzono radykalne zmiany w nazewnictwie stopni 

instruktorskich. We wszystkich regulaminach i przepisach słowo przodownik zastąpiono 

słowem podharcmistrz, harcmistrz słowem harcmistrz Rzeczypospolitej (hm. RP).68 Osoba 

realizująca więc wymagania na przewodnika stawała się nowym podharcmistrzem. Osoba 

posiadająca stopień podharcmistrza uznawana zostawała za posiadająca stopień harcmistrza,69 

przez co dotychczasowy, dość ekskluzywny, stopień harcmistrza stał się bardziej dostępny. 

                                                 
64 Pewną niejasność tych wydarzeń wprowadza W. Błażejewski. Jego tekst sugerować może, że zmiany 

w systemie stopni zostały wprowadzone przez Główne Kwatery przed VII Zjazdem Walnym, który znosił 
uchwałę o „dwustopniowości szarży instruktorskiej” poprzedniego Zjazdu. Jednak zmiany w regulaminie 
wewnętrznym, dotyczące stopni instruktorskich, wprowadzono w grudniu 1927r., czyli pomiędzy VI Zjazdem 
Walnym (kwiecień 1926r.) a VII Zjazdem Walnym (kwiecień 1927r.). Por. W. Błażejewski, Z dziejów 
harcerstwa..., dz. cyt., s.200. Nieprecyzyjnie podaje także datę tych zmian J. Kamińska pisząc o grudniu 
1928r. Por. J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.100. 

65 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.1. 
66 Tamże. 
67 Tamże. 
68 Analogicznie nazwy żeńskie. Zob. „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.1. 
69 Zob. np. J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.16. 
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Dotychczasowym harcmistrzom przyznano stopień harcmistrza RP, który był bardziej 

wyróżnieniem honorowym w uznaniu zasług dla ruchu harcerskiego, niż kolejnym progiem 

rozwoju instruktorskiego. Przemawia za tym fakt, że harcmistrzami Rzeczypospolitej zostali 

mianowani: H. Glass, A. Heidrich, T. Maresz, ks. J. Mauersberger, P. Olewiński, E. Piasecki, 

S. Sedlaczek i T. Strumiłło.70 W organizacji żeńskiej — J. Falkowska, H. Gepnerówna, 

O. Małkowska i M. Wocalewska. A więc harcmistrzami RP mianowano w okresie 

międzywojennym w sumie tylko 11 osób. Choć, jak podaje W. Błażejewski, regulamin próby 

na stopień harcmistrza Rzeczypospolitej ogłoszony został w roczniku harcerskim z roku 1928, 

to dalszych jednak mianowań nie było.71  

Próba na drużynową została ostatecznie zinterpretowana jako „wstępny stopień 

instruktorski”.72 Programy nowych prób – dwustopniowego systemu stopni instruktorskich – 

podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich zostały opracowane i zatwierdzone w 1930r.73 

Próby na te stopnie zostały ogłoszone rozkazem Naczelniczki Harcerek L.5 z 14 maja 

1930r.74 Jak informuje J. Kamińska, „w tymże roku ukazał się w »Skrzydłach« artykuł 

pt. Nowe próby instruktorskie, w którym podnoszono, iż właściwie winny być trzy stopnie 

instruktorskie i włączyć do nich należy drużynową po próbie na pierwszym miejscu, a więc: 

I – drużynowa po próbie, II – podharcmistrzyni, III – harcmistrzyni”.75 

W 1934r. GKH-k opracowała i rozesłała, jako próbne, kolejne projekty prób 

podharcmistrzowskich i harcmistrzowskich oraz komentarz do nich.76 Natomiast w 1935r. 

w Organizacji Harcerek nastąpiło przeredagowanie projektów prób harcmistrzowskich 

i podharcmistrzowskich w myśl wyników rozważań Konferencji Komendantek Obozów 

Starszyzny.77 W styczniu 1936r. obradowała XIII Konferencja Instruktorek, która 

dyskutowała nad potrzebą precyzowania wymagań etycznych w tekstach prób 

instruktorskich.78 

W następnych latach władze naczelne ZHP niezmiennie opowiadały 

się za dwustopniowością systemu stopni instruktorskich. Cała akcja szkoleniowa Wydziału 

Kształcenia Starszyzny GKH-y opierała się na zasadzie, że stopień podharcmistrza 

                                                 
70 Odznaką stopnia harcmistrza RP była biało-czerwona podkładka pod Krzyżem Harcerskim. 

Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.153. 
71 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.200. 
72 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
73 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.124. 
74 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.100. 
75 Tamże, s.100-102. 
76 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.114. 
77 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.147. 
78 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.76. 
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przeznaczony jest dla kierowników pracy kręgów starszoharcerskich, drużyn harcerskich 

i gromad zuchowych, zaś stopień harcmistrza jest potwierdzeniem należytego przygotowania 

kandydatów do kierowania pracą hufca lub wyższych szczebli struktury.79 Dlatego też GKH-y 

deklarowała chęć upowszechnienia stopnia podharcmistrzowskiego wśród harcerzy w wieku 

18-21 lat – zwłaszcza wśród kierowników podstawowych jednostek harcerskich.80 W 1937r 

przestał obowiązywać stopień „instruktora zuchowego”, który został zastąpiony stopniem 

„podharcmistrza (lub ew. działacza) – instruktora zuchowego”.81 

Warto zauważyć, że projekt programu żeńskiej próby podharcmistrzowskiej 

opracowany został przez uczestników IX Kursu Podharcmistrzowskiego Szkoły 

Instruktorskiej na Buczu, a dodatkowy komentarz do programu wypracowały kolejne, 

pracujące nad tym projektem, konferencje starszyzny. Projekt programu żeńskiej próby 

harcmistrzowskiej opracowały same instruktorki Szkoły Instruktorskiej.82 

1.1.2 Warunki oraz wymagania prób na poszczególne 
stopnie instruktorskie i ich rola. 

Ewolucja wymagań prób instruktorskich 

Pierwsze oficjalne warunki zostania instruktorem harcerskim jeszcze przed 

utworzeniem ZHP zostały podane w „Skaucie” Nr 11 z 15 marca 1912r. Czytamy w nich: 

„1.  Instruktor musi w możliwie doskonały sposób odpowiadać swym życiem zasadom prawa 

skautowego i musi posiadać zdolności pedagogiczne w myśl intencji skautingu.  

Uwaga: Kandydat do egzaminu instruktorskiego musi, m.in. być świadomym 

i zdeklarowanym abstynentem od alkoholu i tytoniu. 

2.  Instruktorem może zostać ten, kogo poleci przynajmniej dwóch  egzaminatorów  

Związkowego Naczelnictwa Skautowego   lub  innych instruktorów do przyjęcia w poczet 

instruktorów. Polecenia te mogą nastąpić na podstawie dobrej znajomości kandydata, 

ze szczególnym uwzględnieniem § 1. 

3.  Kandydatura musi być zaopiniowana przez wydział danego gniazda (sokolego) względnie 

przez Miejscowe Naczelnictwo Skautowe. 

4.  Kandydat na instruktora musi zdać egzaminy skautowe instruktorskie. 

5. Do egzaminów instruktorskich dopuszczony może być tylko ten, kto uzyskał stopień 

harcerza (skauta I kl.). 
                                                 

79 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.140. 
80 Tamże, s.139. 
81 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.26. 
82 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.40. 
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6.  Instruktorów mianuje Zw.N.Sk. [...]”.83 

Z kolei na terenie byłej Kongresówki obowiązywały w 1917r. następujące Warunki 

zostania harcmistrzem: 

„1. Harcmistrz winien zachować prawo harcerskie. 

2. Harcmistrz musi rozumieć podstawy moralne i wychowawcze ruchu harcerskiego 

i posiadać dostateczną stałość i energię do skutecznego prowadzenia pracy. 

3. Harcmistrz winien posiadać siłę fizyczną dostateczną, aby podołać wycieczkom 

i ćwiczeniom i być dla chłopców nie tylko wyobrażeniem wyrobienia moralnego, 

ale i fizycznego. 

4. Kandydaci na harcmistrzów poddają się egzaminom harcmistrzowskim. 

Uwaga. Chłopcy, kandydaci na harcmistrzów, którzy służyli uprzednio w drużynach 

i posiadają stopień I-szy, oraz skończone 17 lat, składają egzamin uzupełniający; ludzie 

starsi (po 21r. życia), pragnący pracować w charakterze instruktorów, nie są obowiązani 

do odbywania prób harcerskich poszczególnych stopni. 

[...]”. 84 

Natomiast przepisy o instruktorach harcerstwa na Rusi i w Rosji zostały ogłoszone 

w styczniu 1919r. i zawierały warunki następujące: „Instruktorem może być każdy Polak 

(Polka), który mając nie mniej jak 18 lat wieku, zda przepisany przed Naczelnictwem 

Harcerskim w Kijowie egzamin na instruktora skautowego, oświadczy chęć czynnego udziału 

w Ruchu skautowym polskim, oddając się w tej dziedzinie do rozporządzenia polskich władz 

skautowych i zostanie przez Naczelnictwo Instruktorem mianowany. [...]”.85 

Jak podaje J. Kamińska, na przełomie 1918r. i 1919r. odbyła się konferencja 

instruktorów i instruktorek w Staszowie, na której opracowano Wymagania przy mianowaniu 

instruktorów harcerskich. 86  

Do wymagań próby należało:  

1) mieć skończonych 18 lat,  

2) posiadać co najmniej drugi stopień harcerski,  

3) wykazać umiejętność postępowania z młodzieżą przez znajomość teorii harcerstwa 

jako ruchu wychowawczego oraz odbycie co najmniej półrocznej praktyki w drużynie,  

4) znać historię skautingu i harcerstwa,  

                                                 
83 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny..., dz. cyt., s.75-76. 
oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.36. 
84 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny..., dz. cyt., s.75-76. 
85 Tamże. 
86 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.47. 
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5) opracować plan kolonii, obozu wędrownego,  

6) znać się na technice harcerskiej.  

Kwalifikacje na instruktorkę musiały być stwierdzone na letnim kursie w obozie 

harcerskim.87 

Na początku lat dwudziestych krótko funkcjonował trzystopniowy system stopni 

instruktorskich. Pierwszym stopniem był stopień przodownika (przewodnika). W 1924r. 

warunki otwarcia próby przodownikowskiej były następujące:  

 „dwa lata służby w drużynie, z tego pół roku na stanowisku wychowawczym (zastępowy, 

przyboczny, drużynowy); 

 prowadzenie obozu stałego co najmniej 14-dniowego dla 2 zastępów po kierunkiem 

starszego instruktora lub opiekuna; 

 wycieczka lub obóz wędrowny zastępu (6-8) chłopców co najmniej 7 dniowy”.88 

Pojawiły się także potrzeby uzupełnienia wymagań prób instruktorskich wymaganiami 

ściśle metodycznymi danych grup wiekowych. W 1931r. np. funkcjonowały próby 

instruktorów zuchowych, zawierające w sobie podstawowe wymagania potrzebne 

do samodzielnego prowadzenia gromady zuchowej.89 Rok później opracowano projekt trzech 

stopni prób zuchmistrzów, który jednak nie wszedł w życie.90 

W 1934r. władze harcerskie miały pełną świadomość, że stopnie instruktorskie 

zdobywane są na ogół w wieku późniejszym niż ten przewidziany wymaganiami prób –

 „w myśl teoretycznych założeń stopień phm. zdobyć należy w wieku 18-21 lat, stopień hm. 

po 21 roku życia”. Tymczasem podharcmistrzowie w wieku 18-21 lat byli rzadkością, jak 

również harcmistrzowie poniżej 24 lat”.91 

Pierwsze wymagania prób instruktorskich były więc niezbyt rozbudowane – zamykały 

się w kilku ogólnych punktach. Pozostawiało to możliwość różnorodnej interpretacji 

wymagań i tym samym różnego poziomu wyszkolenia osób o tych samych stopniach 

instruktorskich. Niejako oczywistym wymaganiem – często nawet nie zapisywanym wprost – 

w stosunku do przyszłych instruktorów, był wymóg odpowiedniego poziomu przyswojenia, 

akceptacji i realizowania w codziennym życiu wartości i norm harcerskich. Z czasem 

wymagania prób stawały się coraz bardziej rozbudowane i szczegółowe. 

                                                 
87 Tamże. 
88 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.34-37. 
89 Rozkaz Naczelnika GKM L.8 z 10 września 1931r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień-październik 1931, nr 9-10. 
90 „Harcmistrz”, wrzesień 1932, nr 9, s.101. 
91 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.26. 
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Próby harcmistrzowskie 

W wymaganiach na stopień harcmistrza, zawartych w 1917r. przez M. Schreibera 

i E. Piaseckiego w Harcach młodzieży polskiej, znalazły się następujące punkty: 

1) „Harcmistrz musi w możliwie doskonały sposób odpowiadać swym życiem 

zasadom prawa harcowego i musi posiadać zdolności wychowawcze w myśl zadań 

harcerstwa. Uwaga: Kandydat do egzaminu harcmistrzowskiego musi, między 

innymi, być świadomym i zadeklarowanym abstynentem od alkoholu i tytoniu. 

2) Harcmistrzem może zostać ten, kogo poleci przynajmniej dwóch egzaminatorów 

Związkowego Naczelnictwa Harcowego lub innych harcmistrzów do przyjęcia 

w poczet harcmistrzów. Polecenia te mogą nastąpić na podstawie dobrej znajomości 

kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem pkt.1. 

3) Kandydatura musi być zaopiniowana przez wydział danego gniazda, względnie 

przez miejscowe Naczelnictwo Harcowe. 

4) Kandydat na harcmistrza musi zdać egzaminy harcmistrzowskie. 

5) Do egzaminów tych dopuszczonym być może tylko ten, kto uzyskał stopień ćwika 

(harcerza, skauta I klasy). 

6) Harcmistrza mianuje Związkowe Naczelnictwo Harcowe”.92 

Według Wymagań przy mianowaniu instruktorów harcerskich,  opracowanych 

na konferencji w Staszowie na przełomie 1918 i 1919r., stopień harcmistrza mógł uzyskać 

„każdy członek ZHP, który swą pracą przyczynił się wybitnie do rozszerzenia i pogłębienia 

wychowania harcerskiego i dowiódł, że może brać udział w kierowaniu ruchem 

harcerskim.”93 

W 1924r. harcmistrzem mógł zostać: „HR na samodzielnym stanowisku w społeczeństwie 

lub ustalony w zawodzie i zaawansowany w życiu społecznym”.94 Wymogi próby 

przy mianowaniu były następujące: 

„a) studia pedagogiczne lub kurs teoretyczny i praktyczny przy Instytucie Pedagogicznym, 

kurs wychowania fizycznego lub praca pisana z dziedziny wychowania; 

b) dowód kultury wychowawczej przez dłuższą, owocną pracę na samodzielnym wyższym 

stanowisku organizacyjnym (np. komend. chorągwi), przez prowadzenie kursu 

instruktorskiego; 

                                                 
92 W punkcie siódmym znajdowały się szczegółowe warunki egzaminów, które można było uzyskać 

po zgłoszeniu się do Związkowego Naczelnictwa Skautowego. Zob. M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.44. 
93 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.58. 
94 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.34-37. 
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c) samodzielna praca pisana z jednego z działów wiadomości instruktorskich: technika, teoria 

harcerstwa, historia harcerstwa, organizacja harcerstwa lub jako sprawozdanie z pracy 

organizacyjnej lub wychowawczej przez siebie prowadzonej; 

d) znajomość dokładna zasad i metod pracy najważniejszych organizacji skautowych innych 

narodów oraz stosunków międzynarodowych skautowych; 

Uwaga: w razie szczególnie pomyślnego zadośćuczynienia wymaganiom punktów „b” i „c” – 

niespełnienie warunków punktu „a” może nie stanowić przeszkody w mianowaniu 

harcmistrzem, a punkt „d” może być ograniczony do jednej organizacji zagranicznej 

e) co najmniej 5 lat podharcmistrzostwa czynnego”.95 

Wysokimi wymaganiami na stopień harcmistrza starano się wyłowić elitarną kadrę 

organizacji i uczynić ją głównymi decydentami w sprawach harcerskich. Jak informuje 

S. Sedlaczek: „chodziło mianowicie o to, aby spośród instruktorów wybrać naprawdę elitę, 

najmocniejszych, najbardziej wytrwałych, najbardziej wyrobionych działaczy – i tej elicie, 

przyznać specjalne stanowisko w organizacji, przyznać wpływ bezpośredni na jej kierunek, 

powierzyć dbałość o wysoki poziom i ciągłość pracy, o poziom zwłaszcza etyczny, 

patriotyczny i pedagogiczny całej starszyzny.”96 Także w sprawozdaniu z lat 1918-1920r. 

we fragmencie o stopniach harcerskich NRH zwracała uwagę, że „chcąc zerwać 

z dyletantyzmem – musimy domagać się, aby instruktorzy harcerscy dbali o nabywanie 

i uzupełnianie potrzebnych wiadomości”.97 W konsekwencji wielu wybitnych harcmistrzów 

i harcmistrzyń jeszcze przed 1939r. mogło wykazać się stopniami naukowymi z dziedzin 

związanych z wychowaniem dzieci i młodzieży – i tak np. hm. Ewa Grodecka w 1931r. 

uzyskała doktorat z historii wychowania na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.98 

I Konferencja Instruktorska w Brześciu, obradująca w styczniu 1923r., uchwaliła 

następującą opinię: „Urzeczywistnienie zamierzeń Harcerstwa zależy przede wszystkim 

od pozyskania dla pracy harcerskiej i wyrobienia instruktorów i harcmistrzów: 

a) dających przykład życia w myśl prawa i przyrzeczenia harcerskiego; 

b) świadomych celu do którego dążą, jasno zdających sobie sprawę z tego, jaki typ chcą 

wychować; 

c) pracujących  wytrwale nad sobą, nad poznaniem potrzeb ciała i duszy młodzieży, 

nad opanowaniem środków i metod wychowawczych systemu Baden-Powella; 

                                                 
95 Tamże. 
96 S. Sedlaczek, Historia stopni starszyzny..., dz. cyt., s.75-76. 
97 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.8. 
98 M. Miszczuk (red.), dz. cyt., s.16. 
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d) celowo i metodycznie wykorzystujących cały bogaty i wszechstronny zasób tych 

środków i metod w praktycznej pracy z młodzieżą; 

e) nie zrażających się trudnościami, jakie im życie  i bliźni stawiać będą na drodze, 

idących przez życie z pogodą w sercu, pieśnią na ustach i znaczących drogę życia 

dobrymi czynami; 

f) stojących na straży godności Harcerstwa i grona starszyzny harcerskiej, solidarnych 

wzajemnie i braterstwa ogniwem związanych, szanujących organizację i władze 

harcerskie, trwających przy nich „w dobrej i złej doli; w krytyce ostrożnych, surowych 

dla siebie, sprawiedliwych dla innych.”99 

W 1930r., jak podaje J. Kamińska, harcmistrzynią mogła zostać „podharcmistrzyni 

pełnoletnia (wówczas 21 lat), która bierze udział w pracy wychowawczej, czynnie interesuje 

się sprawami ZHP”.100  

W 1936r. pojawiły się już bardzo precyzyjne wymogi próby harcmistrzowskiej: 

„Harcmistrzyni jest czynnym członkiem ZHP, współodpowiedzialnym za stan i rozwój 

Organizacji Harcerek. Jej rola członka czynnego przekracza ramy organizacyjne, jest bowiem 

harcmistrzyni tym człowiekiem, który najbardziej ze wszystkich członków ZHP zdolny jest 

realizować w życiu swoim i innych zasady Prawa Harcerskiego [...]. Harcerskość 

harcmistrzyni nie wypływa już tylko z wieloletnich przyzwyczajeń, ani z szukających ujścia 

aktualnych pragnień. Harcerskość ta weszła już w krew człowieka wychowanego 

w harcerstwie i zaprawionego do harcerskiej służby instruktorskiej i znalazła oparcie w jego 

woli i głębokim przemyśleniu rzeczy. Stosunek harcmistrzyni do harcerstwa nie może być 

przypadkowy, zmienny, nieprzemyślany, interesowny, zadaniem jej bowiem, i to zadaniem 

jednym z najpoważniejszych, jest współudział w dalszej rozbudowie naszego ruchu”. 101 

Wymagania próby harcmistrzowskiej z 1936r. były także bardziej szczegółowe 

i rozbudowane: 

„A. Wymagania ogólne 

Podharcmistrzyni, 3 lata próby w pracy102, wykształcenie – minimum średnie, wiek minimum 

23 lat, pożądany kurs harcmistrzowski. 

B. I. Wewnętrzna postawa instruktorska – posiada i dalej rozwija i gruntuje: 

                                                 
99 List okólny GKM L.2 z 5 lutego 1923 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.11. 
100 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.100-102. 
101 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.196-197. 
102 Czasami można spotkać w opracowaniach wymagania tylko 2 lat stażu.  

Por. A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.196-197. 
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a) Własną prawdę wewnętrzną, umiejętność i odwagę wypowiadania jej wobec grona 

instruktorskiego i wobec otoczenia. 

b) Uczciwość przejawiającą się przez 

- krytyczny stosunek do samej siebie, swych przekonań i swego postępowania, 

- odporność na niezgodne z prawem harcerskim wpływy zewnętrzne. 

c) Karność wewnętrzną instruktorską i obywatelską. 

d) Poczucie odpowiedzialności za swoją harcerską i instruktorską postawę wobec życia 

społecznego i państwowego. 

II. Podnoszenie poziomu intelektualnego i kulturalnego, wyrażającego się przez: 

a) Umiejętność realizowania w życiu swych zainteresowań i zamiłowań. 

b) Utrzymanie wysokiego poziomu własnej kultury i zainteresowania się dorobkiem 

kulturalnym świata. 

c) Tworzenie i pogłębianie własnego poglądu w stosunku do życia, stałą kontrolę 

i pogłębianie tego poglądu. 

d) Umiejętność wypowiadania się w mowie i na piśmie. 

e) Znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 

III. Podnoszenie poziomu wyrobienia obywatelskiego, wyrażającego się przez: 

a) Czynny stosunek do obowiązków obywatelskich. 

b) Umiejętność zorganizowania akcji społecznej i znajomość form pracy zespołowej. 

c) Wyraźne stanowisko wobec kwestii społecznych i obywatelskich, nie budzących 

wątpliwości z punktu widzenia Prawa Harcerskiego. 

IV. Instruktorska postawa wobec harcerstwa, jako systemu życia i wyrazu tego systemu 

w Organizacji, wyrażająca się przez: 

a) Współodpowiedniość za programy stosowane w pracy Harcerstwa Żeńskiego. 

b) Twórczy stosunek do pracy instruktorskiej, dzielenie się z gronem instruktorskim – 

własnym dorobkiem. 

c) Posiadanie specjalności instruktorskiej i konkretny dorobek w jej zakresie. 

d) Udział w kształceniu starszyzny, np. prowadzenie zastępu drużynowych. 

e) Znajomość grona instruktorskiego i czynny udział w jego życiu (drużyny instruktorskie, 

konferencje, obozy GKH). 

f) Czynny stosunek wobec zagadnień aktualnych w Organizacji Harcerek w kraju 

i zagranicą. 

g) Znajomość danych faktycznych, dotyczących Organizacji Harcerzy, wspólnych podstaw 

obu Organizacji i różnic. 
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V. Gotowość do wzięcia udziału w skautowym życiu międzynarodowym wyrażająca się 

przez: 

a) Orientowanie się w historii i stanie obecnym skautingu (rodzaje organizacji, stosunki 

liczbowe, stosunek do organizacji męskich). 

b) Znajomość organizacji życia międzynarodowego żeńskiego, znajomość zagadnień 

aktualnych w skautingu żeńskim. 

c) Orientowanie się w podobieństwach i różnicach programowych, metodycznych itp. 

zachodzących w pracy polskiej i w poszczególnych organizacjach zagranicznych.” 103 

 „Harcmistrzynią zostać może podharcmistrzyni po minimum 2-letniej (od czasu mianowania 

podharcmistrzynią) próbie pracy, mająca co najmniej średnie wykształcenie i wiek minimum 

23 lata. Wymagania szczegółowe dotyczą wewnętrznej postawy instruktorskiej, posiadania, 

rozwijania i gruntowania cech nabytych w dotychczasowej pracy harcerskiej, a opartych, 

czy też związanych z Prawem Harcerskim, następnie podnoszenia poziomu intelektualnego 

oraz wyrobienia obywatelskiego, instruktorskiej postawy wobec harcerstwa i gotowości 

do wzięcia udziału w skautowym życiu międzynarodowym. [.. .]”.104  

Próba harcmistrzowska stanowiła więc prawdziwe wyzwanie tym bardziej, że kandydat 

na harcmistrza musiał wykazać się, przedstawić i poddać krytyce innych instruktorów 

konkretny dorobek swej dotychczasowej pracy instruktorskiej. Oczywiście przyszły 

harcmistrz musiał móc wykazać się zarówno nienaganną służbą w charakterze instruktora, jak 

i realizowaniem idei harcerskich w całym swoim życiu prywatnym, rodzinnym i zawodowym. 

Próby podharcmistrzowskie 

We wnioskach II Zjazdu Walnego, przekazanych NRH do wykorzystania, znalazł 

się postulat uwzględnienia w próbie instruktorskiej na stopień podharcmistrza wymagań 

próby na stopień Harcerza Rzeczypospolitej.105 Dlatego prawdopodobnie wymagania próby 

podharcmistrzowskiej z czerwca 1924r. uwzględniają to w swojej treści. Oprócz zawartych 

w próbie podharcmistrzowskiej wymagań na stopień HR, znalazły się następujące warunki: 

 „warunki osobiste – człowiek osiadły, pożądane, niemal niezbędne, własne stanowisko 

w społeczeństwie: nauczyciel, ksiądz, ustalony w zawodzie pracownik handlowy, 

czy biurowy, samodzielny rzemieślnik, rolnik, pracownik fabryczny, w ostateczność 

(ostateczność ze względu na przejściowość zamieszkania w danym środowisku) student; 

 wiek co najmniej 21 lat; 
                                                 

103 Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.2 z 15 lutego 1936r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.37. 
104 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.196-197. 
105 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.69. 
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 drużynowy samodzielny”.106 

W 1926r. osoba posiadająca stopień „przodownika” mógła być mianowana 

„podharcmistrzem” – „przed upływem dwóch lat od daty mianowania przodownikiem, 

o ile został mianowany już jako starszy pracownik harcerski, przed nominacją 

na przodownika zajmował dłuższy czas stanowisko wychowawcze (drużynowy, przyboczny, 

zastępowy) i dzięki kwalifikacjom osobistym zasługuje na wcześniejsze mianowanie 

go podharcmistrzem. Każdorazowy przypadek musi być należycie umotywowany 

przy przedstawieniu kandydata do nominacji.”107 

W latach 1928-1930, po przeprowadzeniu dyskusji w gronie instruktorskim, 

wprowadzono zmiany w wymaganiach prób na stopnie podharcmistrzyni i harcmistrzyni. 

Od wszystkich instruktorek i instruktorów stale wymagano postępowania zgodnego z Prawem 

i Przyrzeczeniem.108 Według instrukcji z 1930r. podharcmistrzynią mogła zostać harcerka 

po próbie na drużynową, która: 

 miała ukończonych 18 lat; 

 zdobyła stopień przewodniczki; 

 ukończyła kurs drużynowych; 

 przez rok prowadziła pracę w drużynie, jako drużynowa lub przyboczna; 

 zdała sprawozdanie ze swojej pracy, porównując ze sobą zamierzenia i osiągnięte wyniki; 

 wykazała w pracy z drużyną znajomość oraz wyczucie metod harcerskich; 

 wykazała się znajomością paru książek dotyczących zagadnień wychowawczych 

i społecznych”.109 

Podharcmistrzynią mogła zostać drużynowa po próbie w wieku najmniej 18 lat, która 

zdała sprawozdanie ze swojej rocznej pracy i dokonała analizy porównawczej jej wyników 

z zamierzeniami. Ponadto powinna wykazać się znajomością literatury traktującej 

o zagadnieniach wychowawczych i społecznych, a także znajomością metod pracy, historii 

skautingu i harcerstwa, technik obozowych, umiejętnościami prowadzenia obozu 

harcerskiego, wiedzą z zakresu samarytanki oraz znajomością historii i geografii Polski, 

a także orientacją we współczesnych zagadnieniach społeczno-politycznych.110 

Według Regulaminu szkolenia podharcmistrzów z grudnia 1935r. kształcenie harcerza 

na przyszłego podharcmistrza mogło się rozpocząć po ukończeniu przez niego 17 lat, 

                                                 
106 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.34-37. 
107 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.1. 
108 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
109 Rozkaz GKŻ L.5 z 14 maja 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1930, nr 6, s.28. 
110 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
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zdobyciu stopnia harcerskiego „ćwika” oraz wykazaniu przez kandydata, że: „postępuje 

w życiu w myśl zasad harcerskich, jest uczciwy, karny i obowiązkowy, cechuje go pogodny 

i uprzejmy stosunek do ludzi oraz posiada przymioty wodzowskie (energię, 

przedsiębiorczość, poczucie odpowiedzialności, umiejętność organizowania harcerskiej pracy 

wychowawczej)”.111 Proces szkoleniowy obejmował kurs i obóz podharcmistrzowski 

zakończony złożeniem próby podharcmistrzowskiej.112 

W Regulaminie opisano wymagania próby podharcmistrzowskiej z podziałem 

na specjalizacje w metodyce poszczególnych grup wiekowych. Wymagania 

dla podharcmistrzów specjalizujących się w najstarszej grupie wiekowej i prowadzących 

pracę wychowawczą w zrzeszeniach starszoharcerskich były następujące: 

„I. a) Zna i rozumie podstawy ideowe harcerstwa, zawarte w prawie i przyrzeczeniu 

harcerskim. Wie na czym polega i do czego zmierza braterstwo skautowe. Zna obowiązki 

harcerza i członka starszyzny. 

b) Zna metody pracy starszoharcerskiej. Wie, jaką rolę odgrywa technika w wychowaniu  

harcerskim, a harce w wyrobieniu starszoharcerskim, do czego służą stopnie i sprawności, 

jak traktować w starszym harcerstwie formy zewnętrzne, mundur, obrzędowość, 

puszczaństwo.  

Zna zasady pracy samokształceniowej w zastosowaniu do starszego harcerstwa. 

Zna ogólnie okresy rozwojowe młodzieży (zuchy, harcerze, starsi chłopcy, starsi harcerze) 

i sposoby pracy w każdym z nich: w szczególności zaś wie, czym się różni praca 

starszoharcerska od pracy drużyn harcerskich i jak się odbywa przejście od harcerzy 

do starszych harcerzy. 

Wie, jaki powinien być stosunek instruktora do starszych harcerzy, jak utrzymać karność 

i zwartość gromady. 

Potrafi wykazać różnicę między pracą w korporacjach, stowarzyszeniach ideowych, 

społecznych, charytatywnych, zawodowych, organizacjach p.w. i w.f., a w starszym 

harcerstwie wie, jaki powinien być stosunek starszego harcerstwa do tych organizacji. 

c) Orientuje się w rozwoju współczesnej kultury polskiej. scharakteryzuje prasę codzienną, 

periodyczną, poruszającą zagadnienia kulturalne i wykorzysta ją w pracy zrzeszenia. 

Wskaże godne zapoznania i poparcia imprezy kulturalne w swoim środowisku. Określi rolę 

starszego harcerstwa w propagandzie kultury polskiej. 

                                                 
111 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.4. 
112 Tamże. 
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d) Zna programy prób harcerskich młodzieży oraz regulaminy odbywania i tracenia stopni 

i sprawności. Zna wytyczne programowe dla zastępów starszych chłopców dla zrzeszeń 

starszoharcerskich. Zna deklarację ideową oraz inne uchwały konferencji 

starszoharcerskich i komisji starszoharcerskich zjazdów walnych. 

e) Zna obowiązki instruktora w stosunku do rodziców (KPH), władz szkolnych, wojskowych 

i harcerskich oraz zasady współpracy z nimi. 

f) Wie, jak się prowadzi księgowość i gospodarkę zrzeszenia, organizuje imprezy, zwłaszcza 

dochodowe, większe wycieczki. Zna przepisy zakładania, zdawania i przejmowania drużyn 

harcerskich i zrzeszeń starszoharcerskich, składania raportów, instrukcje służbowe, 

instrukcje dotyczące obozowania. Zna prawa i obowiązki instruktora w organizacji, 

zna instrukcje organizacyjne starszego harcerstwa, wskaże różne typy zrzeszeń 

starszoharcerskich w zależności od stanowiska społecznego ich członków i wie, 

jak ma wyglądać ich organizacja wewnętrzna. 

g) Zna w ogólnych zarysach organizację szkolnictwa zawodowego oraz oświaty pozaszkolnej. 

h) O ile nie posiada stopnia Harcerza Orlego, wykaże się znajomością teoretycznych działów, 

objętych programem tej próby. 

i) Wie, jakie są organizacje społeczne na jego terenie i jak pracę prowadzą  

II. a) Ułoży program pracy zrzeszenia na rok. Ułoży plan wskazanej w tym programie zbiórki 

i według tego planu ją poprowadzi. Ułoży program wędrownego obozu starszoharcerskiego 

z uwzględnieniem krajoznawstwa, pracy społecznej itp. Ułoży plan udziału zrzeszenia 

w pracy społecznej (kulturalnej, oświatowej, charytatywnej itp.). Poprowadzi 

na poczekaniu zebranie świetlicowe. Opisze dokładnie, jak będzie realizować wybraną 

dziedzinę programu zrzeszenia z uwzględnieniem metod starszoharcerskich. 

b) Ułoży program i wykaże się umiejętnością poprowadzenia rannej gimnastyki dla obozu 

(w zastosowaniu do wieku).Ułoży plan zajęć z zakresu w.f. na obozie i potrafi wykazać się 

umiejętnością zrealizowania go. 

c) Wykaże się znajomością podręczników harcerskich i starszoharcerskich i wskaże, 

jak posiłkować się niemi przy układaniu pracy. 

d) Wykaże się praktyczną znajomością techniki harcerskiej do stopnia »Harcerza Orlego« 

włącznie. O ile nie posiada stopnia HO, odbywa próbę na ten stopień”.113 

                                                 
113 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.25 z 16 grudnia 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.5. 
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W 1936r. szczegółowo opisano także wymogi żeńskiej próby podharcmistrzowskiej. 

Według nich: „Podharcmistrzyni — to drużynowa ZHP, która zdołała osiągnąć wyższy 

stopień wyrobienia osobistego i głębsze doświadczenie instruktorskie. 

„A. Wymagania ogólne. 

Podharcmistrzynią  może  zostać  drużynowa  po  próbie,  mająca   pełne średnie 

wykształcenie, wiek minimum lat 20, ukończony kurs podharcmistrzowski w Harcerskiej 

Szkole Instruktorskiej GKH. 

B. Wymagania szczegółowe. 

I.   Wewnętrzna  postawa instruktorska.  W  pewnym stopniu posiada i rozwija dalej:   

a) własną prawdę wewnętrzną, opierając się na Prawie Harcerskim, jako kryterium 

stosunku do życia,  

b) uczciwość przejawiającą się: w odwadze cywilnej, w umiejętności sprawiedliwej oceny 

samej siebie, swego postępowania itp.,   

c) karność wewnętrzną harcerską i obywatelską,  

d) poczucie odpowiedzialności za swoją harcerską postawę wobec życia i ludzi, rodziny, 

zawodu i zespołu, z którym pracuje. 

II. Podnoszenie poziomu intelektualnego i kulturalnego, wyrażające się przez:  

a) stałe kształcenie swych zainteresowań i zamiłowań,  

b) pogłębianie własnej kultury i interesowanie się dorobkiem kulturalnym świata,  

c) wyrabianie swych poglądów przez lekturę, samokształcenie itp.,  

d) zdobywanie umiejętności wypowiadania się w mowie i na piśmie. 

III. Wyrabianie gotowości obywatelskiej wyrażające się przez:  

a) znajomość ustroju państwa, praw, obowiązków obywatelskich,  

b) czynny stosunek do obowiązków obywatelskich,   

c) czynny udział w życiu miejscowego społeczeństwa,  

d) zainteresowanie wobec najważniejszych zagadnień życia współczesnego. 

IV. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności instruktorskiej, wyrażające się przez:  

a) pogłębienie swej  znajomości metod i czuwanie nad czystością ich w stosowaniu,  

b) rozumienie programów harcerskich i właściwe stosowanie ich w pracy,  

c) dążenie do własnych pomysłów,  

d) dobre operowanie tzw. wiadomościami harcerskimi i przygotowanie się do specjalności 

instruktorskiej,  

e) umiejętność organizowania życia zespołu harcerskiego (np. drużyny na obozie),   
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f) umiejętność organizowania odcinka życia zespołu harcerskiego (np. czytelnictwa 

w zastępie drużynowych) i pokierowania nim,  

g) czynny udział w życiu grona instruktorskiego (drużyny instruktorskie, 

obozy starszyzny itp.),  

h) wyraźny przydział w pracy instruktorskiej (prowadzenie hufca itp.). 

C. Sposób zdobywania próby. 

Do osiągnięcia wymaganego wyrobienia kandydatka na podharcmistrzynię dąży przez:  

a) życie w domu, pracę zawodową, studia, służbę społeczną i inną – poza ZHP,  

b) funkcje harcerskie pełnione od dnia skończenia próby drużynowej,  

c) prowadzenie obozu (kolonii) drużyny lub hufca,  

d) pracę w zastępie instruktorskim,  

e) prowadzenie zastępu w obozie (na kursie) drużynowych,  

f) pracę nad zdobyciem specjalności instruktorskiej,  

g) udział w kursie podharcmistrzyń w Harcerskiej Szkole Instruktorskiej Głównej Kwatery 

Harcerek”114. 

Wymagania próby uzupełniał komentarz: „Podharcmistrzyni — to drużynowa ZHP, 

która w dalszej swojej 2-3 letniej pracy osiągnęła wyższy stopień wyrobienia osobistego 

i doświadczenia instruktorskiego dzięki sprzyjającym warunkom.  

Niewątpliwie bowiem, bez względu na różne czynniki zewnętrzne, warunki, w których 

drużynowa stopniowo staje się podharcmistrzynią, są sprzyjające. Harcerce-instruktorce 

w wieku lat 18 - 20 nie grozi bowiem poczucie próżni ani przesyt. Jeśli potrafi życie swoje 

w domu, w pracy zawodowej, na studiach, w organizacji itp. nastroić na ton Prawa 

Harcerskiego i głęboko przemyśleć jego wymagania, rozwój jej będzie wszechstronny, 

równomierny, pełny. I o to właśnie chodzi. Na wskroś harcerskie życie dziewczyny stawia jej 

swoje wymagania. Młodzieńcza aktywność, wiara we własne, wielkie możliwości, dążność 

reformatorska i radość życia, nieścieśniona jeszcze nadmiernie walką o byt, obowiązkami 

rodzinnymi, troskami nieuniknionymi w latach dalszych itp. — oto co sprzyja poczynaniom 

harcerskim w tym okresie. Iść naprzód. Nie zatrzymać się ani na chwilę, aby nie pozostawać 

w tyle. Nie zgadzać się z istniejącym stanem rzeczy. Robić lepiej, niż robiono dotychczas. 

                                                 
114 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.195-196. 
oraz Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.2 z 15 lutego 1936r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, 

s.37. 



 325

Przebudowywać świat na miarę własnego, młodzieńczego optymizmu — oto hasła młodej 

instruktorki harcerskiej”.115 

Wymagania próby podharcmistrzowskiej zostały uzupełnione w 1939r. wykazem lektur 

obowiązkowych, zawierającym około 10 pozycji wraz z tytułami prasy harcerskiej.116 

Wymagania próby podharcmistrzowskiej były najbardziej szczegółowo określone 

ze wszystkich wymagań prób. Dokładnie precyzowano zakres doświadczeń, wiedzy 

i umiejętności, jakie przyszły instruktor – podharcmistrz musiał zdobyć, oraz cechy, jakie 

musiał w sobie wykształcić. Wymagania te były wysokie i konsekwentnie egzekwowane, stąd 

nie dziwi fakt dużej liczby harcerzy przypadających na jednego instruktora. Jednak większy 

stopień trudności zadań, jakie trzeba było wykonać, żeby wejść do grona instruktorów ZHP 

powodował zwykle mocniejsze związanie i utożsamianie się z całą organizacją oraz sprawiał, 

że taka procedura inicjacyjna była dużym, atrakcyjnym wyzwaniem dla młodych ludzi. 

1.2. Instruktorki specjalności 

Stopień instruktorki różnych specjalności wprowadzono w Organizacji Harcerek 

w latach trzydziestych i był on uzupełnieniem ogólnowychowawczych stopni instruktorskich. 

Początkowo pojawiły się głównie instruktorki wychowania fizycznego i przysposobienia 

obronnego. Były to specjalizacje, które jako pierwsze ujawniły potrzebę posiadania 

wykwalifikowanej kadry.  

Wprowadzenie dodatkowego stopnia instruktorskiego argumentowano tym, 

że „drużyny, zwłaszcza drużyny dziewcząt starszych, a także wyższe ogniwa organizacyjne 

potrzebują dla kursów sprawnościowych i innych prac specjalnych, instruktorek 

wyszkolonych specjalnie w różnych dziedzinach”.117 

Dlatego też rozbudowywano koncepcję instruktorek specjalności na inne dziedziny 

wiedzy i umiejętności. W 1934r. opracowano projekty prób instruktorek specjalności: 

sanitarnej, oświatowej, artystycznej, polowej, gospodarczej, przemysłowej.118 Rok później 

wypracowano ogólne wymagania dla instruktorek specjalności oraz zaprojektowano główne 

kierunki ich kształcenia.119 

Na XIII konferencji programowej J. Orłowiczówna w swoim referacie sprecyzowała 

wymagania, jakie powinno się stawiać „instruktorkom specjalności” – „Typ kandydatki 

                                                 
115 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.195-196. 
116 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.113. 
117 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.65. 
118 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.114. 
119 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.147. 
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posiada zdolności wychowawcze i kierownicze, w węższym jednak zakresie niż drużynowa. 

Ma wyraźne zamiłowania specjalne”.120 Proponowano specjalności: samarytanki, pionierki, 

łączności, wychowania fizycznego, przysposobienia wojskowego, przemysłu artystycznego, 

administracyjno-handlową, gospodarstwa domowego, rzemieślniczą. Stopień instruktorski 

specjalności miał uprawniać do należenia do drużyny drużynowych oraz do zdobywania 

stopnia działaczki harcerskiej.121  

W 1936r. Wydział Kształcenia Starszyzny miał już opracowane ogólne zasady 

wymagań i sposób kształcenia instruktorek specjalności, przygotował też programy prób 

instruktorki administracji122 i samarytaństwa. W tym samym roku próby odbyło i uzyskało 

stopień instruktorki: administracji – 6 druhen, samarytaństwa – 2 druhny.123 W opracowaniu 

był program tzw. instruktorki pogotowia, zawierający wytyczne dla kierowniczek pracy 

w terenie, to jest hufcowych lub ich zastępczyń w zakresie usprawnienia wszystkich jednostek 

organizacyjnych do służby dla Państwa w wypadkach szczególnych.124 W tym roku w 

sprawozdaniach można znaleźć informacje o następujących specjalizacjach instruktorek 

specjalności: LOPP I, II i III kategorii, ratownictwa i sanitariuszek, gier sportowych i ćwiczeń 

cielesnych, pływania i żeglarstwa, Przysposobienia Wojskowego i Przysposobienia 

do Obrony Kraju, strzelectwa i łucznictwa oraz prowadzenia świetlic.125 

W 1936r. odbyła się też odprawa programowa referentek przysposobienia do obrony 

kraju oraz kursy: instruktorek strzelectwa, metodyczny dla referentek, instruktorek 

terenoznawstwa.126 Ponadto wydział kierował kandydatki na centralne kursy instruktorskie 

LOPP i PCK oraz na kursy metodyczne w Szkole Harcerskiej na Buczu.127 

W roku 1937 szkolono instruktorki przysposobienia do obrony kraju, obrony 

przeciwlotniczej i przeciwgazowej, strzelectwa i łucznictwa, łączności.128 W specjalizacjach 

takich jak: administracyjne, gospodarcze, oświatowe, opieki nad dzieckiem – kształcenie 

instruktorek prowadzono na kursach w Szkole Instruktorskiej na Buczu lub, częściowo, 

na terenie poszczególnych chorągwi.129 

                                                 
120 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.140-141. 
121 Tamże. 
122 Kompletne wymagania próby Instruktorki Administracji znajdują się w aneksie pracy. 
123 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.65. 
124 Tamże, s.69. 
125 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.165. 
126 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.71. 
127 Tamże, s.72. 
128 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.198. 
129 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.225. 
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W 1938r. pojawiły się również kolejne wersje bardzo rozbudowanych już prób 

instruktorek specjalności – tym razem dla instruktorek łączności i gospodarstwa 

domowego.130 Funkcjonowały także specjalizacje służby samarytańskiej i administracji.131 

Kształcenie instruktorek samarytaństwa przeprowadzano na kursach organizowanych 

w Zakładzie Leczniczo-Wychowawczym w Rabsztynie.132 W marcu zorganizowano odprawę 

kierowniczek obozów specjalizacji służby samarytańskiej i łączności, której celem było 

przygotowanie programowe akcji chorągwi. Współdziałając z ośrodkiem kształcenia 

instruktorek służby samarytańskiej w Rabsztynie, przeprowadzono ewidencję harcerek 

medyczek i pielęgniarek oraz współdziałano w organizowaniu zastępów medyczek 

w poszczególnych chorągwiach.133 

Stopniowy rozwój instruktorek specjalności pokazuje, że harcerstwo – oprócz 

wykwalifikowanej kadry wychowawczej – wyraźnie potrzebowało również kadry 

wykwalifikowanej w różnych specjalnościach. Była ona niezbędna do prowadzenia – 

zarówno wśród pozostałej kadry instruktorskiej, jak i młodzieży harcerskiej – działalności 

szkoleniowej z dziedzin, które wymagały fachowego przygotowania, jak np. szkolenia 

samarytańskie (pierwsza pomoc), czy administracyjne (zarządzanie organizacją).  

Kształcenie instruktorek specjalności traktowano bardzo poważnie, a programy szkoleń 

realizowano rzetelnie. Nad odpowiednim poziomem czuwały bezpośrednio władze naczelne  

– wszystkie instruktorski specjalności były mianowane rozkazem Naczelniczki Harcerek.134  

To właśnie przygotowanie specjalnościowe harcerstwa, zwłaszcza łącznościowe 

i samarytańskie, poddane zostało szczególnej próbie podczas II wojny światowej.  

1.3. Działacze harcerscy 

Kategoria działacza harcerskiego została wprowadzona w 1927r. Działacze 

wraz z harcmistrzami tworzyli wtedy starszyznę harcerską. Kategoria ta była przeznaczona 

dla osób oddających znaczne zasługi ZHP, ale nie podążających ścieżką rozwoju 

instruktorskiego i nie prowadzących bezpośredniej pracy wychowawczej.135 Pierwotnie status 

działacza traktowany był jak kategoria członkowska, jednak z czasem pojawiło się również 

                                                 
130 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1938, nr 4, s.74. 
131 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.202. 
132 Tamże, s.216. 
133 Tamże, s.223. 
134 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1938, nr 2, s.17. 
135 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.1. 
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traktowanie go jako stopnia starszyzny, na który trzeba było sobie zasłużyć. Świadczą o tym 

zaprojektowane już w 1930r. próby na działacza harcerskiego.136 

Prace nad nowymi próbami na stopień działacza harcerskiego trwały także w 1935r. 

i były prowadzone przez Wydział Organizacyjny Organizacji Harcerzy.137 W marcu 1936r. 

w rozkazie Naczelnika Harcerzy znalazła się jego decyzja, pozwalająca chorągwianym 

komisjom prób na stopień działacza harcerskiego przeprowadzanie próby na działacza 

z tytułem działacz harcerski – instruktor zuchowy lub działacz harcerski – instruktorka 

zuchowa – w stosunku do tych kierowników(czek) pracy zuchowej w Organizacji Harcerzy, 

którzy nie mogą być poddani z różnych powodów, próbie podharcmistrzowskiej, a zamierzają 

się poświęcić zuchowym pracom instruktorskim”.138 

Instrukcja w sprawie zaliczania służby harcerskiej członkom starszyzny w roku 1936/37 

i 1937/38, uzupełniona później Instrukcją w sprawie kwalifikacji członków starszyzny 

z 1939r.,  przeznaczała dla harcerskich działaczy funkcje w większości podobne do tych, jakie 

mogli pełnić instruktorzy, z wyjątkiem niektórych funkcji kierowniczych. Działacz harcerski 

mógł więc pracować jako: 

 wódz gromady zuchowej, drużynowy harcerski lub kierownik kręgu 

starszoharcerskiego; 

 hufcowy lub członek komendy hufca; 

 przewodniczący obwodu, członek zarządu obwodu; 

 członek komendy chorągwi, współpracownik komendy chorągwi; 

 przewodniczący okręgu, członek zarządu okręgu; 

 członek czynny GKH, współpracownik GKH, współpracownik Naczelnictwa ZHP; 

 członek władz naczelnych.139 

Warto zaznaczyć, że uprawnienia działaczy do sprawowania funkcji w ZHP były dużo 

wyższe od uprawnień instruktora w stopniu podharcmistrza i równe niemalże uprawnieniom 

stopnia harcmistrza – z wyjątkiem funkcji komendanta chorągwi oraz Naczelnika lub Szefa 

GK. Stopień działacza otwierał drogę do członkostwa we wszystkich władzach 

naczelnych ZHP. 

                                                 
136 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1930, nr 2, s.7. 
137 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.48. 
138 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.5 z 14 marca 1936r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1936, nr 4, s.49. 
139 Instrukcja w sprawie zaliczania służby harcerskiej członkom starszyzny w roku 1936/37 i 1937/38  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.133 oraz Załącznik L.1 do Rozkazu Naczelnika 
Harcerzy L.4 z 10 lutego 1939r. do pkt. 1/12. Instrukcja w sprawie kwalifikacji członków starszyzny  
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.37. 
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Rozkazem Naczelniczki Harcerek w maju 1938r. została wprowadzona Próba 

Działaczki Harcerski, która ujednolicała zasady i podawała szczegółowe i dość rozbudowane 

wymagania na ten stopień. Minimalny wiek działaczki określony był na 23 lata. Działaczkę 

miała cechować „młodość wewnętrzna”, a prawo i przyrzeczenie harcerskie stanowić miało 

dla niej „kryterium stosunku do życia, ludzi i pracy”.140 

Pod koniec lat trzydziestych rozwinęła się również akcja kształceniowa, profilowana 

do potrzeb kształcenia działaczy harcerskich. Np. Zarząd Okręgu Lubelskiego zorganizował 

w styczniu 1939r. dwudniowy kurs dla działaczy harcerskich, który zgromadził 

21 uczestników.141  

Niewątpliwe istniała potrzeba stworzenia odpowiedniej formy organizacyjnej dla osób, 

które – choć nie mogły lub nie chciały wiązać się z ZHP jako jego instruktorzy, to  oddawały 

znaczne usługi ruchowi harcerskiemu i chociaż nie było ich wielu – były one bardzo cenne 

dla organizacji. Przykładem może być tu Michał Grażyński – wojewoda śląski, 

Przewodniczący Oddziału Śląskiego ZHP, długoletni Przewodniczący ZHP (1931-1939) – 

który, nigdy nie będąc instruktorem, był właśnie harcerskim działaczem.142 

2. Praca z kadrą – zarządzanie zasobami ludzkimi 

1.1. Weryfikacja, ewidencja i monitoring kadr 

Dokumentem poświadczającym kwalifikacje, uprawnienia, stopnie oraz przebieg 

kariery instruktorskiej były legitymacje instruktorskie. Miały one dużą wartość 

dla instruktorów, potwierdzały bowiem ich osiągnięcia i przynależność do dużej i znanej 

organizacji. Dodatkowo były jedynym dokumentem w posiadaniu instruktorów, w którym 

znajdowały się potwierdzenia ukończenia kursów instruktorskich oraz wszelkie informacje 

o ich służbie instruktorskiej. W okresie międzywojennym generalnie nie wydawano 

dodatkowych zaświadczeń po ukończeniu kursów. Legitymacje były ważne po wypełnieniu 

wszystkich niezbędnych rubryk i opieczętowaniu fotografii.143 

                                                 
140 Załącznik do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.7 z 7 maja 1938r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.113. 
141 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.320.  
142 Innym przykładem może być Władysław Sołtan – Przewodniczący ZHP w latach 1929-1931, wojewoda 

warszawski, delegat Rządu Polskiego w Wilnie, Minister Spraw Wewnętrznych, prezes zarządu Czerwonego 
Krzyża w Kielcach, członek Komitetu Głównego PCK, prezes Głównej Rady Nadzorczej Ligi Obrony 
Powietrznej Państwa, przewodniczący Oddziału Warszawskiego ZHP lub Józef Karśnicki – Przewodniczący 
ZHP, wcześniej przewodniczący Zarządu Oddziału Warszawskiego ZHP. Zob. „Harcmistrz”, styczeń 1930, 
nr 1, s.3 oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.187-188. 

143 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.38. 
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Już w styczniu 1923r. uchwała odprawy komendantek chorągwi mówiła o corocznym 

przeprowadzaniu na terenie chorągwi, okręgów i hufców rejestracji instruktorek.144 Szybko, 

bo już w 1923r. wprowadzono zwyczaj zobowiązujący wszystkich nowo mianowanych 

przodowników, komendantów chorągwi i samodzielnych hufcowych do przedstawiania się 

Naczelnikowi (Naczelniczce) GK, a nowo mianowanych podharcmistrzów i harcmistrzów – 

Naczelnikowi (Naczelniczce) GK i Przewodniczącemu ZHP przy pierwszym pobycie 

w Warszawie.145 Pozwalało to władzom naczelnym, wcześniej czy później, osobiście poznać 

każdego z instruktorów, nawiązać z nimi bezpośrednie relacje wykraczające poza służbową 

komunikację pośrednią oraz było pewnym motywatorem dla młodej kadry, która miała okazję 

osobiście poznać i uścisnąć dłoń swoich przełożonych. 

W tym samym roku postulowano również, aby komendanci chorągwi komunikowali 

sobie nawzajem o instruktorach przyjeżdżających z ich terenu na inny, dołączając o nich 

swoją opinię. Obejmować to miało, zarówno instruktorski mianowane, jak i p.o. instruktorek, 

od przybocznych począwszy. Dodatkowo, przy mianowaniu na nowe funkcje postulowano 

sprawdzać, czy dana osoba została zwolniona z uprzednio pełnionych i czy posiadała odnośną 

notatkę w książce służbowej. W razie wątpliwości należało upewnić się w poprzedniej 

komendzie.146 

Zgodnie z rozkazem NZHP, z końca 1924r., wszyscy instruktorzy i przodownicy 

(kandydaci na instruktorów) zostali zobowiązani do podawania komendom chorągwi 

i Głównym Kwaterom swoich dokładnych adresów oraz do meldowania każdorazowej jego 

zmiany, najpóźniej w ciału tygodnia, po dokonanej zmianie miejsca zamieszkania.147 

Od 1927r. prowadzono również dokładną ewidencję potencjalnej kadry: harcerzy-

absolwentów seminariów nauczycielskich. Komendanci chorągwi obowiązani byli do ich 

rejestracji w celu utrzymania z absolwentami kontaktu i „należytego wykorzystania w pracy 

harcerskiej”. W razie przeniesienia ich na teren innej chorągwi należało ją o tym zawiadomić. 

Osoby te, na równi z instruktorami, zobowiązane były meldować we właściwych komendach 

chorągwi zmiany adresu i zgłaszać się do pracy, po osiedleniu się na terenie innej 

chorągwi.148 

                                                 
144 List okólny GKŻ L.1 z 21 I 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.8. 
145 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.2. 
146 Tamże, s.9. 
147 Rozkaz NZHP L.33 z 3 XII 1924 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1924, nr 12, s.56. 
148 Rozkaz Naczelnika GKM L.7 z 15 czerwca 1927r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1927, nr 7-8, s.32. 
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Podstawowym narzędziem weryfikacji kadry instruktorskiej w Organizacji Harcerzy 

stał się pod koniec lat trzydziestych system zaliczania służby harcerskiej. Został 

on uregulowany szczegółowo w 1937r. Instrukcją w sprawie zaliczania służby harcerskiej 

członkom starszyzny w roku 1936/1937 i 1937/1938.149 Niewielkie zmiany do tego systemu 

wprowadzone zostały Instrukcją w sprawie kwalifikacji członków starszyzny z 1939r.150 

Według niej służba harcerska mogła być zaliczona członkom starszyzny, o ile mieli oni 

zapłacone w odpowiednim terminie składki organizacyjne oraz o ile pełnili służbę harcerską 

na funkcjach odpowiednich dla swojego stopnia. I tak dla podharcmistrza były przeznaczone 

następujące funkcje do wyboru: 

 przyboczny w gromadzie, drużynie lub kręgu; 

 wódz gromady, drużynowych, kierownik kręgu; 

 hufcowy lub członek komendy hufca; 

 członek komendy chorągwi, współpracownik komendy chorągwi; 

 członek prezydium zarządu okręgu [...]; 

 członek czynny GKH, współpracownik GKH, współpracownik Naczelnictwa. 

Z kolei funkcje przypisane do stopnia harcmistrza były uzupełnione o następujące: 

 przewodniczący obwodu; 

 komendant chorągwi; 

 przewodniczący okręgu; 

 Naczelnik Harcerzy lub Szef GKH 

 członkowie władz naczelnych.151 

Odstępstwo od tych zasad było dopuszczalne, ale tylko za zgodą Naczelnika. Służbę zaliczał 

Naczelnik Harcerzy na wniosek komendanta chorągwi, a w przypadku członków Głównej 

Kwatery – Szef Głównej Kwatery. Podharcmistrz, któremu służba nie została zaliczona, 

nie mógł być mianowany harcmistrzem. Natomiast w przypadku, gdy kolejno w ciągu 

2 lat lub trzy razy w ciągu 5 lat, Naczelnik Harcerzy nie zaliczał służby harcerskiej członkowi 

starszyzny, wówczas cofano mu stopień członka starszyzny z urzędu (bez wniosku 

komendanta chorągwi).152  

                                                 
149 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.133. 
150 Załącznik L.1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.4 z 10 lutego 1939r. do pkt. 1/12. Instrukcja w sprawie 

kwalifikacji członków starszyzny [w:] „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.37. 
151 Instrukcja w sprawie zaliczania służby harcerskiej członkom starszyzny w roku 1936/37 i 1937/38  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.133. 
152 Tamże. 
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ZHP posiadał więc, sprawdzone w praktyce, bardzo skuteczne i efektywne, 

jak na ówczesne możliwości, sposoby i procedury ewidencji kadr, ich monitoringu 

i weryfikowania. Pozwalało to organizacji lepiej organizować pracę z kadrą, kontrolować 

migracje instruktorów oraz planować politykę kadrową. Możliwe było wreszcie regularne 

weryfikowanie pracy instruktorów i szybkie lokalizowanie osób, które mimo zaprzestania 

aktywnej działalności w organizacji, nadal posiadały status instruktora harcerskiego 

lub nie wywiązywały się z określonych obowiązków organizacyjnych. W stosunku do takich 

osób można było następnie podjąć działania dyscyplinujące. 

2.1. Fluktuacja kadr 

W ciągu całego okresu międzywojennego istniała dość duża fluktuacja kadr 

spowodowana faktem, że praca wychowawcza była bardzo obciążająca i często trudna 

do pogodzenia z pracą zawodową, nauką czy z obowiązkami rodzinnymi. Miało to istotny 

wpływ szczególnie na drużynowych, których częsta rotacja na funkcjach nie była korzystna 

dla stabilnego rozwoju podstawowych jednostek organizacyjnych, a tym samym dla rozwoju 

liczebnego całej organizacji. Zapewne takż z tych powodów, już w 1914r., A. Małkowski 

zalecał, żeby drużyna prowadzona przez „skautmistrza”, a składająca się z dwóch patroli 

powinna mieć jednego „podskautmistrza”, natomiast drużyny z trzema patrolami już dwóch 

„podskautmistrzów” do pomocy i na wypadek konieczności zastąpienia drużynowego.153 

O trudnościach w pracy drużynowego dr W. Sawicki pisał następująco: „Każdy 

drużynowy posiada poza drużyną swoją własną pacę zawodową. Dlatego swoim obowiązkom 

harcerskim może poświęcić tylko określoną ilość czasu. Do czasu tego musi nagiąć swoje 

zamierzenia, ale też i wykorzystać go należycie. Minimum, jakie można by ustalić w tym 

względzie, to 30 godzin miesięczne pracy w drużynie, przeciętnie godzina dziennie. Ale, poza 

obecnością w izbie [harcerskiej] czy na zbiórkach, drużynowy musi pogłębiać swoje 

wiadomości harcerskie, musi pracować nad sobą, bo inaczej wyczerpie się prędko i nie spełni 

swego obowiązku. Jeżeli policzymy czas na pracę nad sobą i przygotowanie zajęć 

[...], to otrzymamy drugich godzin 30, przeciętnie dwie godziny dziennie to maksimum 

wysiłku, jaki może włożyć drużynowy w swoją robotę. Co prawda pozycja druga (praca 

domowa) będzie mniej uciążliwa, ponieważ drużynowy może tu rozporządzać czasem 

dowolnie, przesuwać go częściowo na popołudnia niedzielne i święta itp., jest ona jednak 

                                                 
153 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.341. 
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nie mniej ważna, a stosunek jej do poprzedniej pozycji musi być bezwarunkowo 

zachowany”.154 

Problemy z godzeniem różnych ról życiowych występowały nie tylko u drużynowych, 

ale też u kadry wyższych szczebli. I. Kozimala podaje przykład komendantek Żeńskiej 

Chorągwi Lwowskiej, które po kilku latach pełnienia funkcji, decydowały się na przekazanie 

jej koleżance, a same obejmowały mniej czasochłonne zadania w KCh.155 I. Kozimala 

przytacza też fragment opinii powizytacyjnej ze zjazdu drużynowych we Lwowie w 1930r., 

który mówi o tym, że „siły kierownicze zapracowane tak, że nie może być mowy o ciągłości 

pracy”.156 Problem wymiany kadr dotyczył także władz naczelnych. W 1937r. ówczesny 

Naczelnik Harcerzy – A. Olbromski – pisał: „Po sześciu latach służby opuszczam stanowisko 

Naczelnika Harcerzy. Zdecydowałem się na to ze względów zasadniczych: kierownicy pracy 

muszą co pewien czas zmieniać się – wymaga tego żywość i intensywność życia i pracy 

harcerskiej. Ponadto zmuszają mnie do tego sprawy związane z moim zawodem, który 

pozostawia mi zbyt mało czasu na pełnienie tak odpowiedzialnej funkcji Naczelnika”.157 

Problem nie polegał jedynie na zastąpieniu dawnych liderów ruchu harcerskiego 

nowymi, ale także na mianowaniu osób kompetentnych i odpowiednio przygotowanych 

do funkcji kierowniczych. Dlatego też wymagania stawiane kandydatom na te funkcje były 

nieraz dość wysokie. W Chorągwi Śląskiej Harcerek „funkcję kierowniczki wydziału 

zuchowego powierzano wyłącznie harcerce – instruktorce, która w pracy z dziećmi wykazała 

się dużymi umiejętnościami i zdobyła gruntowne przygotowanie do pracy z gromadami 

na obozach wydziału zuchowego Głównej Kwatery Harcerek, a przede wszystkim 

w harcerskiej szkole instruktorskiej na Buczu”.158 Niekiedy, z powodu braków kadrowych, 

członkowie komend chorągwi pełnili podwójne funkcje – np. w Chorągwi Wołyńskiej 

Harcerzy na 7 osób robiło tak 4 instruktorów.159 

Częste przenoszenie drużynowych – z powodu zmieniających się warunków 

zatrudnienia – nauczycieli i nauczycielek na teren innych szkół i brak odpowiedniej ilości 

kierowników drużyn i gromad hamowało rozwój ruchu harcerskiego i zuchowego.160 

Zapewne dlatego też, w celu zapewniania kadry zuchowej w Organizacji Harcerzy w 1935r., 

                                                 
154 W. Sawicki, Program pracy drużyny. IV Praca drużynowego  [w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1930, nr 4, s.41. 
155 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.48 i 45. 
156 Tamże, s.46-47. 
157 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.3 z 15 stycznia 1937r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1937, nr 1, s.18. 
158 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.46. 
159 H. Styczyński, dz. cyt., s.207. 
160 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.73. 



 334

pozwolono harcerkom pełnić funkcję kierowniczek w męskich gromadach zuchowych.161 

Zmiany w obsadach posad nauczycielskich i przymusowe przenosiny instruktorek 

i instruktorów komplikowały także zapewnienie następców na funkcje komendantów 

hufców.162 

Główna Kwatera starała się ułatwić przenosiny do środowisk pozbawionych kadr 

instruktorskich, osobom przygotowanym do prowadzenia prac na szerszym terenie 

organizacyjnym. Wykorzystywano w tym celu ogłoszenia otwarte w prasie harcerskiej, 

wcześniej przygotowując odpowiednie warunki. Takie ogłoszenia wyglądały np. następująco: 

„Potrzebny do Białegostoku instruktor, któryby się poświęcił prawie wyłącznie pracy 

harcerskiej. Zapewniona posada w dowolnym dziale pracy w urzędach samorządowych 

oraz mieszkanie.”163  

Zdarzało się też, że szkoły starały się obsadzić brakujące etaty nauczycielami, którzy 

prowadziliby na terenie placówek działalność harcerską. Informaca z 1934r. „Referat 

zatrudnienia KGH posiada kilka wolnych posad w Warszawie, potrzebni są od nowego roku 

szkolnego nauczyciele fizyki, łaciny, robót ręcznych i rysunków. Kwalifikacje nauczycieli 

szkół średnich oraz instruktorskie i zobowiązanie do pracy harcerskiej”.164 Mimo dużych 

trudności udawało się niekiedy wolne posady obsadzić instruktorami harcerskimi,165 choć 

zdarzało się i tak, że wykwalifikowana, wykształcona na kursach instruktorka, otrzymywała 

pracę w miejscu, gdzie nie mogła prowadzić pracy harcerskiej (np. na ukraińskiej wsi).166 

Transfer kadr miał nieraz charakter masowy, zamierzony, zorganizowany w określonym 

czasie i nastawiony na określone skutki. Przykładem takiej akcji jest zorganizowanie 

w okresie plebiscytu przyjazdu na teren Śląska dużej grupy młodych instruktorek z terenu 

innych chorągwi. Instruktorki te, po tymczasowym wzmocnieniu sił kadrowych, wróciły 

do swoich miejsc zamieszkania i przeważnie podjęły przerwane studia.167 

ZHP wysyłał także starszych harcerzy w charakterze instruktorów do prowadzenia 

drużyn harcerskich poza granicami kraju. W 1935r. w „Wiadomościach Urzędowych” można 

było znaleźć następujące ogłoszenie: „Harcerze w wieku lat 23 do 30 mogą wyjechać 

na dobrych warunkach, w charakterze instruktorów ZHP do Stanów Zjednoczonych, Kanady, 

Brazylii, Argentyny i Danii. Kwalifikacje: doskonałe opanowanie strony metodycznej 
                                                 

161 Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.1 z 12 lutego 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1935, nr 3, s.20. 
162 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.54. 
163 „Harcmistrz”, kwiecień 1930, nr 4, s.47. 
164 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1934, nr 5, s.21. 
165 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.19-20. 
166 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.106. 
167 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.28. 
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i technicznej harcerstwa, duże zdolności organizacyjne, duża przedsiębiorczość, dobre 

zdrowie fizyczne oraz umiejętność i łatwość współpracy z ludźmi. Reflektanci muszą być 

przygotowani na kilkuletni pobyt za graniczą [...]”.168 

2.2. Procedury mianowania i organy opiniodawcze 

Początkowo procedury mianowania instruktorów i drużynowych były dość proste – 

mianowań dokonywały władze centralne. Z czasem procedury ulegały komplikacji, pojawiały 

się ciała opiniodawcze oraz delegowano uprawnienia do mianowania instruktorów 

w dół struktury. Jednym z pierwszych kroków tego typu było zezwolenie na mianowanie 

drużynowych drużyn żeńskich w całej Galicji przez Zarząd Główny Żeńskich Drużyn 

Skautowych.169 

W pierwszym okresie funkcjonowania ZHP mianowań na stopnie podharcmistrzowskie 

dokonywał Zjazd Walny. Szybko przeniesiono jednak te uprawnienia na Naczelnictwo 

i już w 1920r. „przodownice i podharcmistrzynie były mianowane przez Naczelnictwo 

na wniosek GKŻ na podstawie opinii komendy chorągwi o postawie, pracy i autorytecie 

kandydatki”.170 Później procedura mianowania stawała się bardziej skomplikowana. Wnioski 

nominacyjne zgłaszały poszczególne komendy do Komisji Osobowej, która badała zgłoszone 

wnioski, kwalifikacje kandydatów itp. i przedstawiała swoją opinię Naczelnikowi On z kolei 

zgłaszał swój wniosek do NZHP, gdzie drogą uchwały następowała nominacja ogłaszana 

następnie w rozkazie NZHP.171  

Głównym ciałem opiniodawczym w sprawach kadrowych była Komisja Osobowa, 

która według rozkazu NZHP z 1923r. opiniowała: 

a) „kandydatury na instruktorów (instruktorki) i na kandydatów (kandydatki) na instruktorów 

harcerskich, motywując w protokole ewentualne odrzucenie kandydatur, 

b) wnioski i prośby o cofnięcie nominacji i ewentualne zwolnienie ze Związku, 

c) wnioski dla Rad Odznak Honorowych, 

d) inne sprawy przekazane przez Naczelniczkę względnie Naczelnika GK, ewentualnie 

na wniosek kierowniczki lub kierownika Wydziału Osobowego GK”.172 

Także w kolejnych latach okresu międzywojennego Komisja Osobowa Głównej Kwatery 

Harcerzy rozpatrywała i opiniowała wnioski dotyczące przyznawania odznaczeń, mianowania 
                                                 

168 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.94. 
169 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.24-25. 
170 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.56. 
171 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
172 Rozkaz NZHP L.19 z 3 X 1923r.  [w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1923, nr 11, s.122. 
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harcmistrzów, podharcmistrzów, działaczy harcerskich, a także wnioski o przywrócenie 

i o cofnięcie stopni instruktorskich.173 Centralną komisję osobową posiadała też Organizacja 

Harcerek.174 

Wnioski komendantów chorągwi musiały zawierać krótką charakterystykę kandydata 

oraz uwagi o jego kwalifikacjach instruktorskich. Wnioski nominacyjne nie przygotowane 

we właściwy sposób nie były rozpatrywane.175 

W 1929r. potwierdzeniem mianowania hufcowego lub drużynowego był list 

mianowania wstawiony przez Naczelnika i komendanta chorągwi.176 „List mianowania 

hufcowym otrzymuje hufcowy mianowany przez komendanta chorągwi, zatwierdzony przez 

Naczelnika GKM. Podpisują list Naczelnik i Komendant Chorągwi. Hufcowym może być 

mianowany pełnoletni harcerz, posiadający co najmniej stopień harcmistrza, wyjątkowo 

podharcmistrza, lub działacz harcerski, albo pełnoletni członek współdziałający, posiadający 

odpowiednie kwalifikacje. Nie odpowiadający tym warunkom kierownicy Hufców są tylko 

p.o. hufcowych [...] drużynowym może być mianowany harcerz, posiadający co najmniej 

stopień phm. lub działacz harcerski albo pełnoletni członek współdziałający, posiadający 

kwalifikacje wychowawcze”.177 

Kiedy przekazywano drużynę i wiązało się z tym jednoczesne odwołanie jednego 

drużynowego i mianowanie na tę funkcję nowego, procedura ulegała jeszcze większym 

komplikacjom. W 1930r. powstała nawet regulująca to specjalna Instrukcja w sprawie 

przekazywania drużyny.178 Ustalała ona następujące warunki: 

„przekazanie drużyny może nastąpić dopiero po zwolnieniu drużynowego przez Komendanta 

Chorągwi. W tym celu drużynowy ustępujący, względnie przełożony Hufcowy, nadsyła 

do Komendanta Chorągwi należycie umotywowaną prośbę o zwolnienie oraz wniosek 

nominacyjny i wykaz służby proponowanego  następcy [...] zwolnienie ustępującego 

drużynowego i mianowanie nowego rozkazem komendanta chorągwi może nastąpić dopiero 

po nadesłaniu podpisanego oświadczenia p.o. drużynowego oraz protokołu przejęcia drużyny, 

co należy uskutecznić w terminie dziesięciodniowym. [...] wszelkie konsekwencje wynikłe 

z opuszczenia drużyny bez uprzedniego uzyskania zwolnienia lub bez protokolarnego 

                                                 
173 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.44. 
174 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.315. 
175 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1926, nr 3, s.6. 
176 W tym samym czasie w organizacji skautów angielskich każdy drużynowy otrzymywał mianowanie 

bezpośrednio z Głównej Kwatery. Zob. „Harcmistrz”, październik 1929, nr 10, s.108. 
177 Rozkaz Naczelnika GKM L.2 z 15 stycznia 1929r. [w:]  „Wiadomości Urzędowe”, luty 1929, nr 2, s.7. 
178 Rozkaz Naczelnika GKM L.10 z 12 kwietnia 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1930, nr 5, s.26. 
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przekazania drużyny następcy, nie wyłączając materialnej odpowiedzialności za ewentualnie 

zaginiony lub popsuty inwentarz, ponosi ustępujący drużynowy [...]”.179 

Powyższa procedura stosowana była do zwyczajnych zmian na funkcji drużynowego, 

wynikających z naturalnych przyczyn, jednak w przypadku niespodziewanej zmiany 

drużynowej właściwa Komenda Chorągwi miała od 1926r. prawo, nie zawieszając drużyny, 

„zostawić drużynowej pół roku dla wypełnienia wszystkich warunków [...], gdy K.Ch. 

stwierdzi, że drużyna nie odpowiada wymaganiom [...] zawiesza drużynę i przesyła wniosek 

do Naczelnictwa o jej rozwiązanie”.180 

Według Statutu z 1934r. drużyną, gromadą lub zrzeszeniem kierował drużynowy 

mianowany przez komendanta chorągwi. W drużynach szkolnych kandydatura drużynowego 

musiała być uprzednio uzgodniona z kierownictwem szkoły. Zrzeszenia starszoharcerskie 

mogły przedstawiać własnych kandydatów na drużynowych (par. 19 Statutu).181 

Skomplikowana i rygorystyczna procedura mianowania instruktorów była już sama 

w sobie dużym utrudnieniem w przyjmowaniu nowych osób do grona instruktorów. Pełniła 

przez to dodatkową funkcję filtrującą i weryfikującą wnioski kandydatów. Było to kolejne 

zabezpieczenie w systemie stopni instruktorskich, mające na celu ochronę przed nadawaniem 

statusu instruktora harcerskiego osobom przypadkowym. Nie stanowiło to przy tym 

ograniczenia dla ostrożności komend lokalnych w doborze kandydatów na instruktorów 

i staranności w przygotowywaniu wniosków nominacyjnych. W 1938r. w Organizacji 

Harcerek rozpatrzono 69 wniosków nominacyjnych na różne stopnie instruktorskie. 

Wszystkie wnioski zakończyły się nominacjami.182  

2.3. Prowadzenie prób – komisje i opiekunowie  

Od 1922r. część kursów instruktorskich organizowały już samodzielnie chorągwie, 

jednak dalej prowadzenie prób instruktorskich odbywało się pod nadzorem Głównej Kwatery 

i pod kierunkiem jej delegata.183 Funkcjonowały dwie główne, centralne komisje prób 

instruktorskich – męska i żeńska. W jej skład wchodzili z urzędu wszyscy kierownicy 

wydziałów odpowiedniej Głównej Kwatery, a także po jednym lub kilku z wybranych 

chorągwi bądź okręgów. W sumie w komisji męskiej zasiadało w 1923r. (rozkaz 

                                                 
179 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1930, nr 5, s.26. 
180 Rozkaz Naczelniczki GKŻ L.2 z 16 listopada 1926r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1926, nr 12, s.37. 
181 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.318. 
182 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.217. 
183 W myśl regulaminu uchwalonego przez NRH. Zob. AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej 

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
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NZHP L.15 z 28 V 1923), oprócz kierowników wydziałów, około 30 osób.184 Związkowe 

komisje próby na drużynową były mianowane również rozkazem Naczelniczki.185 

Próby instruktorskie mogły prowadzić podkomisje komisji centralnych powoływane 

dla chorągwi w ramach kursów instruktorskich.186 „Próbę instruktorską na kursie 

przeprowadza, mianowana przez Naczelnika GKM, Podkomisja Próby Instruktorskiej. 

Ta sama podkomisja może, według swego uznania, przeprowadzić całość lub jakąś cześć 

próby formalnej lub nawet zwolnić całkowicie od prób tych uczestników lub członków 

Komendy Kursu, którzy zostaną przez Komendanta Kursu przedstawieni Komisji, 

by im wskutek wybitnie wydajnej i owocnej pracy na kursie uznać udział w kursie za odbytą 

próbę”.187 

W celu powołania takiej podkomisji, np. na kursie chorągwianym, komendant chorągwi 

musiał każdorazowo wystosować pisemny wniosek do Naczelnika o udzielnie prawa 

przeprowadzenia próby, podać proponowany skład osobowy podkomisji do zatwierdzenia.188 

Naczelnik mógł delegować uprawnienia do przeprowadzania zarówno próby 

podharcmistrzowskiej, jak i harcmistrzowskiej. Tak też czyniono, jednak próby 

harcmistrzowskie, jako kluczowe do kształcenia kadr wyższego szczebla, były 

pod szczególnym nadzorem władz naczelnych, które starały się centralizować ich realizację 

i nadzór. Stąd Rozkaz Naczelnika GKM L.5 z 2 maja 1928r., w którym zawarto następującą 

decyzję: „w roku bieżącym nie będę udzielał komendantom chorągwi pełnomocnictw 

do przeprowadzenia próby harcmistrza. Kandydaci odpowiadający warunkom będą mogli 

składać próbę hm w obozach związkowych”.189 

Dopiero pod koniec lat trzydziestych w Organizacji Harcerek nastąpiła decentralizacja 

i delegowanie większości uprawnień komisji prób związkowych na komisje chorągwiane. 

W 1937r. w zaczęto tworzyć komisje prób na stopnie harcmistrzowskie przy chorągwiach.190 

Rok później w poszczególnych chorągwiach istniały już komisję prób, zarówno 

podharcmistrzowskich jak i harcmistrzowskich.191 

                                                 
184 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.89. 
185 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1927, nr 1, s.3 
186 Rozkaz Naczelniczki GKŻ L.6 z 28 lutego 1927r. [w:]„Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1927, nr 4, s.15. 
187 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.92. 
188 AAN, AZHP, Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw 

poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.24. 
189 Rozkaz Naczelnika GKM L.5 z 2 maja 1928r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1928, nr 7-8, s.26. 
190 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.85. 
191 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.217. 
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Zamknięcie próby mogło zakończyć się wynikiem pozytywnym, pozytywnym 

z wyjątkiem – wtedy wyznaczano dodatkową próbę lub wynikiem negatywnym, wtedy 

wyznaczono termin ponownego dopuszczenie do próby.192 

Zgodnie z zasadami prowadzenia próby w Organizacji Harcerek z 1936r. za przebieg 

próby odpowiedzialne były dwie doświadczone harcmistrzynie wyznaczone przez GKH-k 

w porozumieniu z komendą chorągwi.193 Przy czym nie każda harcmistrzyni mogła 

prowadzić próbę instruktorską. Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.7 z 8 maja 1939r. 

upoważniał wybrane instruktorki w stopniu harcmistrza do prowadzenia prób instruktorskich 

na terenie chorągwi. Liczba upoważnionych instruktorek wahała się w poszczególnych 

chorągwiach od 2 do 6. Rozkład na chorągwie upoważnionych instruktorek był następujący: 

 Chorągiew Białostocka – 2 osoby; 

 Chorągiew Gdańska – 2 osoby; 

 Chorągiew Kielecka  – 5 osób; 

 Chorągiew Krakowska – 5 osób; 

 Chorągiew Lubelska – 3 osoby; 

 Chorągiew Lwowska – 4 osoby; 

 Chorągiew Łódzka – 4 osoby; 

 Chorągiew Mazowiecka – 2 osoby; 

 Chorągiew Poleska – 2 osoby; 

 Chorągiew Pomorska – 6 osób; 

 Chorągiew Śląska– 4 osoby; 

 Chorągiew Warszawska – 4 osoby; 

 Chorągiew Wielkopolska – 3 osoby; 

 Chorągiew Wileńska – 4 osoby; 

 Chorągiew Wołyńska – 5 osób.194 

Posiadanie stopnia harcmistrzyni nie oznaczało więc automatycznie prawa 

do prowadzenia prób instruktorskich. Opiekunką próby mogła być tylko specjalnie 

wyznaczona harcmistrzyni, ciesząca się dużym poważaniem wśród instruktorów i zaufaniem 

naczelnych władz harcerskich. Choć takie rozwiązanie było kolejnym utrudnieniem 

dla kandydatek na instruktorki i wiązało się z ryzykiem przeciążenia opiekunek nadmiarem 

prób, to jednocześnie zapewniało, że każda próba instruktorska prowadzona była przez osobę 

                                                 
192 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6, s.37. 
193 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.196-197. 
194 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.200-201. 
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sprawdzoną i gwarantującą wysoki poziom realizowanych wymagań próby. Czasami również 

przydzielano po dwie instruktorki w charakterze opiekunek jednej próby instruktorskiej, żeby 

w ten sposób zagwarantować właściwą opiekę nad realizacją wymagań próby instruktorskiej 

danej kandydatki.195 

2.4. System małych grup w pracy z kadrą 

Pomysły na pracę z kadrą działającą w ramach różnych grup instruktorskich pojawiły 

się bardzo szybko. Już w pierwszym rozkazie Naczelnej Komendy ZHP z maja 1916r. mowa 

jest o Radzie Hufcowych, której miał przewodniczyć Komendant ZHP oraz o Radzie 

Drużynowych, do której włączono również członków rozwiązanej w tym samym rozkazie 

Rady Instruktorów. Drugi rozkaz Naczelnej Komendy ZHP z czerwca 1916r. ustalał zebrania 

Rady Hufcowych co 2 tygodnie – w drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca, 

a zebrania Rady Drużynowych co miesiąc – w pierwszą środę każdego miesiąca.196 Były 

to początki organizowanych później na różnych szczeblach struktury organizacyjnej odpraw 

hufcowych i drużynowych.  

Stwierdzano jednak, że organizacyjny charakter odpraw powinien zostać uzupełniony 

spotkaniami kadry, które budowałyby wspólnotę drużynowych i instruktorów, zapewniały 

wzajemne wsparcie i rozwój instruktorski. W 1924r. w „Harcmistrzu” publikowano w formie 

cyklu wskazówek dla harcmistrzów program zbiórek zastępu instruktorskiego.197 Pisano 

wówczas: „najsłabszą stroną dotychczasowego stanu rzeczy wśród starszyzny jest brak, 

a przynajmniej brak przejawiania się, zdrowej opinii publicznej starszyzny – opinii, która by 

była najlepszym środkiem, strzegącym wysokiego poziomu grona. Toteż potrzeba 

w najbliższym czasie żywej akcji [....] w celu skupienia starszyzny w gromady, czy drużyny 

instruktorskie kierowane przez komendantów chorągwi lub osoby przez nich wyznaczone”.198 

Istotne w tym pomyśle było to, że te grupy instruktorskie powinny być kierowane przez 

komendantów chorągwi lub ich zaufanych współpracowników, co w rzeczywistości 

oznaczało kontrolę nad tym, w jakim kierunku szła praca w drużynach instruktorskich. Była 

więc to też opieka nad jakością pracy, ale przede wszystkim pozwalało to kontrolować 

jednostki i grupy nie zgadzające się z aktualną polityką władz chorągwi. Jak zauważano 

wówczas w „Harcmistrzu” — kilka dotychczasowych prób tworzenia klubów instruktorskich 

                                                 
195 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.19. 
196 AAN, AZHP, sygn. 9, s.25-26  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.170 i 173. 
197 „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.86. 
198 „Harcmistrz”, czerwiec-lipiec 1924, nr 6-7, s.56. 
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prowadziło z reguły do przeciwstawiania się ich komendantom i do grupowania w klubach 

opozycji”.199 

Gdy w 1926r. Główna Kwatera Męska stwierdziła bardzo słabą działalność komend 

chorągwi, głównymi problemami w pracy na szczeblu chorągwianym były jej zdaniem:  

 brak jednolitego zorganizowania poszczególnych komend chorągwi, 

 brak odpowiednio przygotowanej kadry, 

 nadmiar pracy obciążający poszczególne, zwykle indywidualnie działające, jednostki, 

bez należytego wsparcia ze strony zespołów instruktorskich, 

 brak instruktorskiej grupy wsparcia.200 

Stąd pojawił się pomysł organizowania gromad instruktorskich na terenie chorągwi 

i obligatoryjny przydział instruktora do drużyny (poza pracą w komendach).201 

Najczęściej system małych grup realizowany był w taki sposób, że wspólnotę liderów 

harcerskich danego szczebla organizował bezpośredni przełożony, chociaż można spotkać 

też przypadki, kiedy np. pracą hufcowego zastępu zastępowych kierowała hufcowa.202  

Jak pisze H. Dydyńska-Paszkowska, „należenie do zastępu-drużyny dawało poczucie 

należenia do organizacji — wyrabiało więzi społeczne, wdrażało do zespołowego 

działania”.203 Zespoły instruktorskie, tworzone przy chorągwiach, dawały sposobność 

do  częstych kontaktów pomiędzy młodymi instruktorkami a doświadczonymi pedagogami 

harcerskimi o solidnym warsztacie instruktorskim. Pozwalało to nie tylko na dokształcenie się 

w metodyce harcerskiej, ale także na pewne obycie się z ludźmi reprezentującymi często 

wysoki poziom moralny, kulturalny i intelektualny. W ten sposób chęć naśladownictwa 

pozytywnych wzorców zachowań naturalnych autorytetów instruktorskich powodowała 

wyrastanie kolejnego pokolenia instruktorów, często reprezentujących sobą co najmniej 

równie wysoki poziom.204 Przykładem pracy w grupie instruktorskiej na poziomie chorągwi 

mógł być utworzony we wrześniu 1925r. w Poznaniu „Klub Instruktorski Harcerski przy 

Chorągwi Żeńskiej”, którego celem było omawianie problemów harcerskich, etycznych 

i społecznych.205 

                                                 
199 Tamże. 
200 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.26. 
201 Tamże, s.28. Zastępy instruktorskie tworzono także wcześniej – np. zastęp instruktorski akademiczek 

w Moskwie pod kierownictwem J. Falkowskiej lub zastęp instruktorski w seminarium nauczycielskim 
w Sanoku w 1911r. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.123 oraz I. Kozimala, Lwowska 
Chorągiew..., dz. cyt., s.13. 

202 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.167. 
203 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.147. 
204 Por. J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.103. 
205 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.70. 
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Również na IX Światowej Konferencji Skautowej, dotyczącej wpływu skautingu 

na instruktorki, podkreślano znaczenie zastępów starszyzny. „Jako że system zastępowy jest 

doskonały nie tylko dla dziewcząt, lecz powinien znaleźć zastosowanie w całym ruchu”.206 

Szczególnie w latach trzydziestych starano się skupić kadrę drużyn w małe grupy, 

pracujących ze sobą i wspierających  się instruktorów i drużynowych. Na przykład 

w Rzeszowie w 1932r. harcerki, które prowadziły gromady, należały prócz tego do Drużyn 

Starszoharcerskich.207 Jak podaje M. Jarosińska, „bardzo często zbiórki drużyn 

starszoharcerskich były równocześnie spotkaniami szkoleniowymi. Drużynowe wymieniały 

uwagi o pracy w gromadach, dzieliły się doświadczeniami, omawiały swe problemy 

czy trudności. Każda drużynowa bardzo chętnie korzystała z porad, uwag i wniosków całej 

grupy. Natomiast w Hufcu Męskim powołano w 1930r. Gromadę Wodzów Zuchowych, 

skupiającą wszystkich drużynowych zuchów. [...] Na zbiórkach Gromady Wodzów 

drużynowi mieli doskonalić swoje metody pracy, znajdować nowe tematy do gawęd 

i pomysły do zbiórek, uzupełniać wiedzę i doświadczenie”.208  

W 1932r. Główna Kwatera Żeńska informowała: „W ostatnim roku w kilku 

chorągwiach całe grono starszyzny, a więc zarówno instruktorki, jak i drużynowe, zostały 

zorganizowane w drużyny i zastępy instruktorskie, mające program pracy zakreślony na cały 

rok. W ten sposób starszyzna żeńska nie tylko sporadycznie na kursach letnich, lecz przez 

cały rok, pracuje nad sobą w odpowiednim zespole. W niektórych chorągwiach 

zorganizowano tę prace w ten sposób, że zespół kursu letniego stanowi następnie drużynę 

pracującą razem w ciągu roku. W ten sposób ma, np. Chorągiew Poznańska zorganizowane 

dwie drużyny drużynowych i jedną instruktorską. Zbiórki całości odbywają się zaledwie parę 

razy do roku, ale za to praca opiera się na zastępach, które tworzą drużynowe jednego hufca 

oraz na samodzielnym wysiłku jednostki, idącym celowo po linii wspólnego programu”.209 

W 1933r. rozumiano już bardzo dobrze potrzebę zapewnienia instruktorom grup 

wsparcia: „Kształcenie drużynowych oparte jest na zrozumieniu, że udział w obozie 

lub parotygodniowym kursie nie jest wystarczającym przygotowaniem do odpowiedniej 

funkcji instruktorskiej. Grona instruktorskie chorągwi odczuwają potrzebę stałej współpracy 

i formy organizacyjnej, która by tę pracę umożliwiała.” W wyniku tej potrzeby, jak podaje 

sprawozdanie NRH, na terenie większości chorągwi utworzone zostały zastępy i drużyny 

                                                 
206 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.140. 
207 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.117. 
208 Tamże, s.109. 
209 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.4. 
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drużynowych i instruktorek.210 Ich praca polegała na „pogłębianiu wyrobienia 

instruktorskiego i osobistego w harcerskich formach życia”. Zastępy tworzone były 

zazwyczaj z drużynowych jednego hufca, z hufcową jako zastępową. Zastępy te tworzyły 

z kolei chorągwiane drużyny (jedną lub więcej) instruktorskie. W niektórych chorągwiach 

podział na drużyny instruktorskie opierał się na wspólnie odbytych obozach drużynowych. 

Takie rozwiązania dawały gronu instruktorskiemu, zdaniem NRH, „zwartość i sprężystość, 

utrzymywały je na odpowiednim poziomie, nie pozwalając jednostkom zniechęcić 

się i osłabnąć w samotnych wysiłkach”.211  

W niektórych chorągwiach podział na drużyny drużynowych oparty był na wspólnie 

odbytych obozach drużynowych. 212 

Istniały także w 1935r. kręgi skupiające starszyznę zuchową. Kręgi instruktorów zuchowych 

podzielone były na Kręgi Ognia, Kręgi Rady w chorągwiach i Kręgi Pracy w hufcach. 

Ich liczba stale zwiększała się.213 W 1938r. działający w Organizacji Harcerzy Referat 

Kręgów Instruktorskich pisał w swoim sprawozdaniu: „Po pomyślnym rozwiązaniu 

zagadnienia Kręgu Pracy (gromad wodzowskich w hufcach) przystąpiono do ustalenia 

szczegółów organizacji i programów pracy gromad instruktorskich na szczeblu chorągwi tzw. 

Kręgu Rady. Tylko nieliczne hufce i chorągwie nie wprowadziły w życie zaleceń wydziału. 

Poddając pilnej obserwacji przejawy działalności Kręgów Rad, wydział przystąpił obecnie 

do przemyślenia szczegółów programowych ostatniego ogniwa organizacyjnego starszyzny, 

jakim jest Krąg Ognia”.214 

W 1936r. drużynowe w Organizacji Harcerek były zorganizowane w 27 drużyn 

drużynowych, 167 zastępów instruktorskich, 9 drużyn instruktorskich i 34 zastępy 

instruktorskie.215 Zastęp instruktorski Komendy Chorągwi Lwowskiej liczył wtedy 

16 osób.216 Oprócz niego funkcjonował zastęp zastępowych, korespondencyjny zastęp 

instruktorek oraz drużyny drużynowych.217 

                                                 
210 Niektóre opracowania wskazują na rok 1934 jako początek  tworzenia zastępów instruktorskich, jednak 

należałoby tu przyjąć już rok1933 – jak podaje Sprawozdanie NRH za 1933r. Por. J. Kamińska, Rozwój 
organizacyjny..., dz. cyt., s.67. 

211 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.16. 
212 Tamże. 
213 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.72. 
214 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.123. 
215 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.57. 
216 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.1 z 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.21-22. 
217 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.6 z 20 listopada 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.31. 
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W roku 1938 Organizacja Harcerek miała już w wielu swoich chorągwiach 

zorganizowane i sprawnie działające małe grupy instruktorskie. Zgodnie ze sprawozdaniem 

GKH wykorzystanie w poszczególnych chorągwiach systemu małych grup do pracy z kadrą 

było następujące: 

 Chorągiew Białostocka – starszyzna była zorganizowana w drużynę instruktorską, 

która pracowała systemem trójkowym w ramach ustalonego na rok planu; pracę 

prowadziła drogą wiciową (korespondencyjną). Drużynowe były zorganizowane 

w dwie drużyny instruktorskie.218 

 Chorągiew Lubelska –  kształcenie poprzez drużynę instruktorską obejmowało 

129 osób w 9 zastępach, zorganizowanych według hufców.219 

 Chorągiew Lwowska – Komenda Chorągwi pracowała jako zastęp. Istniała  również 

Drużyna Hufcowych . W ciągu roku odbyło się 30 zebrań zastępu komendy chorągwi 

oraz cztery 2-dniowe zbiórki drużyny hufcowych.220 Pracowało również 20 drużyn 

i 8 zastępów drużynowych pod kierunkiem hufcowych.221 

 Chorągiew Łódzka – instruktorski zorganizowane były w drużynę, która pracowała 

systemem zastępowych i częściowo oparta była na systemie wici.222 

 Chorągiew Pomorska –istniał hufiec instruktorski z 5 drużyn instruktorskich 

i 12 zastępów instruktorskich.223 

 Chorągiew Warszawska – funkcjonowały zastępy instruktorskie w hufcach.224 

 Chorągiew Wileńska –  istniały dwie drużyny instruktorskie pracujące metodą 

wiciową.225 

 Chorągiew Śląska –24 zastępy drużynowych, 5 zastępów instruktorskich i 1 drużyna 

instruktorska.226 

Interesujący przykład ewolucji zespołu instruktorskiego i jego działalności 

programowej w ciągu około 10 lat działalności opisały M. Kolasianka-Żmijowa 

i E. Węglarzówna. Autorki piszą o zespole instruktorskim zorganizowanym w 1928r. 

w formie klubu instruktorskiego przy Komendzie Chorągwi Śląskiej Harcerek. „Zebrania 

odbywały się co dwa tygodnie, a na program składały się referaty dyskusyjne na tematy 
                                                 

218 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.248. 
219 Tamże, s.251. 
220 Tamże, s.253 
221 Tamże, s.255. 
222 Tamże, s.256. 
223 Tamże, s.259. 
224 Tamże, s.261. 
225 Tamże, s.262. 
226, s.260. 
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harcerskie i ogólne”.227 Tematami były, m.in.: Nowe prądy myślowe w Europie, Literatura 

dziecięca a harcerstwo, Zarobkowanie i przemysł w drużynach, O pracy zuchowej, 

Administracja w drużynie harcerskiej, O Beskidach Śląskich. „Urządzono wycieczkę celem 

zwiedzenia kopalń i hut. Odbywały się też zebrania towarzyskie klubu, kursy wychowania 

fizycznego i strzeleckie. W roku 1931 Komenda Chorągwi przekształciła klub w drużynę 

instruktorską prowadzoną przez komendantkę Chorągwi. [...] Drużynowe Chorągwi 

podzielono na zastępy [drużynowych] hufcami, zbiórki odbywały się pod kierunkiem 

hufcowych. Zbiórki drużyny miały miejsce parę razy do roku – w miarę potrzeby, zawsze 

z bogatym programem w formie referatów aktualnie ważnych i ćwiczeń harcerskich. 

W ten sposób drużynowe znajdowały w ciągu roku pomoc i wskazówki praktyczne do pracy. 

Następowało zżycie się grona instruktorskiego, co miało ogromne znaczenie dla wytworzenia 

i stałego utrzymania dobrej atmosfery w codziennej pracy harcerskiej. Praca w drużynie 

instruktorskiej rozwijała się i różnicowała w miarę potrzeb placówek, z których pochodziły 

drużynowe.228 

Przykładowe tematy spotkań i formy pracy drużyny instruktorskiej w latach 1937-1938 

były następujące: Program pracy chorągwi i jego realizacja, Zagadnienia współczesnej wsi, 

Sytuacja młodzieżowa w Polsce, Kształcenie zastępowych, Polityka Morza Śródziemnego, 

Harcerstwo a sprawy mniejszościowe w Polsce, odpowiedzi terenu na ankietę pt. „Czego 

poszukuje młodzież”, Braterstwo skautowe, Zadania i cele wydziału wychowania 

gospodarczego, Referat o spółdzielczości, Uruchomienie kursów gospodarczych w terenie.229 

Praca z instruktorami systemem małych grup pogłębiała się wraz z rozwojem ZHP; 

była ona jednak, przede wszystkim, domeną Organizacji Harcerek. W Organizacji Harcerzy 

system ten nie przyjął się w takim stopniu. Doceniano jednak korzyści płynące z uczestnictwa 

i pracy w zastępach, a także drużynach instruktorskich. Grupy te stanowiły naturalne forum 

wymiany doświadczeń, poglądów i inicjatyw. Były także miejscem transmisji wartości 

harcerskich pomiędzy starymi i młodymi instruktorami, ale także – a może przede wszystkim 

– pełniły funkcję grup wzajemnego wsparcia, co skutecznie mogło przeciwdziałać takim 

zjawiskom jak wypalenie młodych drużynowych. Rozszerzenie systemu zastępowego z pracy 

w drużynie na system pracy małych grup na każdym poziomie struktury było – podobnie 

                                                 
227 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.48-49. 
228 Tamże. 
229 Tamże. 
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jak cały system kształcenia starszyzny – specyfiką pracy z kadrą ZHP, nie spotykaną 

w innych organizacjach skautowych.230 

2.5. Narzędzia motywacyjne i wspierające 

2.5.1 Urlopy instruktorskie i starszyzna rezerwowa 

Urlopy instruktorskie pozwalały na okresowe zwolnienia z obowiązków instruktorskich 

oraz zapewniały możliwość realizowania istotnych celów i potrzeb samych instruktorów, 

które były niemożliwe do pogodzenia z pracą wychowawczą. Jednocześnie urlopy takie nie 

powodowały całkowitego zerwania więzi organizacyjnych i emocjonalnych ze służbą 

instruktorską, jak miało to miejsce w przypadku cofnięcia nominacji na stopnie instruktorskie. 

Urlopy instruktorskie były więc jednym z narzędzi wspierania kadr w trudnych momentach 

życiowych i jednocześnie ułatwiały powrót do pracy w organizacji.  

Udzielanie urlopów i przenoszenie instruktorów do rezerwy regulowane było rozkazem 

Naczelnictwa ZHP L.17 z 22 czerwca 1927r. i instrukcją w sprawie urlopów i rezerwy 

dla członków starszyzny (załącznik do rozkazu Naczelnika Harcerzy L.9 z 10 maja 1938r.). 

Do rezerwy mogli przechodzić tylko harcmistrze i działacze.231 

Urlopy udzielane były rozkazem NZHP, zwykle dokładnie określającym ile miesięcy 

ma trwać dany urlop.232 Jeśli instruktorki urlopowane bezterminowo chciały powrócić 

do pracy wychowawczej, to zgodnie z uchwałą odprawy komendantek chorągwi, odbywały 

dodatkową próbę, od której zwolnić mogła tylko Komisja Próby Instruktorskiej przy Głównej 

Kwaterze.233 

W celu dokładnego monitoringu urlopowanych instruktorów NZHP prowadziło spis 

czynnych i urlopowanych instruktorów. W spisie zawarte były informacje, kto udzielał urlopu 

i na jak długo.234 

Instytucja urlopów instruktorskich była wykorzystywana dość często. W 1926r. 

na terenie Chorągwi Harcerek we Lwowie pracowały 22 instruktorki, w tym 11 czynnych 

podharcmistrzyń i 4 urlopowane oraz 4 przodownice działające w drużynach i 4 na urlopie 

instruktorskim.235 Z kolei w 1938r. na terenie Organizacji Harcerzy było 40 instruktorów 

                                                 
230 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.38. 
231 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.397. 
232 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.3. 
233 List okólny GKŻ L.1 z 21 stycznia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.8. 
234 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.135. 
235 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
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na urlopach.236 Przyczyną urlopów było: przeciążenie pracą zawodową, nauką i studiami, 

życiem rodzinnym, a także złym stanem zdrowia – w Chorągwi Wielkopolskiej w 1927r. 

z powodu gruźlicy urlopowano aż 10 instruktorek.237 

W regulaminie instruktorskim z 28 lutego 1927r. znalazł się zapis, że „urlopy do trzech 

miesięcy udzielała władza bezpośrednia, do sześciu – komenda chorągwi, dłuższych 

wyjątkowo do roku – Naczelnictwo przez KCH i GKŻ. Po skończonym urlopie winna 

instruktorka natychmiast zgłosić się do pracy”.238 Urlop mógł również zostać przerwany 

decyzją władz naczelnych, w związku z potrzebą pracy przy większych przedsięwzięciach 

organizacyjnych, takich jak zloty centralne.239 

Kategorię członków czynnych w rezerwie wprowadzono rozkazem NZHP dla osób, 

które posiadały stopień instruktorski, chwilowo nie mogły pełnić służby czynnej, przy czym 

czas ten nie mógł być dłuższy niż jeden rok. Członek czynny w rezerwie nie miał praw 

instruktorskich, nie mógł nosić odznak instruktorskich, mógł natomiast nosić krzyż 

harcerski.240 

W 1937r. w Instrukcji w sprawie zaliczania służby harcerskiej członkom starszyzny 

w roku 1936/37 i 1937/38 znalazł się akapit dotyczący urlopów instruktorskich – 

„Urlopowany jest ten człowiek starszyzny, który posiada urlop ponad 6 miesięcy. Urlopowani 

nie posiadają, w wyjątkiem prawa odbierania przyrzeczenia harcerskiego, żadnych praw 

członków starszyzny”.241 

W 1938r. ukazała się Instrukcja w sprawie urlopów i rezerw dla członków starszyzny, 

która już bardzo precyzyjnie regulowała przydzielanie urlopów instruktorskich 

i równocześnie wprowadzała pojęcie rezerwy harcmistrzów i działaczy.242 

Według Instrukcji, urlopu członkom starszyzny do 6 miesięcy udzielali komendanci chorągwi 

a od 6 miesięcy do 2 lat – Naczelnik Harcerzy. Prośba o urlop winna być odpowiednio 

umotywowana i zaopiniowana przez przełożonych. Urlopowanych członków starszyzny 

obowiązywały nadal pewne obowiązki, w szczególności: opłacania składek, corocznej 

rejestracji, prenumerowania i czytania „Harcerstwa”, „W Kręgu Wodzów” i „Wiadomości 

Urzędowych”. Nie mieli oni natomiast obowiązku stałej pracy harcerskiej, aczkolwiek mogli 
                                                 

236 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.177. 
237 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.19. 
238 Rozkaz Naczelniczki GKŻ L.6 z 28 lutego 1927r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1927, nr 4, s.16. 
239 „Wiadomości Urzędowe”, maj-czerwiec 1928, nr 5-6, s.21. 
240 Rozkaz NZHP L.17 z 2 czerwca 1927r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1927, nr 7-8, s.31. 
241 Instrukcja w sprawie zaliczania służby harcerskiej członkom starszyzny w roku 1936/37 i 1937/38  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.133. 
242 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.9 z 10 maja 1938r. do punktu 1/12. Instrukcja w sprawie 

urlopów i rezerwy dla członków starszyzny [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1938, nr 5, s.79. 
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pracować dorywczo. Zachowywali prawo noszenia munduru i oznak, odbierania 

przyrzeczenia oraz bierne prawo wyborcze. Tracili za to czynne prawo wyborcze 

do wszystkich władz związku oraz prawo udziału, z głosem decydującym, w konferencjach 

wyborczych i instruktorskich. Urlopy udzielane przez Naczelnika Harcerzy, a więc trwające 

dłużej niż 6 miesięcy, nie były zaliczane do lat służby instruktorskiej. Przy czym służba 

wojskowa łączyła się z automatycznym urlopem i zaliczeniem jej do lat służby harcerskiej.243 

Instrukcja wprowadziła również kategorię rezerwy. „Harcmistrz lub działacz, który dłużej 

niż przez okres 2 lat nie może brać udziału w czynnej pracy harcerskiej, zostaje na własną 

prośbę przeniesiony do rezerwy”.244 Przeniesienie do rezerwy było na okres nieograniczony. 

Członkiem rezerwy nie mógł jednak zostać podharcmistrz. Osoby w rezerwie mały 

obowiązek przestrzegania Prawa Harcerskiego i „lojalności wobec władz ZHP” 

oraz posiadały prawo brania dorywczego udziału w pracach ZHP, w czasie których mogły 

nosić mundur, odznaki i odbierać przyrzeczenie harcerskie. Nie mieli natomiast pozostałych 

praw członkowskich oraz tracili czynne i bierne prawo wyborcze do wszystkich władz 

Związku.245 Każdy członek rezerwy mógł z powrotem wrócić do czynnej służby i zostać 

przydzielony do danej chorągwi przez Naczelnika Harcerzy, odzyskiwał wtedy wszystkie 

prawa członkowskie. Harcmistrz lub działacz, który znajdował się w rezerwie, a nie wypełniał 

swoich obowiązków wobec organizacji, mógł stracić swój stopień lub też mógł zostać 

całkowicie usunięty z ZHP.246 

2.5.2 Harcerskie odznaczenia honorowe 

Rodzaje wyróżnień honorowych 

Pierwsza harcerska odznaka honorowa została wprowadzona na terenie Królestwa 

Polskiego w 1916r.247 Odznaki „Za zasługę”, „Wdzięczności” i „Za uratowanie życia” 

przyznawały organizacje harcerskie jeszcze przed 1918r. W 1921r. został zatwierdzony 

pierwszy regulamin odznak harcerskich, w którym zamieszczono wymagania na odznaki: 

„Za zasługę”, „Wdzięczności”, „Za uratowanie życia”, „Orła Harcerskiego”. W 1921r. 

                                                 
243 Tamże. 
244 Tamże. 
245 Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.4 z 10 lutego 1939r. wprowadzono poprawkę do Instrukcji i skreślono 

słowa „i bierne”. Pozwalało to członkom rezerwy być wybieranym do władz harcerskich . Nadal jednak  
nie mieli oni czynnego prawa wyborczego. Zob. „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.35. 

246 Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.9 z 10 maja 1938r. do punktu 1/12. Instrukcja w sprawie 
urlopów i rezerwy dla członków starszyzny [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1938, nr 5, s.79. 

247 T. Sikorski, Harcerskie odznaki honorowe 1916-1989, Kraków 1991, s.4. 
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wprowadzono tytuł i odznakę „Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej”.248 Odznaki 

te mogły być przyznawane przez NZHP wszystkim osobom zasłużonym dla organizacji, 

czyli zarówno instruktorom wszystkich stopni, harcerzom i harcerkom, członkom Kół 

Przyjaciół Harcerstwa, a także osobom spoza organizacji, którzy przyczynili się 

do jej rozwoju. Pisemne wnioski wraz z uzasadnieniami były składane przez komendy 

lub pojedyncze osoby, oraz opiniowane przez Komisję Odznaczeń i jeżeli nie wnosiła 

ona sprzeciwu, przyznawane uchwałą NZHP.249 

W 1923r. Naczelnictwo ZHP przyjęło uchwałę powołującą Radę Odznaczeń, której 

miały zostać przekazane kompetencje nadawania harcerskich odznaczeń honorowych. 

Naczelna Rada Harcerska unieważniła jednak tę uchwałę, przypisując sobie te kompetencje. 

Wnioski w sprawie odznaczeń miały przygotowywać pod względem formalnym Komisje 

Osobowe Głównych Kwater.250 

Już na III Zjeździe Walnym podjęto próbę zniesienia odznak honorowych jako 

„niezgodnych z duchem harcerstwa”.251 Próby takie podejmowano jeszcze później i w końcu 

skutecznie, bo w 1926r. Zjazd Walny przyjął uchwałę znoszącą odznaki honorowe 

(z wyjątkiem odznaki „Za uratowanie życia’) —  „Znosi się wszelkie oznaki honorowe, 

a więc »Za zasługę« »Wdzięczności« i »Orła Harcerskiego«, uważając [je] za niewłaściwe 

odznaczanie pracy instruktorskiej. Zatrzymuje się odznakę »Wdzięczności« jedynie 

dla zasłużonych dla ZHP osób spoza harcerstwa oraz innych organizacji skautowych”.252 

Na VI Zjeździe Walnym w 1927r. pojawił się wniosek o przywrócenie odznaczeń 

honorowych.253 Jednak dopiero Zjazd w 1931r. przywrócił w pełni ich funkcjonowanie. 

W 1933r. Zjazd przywrócił jeszcze możliwość nadawania odznaki „Za zasługę” członom 

współdziałającym oraz osobom zasłużonym dla ZHP spoza organizacji.254 

Warto jeszcze nadmienić, że organizacje skautowe bardzo konsekwentnie starały się 

unikać skojarzeń z systemami i organizacjami faszystowskimi. Kiedy w latach trzydziestych 

naziści stworzyli swój symbol w oparciu o wzór swastyki, która w tradycji skautingu 

funkcjonowała jako znak szczęścia i widniała na odznakach „Wdzięczności”, przyznawanych 

                                                 
248 AAN, AZHP, Wnioski komend hufca oraz poszczególnych osób do Komisji Odznaczeń  

oraz uchwały o ich załatwieniu, sygn. 565, s.1 i następne. 
249 Tamże. 
250 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1923, nr 11, s.125. 
251 AAN, AZHP, Wnioski na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.91. 
252 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie 10-11 kwietnia 

1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.76. 
253 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.14. 
254 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.302. 
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za zasługi we wspieraniu skautingu, organizacje skautowe, jak np. organizacja brytyjska – 

wprowadziły wówczas niezwłocznie nowe wzory własnych odznaczeń.255  

Odznaka „Za zasługę” 

Podczas III Zlotu skautów brytyjskich, w Birmingham w 1913r., brytyjską odznakę 

„For merit” („Za zasługę”) otrzymali instruktorzy zasłużeni dla skautingu, w tym Polak – 

Andrzej Małkowski. 

Według harcerskiego Regulaminu Odznaki „Za zasługę” z 1921r. (z uzupełnieniami 

w 1922r.), polską odznakę tego typu, przyznawano „za niezwykłe dobre spełnienie 

obowiązku w chwili krytycznej lub za zasługi wybitne dla ruchu harcerskiego”. Odznakę 

nadawał Przewodniczący ZHP na wniosek pięcioosobowej Rady Odznaki „Za zasługę”, którą 

powoływał zjazd osób wcześniej odznaczonych. Wnioski o nadanie odznaki mogły być 

składane przez: 

 Zarządy Oddziałów, 

 Główne Kwatery, 

 harcmistrzów i harcmistrzynie, 

 członków Naczelnej Rady Harcerskiej.256 

W latach 1921-1939 przyznano 401 odznak „Za zasługę”.257 

Odznaka „Wdzięczności” 

Osoba odznaczona odznaką „Wdzięczności” miała „specjalne prawo żądania pomocy 

od każdego harcerza, w każdej chwili”. Regulaminy odznaki wskazywały jednocześnie, 

że każdy „harcerz spotkawszy osobę posiadającą tę odznakę, podejdzie, zasalutuje i zapyta, 

czy nie może w czymś pomóc”.258 Brało się to wprost z regulaminów skautów brytyjskich, 

których fragment – po Zlocie w Birmingham w 1913r. – A. Małkowski przytaczał w swoich 

relacjach następująco: „Odznaka uprawnia posiadacza do zażądania pomocy 

od jakiegokolwiek skauta i kiedykolwiek. Skaut, widząc osobę, która ma tę odznakę, 

podejdzie do niej, zasalutuje i spyta, czy może oddać jaką usługę”.259 

W latach 1923-1939 odznaki te otrzymały 83 osoby, w tym: 

 minister – Józef Beck, 

 dyrektor Międzynarodowego Biura Skautowego – Hubert Martin, 

                                                 
255 An Official History..., dz. cyt., s.174. 
256 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.14. 
257 Tamże, s.15. 
258 Tamże, s.21. 
259 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.105. 
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 pierwszy Prymas Polski w okresie dwudziestolecia międzywojennego  

– kardynał Edmund Dalbor, 

 Prymas Polski – August Hlond.260 

Odznaka „Za uratowanie życia” 

Oznakę „Za uratowanie życia” przyznawano za „niezwykłe bohaterstwo i pogardę 

niebezpieczeństwa przy ocalaniu życia”. Ratowano tonących, zaczadzonych, ginących 

na bagnach, w pożarze itp.261 

Podobne odznaczenie honorowe było bardzo popularne w innych organizacjach 

skautowych. Do 1914r. organizacja angielska nadała swoim skautom blisko 700 odznaczeń.262 

W ciągu jednego miesiąca, w 1924r., w Wielkiej Brytanii nadano siedem takich odznak.263   

W 1922r. przyznano w ZHP 10 odznak „Za uratowanie życia”. Przy czym liczby 

te nie odzwierciedlały rzeczywistej liczby skutecznych akcji ratowniczych, gdyż harcerze 

często nie ujawniali swoich dokonań lub tłumaczyli je jako „przyjacielską przysługę”.264 

W latach 1923-1939 przyznano 63 odznaki, z czego 24 otrzymali harcerze z Chorągwi 

Wielkopolskiej.265 

Odznaka „Orła Harcerskiego” 

Według regulaminu, wprowadzonego rozkazem Naczelnictwa ZHP w 1923r., 

prestiżowa odznaka „Orła Harcerskiego” była przeznaczona dla harcerzy i harcerek RP 

oraz instruktorów mających co najmniej 5 lat służby harcerskiej. Odznakę przyznawano 

za „kilkakrotne ocalenie życia w wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajne kilkakrotne 

dowody dzielności, wytrwałości lub poświęcenia, za wyjątkowo cenną pracę dla dobra 

harcerstwa”.266 

Odznakę przyznawano w pierwszej połowie lat dwudziestych. Odznakę w 1924r. 

otrzymali „z urzędu” wszyscy ówcześni Przewodniczący ZHP z racji pełnienia tak istotnej 

dla ZHP funkcji. Odznaczono nią więc: Przewodniczących ZHP – gen. Józefa Hallera, 

                                                 
260 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.22-23. 
261 Tamże, s.25. 
262 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.23. 
263 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1924, nr 10, s.51. 
264 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.13. 
265 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.27. 
266 Rozkaz Naczelnictwa ZHP L.13 z 9 czerwca 1921r. [w:] Rozkazy, Okólniki, Instrukcje Naczelnictwa ZHP, 

Warszawa 1921, nr 11, s.9 [podaję za:] T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.29. 
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ks. Jana Mauersbergera, Stanisława Sedlaczka oraz najprawdopodobniej dra Tadeusza 

Strumiłłę i Roman Bnińskiego, a także gen. Roberta Baden-Powella.267 

Honorowy stopień Harcerza Rzeczypospolitej  

Marszałek Józef Piłsudski w grudniu 1920r. przyjął tytuł Protektora Związku 

Harcerstwa Polskiego, jak również, ofiarowany mu Krzyż Harcerski. Także kolejnym 

Protektorom ZHP oraz znanym sympatykom harcerstwa i harcerzom, których Naczelnictwo 

ZHP chciało wyróżnić, nadawało stopień Honorowego Harcerza RP, mimo że formalnie nie 

istniały przepisy wewnętrzne regulujące zasady jego nadawania.268 Stopień nadawano także 

pośmiertnie członkom organizacji, którzy swoim życiem zauważalnie realizowali ideały 

harcerskie.269  Zgodnie z decyzją NRH z maja 1924r. wszyscy Przewodniczący ZHP 

na zasadzie samego faktu wyboru otrzymywali wszystkie harcerskie odznaczenia honorowe, 

w tym także stopień Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej.270 

Stopień Honorowego Harcerza RP w latach 1923-1933 otrzymały 23 osoby, w tym: 

 prezydenci RP: S. Wojciechowski i I. Mościcki; 

 gen. A. Osiński, ks. biskup dr W. Bandurski (Przewodniczący Zarządu Oddziału 

Wileńskiego), ks. biskup S. Łukomski, ks. K. Lutosławski, I. Paderewski. 

J. Romaszkiewicz z Chicago – założyciel harcerstwa w USA; 

 znane osobistości innych narodowości: gen. R. Baden-Powell, marszałek Francji 

F. Foch, Prezydent Łotwy G. Zemgals, Prezydent Łotewskiej Organizacji 

Skautowej (LSCO) gen. Karlis Goppers, dyrektor Międzynarodowego Biura 

Skautowego Henri Martin271; 

 twórcy harcerstwa: Jerzy Grodyński272, pośmiertnie Andrzej Małkowski, 

 pośmiertnie: harcerki i harcerze polegli w obronie ojczyzny w latach 1914-1921, 

Mieczysław Bem – drużynowy 40 WDH, który zginął udzielając pomocy rannemu 

podczas walk na ulicach Warszawy w maju 1926r.273 

 wszyscy Przewodniczący ZHP – na mocy uchwały XIX Zjazdu NRH.274 

                                                 
267 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.29-30. 
268 Tamże, s.31-32. 
269 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.48. 
270 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1924, nr 5, s.31. 
271 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.166. 
272 Tamże. 
273 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1926, nr 7-8., s.23 oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., 

dz. cyt., s.188. 
274 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.32-33. 



 353

Według informacji opublikowanych w „Wiadomościach Urzędowych” w latach  

1923-1933 stopień Honorowego Harcerza RP nadano pośmiertnie 18 osobom.275 

Krzyż Harcerzy z czasów Walk o Niepodległość 

„Honorowy Krzyż Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość” nie był nadawany 

przez Naczelnictwo, ale przez Komisję Główną Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość.276 

Regulamin tej odznaki wprowadzono w 1938r.277 Była ona traktowana „zarazem jako 

odznaczenie zaszczytne i oznaka pamiątkowa, będąc równocześnie oznaką organizacyjną 

Członków Kół [Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość]”.278 Według Regulaminu¸ Krzyż 

mógł być nadawany „osobom obojga płci, nieskazitelnego charakteru i nieposzlakowanym 

w spełnianiu obowiązków obywatelskich względem Państwa, a także instytucjom 

i organizacjom, które położyły zasługi dla skautingu, harcerstwa i junactwa w latach 1909-

1921 [...]”.279 

Zasady weryfikacji i nadawania Odznak Krzyża Harcerzy z Czasów Walk 

o Niepodległość znalazły się również w „Wiadomościach Urzędowych” z lutego 1939r.280 

Uzupełnienie Regulaminu nastąpiło jeszcze w maju 1939r., kiedy to dopuszczono możliwość 

nadawania tej odznaki harcerkom i harcerzom, którzy „wzięli czynny udział w akcji zbrojnej 

o odzyskanie Śląska za Olzą, jak również tym, którzy udowodnili, że brali czynny udział 

w akcjach Harcerstwa na terenie Górnego Śląska do chwili objęcia tego terenu przez władze 

polskie”.281 

Krzyż Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość otrzymało w latach 1938-1939 około 

300 osób, w tym także znane postacie ze świata polityki: 

 prezydent RP prof. Ignacy Mościcki.282 

 marszałek RP E. Rydz-Śmigły, 

 premier gen. dr F. Sławoj-Składkowski, 

 wicepremier inż. E. Kwiatkowski, 

 minister WRiOP prof. W. Świętosławski.283 

                                                 
275 Tamże, s.116-117. 
276 Tamże, s.4. 
277 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1938, nr 10, s.193. 
278 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.21. 
279 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.41. 
280 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.32. 
281 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.107. 
282 T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.36. 
283 Tamże, s.118-121. 
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Inne odznaki honorowe 

Obok ogólnozwiązkowych harcerskich odznak honorowych funkcjonowały również 

środowiskowe wyróżnienia przyznawane jedynie lokalnie. Przykład opisu takiego 

wyróżnienia można znaleźć we wniosku 23 Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego 

z Warszawy w sprawie odznaki drużyny i regulaminu jej przyznawania. Zgodnie z zamysłem 

wnioskodawców jej regulamin brzmiał następująco: „Uchwałą Rady Przybocznych dnia 

1 maja 1931r. z okazji dziesięciolecia 23-ej Warszawskiej Drużyny Harcerskiej wprowadzono 

odznakę honorową, przedstawiającą na tle trójkątnego, stylizowanego namiotu cyfrę 

„23”, wykonaną z białego metalu. Cel: Odznaka honorowa ma być najwyższym 

odznaczeniem i nagrodą drużyny dla ludzi zasłużonych dla jej istnienia. Nadanie: Odznakę 

nadaje drużynowy za zgodą Rady Przybocznych z okazji uroczystości lub święta w drużynie 

osobom lub jednostkom zbiorowym zarówno z drużyny, jak tez i z poza niej. Prawo noszenia: 

Każdy, komu rozkazem drużyny przyznano odznakę honorową, ma prawo nosić 

ją na mundurze na lewej kieszeni, nad innymi odznakami; na marynarkowym ubraniu męskim 

w lewej klapie, ewentualnie w formie broszki na ubraniu kobiecym. Prawo noszenia kończy 

się w razie usunięcia (nie wystąpienia) z drużyny oraz w razie specjalnej uchwały Rady  

Przybocznych.”284 

Z kolei w 16. Poznańskiej Drużynie Harcerzy ustanowiono w 1930r. odznakę „Murowany 

Szesnastak” nadawaną w rocznicę powstania drużyny zasłużonym członkom z co najmniej 

10-letnim stażem pracy harcerskiej lub za szczególnie wybitne czyny i zasługi.285 

Odznaki honorowe drużyn przed rozpowszechnieniem musiały być zatwierdzone przez 

Naczelnika GK Harcerzy. Do wniosku dołączano regulamin przyznawania odznaki, rysunek 

odznaki oraz opłacano koszt (niemały zresztą bo rzędu około 20 zł) wykonania kliszy i druku 

zatwierdzonej odznaki w „Wiadomościach Urzędowych”.286 

Swoje odznaki honorowe miały też hufce. W lutym 1932r. został sporządzony projekt 

odznaki Hufca Gdańskiego z okazji 10-ciolecia ZHP w Gdańsku. Zgodnie z projektem 

regulaminu każda odznaka była numerowana i wydawana razem z także numerowanym 

dyplomem. Przyznanie odznaki było odnotowane w książeczce służbowej, a decyzja komisji 

obradującej w składzie zatwierdzonym przez Naczelnictwo ZHP była sporządzana w formie 

protokolarnej z wyszczególnieniem motywów nadania odznaki. Graficzny projekt odznaki 

                                                 
284 AAN, AZHP, Regulamin Odznaki Honorowej 23. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej, sygn. 1917, s.9. 
285 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.273. 
286 AAN, AZHP, List sekretarza GK hm. E. Sikorskiego do Drużynowego 9. Drużyny w Krakowie,  

sygn. 2117, s.11. 
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wybrała komisja spośród 13 prac przesłanych w wyniku ogłoszonego wcześniej konkursu 

wśród harcerstwa gdańskiego.287  

Odznaki honorowe miały bardzo dużą wartość dla harcerzy o czym świadczą postawy 

byłych harcerzy, którzy jeszcze ciągle po odejściu z organizacji przejawiali chęć do noszenia 

swoich, zdobytych w harcerstwie odznak honorowych. Samo noszenie tych odznak przez 

byłych harcerzy nie było formalnie uregulowane, ale też raczej nie widziano przeszkód 

w takim identyfikowaniu się z organizacją.288 

Innymi odznakami podkreślającymi długość pełnienia służby harcerskiej były 

„Oznaki Dziesięciolecia”. Do końca 1932r. przyznano wśród harcerzy 560289, a do końca 

1933r. – 737 oznak dziesięciolecia służby.290  

W drużynach przyznawano również listki dębowe – po jednym za każdy rok 

nieprzerwanej służby harcerskiej.291 CKDH próbowała wprowadzić również złote listki jako 

oznaczenia dziesięciolecia służby, lecz zostały one uznane za nieprzepisowe przez władze 

naczelne.292 

2.5.3 Inne narzędzia motywacyjne i wspierające 

W 1927r. uruchomiono w Głównej Kwaterze męskiej poradnię dla drużynowych —

„Instruktorzy GK będą udzielać ustnych i pisemnych informacji, rad i wskazówek”. Pytania 

miały być nadsyłane drogą listową razem ze znaczkiem na korespondencję zwrotną.293 

Do wyjazdów kształceniowych o charakterze motywacyjnym można zaliczyć 

instruktorskie wyprawy zagraniczne. Przykładem tego może być zorganizowana w 1938r. 

przez Wydział Kształcenia Organizacji Harcerek dwutygodniowa wycieczka instruktorska po 

Finlandii.294 

Natomiast interesujący sposób pozyskiwania instruktorek i motywowania kadry 

do zdobywania wyższych stopni instruktorskich był stosowany w Wielkopolskiej Chorągwi 

Harcerek. Polegał on na składaniu przez grono najbardziej doświadczonych instruktorek 

w chorągwi propozycji otwarcia próby na stopień instruktorski wybranym harcerkom 

                                                 
287 AAN, AZHP, Korespondencja w sprawie projektu odznaki z okazji 10-lecia Hufca Gdańskiego,  

sygn. 1917, s.21-26.s 
288 Zob. adnotację Stanisława Sedlaczka do listu Zygmunta Pankiewicza  

[w:] AAN, AZHP, List Z.Pankiewicza do GK Harcerzy, sygn. 2117, s.10. 
289 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.14. 
290 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.44. 
291 70 lat..., dz. cyt., s.11. 
292 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1928, nr 11, s.35. 
293 Rozkaz Naczelnika GKM L.3 z 18 lutego 1927r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1927, nr 3, s.12. 
294 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.217. 
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i instruktorkom, które wykazały się odpowiednimi postawami. W 1937r. propozycje takie 

otrzymało 8 kandydatek na harcmistrzynie i 20 na podharcmistrzynie.295 

Kadra instruktorska ZHP odznaczana też była wysokimi odznaczeniami państwowymi, 

które niewątpliwie również można uznać za narzędzie motywacyjne, choć mające charakter 

zewnętrzny w stosunku do organizacji. Wśród licznie przyznawanych odznaczeń w okresie 

międzywojennym były: 

 Order Virtuti Militari296 

– otrzymał: hm. W. Nekrasz297; 

 Order Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)298  

Krzyż Oficerski, Krzyż Komandorski  

– otrzymała: O. Małkowska (1928)299; 

 Złoty Krzyż Zasługi300  

– otrzymali: hm. R. Błeszyńska (1933)301, ks. hm. M. Luzar (1936)302, 

hm. Z. Trylski (1926)303;  

 Srebrny Krzyż Zasługi  

– otrzymali: hm. M. Skorupska-Daszkiewicz (1939)304, hm. T. Cieplik 

(dwukrotnie – 1937, 1939)305,  hm. E. Heil (1938)306, hm. O. Małkowska (1928)307, 

hm. W. Szczygieł (1933)308, hm. J. Wierzbiańska (1931)309, hm. T. Żuchowski 

                                                 
295 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.19. 
296 Najwyższe odznaczenie wojskowe nadawane za wybitne zasługi bojowe, ustanowione przez króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego 22 czerwca 1792r. dla uczczenia zwycięstwa w bitwie pod Zieleńcami. 
Order przyznawany jest w pięciu klasach. 

297 H. Glass, Gawędy..., dz. cyt., s.5. 
298 Jedno z najwyższych odznaczeń cywilnych, nadawane przez Kapitułę Orderu Odrodzenia Polski za wybitne 

osiągnięcia, ustanowione ustawą z 4 lutego 1921r. Order posiada 5 klas: Krzyż Kawalerski, Krzyż Oficerski, 
Krzyż Komandorski, Krzyż Komandorski z Gwiazdą i Krzyż Wielki. 

299 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.130. 
300 Krzyż Zasługi był cywilnym odznaczeniem państwowym ustanowionym na mocy ustawy z 23 czerwca 

1923r. Krzyż Zasługi w stopniu złotym nadawał Prezydent RP, a w stopniu srebrnym i brązowym Prezes 
Rady Ministrów. Krzyże Zasługi były nadawane na wniosek ministrów.  

301 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.19. 
302 Tamże, s.119. 
303 Tamże, s.220. 
304 Maryla Skorupska-Daszkiewicz. Życiorys (wykaz służby harcerskiej)  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.75. 
305 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.29. 
306 Tamże, s.72. 
307 Tamże, s.130. 
308 Tamże, s.210. 
309 Tamże, s.228. 
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(1938)310 oraz dh Jerzy Jeliński (1929) który odbył podróż samochodem dookoła 

świata – dekoracji dokonał 19 września Minister WRiOP S. Czerwiński.311 

 Brązowy Krzyż Zasługi 

– otrzymał: hm. T. Żuchowski (1931)312; 

 Krzyż Niepodległości 

– otrzymali: hm. O. Małkowska (1928)313, A. Małkowski  

(pośmiertnie – 1930)314; 

 Medal Niepodległości315 

– otrzymali: hm. T. Cieplik (1931)316, hm. T. Żuchowski (1937)317; 

 Krzyż Walecznych318 

– otrzymali: hm. J. Grzesiak (dwukrotnie – 1920)319,  

ks. K. Lutosławski (1920)320, hm. Z. Trylski (1920)321. 

3. Etos instruktora 

1.1. Budowanie etosu instruktorskiego 

Rozwój ilościowy i wysoki poziom kadr instruktorskich był niewątpliwą zasługą 

konsekwentnie budowanego etosu instruktorskiego, rozumianego tutaj jako: zbiór 

uznawanych i przyswojonych norm i wzorów postępowań, wywodzących się z wartości 

harcerskich i składających się na styl życia charakterystyczny dla grupy instruktorów ZHP.322 

                                                 
310 Tamże, s.264. 
311 „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1929, nr 8-9, s.105. 
312 Tamże, s.264. 
313 Tamże, s.130. 
314 Tamże, s.134. 
315 Wojskowe odznaczenie państwowe ustanowione rozporządzeniem Prezydenta RP z 29 października 1930r. 

Przyznawane było w trzech klasach: Medal Niepodległości, Krzyż Niepodległości, Krzyż Niepodległości 
z Mieczami. Odznaczenie nadawał Prezydent RP po przedstawieniu kandydata przez Prezesa Rady Ministrów 
na wniosek Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości. 

316 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.29. 
317 Tamże, s.264. 
318 Odznaczenie wojskowe ustanowione rozporządzeniem Rady Obrony Państwa z 11 sierpnia 1920r. 

dla nagradzania czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju. 
319 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.61. 
320 Tamże, s.117. 
321 Tamże, s.220. 
322 Por. z hasłem „ethos” [w:] K. Olechnicki, P. Załęcki, Słownik Socjologiczny, Toruń 1999,s.57. 

Celowo został tu wyodrębniony „etos instruktorski” od „etosu harcerskiego”, ze względu na szczególną rolę 
jaka przypisana była to kadr instruktorskich ZHP. Przy czym nie należy utożsamiać terminów „etos 
instruktorski” czy „etos harcerski” z terminami takimi jak „ideologia harcerska”, „harcerska metoda 
wychowawcza”, „wartości harcerskie” jak sugeruje to J. Chrabąszcz. Wymienione elementy mogą być 
częściami składowymi etosu lub się z nim wiązać, jednak z pewnością nie są to synonimy. Por. J. Chrabąszcz, 
dz. cyt., s.14. 
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Narażenie się na zarzut „nieharcerskiego postępowania” skutkowało daleko idącymi 

konsekwencjami. Wczesnym przykładem tego była rezygnacja z funkcji Przewodniczącego 

ZHP – J. Hallera, której zresztą ówczesne Naczelnictwo ZHP było przeciwne.323 

Powiedzenie: „gdy raz skautem, to na zawsze” – autorstwa Lorda Kitchenera,324 

obrazowało jedną z wartości etosu instruktorskiego – wierność idei skautowej, bez względu 

na trudności i przeciwności losu. A. Małkowski pisał o tym następująco: „gdy raz złoży się 

przyrzeczenie skautowe i otrzyma skautową lilię [...] – skautem pozostaje się na całe życie. 

Utrata oznaki jest dowodem, że ten, który chciał być skautem, nie miał dość siły, ażeby 

wytrwać w twardej regule. Późniejsze obowiązki życiowe nie pozwolą olbrzymiej większości 

dzisiejszych skautów na czynną służbę w szeregach skautowych [...] ale to co jest istotą 

skautostwa [....] musi pozostać na zawsze w duszach dzisiejszych skautów. Skautostwo 

nie jest zabawą lat dziecinnych [...] ale dla tych, którzy wzrokiem sięgają dalej, jest wielkim 

ruchem wiodącym do odrodzenia ludzkości”.325 

Podkreślanie wytrwałości idei wbrew przeciwnościom można również wyczytać, między 

wierszami, w artykułach prasy instruktorskiej. W „Harcmistrzu” z 1924r. po „liście 

instruktorów ze Lwowa”, którzy w proteście przeciwko wadom funkcjonowania organizacji 

i pod naporem przeciwności otoczenia, zrezygnowali z działalności wychowawczej w ZHP 

i wystąpili z organizacji, pojawiły się żywe odpowiedzi na ich list, z których jedna brzmiała 

następująco: 

„[...] zatem, jeśli autorzy tego listu natrafili na nieprzychylne stanowisko społeczeństwa 

i szkoły, powinni byli wziąć się do kupy i nie dać się, a nie opuszczać uszu i zgłaszać 

wystąpienie z ZHP. Postępkiem swoim i opuszczeniem placówki dowiedli tylko, 

że do obowiązków harcerskich wychowawców nie nadawali się, idei harcerskiej 

nie rozumieli, czy nie chcieli rozumieć, a co za tym idzie postępowanie społeczeństwa 

i szkoły względem nich było słuszne. Gdyby zaś byli oni przełamali to odgraniczenie się 

społeczeństwa i szkoły swojego środowiska od Harcerstwa, wyrobieniem u swoich harcerzy 

obowiązkowości, pilności i tężyzny harcerskiej, byliby mieli nie małą przed Bogiem i przed 

ludźmi zasługę, a i sami doznaliby miłego zadowolenia, patrząc na wynik swoich trudów 

i starań”.326 

                                                 
323 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.6. 
324 „Once a scout – always a scout” Zob. „Harcmistrz”, czerwiec-lipiec 1924, nr 6-7, s.54 oraz O. Małkowska, 

Lutyctwo..., dz. cyt., s.47-50. 
325 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.271. 
326 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.31. 
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Budowanie etosu instruktorskiego polegało także na piętnowaniu zachowań 

nie licujących ze statusem instruktora. Przykładem tego może być stanowcze stanowisko 

Naczelnictwa ZHP z 1926r., przeciwne wykorzystywaniu do jakichkolwiek celów 

anonimowych listów, słanych niekiedy do NZHP i kategorycznie nakazujące zaprzestania 

takich praktyk.327 Jak więc, widać instruktor harcerski powinien był „walczyć tylko 

z podniesioną przyłbicą”. 

Dużą rolę w kształtowaniu norm etosu instruktorskiego odgrywała Komisja 

Dyscyplinarna GKM, której opinie i decyzje ustalały pożądane i niedopuszczalne wzory 

zachowań instruktorów harcerskich w określonych sytuacjach — jak np. opinia Komisji 

z 1927r. w sprawie odmówienia przyjęcia nominacji stopni instruktorskich: „członek ZHP 

mianowany przodownikiem, nie może odmówić przyjęcia tego stopnia, ze względu na to, 

że czuje się pokrzywdzony nominacją na niższy stopień, co uważa za dowód niedocenienia 

jego służby przez władzę mianującą. Odmowę taką należy uważać za objaw nienaturalny 

i w stosunkach organizacyjnych niedopuszczalny. Należy bowiem przyjąć zasadę, że stopień 

instruktorski, taki czy inny, nikomu się nie należy. Członek ZHP który odmówił przyjęcia 

stopnia przodownika [...] nie może pozostawać członkiem czynnym ZHP, gdyż fakt odmowy 

dyskwalifikuje go dostatecznie nie tylko jako instruktora, ale jako harcerza w ogóle”.328  

Niezbędną też cechą instruktora harcerskiego była umiejętność godzenia wszystkich ról 

społecznych, jakie winien on pełnić. Mało tego, efektem tego powinna być niewymuszona 

satysfakcja i zadowolenie z podejmowanej służby, która nie tylko nie przeszkadza w życiu 

rodzinnym, zawodowym, czy prywatnym, ale powinna go uzupełniać i mu pomagać.  

Wypowiadała się na ten temat Olga Małkowska na IX Światowej Konferencji Instruktorskiej 

w Szwecji: „W instruktorce powinno być coś, co porywa dziewczęta, coś co stanowi silną, 

wiążącą nić między drużynową a drużyną [...], takiej instruktorce jakieś wrodzone natchnienie 

podpowie, jak przezwyciężać trudności [...]. Wiadomo, że nie można całe życie tylko dawać. 

Czasami dając coś z siebie, jednocześnie bierzemy też sami coś z potrzebnych nam wartości 

[...], to jest najdoskonalszy stosunek do życia [...] Skauting może być i często jest pomocą 

w życiu instruktorki [...]. O ile skauting nie pomaga instruktorce w życiu, to widocznie 

prowadzi ona w niewłaściwy sposób tę Wielką Grę”.329 

W celu umożliwienia instruktorom w określonych przypadkach wyboru postępowania 

najbardziej zgodnego z wartościami i normami harcerskimi, wydawano niekiedy zalecenia 

                                                 
327 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec-sierpień 1926, nr 7-8., s.26. 
328 Rozkaz Naczelnika GKM L.4 z 18 marca 1927r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1927, nr 4, s.17. 
329 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.140. 
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mające charakter kodeksu precyzującego pożądane postępowanie w takich sytuacjach. 

Przykładem tego może być materiał dla instruktorów, opracowany przez Komendę Gdańskiej 

Chorągwi Harcerzy, w którym w punktach 1-5 czytamy: 

1) Podstawową pracą instruktora jest praca w terenie, tj. przede wszystkim 

w charakterze kierownika jednostki liniowej (drużynowy, wódz gromady, kierownik 

kręgu, hufcowy itp.); 

2) Dodatkową pracą instruktora jest praca w sztabach w charakterze kierownika 

referatu, opiekuna drużyny, członka komendy hufca, sekretarza itp.; 

3) Instruktor ma prawo i obowiązek dbania zarówno o poziom powierzonej mu pracy, 

jak również o stan całej chorągwi, w tym celu każdy instruktor jest upoważniony 

do wypowiadania swoich uwag, przede wszystkim, wobec osoby bezpośrednio 

zainteresowanej, a później – wobec władz przełożonych i na zebraniach komend; 

4) Instruktor nie może opuszczać terenu chorągwi na okres dłuższy niż tydzień bez 

złożenia drogą służbową pisemnego meldunku, w którym wymienia przyczynę 

wyjazdu, swego zastępcę i nowy adres; 

5) Każdy instruktor powinien mieć zastępcę na swoje stanowisko [...]”.330 

Kładziono także duży nacisk na konieczność ciągłego samodoskonalenia się wszystkich 

instruktorów – szczególnie harcmistrzów. Ks. Lutosławski w książce Jak prowadzić pracę 

skautową pisał: „Harcmistrz musi ciągle własną sprawność doskonalić, zakres swego 

doświadczenia rozszerzać, jeśli ma skutecznie podołać zadaniu prowadzenia coraz 

liczniejszych i podrastających drużyn chłopców, których wyćwiczenie przy młodocianej 

plastyczności prędzej rośnie od naszego. Sumienne przygotowania ćwiczeń dla chłopców 

może z początku zastąpić pewną dozę własnego wyćwiczenia, ale harcmistrz musi 

dotrzymywać kroku w rozwoju sprawności swoim podwładnym, inaczej straci możność 

opanowania ich inicjatywy i rzeczywistego kierowania ich pracą; stanie się jej hamulcem, 

zamiast być sterem. Może wtedy dozorować skautów, ustrzec ich od wypadków, błędów, 

ale nie potrafi twórczo ich pracy prowadzić”.331 

Etos instruktorów harcerskich w dwudziestoleciu międzywojennym, choć zauważalny 

i odgrywający znaczną rolę, nie był jednak w pełni sprecyzowany i zdefiniowany przez 

samych instruktorów. Można pokusić się o stwierdzenie, że ów etos był łatwiejszy 

do sprecyzowania i opisania dla osób patrzących z zewnątrz na ZHP, niż dla instruktora, który 

od środka bywał świadkiem ostrych sporów, niezgodności poglądów i różnic 
                                                 

330 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.57. 
331 [cytuję za:] A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.59. 
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w interpretowaniu harcerskich zasad i postaw instruktorskich. Jednakże, mimo tych 

wewnętrznych napięć w samym gronie instruktorskim, wizerunek instruktora w jego 

otoczeniu był najczęściej kojarzony z wysokimi standardami etycznymi, a samo określenie 

„instruktor harcerski” potrafiło oznaczać bardzo wiele, tak dla przeciętnego harcerza, 

jak i dla reszty społeczeństwa. 

3.1. Społeczna i zarobkowa praca wychowawcza 

W okresie międzywojennym istniał wśród instruktorów nierozstrzygnięty spór 

o to, czy działalność wychowawcza instruktorów harcerskich może być pełniona odpłatnie – 

za wynagrodzeniem. Wydaje się, że z czasem przewagę zyskiwali przeciwnicy odpłatnego 

pełnienia funkcji instruktorskich, jednak nie udało im się doprowadzić do formalnych 

zapisów w Statucie lub innych dokumentach wewnętrznych, które by ostatecznie unormowały 

te sprawy.  

W początkach lat dwudziestych odpłatność za funkcje wychowawcze nie była czymś 

rażącym. W preliminarzach kosztów kursów instruktorskich w 1920r. znajdują się pozycje: 

„honoraria instruktorów”, „honoraria kierownictwa [obozu]” lub „honoraria za godziny” –

co sugeruje, że kadrze obozów instruktorskich – oprócz zwrotów kosztów podróży, noclegu 

i wyżywienia – przysługiwały także stosunkowo niewielkie wynagrodzenia za sprawowanie 

funkcji lub prowadzanie kursowych zajęć.332 Mowa o odpłatnościach za funkcje 

wychowawcze była również w oficjalnych ogłoszeniach w „Harcmistrzu” z 1927r., 

dotyczących poszukiwania instruktorów potrzebnych „do obozów dla  drużynowych 

i zastępowych Chorągwi Radomskiej w zamian za bezpłatne utrzymanie w czasie pobytu 

i wynagrodzenie”.333 

Zdarzały się przypadki, że osoby na kluczowych stanowiskach kierowniczych dawały 

bardzo wyraźne sygnały o swoich poglądach na kwestię wynagrodzenia za pracę w ZHP. 

Jadwiga Falkowska np. pełniła funkcję Naczelniczki GKŻ w latach 1926-1927 jednocześnie 

pracując na pełnym etacie nauczycielskim w Wyszkowie, gdyż nie znalazła pracy 

w warszawskich szkołach, a odmówiła pobierania pensji z Ministerstwa WRiOP za pełnienie 

funkcji w ZHP.334 

                                                 
332 Przykładowo wynagrodzenie kierownictwa obozu dla 50 starszych instruktorów wynosiło 700Mk dla 5 osób 

za 15 dni, czyli ok.9Mk  dziennie przy czym koszt osobodnia był szacowany na 5Mk. Por. AAN, AZHP, 
Harcerskie kursy instruktorskie. Preliminarz budżetowy, sygn. 182, s.201. 

333 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1927, nr 6, s.34. 
334 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.39. 
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W podręczniku dla kierowników obozów harcerskich z 1933r. stwierdzano, 

że „wychodząc z założenia, że praca instruktorska w harcerstwie jest bezinteresowna, 

nie należy jednak żądać, aby kierownik lub przyboczny przy oddaniu swej pracy i czasu 

ponosił jeszcze jakieś koszty. [...] A więc utrzymanie i przejazd kierownika, ewentualnie jego 

przybocznego, powinny być uwzględnione w budżecie. W wyjątkowych wypadkach 

wypadnie może wypłacić instruktorowi pewien równoważnik za poniesione straty, 

np. takiemu, który dla pracy w obozie zrezygnuje z jakiegoś koniecznego płatnego zajęcia 

w tym czasie. Oczywiście przed przedstawieniem takiej pozycji trzeba porozumieć się 

ze swoją władzą przełożoną lub z Kołem Przyjaciół, które wspiera obóz swymi funduszami, 

aby zatwierdzili tę pozycję [...] inne wynagrodzenie w obozie harcerskim nie powinno mieć 

miejsca”. Dopuszczano jeszcze dodatkowo koszty wynajęcia kucharki, o ile były one 

przewidziane w budżecie obozu.335 

 Problem gratyfikacji finansowej dla instruktorów harcerskich stał się na tyle poważny 

w latach trzydziestych, że spory o sposób jego rozstrzygnięcia doprowadziły do postawienia 

dość radykalnych wniosków do uchwał na XV Zjeździe Walnym w Gdyni w 1935r. przez 

dr Józefa Zająca – ówczesnego Przewodniczący Zarządu Okręgu Śląskiego. 

W pierwszym wniosku Walny Zjazd miał wyrazić swoje stanowisko we wspomnianym 

sporze, które miało brzmieć: „członkowie czynni ZHP, pełniący stanowiska wychowawcze 

w organizacji, nie mogą za swą prace być wynagradzani. Praca wychowawcza w harcerstwie 

jest służbą honorową dla idei”.336 Drugi wniosek dr J. Zająca szedł jeszcze dalej i próbował 

odsunąć osoby czerpiące korzyści finansowe z pracy w ZHP od wpływu na najważniejsze 

decyzje dotyczące funkcjonowania organizacji. Wniosek brzmiał: „Członkowie czynni ZHP, 

pełniący w Związku płatne zajęcia tracą prawo bierne i czynne na Walnych Zjazdach na czas 

trwania stosunku służbowego.”337 

Mimo, że oba te wnioski wydały się być zgodne z duchem panującego wówczas etosu 

służby instruktorskiej – upadły podczas głosowania na Walnym Zjeździe.338 Nie zmieniało 

to jednak faktu, że przypadki odpłatnego pełnienia funkcji we władzach harcerskich 

                                                 
335 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.67. 
336 AAN, AZHP, XV Zjazd Walny w Gdyni 24-26 maja 1935r. Program. Protokół Komisji Starszego 

Harcerstwa. Wnioski, sygn. 331, s.136. 
337 Tamże, s.118. 
338 Tamże. 
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wszystkich szczebli były wyjątkami, dającymi się zwykle uzasadnić jednoznaczną 

koniecznością stałej obsługi jednostek harcerskich w pełnym wymiarze godzinowym.339  

Niekiedy próbowano godzić pracę społeczną na wszystkich funkcjach z potrzebą 

sprawnego i ciągłego działania władz harcerskich. Przykładem tego może być Gdańska 

Chorągiew Harcerzy, w której wszyscy członkowie komendy, i jej instruktorzy pełnili swoje 

funkcje w czasie wolnym od pracy zarobkowej i nie pobierali za to żadnego wynagrodzenia. 

By odbywało się to bez uszczerbku dla ciągłości działań komendy opracowano dla jej 

członków oraz dla wydziałów i referatów specjalny harmonogram pracy, a punkt 6 zaleceń 

dla instruktorów wydanych przez KCh mówił, że „obecność instruktora w lokalu komendy 

chorągwi jest niezbędna tylko w godzinach jego urzędowania (poniedziałek, czwartek 

lub piątek), które nie powinno przekraczać 2 godzin tygodniowo”.340 

3.2. Pojęcie honoru i Harcerski Kodeks Honorowy (HKH) 

Według jednego z punktów Statutu z 1934r. celem ZHP było: „przygotowanie 

młodzieży do świadomej i czynnej służby dla Państwa Polskiego, opartej na Jego 

umiłowaniu, bezinteresowności, karności obywatelskiej i honorze”.341 Przytaczane 10 lat 

wcześniej w „Harcmistrzu” z 1924r. słowa Shackleton’a brzmiały: „Życie jest największą grą, 

tylko w tym jest niebezpieczeństwo, że się je traktuje, jak grę podłą – głównym celem jest 

wygrać honorowo i świetnie”.342 Jak zauważa K. Blusz, idee honoru i godności osobistej 

formułowały wszystkie polskie koncepcje modelu wychowania harcerskiego, choć nie zawsze 

była ona w ten właśnie sposób werbalizowana. Przykładem tego było odwoływanie się 

w prawie harcerskim do postaw Zawiszy Czarnego, bez umieszczania wprost w Prawie 

i Przyrzeczeniu Harcerskim pojęcia „honoru” tak jak to było w przyrzeczeniu i prawie 

skautowym.343 Przewodniczący ZHP Michał Grażyński tak pisał w 1935r. o honorze 

harcerskim: „[...] Honor nie polega na odpieraniu brutalności jeszcze większą brutalnością, 

ale na tej wartości moralnej, którą uzyskuje się z dobrze wypełnionej służby względem swej 

Ojczyzny. Obojętny przy tym jest posterunek, na którym się ktoś znajduje; od robotnika, 

pracującego w warsztacie i rolnika na roli, aż do najwyższych stanowisk w społeczeństwie 

i państwie – obowiązuje ta sama zasada. [...] Nie ma tu różnic i przedziałów. Wszelkie mury 

muszą być zniesione. Harcerz uściśnie dłoń i pójdzie w jednym szeregu z każdym, co według 
                                                 

339 Np. funkcje związane z wizytacjami lub obsługą biura.  
Zob., m.in., D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.18, 20 i 23. 

340 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.57. 
341 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.313. 
342 „Harcmistrz”, czerwiec-lipiec 1924, nr 6-7, s.50. 
343 „On my honour I promise that ...” oraz “Scout’s honour is to be trusted”. Zob. K. Blusz, dz. cyt., s.113-114. 
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takiego pojęcia honoru kształtuje swe życie. Tylko tak myślący, czujący i działający 

człowiek, może być harcerzem. [...] Trzeba oczywiście zacząć od siebie. I dlatego 

w organizacji naszej od zucha, aż do najstarszego harcerza, nie może być niczego z kłamstwa 

i pozorów, a pięknu snów i haseł musi odpowiadać prawda życia i poczucie 

odpowiedzialności, jako sprawdziany tego honoru, który polega na rzetelnym przejęciu się 

ideą i dobrym wykonaniem programu. Wierność prawu harcerskiemu i dobra służba mają 

złożyć się na Wasz honor harcerski.344 

Tak więc cechami charakterystycznymi harcerskiego pojęcia „honoru” były: 

autentyczność wyznawanych wartości, owocna służba zgodna z zasadami oraz prawo 

i obowiązek obrony honoru. Samo pojęcie „honoru” wśród instruktorów odgrywało 

następującą rolę: 

 spełniało funkcję regulacyjną w sferze norm i wzorów postępowań — precyzowało 

co składa się na etos instruktorski, 

 wymuszało natychmiastowe reakcje na postępowania niehonorowe  („prawo 

i obowiązek obrony honoru” – instruktor, który napotykał zachowania niehonorowe 

nie mógł pozostawać na nie obojętny), 

 wpływało na wizerunek wewnętrzny i zewnętrzny, 

 poprzez istnienie instytucji harcerskich sądów honorowych przyczyniało się 

do unormowanego postępowania w sytuacjach konfliktu. 

W 1919r. powstał pierwszy „Polski Kodeks Honorowy” autorstwa Władysława 

Boziewicza, zwany w skrócie „Kodeksem Boziewicza”, zawierający w pierwszej części 

zasady pokojowego postępowania honorowego, a w drugiej, zasady pojedynkowania się. 

Kodeks ten powstał w odpowiedzi na potrzebę „uniezależnienia zasad postępowania 

honorowego, od obcych i niejednokrotnie zakorzenionych zwyczajów, które po większej 

części były sprzeczne z tradycją i duchem Narodu”.345  

W kolejnych latach ukazują się rozszerzone i poprawione wydania tego kodeksu, który 

staje się w okresie II RP, obowiązującym w wielu kręgach, zbiorem reguł postępowania 

w wypadku konfliktów międzyludzkich, które nie były uregulowane przepisami prawa 

państwowego. Do 1939r. ukazało się kolejno osiem wydań „Kodeksu Honorowego” 

W. Boziewicza. 

Zwyczaj krwawego rozwiązywania konfliktów poprzez pojedynek, który 

był dopuszczany przez Boziewicza jako jedna z form zadośćuczynienia honorowego, musiał 
                                                 

344 AAN, AZHP, Dokąd zdążamy (maszynopis wydawnictwa), sygn. 907, s.24-25. 
345 W. Boziewicz, dz. cyt., s.5. 
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być dość istotnym problemem dla instruktorów i władz harcerskich. Świadczy o tym uchwała 

NRH, która następnie została potwierdzona uchwałą IV Walnego Zjazdu ZHP, a która 

zabraniała harcerzom brania udziału w pojedynkach.346  

Harcerstwo, kierując się wartościami ruchu harcerskiego, wystąpiło tutaj przeciw 

szeroko akceptowanym w społeczeństwie zwyczajom. Wkrótce, władze harcerskie poszły 

jeszcze dalej w swym sprzeciwie, przyjmując w 1925r. Harcerski Kodeks Honorowy (HKH), 

który w wielu miejscach różnił się dość wyraźnie od Kodeksu Boziewicza.347 

Władze harcerskie miały świadomość, że nowa norma, zakazująca praktyk powszechnie 

uznawanych w społeczeństwie, będzie trudna to zrealizowania, jeśli harcerzom nie da się 

innych możliwości wychodzenia z konfliktów w sposób „honorowy”.  Kult cnót rycerskich, 

obecny w przedwojennym harcerstwie, dawał raczej wzory orężnej i bezkompromisowej 

walki w obronie honoru. Tak więc zapisy HKH nie tylko odrzucały niektóre 

z dotychczasowych wzorów zachowań, ale też na nowo definiowały „honor” i wprowadzały 

nieco odmienne rozwiązania, bardziej zgodne z harcerskimi wartościami. Co ciekawe, zapisy 

HKH były często bardzo nowatorskie i wyprzedzające swoją epokę, jeśli je porównać 

chociażby ze wspomnianym wyżej Kodeksem Boziewicza. 

HKH na nowo definiował pojęcie honoru, zdolności honorowej i zasady postępowania 

honorowego. „Harcerski Kodeks Honorowy, przede wszystkim, restytuuje dawne pojęcie 

honoru, jako ideału godności obywatelskiej człowieka i na tym pojęciu obiektywnym 

i powszechnym dla całego Narodu zakłada zarówno określenie obrony honoru 

jak i zadośćuczynienia honorowego.”348 

Artykuł pierwszy HKH definiował honor człowieka jako „całokształt takich 

społecznych praw i obowiązków, które zawierają w sobie powszechny dla całego jego Narodu 

wyraz najwyższej godności obywatelskiej, a które, nawet wówczas gdy nie są zastrzeżone 

ustawami albo niedostatecznie są przez nie gwarantowane, jednak z natury rzeczy przynależą 

każdemu człowiekowi kulturalnego społeczeństwa, postępującemu zgodnie z zasadami 

moralności i prawa. Tak pojętego honoru każdy człowiek ma prawo i obowiązek bronić, 

żądając uznania swego honoru ze strony innych ludzi przez odpowiednie zachowanie się 

                                                 
346 AAN, AZHP, O pojedynku i zasadach honorowego postępowania wykluczających pojedynek, sygn. 929, s.7. 
347 Por. K. Wais, Harcerski Kodeks Honorowy jako innowacja w rozwiązywaniu sporów honorowych  

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.35-43. 
348 AAN, AZHP, O pojedynku i zasadach honorowego postępowania wykluczających pojedynek,  

sygn. 929, s.7-8. 
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względem jego osoby jako takiej, bądź względem niego, jako członka pewnego zrzeszenia, 

bądź wreszcie, względem osób mu bliskich”.349  

HKH opierał się na czterech podstawowych zasadach: 

1) „każda sprawa honorowa winna być załatwiona pokojowo z zachowaniem 

niezbędnej dyskrecji, ale jednocześnie jawnie i ostatecznie, 

2) równouprawnienia kobiet w sprawach honorowych, 

3) czynna zniewaga nie może być przedmiotem sprawy honorowej i nie jest środkiem 

dochodzenia praw honorowych, 

4) nowego ujęcie kwestii zdolności honorowej opartej na cechach moralnych.”350 

Wszystkie cztery zasady stały w opozycji do Kodeksu Boziewicza. Zasada pierwsza 

mówiła o konieczności znalezienia pokojowego rozwiązania, podczas gdy W. Boziewicz 

dopuszczał w niektórych przypadkach pojedynek. Druga zasada wnosiła równouprawnienie 

kobiet w sprawach honorowych, podczas gdy wg Kodeksu Boziewicza kobieta nie mogła 

sama występować w takich sprawach i np. żądać zadośćuczynienia. Czynna zniewaga, 

zgodnie z zasadą trzecią, została całkowicie wykluczona z przesłanek zaistnienia sprawy 

honorowej. Kodeks Boziewicza dopuszczał czynną zniewagę jako obrazę honorową, także 

pozwalając – w niektórych wypadkach – zareagować na nią również czynną zniewagą. 

Wreszcie, zgodnie z trzecią zasadą – przestano przypisywać zdolność honorową osobom 

w oparciu o ich urodzenie, stanowisko czy wykształcenie. 

Zachowana została natomiast zasada odwoływania się do Sądu Honorowego dopiero 

po wcześniejszych próbach polubownego załatwienia sprawy. Tak więc stadia postępowania 

honorowego, według HKH, były następujące: 

1) próba wyjaśnienia obrazy wątpliwej przez przedstawicieli obu stron, 

2) polubowne czynności zastępców, 

3) Sąd Honorowy.351 

Art. 1 HKH definiował honor człowieka, jako „całokształt takich społecznych praw 

i obowiązków, które zawierają w sobie powszechny dla całego jego Narodu wyraz najwyższej 

godności obywatelskiej, a które, nawet wówczas, gdy nie są zastrzeżone ustawami 

albo niedostatecznie są przez nie gwarantowane, jednak z natury rzeczy przynależą każdemu 

człowiekowi kulturalnego społeczeństwa, postępującemu zgodnie z zasadami moralności 
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i prawa. Tak pojętego honoru każdy człowiek ma prawo i obowiązek bronić, żądając uznania 

swego honoru ze strony innych ludzi przez odpowiednie zachowanie się względem jego 

osoby jako takiej, bądź względem niego, jako członka pewnego zrzeszenia, bądź wreszcie, 

względem osób mu bliskich”.352
  

Kodeks Boziewicza nie definiował wprost czym jest honor. Definiował za to pojęcie 

obrazy, którą może być „każde oświadczenie, zachowanie się, wzgl. działanie, które może 

zaszkodzić dobremu imieniu danej osoby, lub poniżyć ją w opinii ogółu”.353 HKH definicję 

tą rozszerzał, stwierdzając w art. 2, że „obrazą honoru jest wszelka czynność lub zaniechanie 

czynności, które w przeświadczeniu człowieka honorowego uszczuplają, gwałcą 

lub w jakikolwiek bądź inny sposób pomniejszają i dyskwalifikują honor jego własny 

lub honor bliskich mu osób i dają mu przez to prawo żądania zadośćuczynienia 

honorowego”.354 

Zaniechanie obrażające zostało w HKH zdefiniowane w art. 9, jako polegające 

„na powstrzymaniu się od czynności, świadczące o braku należytego szacunku względem 

kogoś innego, stawiające go w fałszywej sytuacji itp”.355 

Zdolność honorowa, czyli według art. 21 HKH zdolność do żądania i udzielania 

zadośćuczynienia honorowego, była w Kodeksie Boziewicza przyznawana osobom 

„posiadającym pewne kwalifikacje, względnie cenzus”.356 I tak zdolne do żądania i dawania 

zadośćuczynienia honorowego uważane były „te osoby płci męskiej, które z powodu 

wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska społecznego lub urodzenia, odznaczają się 

doborem towarzystwa, godnym charakterem i nieskazitelnym życiem, tak prywatnym jak 

i towarzyskim”.357 Czyli zdolność honorową wg Boziewicza posiadali np. klerycy, duchowni, 

osoby mające ukończone szkoły średnie lub zajmujący wysokie stanowiska w poważanych 

instytucjach, a także zasadniczo wszystkie osoby stanu szlacheckiego, bez względu na inne 

wymogi.358 Także osoby małoletnie wobec prawa, jednak uważane za pełnoletnie 

w stosunkach towarzyskich miały zdolność honorową.359 

Twórcy HKH podeszli do sprawy całkiem inaczej, przyznając w art. 22 zdolność 

honorowaną każdej osobie „płci męskiej i żeńskiej, mającej lat 21, która postępowaniem 
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swoim, zgodnym z zasadami moralności i prawa, stwierdza, że należy do społeczeństwa ludzi 

posiadających poczucie honoru i dzięki temu mających prawo do wymagania poszanowania 

tego poczucia ze strony innych”.360 

Art.34 HKH stwierdzał, że „człowiek honorowy nigdy na obrazę nie reaguje obrazą, 

lecz żąda zadośćuczynienia na drodze postępowania honorowego”. Kodeks Boziewicza 

traktował tą sprawę dużo łagodniej stwierdzając, że „normalnie człowiek honoru 

nie odpowiada na obrazę obrazą” – jednak mogą zajść wyjątkowo wypadki. 361 

W art. 55 HKH podobnie jak Kodeks Boziewicza stał na stanowisku, że „człowiek 

honorowy obowiązany jest przyjąć zastępstwo honorowe i bronić powierzonej mu sprawy 

honorowej jak własnej”. Jednak W. Boziewicz dopuszczał sytuacje, w której zarówno 

uczestnicy sporu, jak i ich zastępcy honorowi rozważają decyzję o pojedynku. Natomiast 

HKH stwierdzał dodatkowo, że „zastępcom wolno nie przyjąć mandatu tylko wówczas, kiedy 

mocodawca dopuszcza załatwienie sprawy na drodze pojedynku”. 

W przypadku, kiedy strony nie mogły dojść do polubownego załatwienia sporu, sprawa 

stawała przed sądem honorowym, którym w wypadku HKH mógł być – oprócz sądu 

specjalnie do tej sprawy uformowanego – sąd organizacyjny ZHP.362 

Członkami sądu honorowego wg Boziewicza nie mogły być osoby, które były 

krewnymi lub powinowatymi którejś ze stron do trzeciego stopnia włącznie. HKH zaostrzał 

to wymaganie, wykluczając także krewnych stron czwartego stopnia, za to nie wykluczał 

osób które miały niezałatwioną sprawę honorową, tak jak to robił Kodeks Boziewicza.363  

W chwili, kiedy sąd honorowy stwierdzał, że istnieją kwestie, które muszą zostać 

zbadane i wyjaśnione przed wydaniem orzeczenia, mógł zwrócić się, zgodnie z Kodeksem 

Boziewicza, do zastępców honorowych i zażądać od nich rozszerzenia, bądź zmiany treści 

dokumentów. To żądanie musiało być przez zastępców respektowane. Harcerski sąd 

honorowy mógł pójść dalej i na podstawie art. 104 przeprowadzić własne dochodzenie 

w tej sprawie, wyznaczając jednego z członków sądu honorowego do zbadania sprawy 

i wyposażając go w pisemną ścisłą instrukcję, objaśniającą jakie kwestie mają zostać 

wyjaśnione. 364 

Rozprawa sądu honorowego, zgodnie z art. 112 HKH, odbywała się w obecności stron 

i ich zastępców, ustnie i tajnie. Kodeks Boziewicza dopuszczał obecność zastępców tylko 
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w przypadku, gdy ci zastrzegli sobie to prawo przy powoływaniu arbitrów sądu 

honorowego.365 Same obrady członków sądu harcerskiego przed wydaniem orzeczenia 

odbywały się, w obydwu przypadkach, bez obecności stron i ich zastępców. 

Art.121 HKH stwierdzał, że do ważności orzeczeń i uchwał sądu honorowego potrzeba 

było zwykłej większości głosów sędziów. „W wyroku może być zaznaczone, że zapadł 

jednomyślnie, natomiast wyrok nie może wyszczególniać jaką większością został 

uchwalony”. Kodeks Boziewicza natomiast zabraniał wyszczególniać fakt, czy wyrok zapadł 

jednomyślnie, czy też większością głosów.366 

Oba kodeksy zgodnie stanowiły, że wyrok sądu honorowego jest ostatecznym 

i bezapelacyjnym rozstrzygnięciem sprawy.367 Jednak art. 127 HKH dopuszczał – zresztą 

trochę niekonsekwentnie z poprzednim zapisem z art. 125 – wznowienie ukończonego 

postępowania w razie pojawienia się nowych okoliczności, z których należałoby 

przypuszczać, że osądzonemu stała się krzywda – wówczas „należy zarządzić na korzyść 

osądzonego wznowienie ukończonego postępowania honorowego na jego żądanie, względnie 

na żądanie jego zastępców, a w razie jego śmierci, na żądanie dzieci, małżonka, rodziców, 

krewnych lub bliskich przyjaciół”. 

Art. 136 HKH wymieniał następujące formy zadośćuczynienia honorowego: 

1) wyjaśnienie, 

2) zaprzeczenie obrazy, 

3) odwołanie obrazy, 

4) przeproszenie, 

5) jednostronny protokół zastępców. 

Wyjaśnienie było definiowane jako dostateczne zadośćuczynienie honorowe „w tych 

wypadkach, kiedy obraza polega na słowach lub czynności, które można uważać za zniewagę, 

ale które dzięki swej dwuznaczności lub dla innych względów budzą wątpliwość, 

czy rzeczywiście dokonano obrazy”.368 Zaprzeczenie obrazy polegało na stwierdzeniu, 

że obrażający nie miał intencji zadraśnięcia honoru obrażonego.369 Zaś odwołanie obrazy 

„winno być zadośćuczynieniem honorowym w tych wypadkach, kiedy obrażający był 
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wprowadzony w błąd przez osobę trzecią albo nie wiedział o pewnych faktach, jednak 

postępował w dobrej wierze”.370 

Kodeks Boziewicza wymieniał dodatkowo jeszcze dwa rodzaje zadośćuczynienia 

tj. usprawiedliwienie postępku, tworzącego zniewagę – stosowane przy ciężkich zniewagach 

(HKH nie określał ciężaru obraz) oraz zadośćuczynienie honorowe z bronią w ręku – czyli 

pojedynek, całkowicie odrzucany prze autorów HKH. 

Zgodnie z HKH zaprzeczenie obrazy, odwołanie obrazy i przeproszenie mogło być 

dokonane w formie ustnej (zastępcy w protokole końcowym składają odpowiednie 

oświadczenie), pisemnej (napisane własnoręcznie przez obrażającego, dołączane 

do końcowego protokołu) bądź publiczne pisemne (podawane do wiadomości osób trzecich) 

lub publiczne ustne. Jednak tutaj W. Boziewicz zajmował zdecydowane stanowisko przeciw 

żądaniu takiej formy zadośćuczynienia, stwierdzając, że „raz na zawsze należy zaniechać 

nakłaniania obrażającego, by osobiście zaprzeczył zniewadze w obecności świadków. Tego 

rodzaju żądania, będącego upokorzeniem zbytecznym obrażającego, nie powinny mieć nigdy 

miejsca – w praktyce kończą się zwykle starciem z bronią w ręku w sprawach drobnych”.371 

Dodatkowo harcerski sąd honorowy, w przeciwieństwie do sądu działającego zgodnie 

z Kodeksem Boziewicza, mógł orzec zgodnie z art. 159 HKH następujące kary: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 

3) stwierdzenie niedyskrecji, 

4) stwierdzenie nieposzanowania sądu. 

Karę można było zaostrzyć przez ogłoszenie jej publicznie.372 

Wszyscy instruktorzy byli zobligowani w sprawach spornych do stosowania wskazań 

Harcerskiego Kodeksu Honorowego, nawet gdy druga strona konfliktu nie była członkiem 

ZHP i działała w oparciu o zasady, np. Kodeksu Boziewicza. W zespole akt ZHP 1918-1939 

w Archiwum Akt Nowych w Warszawie znajdują się fragmenty dokumentacji spraw 

rozpatrywanych przez Naczelny Sąd Harcerski, w tym spraw kwalifikowanych 

jako „honorowe”, np. Akta sprawy wydania legitymacji uprawniających do głosowania 

na VI Zjeździe ZHP.373 
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Harcerski Kodeks Honorowy funkcjonował od 1925r. do wybuchu wojny. 

W tym okresie kilkakrotnie podejmowano próby jego nowelizacji, które miały uczynić 

z niego bardziej skuteczne narzędzie rozstrzygania sporów. W 1927r. VII Zjazd Walny ZHP 

wezwał NRH do przeprowadzenia rewizji obowiązującego Kodeksu, który „w swoim 

brzmieniu obecnym nie przyczynia się do szybkiego i skutecznego likwidowania 

powstających zatargów honorowych”.374 Natomiast w 1929r. zgłoszono, na XII Zjeździe 

Walnym ,wniosek nagły w sprawie powołania specjalnej komisji — „celem rozważenia 

zmian względnie uzupełnień jakie należałoby poczynić w Harcerskim Kodeksie 

Honorowym”.375 

4. Kształcenie kadr 

1.1. Rola i jakość kształcenia  

Zgodzić się należy z A. J. Grodecką, że kształcenie kadr – a zwłaszcza kształcenie 

drużynowych – było już w pierwszym okresie powstania ZHP traktowane priorytetowo.376 

Także w organizacji ZHP w Niemczech, gdzie Wydziałem Kształcenia Starszyzny kierował 

sam Naczelnik tej organizacji.377  

Dobre wyszkolenie drużynowych było ważne, m.in. z tego powodu, że bezpośrednio 

przekładało się na rozwój liczebny organizacji. Już po kursie skautowym w Skolem w 1914r. 

każda z trzydziestu uczestniczek kursu otrzymała polecenie zorganizowania drużyny żeńskiej 

w miejscu swojego zamieszkania.378 Do 1914r. przeszkolono na kursach w Skolem około 

300 osób, które w decydujący sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego skautingu 

w poszczególnych dzielnicach.379 Po kursie żeńskim we wrześniu 1920r., w którym wzięło 

udział ponad 100 uczestniczek, liczba harcerek na Śląsku w ciągu niespełna dwóch miesięcy 

wzrosła dziesięciokrotnie.380 

Systematyczne kształcenie kadr pozwalało więc dostarczyć młodzieży nowych, pełnych 

entuzjazmu, drużynowych i instruktorów – dać przez to całej organizacji niezbędne podstawy 

rozwoju. Ale trzeba też zauważyć, że sama akcja kształceniowa wymagała dużego wysiłku 
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organizacyjnego ze strony starszyzny. Kiedy ten wysiłek był skierowany na inne tory 

np. do organizacji dużych imprez centralnych, bardzo szybko odbijało się to na zasięgu 

i jakości kształcenia w całej organizacji, czego przykładem może być Zlot w Spale w 1935r. 

który zdaniem władz naczelnych „wpłynął negatywnie na przebieg letniej akcji kształcenia 

starszyzny zuchowej. O ile w lecie 1934 odbyło się w Polsce 92 kursy instruktorskie 

i wodzowskie, o tyle w 1935r. zaledwie 25. Ponieważ zaś praca kierownicza w gromadach 

zuchowych wyczerpuje prędzej wodzów i instruktorów, niż praca na innych odcinkach 

harcerskich (płynie to ze specyficznych właściwości pracy z dziećmi) – stracony wielki sezon 

przygotowania nowych kadr starszyzny zuchowej zaważył fatalnie na stanie liczbowym 

naszych kadr wodzowskich  i instruktorskich”.381  

Sprawozdanie Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek wymieniało trzy problemy 

związane z kształceniem drużynowych. Były tp: zmiana miejsca zamieszkania przez 

drużynowe, będące bezrobotnymi nauczycielkami w poszukiwaniu pracy; harcerki, biorące 

udział w formach szkoleniowych, nie odpowiadały wymaganiom stawianym drużynowym; 

rotacja na funkcji co dwa lata, gdy drużynowymi były uczennice szkół średnich.382 

Jakość kształcenia kontrolowano nie tylko przez wizytację samych kursów, 

ale i poprzez sprawdzanie, jak radzą sobie w codziennej pracy ich absolwenci. W 1938r. 

zorganizowano w Górkach Wielkich 3 kursy dla kierowników pracy skautowej, które 

ukończyło 112 uczestników. Skontrolowano później pracę 24 uczestników tych kursów „w 

formie wizytacji i objazdów terenowych”.383 

Kursy, grupujące z różnych terenów kandydatów na drużynowych, spełniały również 

funkcję ujednolicającą metody pracy i integrującą ze sobą różne grupy instruktorów 

skautowych. Kurs w Skolem w 1913r., trwał trzy tygodnie, zgromadził 98 uczestników, 

którzy pochodzili ze wszystkich trzech zaborów. Dało to więc sposobność 

do skonfrontowania wiedzy na temat skautingu, którą zdobywano wcześniej niezależnie 

od siebie.384 Podobna reprezentacja skautingu z trzech zaborów pojawiała się także 

w kolejnych kursach w Skolem. Jeden z takich kursów, zorganizowany w 1914r., miał trwać 

6 tygodni i realizować następujące zadania: 

„1.  wskazanie zasad przewodnich (ideowych), wychowawczych i organizacyjnych w pracy 

skautowej; 

                                                 
381 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.71. 
382 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.175. 
383 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.114-115. 
384 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.47. 



 373

2.  wytworzenie  wzorowego   pożycia  skautowego   dla  podania najlepszego objaśnienia 

istoty ducha harcerskiego; 

3.  pokazanie strony technicznej; 

4.  zachęcanie  do  dalszej  pracy  sokolej  i  skautowej  nad młodzieżą i nad sobą samym; 

5.  zjednoczenie i ujednostajnienie idei i metod pracy skautowej w Polsce.”385 

Akcje kształceniowe już od początków działań harcerskich na ziemiach polskich 

traktowano bardzo poważnie, starając się dać drużynowym gruntowne i rzetelne 

przygotowanie do pracy z młodzieżą.  Często podstawowe wyszkolenie uzupełniano w różny 

sposób, wykorzystując zewnętrzne możliwości kształceniowe. Znany jest przypadek 

zorganizowania jeszcze przed 1920r. harcerskiego kursu sanitarnego, który korzystał 

z praktyk w klinice uniwersyteckiej we Lwowie.386 

Kursy w Zwierzyńcu Zamojskim trwały cztery tygodnie (od 15 lipca do 15 sierpnia 

1919r.) i liczyły łącznie (męski i żeński wraz z kierownictwem) 230 osób. Spośród 

uczestników zakwalifikowano jako kandydatów na przewodników 25 druhów i jako 

kandydatki na przodownice – 17 druhen, co daje zaledwie około 14% wszystkich 

uczestników.387 Świadczy to o wysoich wymaganiach, jakie stawiano przed przyszłymi 

instruktorami harcerskimi na kursach instruktorskich. 

Pierwsze kursy miały zapewniony wysoki poziom także z tych powodów, że były 

prowadzone przez czołowych instruktorów harcerskich (bardzo często członków władz 

naczelnych) i wizytowane przez wysokich rangą urzędników państwowych. Jak np. kurs 

w Staszowie koło Sandomierza w 1918r., który poprzedzała jedenastodniowa konferencja 

instruktorska, był wizytowany przez Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

oraz Naczelnego Wizytatora Higieny Szkolnej.388 

Problemy z kontrolą jakości kształcenia pojawiły się jednak już po paru latach 

działalności ZHP. W 1925r. zwracano uwagę na kłopoty z przeciążonym programem kursów. 

Pojawiały się głosy, że program obozu instruktorskiego jest tak obszerny, że nie sposób go 

zrealizować w przewidzianym czterotygodniowym wyjeździe (sic!) – „część jego bywa 

                                                 
385 [cytuję za:] W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.53-54. 
386 E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze..., Część I-IV, dz. cyt., s.49-65, 67-71, 108-109  

[w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.47. 
387 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji Związku  

(11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.10-11. 
388 M. Uklejska, dz. cyt., s.22. 
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przerabiana zbyt powierzchownie, nieraz po łebkach, i wtedy program zostaje wypełniony, 

ale jak?”.389 

W 1928r. na 60 harcmistrzów mianowanych pod warunkiem ukończenia centralnego 

kursu związkowego, zgłosiło się na taki kurs zaledwie trzech. Jako powód podawano opinię 

o niskim poziomie centralnych kursów związkowych, z którą oczywiście nie zgadzała 

się Główna Kwatera.390 

Niektóre chorągwie starały się polepszyć jakość kształcenia poprzez różne, innowacyjne 

wówczas, metody oceny kursów oraz poprzez korzystanie z doświadczeń i z wniosków 

wcześniejszych kursów. Przykłady tego podaje W. Błażejewski, opisując męskie kursy 

instruktorskie chorągwi warszawskiej i mazowieckiej, które co roku „obozowały 

nad Wigrami i co roku ulepszały metody szkolenia, wprowadzając między innymi styl 

puszczański, w systemie zaś pracy, dając przewagę metodyki nad techniką. Ciekawym 

przejawem współpracy uczestników z komendą kursu były tam ankiety, dające dużo 

materiału doświadczalnego do wykorzystania w przyszłości”.391 

Odpowiednie dopasowanie programów szkoleń do potrzeb kształceniowych 

i jednoczesne ich wystandaryzowanie, miało zapewnić nie tylko odpowiednią jakość 

i skuteczność kształcenia kadr, ale także spójność całego ruchu skautowego. 

Na Międzynarodowej Konferencji Skautowej, która miała miejsce 6-7 sierpnia 1929r. 

w Arrowe Park podkreślano, że „unifikacja kształcenia instruktora jest najważniejszym 

czynnikiem jedności Ruchu”.392 Jak się miało okazać, obawy przed utratą spójności ruchu 

skautowego nie były bezpodstawne – pojawiły się z czasem młodzieżowe organizacje, takie 

jak np. Hitlerjugend, które czerpały wiele z metod wychowania skautowego, zastępując 

jednocześnie wartości skautingu swoją własną ideologią.  

W 1932r. Wydział Kształcenia Starszyzny GKH-k opracował:  

 wytyczne kształcenia nauczycielek na kierowniczki pracy harcerskiej, 

 szczegółowy program metodyczny kursów dla kierowniczek gromad zuchowych, 

 wytyczne kształcenia drużynowych przez komendy chorągwi, 

 zasady kształcenia instruktorek (system drużyn instruktorek), 

 szczegółowy program kursów GK dla podharcmistrzyń.393 

                                                 
389 „Harcmistrz”, październik 1925, nr 10, s.96. 
390 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.17. 
391 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.189. 
392 „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1929, nr 8-9, s.59. 
393 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.6. 
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W 1932r. odbył się kurs harcmistrzowski, który liczył 13 uczestników. Do próby 

harcmistrzowskiej dopuszczono 8, z czego 6 zakończyło ją z wynikiem pozytywnym, 

2 częściowo.394 Wymagania stawiane kursantom centralnych kursów harcmistrzowskich były 

więc wtedy na tyle duże, że tylko połowa z nich była w stanie osiągnąć poziom stopnia 

harcmistrzowskiego. 

W drugiej połowie lat trzydziestych jednym z głównych narzędzi, pozwalającym 

na kontrolę jakości kształcenia w ZHP, były często wizytacje kursów i obozów 

instruktorskich przez instruktorów Głównych Kwater.395 W 1936r. Wydział Kształcenia 

Starszyzny zwizytował wszystkie odbywające się w tym roku kursy podharcmistrzowskie 

i wiele innych.396  

Dodatkowo, na podstawie Wskazówek dla instruktorek odpowiedzialnych za kształcenie 

starszyzny w poszczególnych chorągwiach z 1937r., komendy chorągwi winny prowadzić 

teczki instruktorek, które były narzędziem monitoringu i kontroli ścieżki rozwoju instruktorki. 

Teczka miała być zakładana w momencie rozpoczęcia próby na drużynową i w razie wyjazdu 

instruktorki na teren innej chorągwi wysyłana w ślad za nią, do odpowiedniej komendy. 

W teczce miały się znajdować wykazy pełnionej służby oraz opinie z kursów instruktorskich 

i wizytacji.397 

W 1938r. w Organizacji Harcerek zorganizowano odprawę instruktorek 

odpowiedzialnych za kształcenie starszyzny w chorągwiach, ustalając jednocześnie wytyczne 

kształcenia – wspólne dla wszystkich chorągwi.398 Było to jedno z ostatnich działań przed 

wojną, którego celem było zachowanie jednolitości i wysokiego poziomu kształcenia kadr 

instruktorskich. 

4.1. Kadra kształcąca 

„Kadra kształcąca” oznaczała w ZHP osoby – zwykle instruktorów – z dużym 

dorobkiem w harcerskiej pracy wychowawczej, zajmujących się kształceniem młodych 

instruktorów i kandydatów na instruktorów. Początkowo kształceniem zajmowali się starsi 

instruktorzy, działacze lub zaproszone osoby, cieszące się dużym autorytetem.  Na kursie 

lwowskim w 1912r. wykłady i ćwiczenia prowadzili: dr Kazimierz Wyrzykowski, 

                                                 
394 Tamże, s.13-14. 
395 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
396 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.141. 
397 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1937, nr 4, s.58. 
398 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.217. 
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prof. Ludwik Bykowski, dr Alfred Burzyński, prof. Kazimierz Panek, prof. Eugeniusz Romer 

oraz szwedzki por. Oswald Kragh, który właśnie przebywał we Lwowie.399 

W miarę rozwoju organizacji, kształcenie zostało najpierw scentralizowane na poziomie 

władz centralnych, a następnie stopniowo przekazywano kompetencje w tym zakresie 

na poziom chorągwi i hufców. Centralizacja kształcenia oznaczała nie tylko organizację 

kursów – a później nadzór i kontrolę chorągwianych szkoleń – przez władze naczelne, 

ale też obecność przedstawicieli tych władz na kursach i obozach instruktorskich – często 

jako głównych szkoleniowców. Dziesięciodniowy kurs harcmistrzowski w 1933r., w którym 

udział wzięły 22 uczestniczki, prowadzony był przez samą Naczelniczkę GKH-k.400 Z kolei 

związkowy kurs harcmistrzowski w Łękawie koła Radomska prowadził Naczelnik GKM – 

Stanisław Sedlaczek.401 Sytuacje, kiedy instruktorów kształcili Naczelnicy lub inni 

instruktorzy władz naczelnych, nie były więc rzadkie. Dokumenty wewnętrzne wprost 

zalecały angażowanie w charakterze organizatorów lub wykładowców-instruktorów GK.402 

Analogicznie, na kursach chorągwianych kształcili: komendanci i członkowie komend 

chorągwi,403 a także zaproszeni instruktorzy z innych chorągwi.404 

W latach trzydziestych można już było mówić o wykształceniu się grupy kadry 

kształcącej czyli instruktorów, których rolą było kształcić młodszych instruktorów. W 1933r. 

Wydział Zuchowy przejął hm. A. Kamiński. Zainicjował on dużą akcję szkoleniową, opartą 

na kierownikach wydziałów zuchowych w poszczególnych chorągwiach. W sumie 

kierownicy wydziałów zuchowych komend chorągwi zorganizowali około 200 kursów 

zuchowych. W czasie wakacji odbył się II Związkowy Kurs Zuchowy, a w jego ramach kurs 

dla komendantów kursów chorągwianych – były to pierwsze kroki w kierunku centralnych 

kursów kadry kształcącej, jakie organizować miało ZHP w przyszłości.405 

W 1936r. pracowano nad regulaminem kształcenia starszyzny. Jego projekt 

był omawiany na odprawie kierowników funkcjonujących już chorągwianych wydziałów 

kształcenia starszyzny.406 W tym samym roku zorganizowano 3 konferencje komendantek 

obozów starszyzn y.407 

                                                 
399 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.35. 
400 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18. 
401 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.94. 
402 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.25 z 16 grudnia 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.4. 
403 Zob. np. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.166-167. 
404 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.25 z 16 grudnia 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.4. 
405 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
406 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.140. 
407 Tamże, s.63. 
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W 1937r. opracowano Wskazówki dla instruktorek odpowiedzialnych za kształcenie 

starszyzny w poszczególnych chorągwiach.408 Wskazówki zalecały, aby „w każdej komendzie 

chorągwi były 3 instruktorki odpowiedzialne za kształcenie starszyzny, z tym, że jedna 

obejmuje sprawy drużynowych, druga podharcmistrzyń i harcmistrzyń, trzecia instruktorek 

specjalności”.409 Wskazówki zawierały wyszczególnione zakresy obowiązków dla każdej 

z tych instruktorek. I tak, instruktorka odpowiedzialna za kształcenie drużynowych, miała 

otoczyć ogólną opieką pracę drużyn drużynowych w Chorągwi, ewentualnie poprowadzić 

taką drużynę, prowadzić wspólnie z hufcowymi próby drużynowych, organizować 

lub prowadzić chorągwiane obozy drużynowych.410 Znacznie rozbudowane były obowiązki 

instruktorki odpowiedzialnej za próby podharcmistrzowskie.  

Do jej kompetencji należało: 

a) „przypilnowanie przebiegu prób podharcmistrzowskich 

 (kończenie we właściwym czasie), 

b) dbanie o odpowiedni przydział pracy kandydatek z punktu widzenia próby, 

np. prowadzenie zastępów na obozach drużynowych, samodzielnego odcinka pracy 

w zastępach instruktorskich itp., 

c) przeprowadzenie pewnych odcinków prób podharcmistrzyni, jak wizytowanie obozów 

drużyn prowadzonych przez kandydatkę na podharcmistrzynię, opiniowanie wspólnie 

z komendantką obozu, prowadzenie zastępu w obozie drużynowych, 

d) kierowanie kandydatek na kursy podharcmistrzyń Głównej Kwatery Harcerek, 

e) podpisywanie protokołów próby łącznie z inną instruktorką współodpowiedzialną 

za próbę danej instruktorski (np. komendantkę obozu drużynowych), 

f) przydzielanie instruktorek opiekunek do kandydatek na podharcmistrzynie 

i harcmistrzynie, 

g) przysyłanie do wiadomości Głównej Kwatery Harcerek wykazu harcmistrzyń 

powołanych do tej roli przez Komendę Chorągwi.”411 

4.2. Rodzaje kształcenia 

Kształcenie w ZHP mogło być realizowane na różnych poziomach struktury 

organizacyjnej. Kursy mogły być również zróżnicowane terytorialnie, ze względu na poziom 

uczestników lub organizatorów oraz cel i charakter kursu. O tym, kto organizował konkretną 
                                                 

408 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1937, nr 4, s.58. 
409 Tamże. 
410 Tamże. 
411 Tamże. 
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formę kształcenia decydowało: zapotrzebowanie na kształcenie na danym terenie, dostępność 

kadry kształcącej, zgoda władz uzależniona od możliwości zagwarantowania odpowiedniego 

poziomu kształcenia. Wreszcie na danym terenie mogły szkolić się osoby także z innych 

hufców i chorągwi, jeśli, np. nie miały takiej możliwości w swoich macierzystych 

środowiskach. Jeśli jakaś komenda harcerska nie miała możliwości samodzielnej organizacji 

odpowiedniego kursu, wówczas jej zadania mogły zostać w części lub w całości przejęte 

przez wyższe szczeble struktury organizacyjnej. 

Kategorie kursów 

W 1920r. GKŻ projektowała trzy typy kursów instruktorskich:  

 kursy chorągwiane, 

 kursy centralne organizowane przez NZHP o wyższym stopniu dla 

już działających instruktorek,  

 kursy harcerskie dla nauczycielek.412 

Z kolei GKM dostrzegała potrzebę organizowania dwóch rodzajów kursów: 

 poświęconych zapoznawaniu się kursantów z zasadami wychowania  

i metodą harcerską. 

 wędrownych obozów instruktorskich, w których głównym akcentem byłoby 

praktyczne życie obozowe w trudnych warunkach na łonie przyrody.413 

Takie postulaty były trudne do spełnienia, bo same wakacyjne kursy metodyczne trwały 

zwykle od 4 do 6 tygodni, tym samym wygospodarowanie drugiego tak długiego terminu 

było w praktyce niemożliwe. Dlatego proponowano, żeby kandydat jednego roku przechodził 

kurs na obozie stałym, a drugiego brał udział w wędrówce instruktorskiej.414 

W 1921r. GKM dokonuje kategoryzacji kursów, dzieląc je na:  

 kursy na poziomie próby na przewodnika, mogące strać się w GKM o otrzymanie 

nazwy Kursów instruktorskich przy Komendzie X i o powołanie komisji prób 

instruktorskich,  

 kursy na poziomie niższym, noszące nazwę Kursów dla drużynowych 

(przybocznych, zastępowych), 

 kursy sprawnościowe. 

                                                 
412 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.15. 
413 Tamże, s.18. 
414 Tamże, s.18. 
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Rezultaty pobytu na kursach wpisywano, już wtedy, wyłącznie do stałych książeczek 

służbowych. Żadne dodatkowe zaświadczenia nie mogły być wydawane.415 

Dokumentem oficjalnie kategoryzującym kursy był Rozkaz Naczelnictwa ZHP 

L.8 z 24 marca 1923r. Dzielił on, na podstawie uchwały NRH z 22 marca 1923r., męskie 

kursy harcerskie na następujące kategorie: 

a) „kursy związkowe – organizowane przez Naczelnictwo, na podstawie szczegółowych 

uchwał NRH lub NZHP, 

b) kursy instruktorskie – kursy na poziomie programu przodownika z próbą instruktorską 

na zakończenie kursu; mogą być organizowane przez KCh, 

c) kursy dla drużynowych (przybocznych, zastępowych) o poziomie niższym organizowane 

są całkowicie na odpowiedzialność danej KCh i mają na celu zadośćuczynienie 

częściowe potrzebom szybkiego przygotowania pracowników, 

d) kursy sprawności – organizowane przez komendy i drużyny na ich własną 

odpowiedzialność i stosownie do obowiązujących przepisów o sprawnościach. 

e) Wyniki pobytu na kursach wpisuje się do stałej książki służbowej. Żadne specjalne 

legitymacje i zaświadczenia nie mogą być wydawane”.416 

Kurs mógł być uznany za Kurs Instruktorski przy Komendzie X i otrzymać komisję próby 

instruktorskiej, o ile: 

a) odbywać się będzie w obozie obejmującym nie więcej niż 40-tu uczestników 

b) program będzie oparty całkowicie na systemie zastępowym przy zastępowych, mających 

kwalifikacje instruktorskie 

c) skład kierownictwa uzna NZHP za dający należyte gwarancje pomyślnego 

przeprowadzenia kursu 

d) w składzie kierownictwa kursu będzie przynajmniej jeden instruktor, który ukończył 

„Wyższy Kurs Instruktorski” NZHP 

e) program kursu obejmować będzie przynajmniej zakres wymagań ustalonych przez ZHP 

[...] i rozłożony zostanie co najmniej na 4 tygodnie kursu w obozie”.417 

Kurs, którego poziom nie dopowiadał wymaganiom, nie mógł zostać zakwalifikowany jako 

„Kurs Instruktorski”, mógł natomiast być uznany przez komendę chorągwi za „kurs 

dla drużynowych przy komendzie”.418  

                                                 
415 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.13. 
416 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.6-7. 
417 Tamże, s.7. 
418 Tamże, s.10. 



 380

W styczniu 1936r. obradowała XIII Konferencja Instruktorek, która ponownie dyskutowała 

nad występującymi tendencjami w kształceniu kadry –centralizacją kształcenia w głównej 

kwaterze, a decentralizacją kształcenia w chorągwiach.419 

Subsydiarność w kształceniu 

Subsydiarność (pomocniczość) polegała na prowadzeniu kształcenia na możliwie 

najniższym poziomie struktury i ewentualne przejmowanie kształcenia przez wyższe szczeble 

w przypadku, kiedy nie radziły sobie z nim szczeble niższe. Pogłębiała się ona wraz 

z rozwojem liczbowym organizacji. Jedynie szkolenia harcmistrzowskie były w większości 

zarezerwowane dla kursów ogólnozwiązkowych – organizowanych centralnie. Jednak ciężar 

organizacji kształcenia drużynowych, a także kształcenia podharcmistrzów, delegowany 

był najczęściej poniżej szczebla władz centralnych – do chorągwi i hufców. 

I tak, już w 1922r. organizacja kursów instruktorskich została częściowo przekazana 

chorągwiom, przy zachowaniu możliwie jednolitego programu kursów.420 Opracowano także, 

w następnym roku, podstawy kwalifikacji i minimalny ramowy program kursów 

instruktorskich.421 W latach 1911-1923 zorganizowano 44 kursy instruktorskie – z czego 

11 było organizowanych przez szczebel centralny. W samym 1923r. było 8 kursów 

instruktorskich.422 

 W kształceniu kadr w ZHP można wyróżnić dwa warianty zastosowania zasady 

pomocniczości. Pierwszy – w odniesieniu do szczebli struktury, a drugi – w odniesieniu 

do innych jednostek terenowych tego samego szczebla. Przykładem drugiego wariantu mogły 

być sytuacje, kiedy na kursach danej chorągwi szkolili się drużynowi i instruktorzy z innych 

chorągwi, które – z różnych przyczyn – nie były w stanie zorganizować wystarczającej liczby 

samodzielnych kursów. I tak, w 1923r., harcerze z Chorągwi Wołyńskiej kształcili się 

na kursach instruktorskich Chorągwi Warszawskiej.423 W sierpniu 1924r. Chorągiew 

Wielkopolska zaprosiła na swój kurs dla drużynowych w Dąbkach nad Bałtykiem kilku 

młodych drużynowych z Górnego Śląska.424 W 1925r. kilkanaście osób z Chorągwi Śląskiej 

wyjechało na kursy dla drużynowych organizowane przez Chorągwie Zagłębiowską 

i Wielkopolską. W 1929r. ponad 80 osób z terenu Śląska wzięło udział w obozach 

                                                 
419 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.76. 
420 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
421 Zob. „Wiadomości Urzędowe”, nr 3, 1923r. [podaję za:] AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady 

Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
422 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.17. 
423 W. Goszczyński, dz. cyt., s.145. 
424 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.88. 
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szkoleniowych innych chorągwi.425 W ośrodkach szkoleniowych chorągwi śląskich kształcili 

się na instruktorów harcerze z terenu Opolszczyzny.426  

Odpowiednio wcześniej, przed kursami, w wyniku korespondencji pomiędzy 

zainteresowaną kursem komendą chorągwi a komendą organizującą kurs, dochodziło 

do uzgodnienia i rezerwacji miejsc kursowych dla kursantek spoza chorągwi macierzystej.427 

Zasada pomocniczości miała na celu zapewnienie odpowiedniego szkolenia dla każdej 

potrzebującej go osoby, a zwłaszcza dla osób ze środowisk, które nie były w stanie wyszkolić 

własnej kadry na odpowiednim poziomie. Kiedy w 1926r. – ze względu na małą liczbę 

zgłoszeń – nie odbył się instruktorski kurs ogólnozwiązkowy, GKM oceniła fakt odwołania 

kursu za bardzo niekorzystny dla akcji kształceniowej i podjęła decyzję, że w kolejnym roku 

taki kurs ma odbyć się bez względu na liczbę zgłoszeń. Kurs miał obligatoryjnie składać się 

z dwóch części – kursu korespondencyjnego i dwutygodniowego obozu.428 W następnym 

roku GKM zorganizowała już dwa ogólnozwiązkowe kursy instruktorskie.429 Również 

w 1926r. – w celu zapewnienia możności kształcenia instruktorów dla słabszych chorągwi – 

na kursach instruktorskich wprowadzono zasadę rezerwowania 10% miejsc do dyspozycji 

GKM. Z kolei GKM obsadzała te miejsca członkami tych chorągwi, które nie prowadziły 

własnej działalności kształceniowej.430 

Także Główna Kwatera Żeńska organizowała centralne kursy instruktorskie 

oraz początkowo kursy obrony przeciwgazowej i przeciwlotniczej. Potem ich organizację 

zaczęły stopniowo przejmować chorągwie.431 

Stosowanie zasady pomocniczości w kształceniu nie oznaczało, że wyższe szczeble 

struktury przejmowały całkowicie zadania, z którymi nie radziły sobie szczeble niższe. 

Jeśli było to możliwe, kursy organizowane były, np. przez chorągwie, jednak aktywnie 

wspierane przez władze centralne. W 1935r. w Organizacji Harcerek czterem chorągwiom 

okazano pomoc w przeprowadzeniu kursów dla drużynowych i przybocznych gromad 

zuchowych.432 Główna Kwatera wspierała więc inicjatywę chorągwi, jednocześnie 

umożliwiając im szybkie usamodzielnienie się w tym zakresie. 

                                                 
425 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.50. 
426 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.156. 
427 Z. Podhorska, dz. cyt., s.67. 
428 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.27. 
429 Tamże, s.16. 
430 W pierwszym roku funkcjonowania tej zasady nie udało się GKM jednak obsadzić wszystkich dostępnych 

miejsc na kursach. Zob. AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.28. 
431 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
432 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.165. 
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Zdarzało się nawet, że władze naczelne zezwalały na samodzielne kształcenie 

kandydatów na harcmistrzów w danej chorągwi. W 1936r. pomimo tego, że Wydział 

Kształcenia Starszyzny zorganizował 4 kursy ogólnozwiązkowe, Chorągiew Wielkopolska 

uzyskała zgodę władz naczelnych na przeprowadzenie dodatkowo własnego kursu 

harcmistrzowskiego dla swoich instruktorów.433 Pokazuje to, że choć kształcenie 

harcmistrzów zarezerwowane było dla Głównych Kwater, to jednak najlepsze chorągwie –

jeśli dysponowały odpowiednio silną kadrą – mogły skutecznie starać się o prawo 

samodzielnego kształcenia na najwyższe stopnie instruktorskie.  

Czasem też na szczeblu centralnym inicjowano pewne działania szkoleniowe, które 

później podejmowały poszczególne chorągwie. Tak było np. z pierwszymi kursami 

kierowników pracy zuchowej, które organizował A. Kamiński na początku 

lat trzydziestych.434  

Ostatecznie kształcenie rozwinęło się w dwóch głównych kierunkach, które można 

wyróżnić za J. Kamińską. Pierwszy oparty był, przede wszystkim, na kursach chorągwianych, 

których zaletą było bardzo dobre rozpoznanie lokalnych potrzeb w zakresie kształcenia. 

Natomiast drugi kierunek nadawały centralne ośrodki szkoleniowe, jak np. Szkoła 

Instruktorska na Buczu, które ujednolicały kształcenie w całej organizacji i inicjowały 

jego nowe kierunki.435 

Kształcenie w chorągwiach i hufcach 

Jak stwierdza I. Kozimala, najbardziej aktywnie kształceniem drużynowych 

i instruktorek zajmowały się po 1920r. Chorągwie: Lwowska, Lubelska, Łódzka 

i Warszawska.436 Przy czym, szczególnie w pierwszym powojennym okresie, warunki były 

bardzo ciężkie i nieraz uniemożliwiające przeprowadzenie akcji kształceniowej. Z barierami 

ekonomicznymi radzono sobie w różny sposób. I. Kozimala podaje przykład obozów 

i kursów drużynowych w Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej w latach 1921-1923, na których 

obowiązywała zasada, że każda uczestniczka przyjeżdżała na obóz lub kurs z własnymi 

produktami żywnościowymi – „na jeden z pierwszych kursów Chorągwi harcerki miały 

przywieść ze sobą: 2,5 kg mąki, 3 kg ziemniaków, 2 kg kaszy i dowolne ilości cukru”.437 

Chorągwie na polu kształcenia nie tylko zajmowały się organizacją kursów, ale także 

opracowywały projekty materiałów metodycznych. W 1922r. Chorągwi Wileńskiej 
                                                 

433 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.140. 
434 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.230. 
435 Por. J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.98-99. 
436 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.58. 
437 Tamże, s.62. 
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powierzono opracowanie programu pracy gromad wilczków,438 Chorągwi Krakowskiej – 

programu pracy ze starszymi dziewczętami, a Lwowskiej – z zakresu kształcenia 

drużynowych.439 

W. Błażejewski podaje, że już w 1932r. „pracę szkoleniową przerzucono na chorągwie, 

z których silniejsze organizowały kursy podharcmistrzowskie”.440 Miało to być związane 

z postępującym rozwojem liczebnym organizacji i jednoczesnym brakiem wystarczających 

wykwalifikowanych kadr.441 W przynajmniej jednej chorągwi (Krakowskiej Chorągwi 

Harcerek) powstała wówczas „poradnia metodyczna” dla drużynowych.442 Z kolei 

w sprawozdaniu GKH-y z 1934r. mowa jest o procesie delegowania kompetencji 

kształceniowych na chorągwie i hufce: „Rozwój wypadków łączy się w kierunku 

decentralizacji życia związkowego. W konsekwencji szkolenie drużynowych i wodzów 

gromad przechodzi na komendy hufców, komendy chorągwi kształcić będą instruktorów, 

działających na terenie chorągwi i orientujących się w całokształcie jej spraw, 

GK pozostawałoby szkolenie instruktorów związkowych”.443 

Przyjąć należy, że chorągwie najwcześniej, tj. już od 1921r., organizowały szkolenia 

na poziomie kursów dla drużynowych i zastępowych – władze centralne zajmowały się wtedy 

szkoleniem instruktorów (podharcmistrzów) i kandydatów do nich (przodowników). 

Jak podaje J. Kamińska, w 1921r. zorganizowano 7 kursów dla drużynowych i zastępowych, 

a w 1922r. – 13 kursów.444 

M. Kolasianka-Żmijowa i E. Węglarzówna opracowały wykaz wszystkich kursów 

i obozów kształceniowych, jakie odbyły się na terenie Chorągwi Śląskiej Harcerek w latach 

od 1924r. do 1939r. Chorągiew ta, w ciągu 15 lat funkcjonowania, zorganizowała: 5 kursów 

dla drużynowych, 2 kursy dla zastępowych, 24 obozy dla drużynowych (w tym 3 obozy 

dla drużynowych zuchów i 1 obóz dla drużynowych wędrowniczek), 1 obóz dla zastępowych, 

1 kurs dla nauczycielek rozpoczynających działalność harcerską, 1 kurs podharcmistrzowski, 

1 obóz wędrowny dla starszych dziewcząt.445 Wynika z tego, że w akcji szkoleniowej 

tej chorągwi dominowały głównie obozy drużynowych, niestety brak jest analogicznych 

opracowań dotyczących innych chorągwi Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy. 
                                                 

438 Późniejsza nazwa tej najmłodszej grupy wiekowej w ZHP to zuchy. 
439 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.58. 
440 Przy czym chodzi tu o szkolenie instruktorów – kształcenie drużynowych było już prowadzone przez 

chorągwie od początków lat dwudziestych. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.248-249. 
441 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.248-249. 
442 M. I. Mileska, dz. cyt., s.68. 
443 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.27. 
444 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.56. 
445 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.50-52. 
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Można jednak założyć, że kursy i obozy drużynowych dominowały w akcji szkoleniowej 

w całym kraju na szczeblu chorągwianym. Niektóre chorągwie były w stanie jednego roku 

zorganizować nawet kilka kursów drużynowych. Przykładem może być Chorągiew Lwowska, 

w której sam Referat Zuchowy zorganizował w 1938r. trzy kursy metodyczne 

dla drużynowych.446 Spowodowane to było także tym, że jeden kurs miał przeciętnie 35-40 

kursantów, a zapotrzebowanie na szkolenia drużynowych i instruktorów było dużo większe. 

Z tych też powodów, od roku 1928, Męska Chorągiew Śląska organizowała corocznie 

co najmniej dwa kursy podharcmistrzowskie.447 

Najsilniejszym chorągwiom GK zezwoliła na organizację kursów 

podharcmistrzowskich, pozostałe chorągwie wysyłały swoich kursantów na kursy sąsiednich 

chorągwi. Za to już w 1932r. wszystkie chorągwie organizowały własne kursy 

drużynowych.448 Najbardziej liczne i posiadające duży potencjał kształceniowy chorągwie, 

urządzały nawet po dwa lub trzy obozy.449 W 1936r. w Organizacji Harcerek dla kandydatek 

na drużynowe odbyły się obozy drużynowych w prawie wszystkich chorągwiach 

(z wyjątkiem Chorągwi Gdańskiej) – w niektórych nawet kilka.450 Gdańska Chorągiew 

Harcerek pierwszy kurs drużynowych zorganizowała dopiero w 1938r.451 

Rozbudowana akcja kształcenia kadr gromad zuchowych zapoczątkowana została 

w 1931r. kiedy to Główna Kwatera wysunęła na rok następny zadanie, by doprowadzić liczbę 

zuchów do liczby harcerzy w chorągwiach. Środkiem prowadzącym do tego celu miało być 

wyszkolenie jak największej liczby instruktorów do pracy z zuchami. Dlatego 

też komendantom chorągwi zalecono organizowanie „krótkich, parodniowych kursów 

zimowych”.452 Efektem zintensyfikowania akcji kształceniowej w 1933r. w Organizacji 

Harcerzy było zorganizowanie na szczeblu chorągwianym około 200 różnych rodzajów 

kursów zuchowych.453  

Zdarzały się też czasami kursy chorągwiane z bardzo dużą liczbą – przekraczającą 

nawet 100 uczestników – jak w przypadku czterotygodniowych kursów Chorągwi 

Warszawskiej, prowadzonych przez Komendanta Chorągwi – I. B. Wądołkowskiego. 

                                                 
446 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.254. 
447 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.94. 
448 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.14. 
449 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.17. 
450 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.56. 
451 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.248. 
452 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.238-239. 
453 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
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Niewykorzystywany jednak w pełni system małych grup i zbytni nacisk na wyszkolenie 

wojskowe, nie pozwoliły tym kursom na skuteczne spełnienie funkcji kadrotwórczej.454  

Kształcenie na szczeblu centralnym 

Szczebel centralny był podstawowym szczeblem kształcenia w okresie powstawania 

ZHP. Wkrótce po powstaniu Związku, akcja szkoleniowa została scedowana na poziom 

chorągwi. W 1927r. ponownie wznowiono organizację centralnych szkoleń starszyzny 

harcerskiej. W 1933r. kandydatki na podharcmistrzynie kształcone były przez komendy 

chorągwi na obozach chorągwianych, podczas gdy GKH-k organizowała kursy 

dla podharcmistrzyń, obozy i kursy harcmistrzowskie oraz kursy nauczycielskie.455 

Na poziomie centralnym organizowane były też wyjątkowo kursy najniższego szczebla 

– zastępowych i drużynowych – ale profilowane pod określone grupy odbiorców. 

I tak, np. w 1935r., Referat Drużyn Wiejskich Organizacji Harcerzy przeprowadził 

w Sulejowie nad Pilicą kurs dla drużynowych drużyn wiejskich, który liczył 84 uczestników 

oraz kurs zastępowych dla 28 uczniów.456 

Pierwsze kroki w tworzeniu stałych ośrodków kształcenia podejmowane były 

już na początku lat dwudziestych. Jedną z takich inicjatyw było zorganizowanie przez 

O. Małkowską trzymiesięcznej szkoły dla instruktorek harcerskich w Kuźnicach 

pod Zakopanem. Jak twierdzi W. Błażejewski, szkoła ta stanowiła pierwszy krok 

do stworzenia późniejszej szkoły w Sromowcach.457 Generalnie pierwsze kursy instruktorskie 

organizowano na terenach prywatnych, korzystając z gościnności działaczy bądź sympatyków 

skautingu, czego przykładem był np. kurs dla drużynowych w prywatnej wilii państwa 

Rudnickich w Strachowie w 1912r.458 lub kurs wielkanocny w 1913r. w Grotowicach – 

majątku państwa Zdziarskich459 

W dniu 1 października 1933r. rozpoczęła działalność szkoła instruktorów Zuchowych 

w Nierodzimiu.460 W 1935r. kształcono instruktorów w harcerskich ośrodkach w Brennej, 

Spale, Górkach Wielkich, Małej Woli, Lipuszu, Łękawie i na Buczu Harcerskim.461 W 1936r. 

stworzono na terenie Chorągwi Lwowskiej w okolicy Kamienia Dobosza stały ośrodek 

                                                 
454 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.166-167. Innym przykładem dużych akcji szkoleniowych 

był obóz instruktorski dla drużynowych i zastępowych Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej w 1921r. w Starym 
Samborze. W obozie tym wzięło udział 80 harcerek. Zob. I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.62. 

455 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.17. 
456 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.68. 
457 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.169. 
458 Tamże, s.60. 
459 Tamże, s.65. 
460 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
461 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.146. 
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szkolenia kierowników pracy harcerskiej, pozwalający na szkolenie 60 osób w jednym 

turnusie szkoleniowym.462 W 1938r. Dział Kształcenia Organizacji Harcerek opierał swoją 

działalność także na Zakładzie Wychowawczo-Leczniczym w Rabsztynie.463 

Jednym z najprężniej działających ośrodków kształceniowych w przedwojennym ZHP 

była – uruchomiona w 1932r. – Szkoła Instruktorska na Buczu. W sensie strukturalnym, 

ośrodek ten był miejscem pracy Wydziału Kształcenia Starszyzny, wchodzącego w skład 

Głównej Kwatery Harcerek.464 Członkinie Wydziału spotykały się w ciągu roku na Buczu na 

zjazdach, których np. w 1936r., odbyło się 5; w tym 3 dwudniowe.465 

W sprawozdaniach NRH pisano, że całokształt kształcenia starszyzny żeńskiej bazował 

na Szkole Instruktorskiej na Buczu i „programowo oparty o Wydział Kształcenia Starszyzny 

GKH-k”.466 Komendantką Szkoły Instruktorskiej była równocześnie Kierowniczka Wydziału 

Kształcenia Starszyzny GKH-k,467 a w skład Wydziału wchodziło grono instruktorek, 

z którego część mieszkała na stałe w Buczu.468 

Zakres obowiązków Wydziału Kształcenia Starszyzny został zdefiniowany następująco: 

1) „Ogólne kierownictwo organizowanych w całej Polsce drużyn instruktorskich. 

2) Projektowanie nowych programów prób starszyzny do przekazania Wydziałowi 

Programowemu Głównej Kwatery. 

3) Kształcenie instruktorek na kursach szkoły i zawiadywanie akcją kształcenia 

starszyzny prowadzoną w terenie. 

4) Prowadzenie Szkoły Instruktorskiej. 

5) Prowadzenie agend dotychczasowego referatu osobowego GK Harcerek  

(ewidencja, mianowania, ruch służbowy). 

6) Aprobowanie wydawnictw wyznaczonych jako lektura obowiązkowa 

dla instruktorek.  

7) Kierowanie inicjowaną przez władze szkolne akcją kształcenia nauczycielek 

na drużynowe i opiekunki drużyn”.469 

A. J. Grodecka przytacza program pracy Wydziału Kształcenia Starszyzny na rok 

harcerski 1934/1945, który bardzo dobrze obrazuje zasady funkcjonowania Szkoły 

                                                 
462 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.135. 
463 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.215. 
464 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.188. 
465 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.58. 
466 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.111. 
467 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.17. 
468 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.39. 
469 Tamże, s.40. 
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Instruktorskiej:  

”[...] Jako system pracy przyjęto działalność w dwóch kręgach: 

a) węższym — właściwego Wydziału, ostatecznie decydującym przed przedstawieniem 

sprawy na plenum (zebrania — zjazdy co 6 tyg.), 

b) szerszym, powoływanym do każdego rodzaju sprawy celem projektowania, sumowania 

dorobku. 

Przewidywano ponadto trzy szersze kręgi: 

1) komisje kształcenia instruktorek zuchowych, 

2) komisje kształcenia instruktorek specjalności, 

3) komisje kształcenia instruktorek dziewcząt starszych. 

Zakres pracy Wydziału 

1. Wydział jest właściwą komendą Chorągwi Instruktorskiej. W związku z tym: 

a) nadaje ogólny kierunek pracy, 

b) zatwierdza programy drużyn instruktorskich, 

c) inicjuje, gdy zachodzi potrzeba, 

d) kontroluje pracę drużyn instruktorskich. 

2. Wydział projektuje programy prób instruktorskich, rozważa inicjatywy powstałe 

w terenie i przekazuje Wydziałowi Programowemu. Przeprowadza rewizje prób 

istniejących. 

3. Wydział kieruje akcją kształcenia starszyzny (zatwierdza programy obozów 

drużynowych, kursów instruktorskich. Częściowo przeprowadza próby instruktorskie). 

4. Wydział prowadzi stałą Szkołę Instruktorską na Buczu i ustala jej coroczny program 

pracy. 

5. Wydział kieruje akcją kształcenia nauczycielek na kierowniczki pracy harcerskiej. 

6. Wydział prowadzi dotychczasowy referat osobowy, rozpatruje wnioski o mianowanie, 

prowadzi karty indywidualne instruktorek. 

Program prac najbliższych Szkoły Instruktorskiej. 

1. Prowadzenie Szkoły Instruktorskiej według ogłoszonego programu. 

2. Drużynowe starszych dziewcząt: 

a) Na tle kursu drużynowych starszych dziewcząt i ewentualnego kursu gospodarczego 

Chorągwi Śląskiej zaprojektowanie próby starszych dziewcząt. 

b) Na tle kursu kierowniczek pracy wiejskiej zaprojektowanie wersji próby drużynowej 

drużyn wiejskich. 

3. Instruktorki specjalności: 
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a) Zaprojektowanie ogólnej próby instruktorki specjalności. 

b) Zatwierdzenie istniejących programów  instruktorek specjalności (WF, żeglarstwo, 

przysposobienie do obrony kraju). 

c) Opracowanie programu instruktorki specjalności administratorki, gospodyni, 

instruktorki samarytaństwa. 

4. Instruktorka zuchów. 

a) Zaprojektowanie wersji próby drużynowej zuchów. 

b) Rozważenie problemu instruktorek zuchowych i sposobu ich kształcenia. 

5. Nowe próby podharcmistrzyni i harcmistrzyni. 

Zebranie materiału doświadczalnego z poszczególnych Chorągwi, przygotowanie 

ostatecznej redakcji na konferencję programową instruktorek w 1935r.”.470 

Szkoła Instruktorska prowadziła bardzo wszechstronną działalność szkoleniową, 

odpowiadającą na różnorodne potrzeby kształceniowe. Pierwszy kurs w Harcerskiej Szkole 

Instruktorskiej na Buczu rozpoczął się 10 czerwca 1932r. i trwał dwadzieścia dni. Był to kurs 

kierowniczek gromad zuchowych, którego komendantką była hm. Ewa Grodecka. 471 

Poziom szkoleń oceniany był wysoko, o czym pisze A. J. Grodecka: „O wartości 

kursów metodycznych dla pracy w terenie świadczyły listy byłych uczestniczek tych kursów 

otrzymywane przez Szkołę, świadczyła stała frekwencja na kursach, a także opinie komend 

chorągwi, zwłaszcza tych, które udział swoich dziewcząt w kursach Szkoły włączyły 

do swojej normalnej akcji kształcenia drużynowych”.472 W latach 1933 i 1935 w Szkole 

zorganizowano: 

 w 1933r. – 3 kursy ogólne dla nauczycielek, trwające łącznie 60 dni i gromadzące 

103 uczestniczki (w 1935r. – 1 kurs, 23 dni i 53 uczestniczki), 

 w 1933r. – 2 kursy metod. dla drużynowych drużyn harcerek – 50 dni 

i 36 uczestniczek (w 1935r. – 4 kursy, 100 dni i 70 uczestniczek), 

 w 1933r. – 3 kursy metod. dla drużynowych gromad zuchowych – 75 dni 

i 43 uczestniczki (w 1935r. – 3 kursy, 77 dni i 51 uczestniczek), 

 w 1935r. – 7 kursów podharcmistrzowskich – 64 dni i 103 uczestniczki, 

 w 1935r. – 1 kurs drużynowych starszych dziewcząt – 25 dni i 5 uczestniczek, 

 w 1935r. – 1 kurs kierowniczek pracy wiejskiej – 45 dni i 16 uczestniczek, 

 w 1935r. – 1 kurs kierowniczek kolonii – 25 dni i 7 uczestniczek, 

                                                 
470 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.189-190. 
471 Tamże, s.166. 
472 Tamże, s.172. 
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 w 1935r. – 1 kurs dla Polek z terenu Niemiec – 23 dni i 7 uczestniczek, 

 w 1935r. – 2 zespoły starszych dziewcząt – 75 dni i 20 uczestniczek, 

 w 1935r. – 9 kolonii dziecięcych – 227 dni i 391 uczestniczek. 

Łącznie w 1933r. odbyło się 19 kursów i obozów trwających w sumie 309 dni z 

346 uczestniczkami.473 Z kolei w 1935r. odbyło się już: 30 kursów i kolonii, trwających 685 

dni i liczących 723 uczestniczki.474 

Szkolenia metodyczne w 1934r. trwały przeciętnie powyżej 3 tygodni, natomiast 

szkolenia gospodarcze nawet dwa miesiące. Dodatkowo uruchomiono w tym samym roku 

6 lotnych bibliotek instruktorskich.475 

 
Tabela 16. Zrealizowane formy kształceniowe na Buczu w 1934r. 

 

dni uczestniczek dni uczestniczek
kursy metodyczne dla drużynowych zuchów 4 98                 52                 24                 13                 
kursy metodyczne dla drużynowych harcerek 3 76                 34                 25                 11                 
kursy dla kierowników i pracownic kolonii 5 126               41                 25                 8                   
kursy ogólne dla nauczycielek 2 43                 128               21                 64                 
kursy dla podharcmistrzów 6 48                 82                 8                   14                 
kurs dla kierowniczek pracy wiejskiej 1 35                 16                 35                 16                 
kurs ogrodniczo-hodowlano-gospodarczy 1 60                 38                 60                 38                 
kurs harcmistrzowski 1 8                   17                 8                   17                 
kurs metodyczny dla nauczycielek Polek z Francji 1 21                 14                 21                 14                 

forma kształcenia w sumie średnio na jeden kursliczba zrealizowanych 
form w roku

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za 1934r. (oprac. własne). 
 

W sumie, w 1934r. odbyły się 24 kursy dla 422 uczestniczek. W kolejnych latach liczba 

zrealizowanych form szkoleniowych wzrastała. W 1938r. odbyło się już 31 kursów 

dla 680 uczestniczek.476 

A. J. Grodecka dość dokładnie przeanalizowała działalność szkoleniową Bucza. Pisze 

ona: „Trudno jest zestawić liczbę kursów i uczestniczek w ciągu całej działalności Bucza, 

gdyż materiały obejmują dwa niejednolite okresy: 1) materiały obszerne i dokładne 

z pierwszych pięciu lat pracy przedstawione we wspomnianej już książce Bucze Harcerskie 

oraz 2) zachowane po wojnie i okupacji materiały fragmentaryczne i częściowe, zawierające 

liczne braki i luki. [...] Toteż przedstawione poniżej dane liczbowe noszą charakter tylko 

orientacyjny, nie mają wartości statystycznej. Można ocenić na podstawie istniejących 

                                                 
473 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18. 
474 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.151. 
475 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.113. 
476 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.236. 
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danych, że w ciągu całego okresu pracy Szkoły Instruktorskiej – od połowy 1932r. do połowy 

roku 1939, ściślej do wybuchu wojny – odbyło się ogółem kursów różnej specjalności: 

 drużynowych zuchów — 21, 

 drużynowych harcerek — 31, 

 drużynowych starszych dziewcząt — 15, 

 hufcowych —  1, 

 podharcmistrzyń —  37, 

 harcmistrzyń — 3, 

 kierowniczek kolonii — 9, 

 kierowniczek pracy wiejskiej — 9, 

 nauczycielskich — 11, 

 instruktorek administracji — 7, 

 instruktorek samarytaństwa — 6, 

 instruktorek terenoznawstwa — 3, 

 instruktorek łączności — 2 

 instruktorek gospodarstwa — 3 

 instruktorek pracy zarobkowej — 2, 

 instruktorek usprawnienia fizycznego — 1, 

 kierowniczek pracy na Zaolziu — 1, 

 inne (ze szkół i chorągwi) — 6, 

 dla drużynowych Polek z zagranicy — 2, 

 międzynarodowy — 1.” 477 

Łącznie, jak podaje A. J. Grodecka, zrealizowano w przybliżeniu 171 kursów i innych 

form szkoleniowych, skupiających łącznie 3 027 uczestniczek. Kolonii dziecięcych cztero- 

i sześciotygodniowych odbyło się około 60, uczestniczyło w nich około 2 500 dzieci. 

Ogromnym atutem kształcenia instruktorek w Szkole Instruktorskiej na Buczu było 

stworzenie warunków do natychmiastowego, praktycznego sprawdzenia nabytej na kursach 

wiedzy, a także nabytych umiejętności. Taka weryfikacja warsztatu instruktorskiego była 

możliwa dzięki przebywaniu na Buczu dzieci i młodzieży przez cały czas trwania kursów. 

Ta dziecięca gromada stanowiła naturalny poligon doświadczalny dla przyszłych 

drużynowych i instruktorek harcerskich. 

                                                 
477 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.169-170.   
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A. J. Grodecka daje wyczerpujący opis tej sytuacji: „Gromada zatem okazała się 

niezbędnym czynnikiem pracy instruktorskiej na Buczu. Istnienie jej stwarzało bowiem 

możność przeżycia, przemyślenia, przedyskutowania i rozważenia w gronie instruktorskim 

własnych spostrzeżeń i prób, a przez to dawało wartości, których nie mogą zastąpić żadne 

wykłady i teoretyczne wywody, ani sztuczna imitacja pracy z młodszymi, a nawet dorywcze 

zbiórki i ćwiczenia z dziećmi. Te zatem, które przyjeżdżają, muszą tu znaleźć gromadę. 

I znajdują ją istotnie. Na Buczu bowiem przez cały rok szkolny przebywają kolonie dzieci 

rodziców bezrobotnych, przysyłane przez Śląski Urząd Wojewódzki na okresy 

czterotygodniowe. Dzieci te, zorganizowane zależnie od wieku w drużyny lub gromady 

zuchów, są właśnie podstawą naszych kursów  harcerskich. Uczestniczki ich, przybywające 

na Bucze, otrzymują w drużynie lub gromadzie funkcje drużynowych, zastępowych itp., 

pracujących pod kierunkiem komendantki Szkoły. Ponadto same tworzą drużynę 

instruktorską, zdobywającą praktycznie podstawową wiedzę i zasadnicze wskazania metodyki 

harcerskiej. Po przebyciu kursu uczestniczki mogą pozostać w stałym kontakcie 

z Buczem”.478 

Utrzymanie kontaktu z absolwentkami kursów było więc kolejną ważną funkcją Szkoły 

Instruktorskiej na Buczu. Stały kontakt wzmacniał motywację i identyfikację instruktorek. 

Przy czym ta działalność nie ograniczała się wyłącznie do absolwentek kursów na Buczu. 

Starano się również dotrzeć do instruktorek, które nie miały wcześniej kontaktów ze Szkołą 

Instruktorską na Buczu — „[...] poza tym Szkoła pragnie i innymi drogami nawiązać 

i utrzymać kontakt z ogółem i poszczególnymi jednostkami grona instruktorskiego. 

[...] Dlatego stale rozporządza kilkoma miejscami dla instruktorek pragnących spędzić 

na Buczu krótszy lub dłuższy okres, zapoznać się z pracą, porozumieć co do potrzeb 

i zagadnień własnego środowiska lub działu pracy”.479 

4.3. Formy i programy kształcenia 

4.3.1 Rozwój kształcenia kadr  

Pierwsze kursy skautowe 

Pierwsze kursy, uwzględniające treści skautowe, organizowane były przy „Sokole”, 

który w 1911r. podjął uchwałę, by urządzać corocznie „6-8 tygodniowe kursy wakacyjne 

obejmujące całokształt wychowania fizycznego, na których zaznajamiano by się również 

                                                 
478 Tamże, s.168. 
479 Tamże. 
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ze skautingiem, jako z jednym z nowszych obecnie sposobów organizacji młodzieży”.480 

Jak podaje W. Błażejewski, „20 marca 1911r. zorganizowany został przy Sokole-Macierzy 

we Lwowie pierwszy kilkutygodniowy, informacyjny kurs skautowy. Wzięło w nim udział 

około 200 słuchaczy obojga płci spośród członków drużyn młodzieży sokolej. W wyniku 

kursu spośród młodzieży sokolej zorganizowane zostały w dniu 22 maja 1911 r. trzy drużyny 

skautowe”.481 

Z kolei jednym z pierwszych stałych obozów był kurs w Skolem odbywający się w lipcu 

i sierpniu 1911r. Zgromadził on pod namiotami 50 uczestników i trwał 6 tygodni. Podobnie 

jak poprzednie kursy „Sokoła”, program koncentrował się na zagadnieniach wychowania 

fizycznego – wykłady dotyczące skautingu jedynie uzupełniały wówczas program obozu.482 

W kolejnych latach pojawiły się kursy wyłącznie skautowe, które zaczęto dzielić 

na męskie i żeńskie. W maju 1912r. odbył się we Lwowie dwutygodniowy żeński kurs 

instruktorski, w którym wzięło udział 20 dziewcząt.483 Bardzo szybko pojawiły się również 

żeńskie kursy organizowane w zimie w górach, w trakcie których uczestniczki spały 

pod namiotami i w szałasach. Pierwszy taki kurs instruktorek skautowych odbył się 

w Kuźnicach (w Zakopanem) od 27 grudnia 1913r. do 5 stycznia 1914r. i wzięło w nim udział 

26 uczestniczek, głównie nauczycielek z Krakowa.484 

Kurs instruktorski w Staszowie w 1918r. był innowacyjny także pod innymi względami. 

Był dużym kursem poprzedzonym kilkudniową konferencją instruktorską, trwającym cztery 

tygodnie i obejmującym równocześnie dwie grupy: męską (92 uczestników) i żeńską 

(76 uczestniczek).485 Jak podaje W. Błażejewski, na kursie tym uczyniono próbę połączenia 

ze sobą różnych grup uczestników: studentów, nauczycieli i uczniów. Rozpiętość wieku, 

według A. J. Grodeckiej, wynosiła od 16 do 45 lat.486 Większość uczestników po raz pierwszy 

zetknęła się z pracą harcerską, dlatego też po zakończeniu kursu nie przyznano żadnego 

stopnia instruktorskiego. Wydano jedynie zaświadczenia o zdolności do pracy harcerskiej 

samodzielnej, bądź niesamodzielnej.487 

Bardzo szybko zaczęto szkolić nauczycieli. Już w 1920r. odbył się w Łącku kurs 

dla 26 nauczycielek, prowadzony przez Marię Wocalewska, ówczesną naczelniczkę Głównej 
                                                 

480 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.26-27. 
481 Tamże. 
482 Tamże, s.28. 
483 Tamże, s.44. 
484 Tamże, s.51. 
485 Nieco inne dane podaje A. J. Grodecka, według niej na kursie było 87 uczestników i 81 uczestniczek. Por. A. 

J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.159-160. 
486 Tamże. 
487 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.109. 
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Kwatery Żeńskiej i inspektorkę do spraw harcerstwa żeńskiego w Ministerstwie Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego. To właśnie głównie za sprawą Inspektoratu 

Harcerskiego przy Ministerstwie WRiOP kursy dla nauczycieli były organizowane w tym 

okresie corocznie.488 

Rodzaje kursów i obozów 

Do podstawowych rodzajów kursów i obozów szkoleniowych, jakie można wyodrębnić 

w ZHP przed 1939r. ze względu na sposób nawiązywania relacji pomiędzy kadrą kształcącą 

a kursantami, można zaliczyć: 

1) stałe kursy oraz obozy letnie i zimowe (w budynkach lub pod namiotami, szałasami, 

igloo) – np. kurs organizowany w 1921r. przez Naczelnictwo ZHP pod kierownictwem 

S. Sedlaczka w Piwnicznej z 77 uczestnikami.489 Kurs prowadzono metodą wykładowo-

ćwiczeniową. Na 207 godzin zajęć zaledwie 49 zajmowały wykłady (około 25%), resztę, 

158 godzin – ćwiczenia.490 Inny przykładem może być zimowy obóz instruktorski 

Chorągwi Mazowieckiej zorganizowany w 1938r.491 

2) kursy i obozy wędrowne – połączenie obozu wędrownego ze szkoleniem instruktorskim. 

Jednym z pierwszych takich kursów był w 1921r. zorganizowany przez Naczelnictwo 

ZHP tatrzański kurs wędrowny, na którym przebyto pieszo około 540 km. Uczestników 

było trzynastu. Jak pisze dalej W. Błażejewski kurs prowadzony przez T. Strumiłłę „był 

bez wątpienia dużym krokiem naprzód — stanowił śmiałą próbę nowej, nieznanej 

dotychczas w Polsce, a bodaj i za granicą, formy kształcenia starszyzny”.492 Późniejszym 

przykładem takich kursów może być, zorganizowany w 1936r., kurs instruktorów 

zuchowych połączony z 11-dniową wędrówką w Bieszczady.493 

3) kursy informacyjne – jedno lub kilkudniowe formy szkoleniowe, które miały za zadnie 

uzupełnić wiedzę, wprowadzić w nową tematykę lub przygotować do zmian. Wczesnym 

przykładem takiego kursu był zorganizowany w kwietniu 1913r. czterodniowy kurs 

informacyjny dla kierowniczek pracy skautowej.494 Później organizowane były, 

informacyjne kursy dla nauczycieli (np. ogólnopolski kurs informacyjny dla nauczycieli 

zorganizowany przez Wydział Kształcenia Starszyzny OH-y w 1938r.)495 

                                                 
488 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.159-160. 
489 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.163. 
490 Tamże. 
491 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.257. 
492 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.163. 
493 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.74. 
494 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.25. 
495 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
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lub dla kierowników kręgów starszoharcerskich.496 Ciekawym przykładem był również, 

zorganizowany przez Komendę Chorągwi Wołyńskiej Harcerek 3-dniowy kurs gier 

polowych w Krzemieńcu.497 

4) kursy wieczorowe (lub weekendowe) – w początkach funkcjonowania ZHP 

organizowane były np. w 1922r. na terenie Chorągwi Śląskiej dla zastępowych 

i drużynowych.498 

5) kursy korespondencyjne – po raz pierwszy wprowadzono zimowy kurs 

korespondencyjny jako teoretyczną część kursu Związkowego GK w Piwnicznej 

w 1923r.499 

Stałe, zwykle kilkutygodniowe, formy kształcenia dawały najwięcej możliwości 

przekazania pożądanej wiedzy i umiejętności kursantom. Formy wędrowne z kolei były 

bardziej atrakcyjne, a ich specyfika stwarzała naturalną konieczność sprawdzenia 

się kandydatów na instruktorów w trudnych nieraz warunkach wędrówki. Kursy 

informacyjne, wieczorowe, weekendowe i korespondencyjne wykorzystywano raczej jako 

formy doskonalące; wprowadzające lub uzupełniające wiedzę, która jednak musiała 

być zdobyta przede wszystkim na obozach szkoleniowych. 

Kształcenie korespondencyjne 

Korespondencyjna forma kształcenia pojawiła się w 1923r. i była wykorzystywana jako 

uzupełnienie innych form szkoleniowych, szczególnie wyższych kursów instruktorskich – 

np. kursów harcmistrzowskich. Kształcenie korespondencyjne pozwalało na teoretyczne 

przygotowanie kursantów do późniejszych kursów wyjazdowych, które dzięki temu mogły 

trwać krócej i być przez to bardziej dostępne dla osób nie dysponujących długimi urlopami.500 

Kurs taki w 1924r. nie odbył się z powodu małej ilości kandydatów (zgłosiły się tylko 

4 osoby).501 Z kolei w 1925r. nie doszedł do skutku z powodu braku stałych funduszy.502 

Za to w 1926r. można było zaobserwować większe zainteresowanie tą formą kursu, która 

została włączona do wyższych kursów instruktorskich jako część obligatoryjna 

i poprzedzająca dwutygodniowe obozy.503  

                                                 
496 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.77. 
497 Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.107. 
498 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.80. 
499 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.172-173. 
500 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.16. 
501 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.19. 
502 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.10. 
503 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.27 oraz  
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Wymagania i rola kursów korespondencyjnych została wówczas ściśle określona. Miały 

one służyć, przede wszystkim, teoretycznemu przygotowaniu do obozu starszyzny i do prób 

instruktorskich. Udział w kursie mógł wziąć każdy członek ZHP stosujący się do prawa 

harcerskiego, mający ukończone 17 lat, który został dodatkowo polecony przez komendanta 

hufca. Podkreślano przy tym, że zaświadczenie z pomyślnego przejścia kursu 

korespondencyjnego nie było żadnym mianowaniem – upoważniało do starania się o przyjęcie 

na obóz starszyzny tylko osoby mające ukończone 18 lat i trzy prace kontrolne nadesłane 

w określonych terminach. Udział w kursie korespondencyjnym był obowiązkowy 

dla chcących wziąć udział w kursie dla podharcmistrzów.504  

W 1927r. zorganizowano kursy centralne poprzedzone kursami korespondencyjnymi.505 

Został zorganizowany obowiązkowy kurs korespondencyjny dla kierowników zrzeszeń 

starszoharcerskich. Dodatkowo zgłosiło się na niego 13 chętnych osób.506 Po obozie 

instruktorskim harcerek w Zakopanem, zorganizowanym na przełomie 1932 i 1933r., pracę 

z absolwentami kontynuowano również systemem „wici”, czyli rozsyłaniem pocztą zadań 

i przyjmowaniem tą samą drogą raportów z ich wykonania.507 Również systemem pisemnych 

dyskusji pracowano w 1933r. w Chorągwi Poleskiej z harcerkami realizującymi próbę 

na drużynową. Osoba przesyłała otrzymane wypowiedzi do następnej harcerki po dołączeniu 

swojej własnej odpowiedzi.508 

Elementy kształcenia korespondencyjnego wykorzystywane były również przez 

tzw. drużyny wiciowe. Koncepcja drużyn wiciowych opracowana została w Szkole 

Instruktorskiej na Buczu zaraz na początku lat trzydziestych. Ich celem miało 

być zapewnienie wzajemnego kontaktu listowego pomiędzy absolwentkami i kadrą kursów 

oraz wspieranie w ten sposób ich pracy samokształceniowej i metodycznej. Drużyny wiciowe 

organizowała i prowadziła Ewa Grodecka.509 W lutym 1933r. do wszystkich uczestniczek 

kursów rozesłano list zapraszający do korespondencji „wiciowej” wraz ze wskazówkami. 

W październiku tego roku rozesłano wici do 200 osób i otrzymano 75 odpowiedzi.510 

Do uczestnictwa w drużynie wiciowej Bucza na rok 1934/35 zgłosiły się już 132 druhny i ich 

liczba miała jeszcze wzrosnąć. W listach wiciowych, przesyłanych sobie wzajemnie przez 

                                                 
504 List okólne GKŻ L.2 i GKM L.15 z 26 listopada 1926r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1926, nr 12, s.41. 
505 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.194. 
506 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.22. 
507 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.280. 
508 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.229. 
509 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.180-182. 
510 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.35. 
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całą drużynę wiciową, znajdowały się zadania dla członów drużyn. Wzrost liczby członków 

drużyn wiciowych spowodował konieczność przeniesienia części komunikacji do „Skrzydeł” 

– prasy instruktorek harcerskich. Tam też publikowane były zadania, które harcerski 

realizowały i zdawały z nich raport swojej zastępowej, która z kolei przesyłała zbiorcze 

sprawozdanie do Szkoły Instruktorskiej.511 Po 1934r. stwierdzono, że oparcie się na zastępach 

korespondencyjnych nie zdało egzaminu. Wówczas zdecydowano się prowadzić pracę 

indywidualną z kursantkami, które pozostawały w bezpośrednim kontakcie ze Szkołą 

Instruktorską.512 

W 1935r. w OH-k utworzono zagraniczną drużynę korespondencyjną starszych 

harcerek. Od grudnia 1935 wysyłane były co miesiąc listy okólne i materiały informacyjno-

naukowe do 37 starszych harcerek przebywających poza granicami Polski.513 

W 1936r. w Organizacji Harcerek zaprojektowano zasadniczą zmianę w formie pracy 

wiciowej. Mianowicie Szkoła Instruktorska podjęła się systematycznego wydawania książek 

instruktorskich z tematami ćwiczeń oraz książeczek dla harcerek „Nasze prawo, 

przyrzeczenie i pozdrowienie” i „Nasze siostry – nasze patronki”.514 Prowadzono również 

zagraniczną drużynę korespondencyjną starszyzny, w skład której wchodziło 36 starszych 

harcerek z 6 krajów Europy i jedna harcerka ze Stanów Zjednoczonych.515 Wydział 

Starszoharcerski utrzymywał kontakt z terenem przez wici, które zostały w 1936r. wysłane 

czterokrotnie i obejmowały zagadnienia organizacyjne.516 

W 1937r. działała drużyna korespondencyjna złożona ze starszych harcerek 

działających za granicą, a przeszkolonych w kraju. Celem jej było zachowanie z nimi 

dalszego kontaktu i utrwalenia zdobytych wiadomości. Drużyna obejmowała 33 osoby 

z 6 zagranicznych terenów.517 Organizowano też kursy korespondencyjne z dziedzin, 

w których wydawałoby się, trudno kształcić za pomocą listów. Były to, np. korespondencyjne 

kursy terenoznawcze – ćwiczenia indywidualne były wysyłane pocztą.518 

W 1938r. Wydział Programowy opracował materiały dla 65 osobowej drużyny 

korespondencyjnej harcerek z zagranicy. Został również zorganizowany kurs 

korespondencyjny dla instruktorek z chorągwi krajowych i z Wydziału Zagranicznego  

                                                 
511 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.180-182. 
512 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.112. 
513 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.177. 
514 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.64. 
515 Tamże, s.84. 
516 Tamże, s.77. 
517 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.110. 
518 CPAHU, Okólnik L.4. z 1 lutego 1937r. , Fond 635.1/1, s.4 i 4verte. 
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GKH-k.519 Z kolei Referat Zagraniczny w OH-y prowadził grupę zuchową, 

w korespondencyjnym kursie dla pracowników zagranicznych, liczącą ok. 25 osób.520 

Ewolucja metod i programów kształcenia  

Program pierwszych kursów skoncentrowany był na technikach harcerskich: 

terenoznawstwie, obozownictwie, pionierce itp.521 Program kolejnych kursów zmieniał się 

w zależności od doraźnych potrzeb kształceniowych. Przy czym starano się koncentrować 

na najbardziej zaniedbanych dziedzinach działalności harcerskiej, np. na kursie związkowym 

w Niedzicy, skupiono się na przyrodoznawstwie – w szczególności na metodyce pracy, w tym 

obszarze, drużyny harcerskiej.522 

Dużym postępem w rozwoju metod kształceniowych był Kurs Związkowy Głównej 

Kwatery, zorganizowany pod kierownictwem T. Maresza w Piwnicznej w 1923r. Kurs miał 

ograniczoną liczbę uczestników – tylko 15 osób podzielonych na dwa zastępy i trwał „tylko” 

2 tygodnie, czyli dość krótko jak na ówczesne standardy. Instruktorami prowadzącymi zajęcia 

byli jedni z najbardziej znanych wówczas instruktorów: H. Glass, S. Sedlaczek.523 

Wyczerpująco osiągnięcia kursu opisuje W. Błażejewski: „Po raz pierwszy zastosowano 

tu nową metodę pracy. Oddzielono część teoretyczną, organizując w okresie zimowym kurs 

korespondencyjny. Natomiast w obozie zamiast wykładów, którymi kursy były zazwyczaj 

przeciążone, wszystko oparto na praktycznych pokazach i konkursach. Zerwano więc 

z dotychczasowym szablonem podawania uczestnikom gotowego zapasu wiedzy, 

a zastosowano prawdziwie skautowy system przez wskazanie środków, jakimi można 

samemu ją zdobyć. Służyły do tego rozwieszone w sali obozowej tablice analizujące metody 

skautowe i stosunek harcerza do przyrody, programy wychowania fizycznego i lekcji 

gimnastyki w drużynie, a także bibliografie różnych działów pracy i teksty śpiewanych 

w obozie piosenek. Zastosowano w całej pełni system zastępowy. Całe życie obozowe, 

nie wyłączając spraw samodzielnego urządzenia się, było jednym pasmem nieustannych 

zawodów między zastępami. Duży nacisk kładziono na służbę bliźnim. Codziennie 

wieczorem każdy krótko wymieniał, jaki dobry czyn spełnił tego dnia, po czym orzekano, 

który z czynów był najbardziej pożyteczny, a jego sprawcę wyróżniano opaską na ramieniu, 

noszoną aż do następnego wieczora. Po gawędzie wieczornej każdy kolejno przedstawiał 

                                                 
519 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie poza granicami kraju  

[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.263-264. 
520 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.124. 
521 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.18-19. 
522 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.205. 
523 Tamże, s.172-173. 
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swój życiorys, co przyczyniło się znacznie do zżycia się uczestników i nawiązania 

prawdziwie braterskich stosunków. Poza tym nie stosowano zupełnie rozkazów, raportów, 

robót karnych”.524 

W 1926r. do programu kursu instruktorskiego włączono zajęcia z przysposobienia 

wojskowego. Spowodowało to wydłużenie kursu do 6 tygodni. Kurs zakończył się 

egzaminami, zarówno z tematów harcerskich, jak i przysposobienia wojskowego.525 

W następnym roku, jak pisze J. Kamińska, zaczęto w programach kształcenia mocniej 

zwracać uwagę na nabywanie specjalności, które zaspokajałyby indywidualne 

zainteresowania. „W 1927r. obóz instruktorski GKŻ został właśnie oparty na specjalnych 

zamiłowaniach: drużynę obozową stanowiły zastępy topografek, przyrodniczek 

i astronomek”.526 

Na VII Zjeździe Walnym w Łodzi w 1928r. wciąż dyskutowano na temat kursów 

instruktorskich i metod kształcenia. Wypracowany wtedy materiał posłużył władzom 

naczelnym do opracowania nowej instrukcji  dotyczącej obozów harcerskich.527 

W 1932r. XII Zjazd Walny stwierdził, że należałoby rozdzielić szkolenia instruktorskie, 

a nawet ustalić osobne kategorie członków czynnych, tj. harcmistrzów specjalizujących się 

w pracy z młodzieżą harcerską i harcmistrzów specjalizujących się w pracy z młodzieżą 

starszoharcerską.528 Organizowane były już wtedy zróżnicowane kursy w szkole 

instruktorskiej na Buczu (kurs ogólno-harcerski dla nauczycielek, kursy metodyczne 

dla kierowniczek gromad zuchowych, osobne dla drużynowych drużyn harcerskich, kolonie 

metodyczne zuchowe i harcerskie).529 GK Harcerzy opracowywała i rozpowszechniała treści 

programowe z zakresu pracy z zuchami w programach kursów podharcmistrzowskich.530 

W 1932r. odbył się kurs harcmistrzowski, którego program obejmował: budowanie 

próby harcmistrzowskiej, funkcjonowanie organizacji (głównie wykłady), omówienie 

literatury harcerskiej (referowali uczestnicy), przeprowadzanie i omawianie pokazowych 

zbiórek (prowadzili uczestnicy), gawędy przy ognisku.531 W okresie wakacji zimowych 

1932/33 r. odbył się zimowy kurs instruktorski w szkole w Koniakowie. W programie kursu 

                                                 
524 Tamże. 
525 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.93-94. 
526 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.63-64. 
527 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.201. 
528 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.223. 
529 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.5-6. 
530 Tamże, s.13. 
531 Tamże, s.13-14. 
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uczestnicy mieli narciarstwo i saneczkarstwo oraz nocowali we własnoręcznie zbudowanych 

„igloo” – domkach ze śniegu.532 

W 1935r. namiestnicy zuchowi, czyli kadra opiekująca się drużynowymi drużyn 

zuchowych z terenu danego hufca, byli już w większości hufców. Opracowano wtedy 

specjalną metodę szkoleniową namiestników i rozpoczęto prowadzenie kursów 

namiestnikowskich.533 

W 1936r. w Organizacji Harcerzy i w Organizacji Harcerek odbyło się wiele kursów 

o programie bardzo wyraźnie sprofilowanym głównie ze względu na grupy wiekowe – 

w przypadku kursów drużynowych i ze względu na stopnie – w przypadku kursów 

starszyzny.  

Kursy metodyczne dla drużynowych, jak pisze I. Kozimala, obejmowały zagadnienia pracy ze 

wszystkimi grupami wiekowymi, specyfikę drużyn wiejskich, organizacji obozów i kolonii 

oraz opieki nad dziećmi. „Obok wiedzy metodycznej zdobywały uczestniczki także stopnie i 

sprawności, opracowywały programy pracy drużyn i realizowały je podczas zbiórek według 

zdobytych wcześniej wiadomości. Główny nacisk kładziono na własną inicjatywę, 

samodzielność, umiejętność właściwego podejścia do psychiki dziecka z uwzględnieniem 

założeń metodycznych pracy harcerskiej”.534 

I tak w 1936r. zorganizowano w całej Organizacji Harcerzy: 

 2 kursy harcmistrzowskie z 46 uczestnikami, 

 28 kursów podharcmistrzowskich z 839 uczestnikami, 

 6 kursów nauczycielskich ze 134 uczestnikami, 

 2 kursy instruktorów zuchowych z 11 uczestnikami, 

 30 kursów wodzów gromad zuchowych z 413 uczestnikami, 

 45 kursów drużynowych harcerskich z 1317 uczestnikami, 

 92 kursy zastępowych z 3473 uczestnikami, 

 oraz 1 kurs drużynowych starszoharcerskich z 14 uczestnikami.535 

Z kolei w Organizacji Harcerek miały miejsce: 

 kursy podharcmistrzowskie – ostatni w 1936r. miał numer XXIII, 

 kursy metodyczne drużynowych harcerek – ostatni nr XV, 

 kursy metodyczne drużynowych zuchów – ostatni nr XVIII, 

                                                 
532 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.114. 
533 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.72. 
534 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.61. 
535 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.140. 
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 kursy kierowniczek pracy harcerskiej na wsi, 

 kursy ogólne dla nauczycielek  – ostatni nr IX, 

 kursy instruktorek administracji – ostatni nr II, 

 kursy instruktorek służby samarytańskiej – ostatni nr II, 

 kurs harcmistrzyń.536 

Warto podkreślić, że na kursach zastępowych w Organizacji Harcerzy przygotowywano 

w ciągu jednego roku prawie 3 i pół tysiąca potencjalnych funkcyjnych. W tym czasie, 

według Sprawozdań NRH z 1936r., zastępów w Organizacji Harcerzy było około 1263. 

Oznacza to, że w ciągu jednego roku przeszkolono ponad 2,7 razy więcej harcerzy 

do pełnienia funkcji zastępowego niż wynikałoby to z bieżącego zapotrzebowania organizacji. 

Oczywiście, nie każdy uczestnik kursu nadawał się od razu do samodzielnego pełnienia 

funkcji. Zapewne byli też tacy którzy nie nadawali się wcale. Jednak taka liczba 

przeszkolonych zastępowych zapewniała stabilną pracę w drużynach harcerzy i to także 

w przypadku dużej rotacji osób pełniących te funkcje. 

W programach szkoleń ważną rolę odgrywała też indywidualna, twórcza praca w jakimś 

zakresie. W 1936r. Wydział Kształcenia Starszyzny w Organizacji Harcerzy przygotował 

dla kursów wykaz tematów do opracowań indywidualnych.537 

Występowały także różnice w programach dla kursów męskich i żeńskich. Sprawę 

kształcenia komplikował już sam fakt działania w Organizacji Harcerzy zajmujących się 

zuchami instruktorek. Dlatego też w 1938r. Referat Kobiet w GKH-y opracował nowe 

metody kształcenia instruktorek w męskiej organizacji.538 

Specyficzny cykl szkoleń wypracowały Chorągwie Warszawska i Mazowiecka, 

w oparciu o zapoczątkowane w 1926 roku, obozy instruktorskie nad Wigrami – tzw. kursy 

wigierskie.539 W 1938r. było już 5 faz szkolenia instruktorskiego: 

1) kurs teoretyczny odbywany w Warszawie, 

2) trzydniowy kurs dyskusyjny w Domu Harcerskim, 

3) praktyka w innej drużynie, 

4) obóz wigierski, 

5) obóz zimowy w górach.540 

                                                 
536 Tamże, s.63. 
537 Tamże, s.141. 
538 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.124. 
539 Leksykon harcerstwa podaje, że kursy wigierskie organizowane były w latach w 1924-39 z wyjątkiem 1933 

i 1935. Por. H. G. Wechsler, O tradycji i kursach wigierskich [w:] „Harcerstwo”, 1948, nr 1  
[podaję za:] T. Wyrwalski, dz. cyt., s.159 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.494. 
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Na wszystkich kursach wigierskich wykształcono około 1 100 instruktorów.541 

W 1938r. powstało „Zrzeszenie Wigierczyków” będące wspólnotą absolwentów kursów 

wigierskich.542 

W 1938r. w OH-k organizowano krótkie, najczęściej trzydniowe tzw. kursy 

usprawnienia organizacyjnego. Hasłami wiodącymi takich kursów były: służba obywatelska 

harcerki, usprawnienie harcerki oraz rola jednostki w kształtowaniu życia w Polsce.543 

W praktyce chodziło o przygotowanie żeńskiego harcerstwa do zadań niecodziennej służby 

w wypadku wojny. 544 

Kursy takie były obowiązkowe dla wszystkich hufcowych oraz dla członkiń i współpracownic 

komend chorągwi, a pożądane dla podharcmistrzyń i harcmistrzyń z terenu chorągwi 

oraz drużynowych po próbie.545 Ten kierunek kształcenia, ze względu na groźbę konfliktu 

zbrojnego, rozwijał się bardzo szybko. Efektem tego rozwoju była opublikowana w styczniu 

1939r., szczegółowa Instrukcja o usprawnieniu i służbie harcerek.546 W 1939r. kursy 

usprawnienia organizacyjnego organizowane były we wszystkich chorągwiach – prowadziła 

je z ramienia GKH-k hm. Ewa Grodecka.547 

Czas trwania kursów i obozów 

Wyszkolenie kadry organizacyjnej wymagało stosunkowo dużo czasu. Od pierwszych 

akcji szkoleniowych czas trwania kursów zastępowych wynosił około 2 tygodni, a kursów 

drużynowych i instruktorskich około 4 tygodni.548 Przeciętny czas trwania obozu 

                                                                                                                                                       
540 H. G. Wechsler, dz. cyt., s.159. 
541 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.494. 

Kursy wigierskie słynęły z niepowtarzalnej atmosfery i wysokiego poziomu pracy. Styl życia obozowego 
oparty był na „puszczaństwie” „charakteryzował się dążnością do możliwego zharmonizowania życia 
przybyszów z otaczającą ich przyrodą. W obozownictwie puszczaństwo zaznaczyło się usunięciem różnych 
szczegółów, przyjętych przez harcerstwo z obozownictwa wojskowego [...] znikły bramy, ogrodzenia, 
tabliczki z napisami [...] ukryte w gąszczu namioty okładano mchem i porostami [...] mieszkańcy biegali 
półnadzy, z gołymi głowami i zawsze na bosaka [...] likwidowało bezlitośnie wojskowe formy porządk dnia 
i wewnętrznej organizacji zajęć. Nikt nie grał pobudki na trąbce, nikt nie stawał w wyrównanych szeregach 
zbió®ek, nie było raportów i meldunów [...] nikt nie używał tytułów organizacyjnych. Można było przebyć 
cały kurs i nie dowiedzieć się, kto był harcmistrzem, a kto nie [...] wszystkie zajecia odbywały się 
bez względu na pogodę [...]  Zdarzali się nad Wigrami ludzie przypadkowi. Czasem bardzo wykształceni 
lub poważni, albo wysoko w hierarchii organizacyjnej postawieni. Jeżeli nie wczuli się w atmosferę wigierską 
– mijali bez śladu [...] nie było nad Wigrami kar. Wypadki drobnego nawet nieposłuszeństwa były 
niesłychanie rzadkie – dosłownie kilka w przeciągu kilkunastu lat”. Zob. H. G. Wechsler, dz. cyt., s.158-167. 

542 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.494. 
543 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.49. 
544 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.198. 
545 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.33. 
546 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.5. 
547 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.198. 
548 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.39. 
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dla drużynowych wynosił dla niektórych chorągwi 3 tygodnie.549 W całym Związku dość 

często jednak zdarzały się szkoleniowe obozy wakacyjne, które trwały dłużej niż miesiąc, 

ale bardzo rzadko takie obozy trwały krócej niż trzy tygodnie.  

Już w 1924r. dostrzegano problem zbyt długich kursów i zwracano uwagę 

na konieczność zmiany doktryny szkoleniowej: „Nie rozwiązaliśmy dotychczas należycie 

zagadnienia kształcenia instruktorów. [...] Skoncentrowanie wyszkolenia instruktorów jedynie 

prawie w obozach (kursach) instruktorskich, jak to dzisiaj przeważnie się odbywa i dołączanie 

do programu tych obozów dużego zakresu przysposobienia wojskowego, odbija się ujemnie 

na jakości tych instruktorów, a co za tym idzie na pracy wychowawczej w drużynach, a nadto 

pociąga za sobą konieczność dłuższego obozowania (4-6 tygodni), co dla wielu instruktorów 

ze względów zawodowych jest niemożliwe. Jest niezbędnym odciążyć program obozów 

(kursów) instruktorskich przez odpowiednie przygotowanie do nich uczestników (kurs 

korespondencyjny), a poza tym umożliwić większej ilości kandydatów odbycie obozów, 

przez skrócenie czasu trwania obozu; dalej, zarówno dla dobra wyszkolenia instruktorów 

jak i wyszkolenia wojskowego, przenieść należy te ostatnie do oddzielnych obozów: wreszcie 

same obozy instruktorskie rozdzielić na dwie kategorie niższe (przodownicze, urządzane 

przez KCh) i wyższe (podharcmistrzowskie, urządzane przez GK)”.550 

Obozy instruktorskie na stopnie podharcmistrzowskie i harcmistrzowskie dopiero 

w 1930r. skrócono do 14 dni. Spowodowane to było chęcią umożliwienia udziału 

w szkoleniach wakacyjnych instruktorom, którzy mogli korzystać tylko z maksymalnie 

dwutygodniowych urlopów. Przy czym nie rezygnowano z obciętej w ten sposób części 

programu, a jedynie przesunięto ją na zimowisko lub, jak pisze W. Niderliński, na kurs 

dla dochodzących.551 

Skrócenie czasu trwania szkoleń było z czasem nieuniknione. Chociaż dobrze 

rozumiano konieczność rzetelnego wyszkolenia kadry, to poświęcenie kilku nieprzerwanych 

tygodni na kursy i obozy szkoleniowe stawało się coraz trudniejsze. Stąd w prasie 

instruktorskiej, także w latach trzydziestych, pojawiały się głosy krytykujące dotychczasowe, 

długotrwałe, wielotygodniowe  szkolenia, które były rzadkością w innych organizacjach 

skautowych – „W Angli, słynne kursy gilwelowskie trwają najczęściej parę dni, a ułożony 

przez Baden Powella wzorowy program dla wzorowego kursu instruktorskiego 

(patrz Wskazówki dla skautmistrzów) jest obliczony na cztery końcówki niedzieli. Wyraźnie: 

                                                 
549 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.52. 
550 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.37. 
551 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.98. 
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cztery półsoboty plus cztery niedziele! To tylko my Polacy, robimy z harcerstwa jakiś 

niedościgły do ogarnięcia system pedagogiczny!”.552 

GK Harcerek rozumiała, że aby zapewnić wysoki poziom swoich kadr instruktorskich 

konieczne jest kształcenie nie tylko drużynowych i kandydatek na instruktorki, ale także same 

instruktorki. W 1933r. prawie połowa wszystkich podharcmistrzyń (77) brała udział 

w kursach dla podharcmistrzyń. Kursy były stosunkowo krótkie – ośmiodniowe, dostosowane 

do możliwości instruktorek obarczonych często pracą zawodową lub nauką. Harcmistrzynie 

(22)  przeszły szkolenie podczas specjalnego 10-dniowego obozu na Buczu prowadzonego 

przez Naczelniczkę GKH.553 

W 1935r. w większości organizacji skautowych obozy szkolące drużynowych 

były krótkie i trwała 7-10 dni. W Polsce natomiast odpowiednie kursy trwały 28-30 dni.554 

W 1937r. GK Harcerzy organizuje 4 kursy instruktorskie liczące 

od 17 do 45 uczestników i trwające od 4 do 10 dni. Organizatorzy skłaniali się 

do opracowania wspólnych standardów treści takich szkoleń oraz wyznaczenia czasu ich 

trwania na około 10 dni.555 

4.3.2 Formy kształcenia 

Rozwój form kształcenia kadry harcerskiej 

Bardzo wcześnie zaczęto kłaść nacisk na organizowanie dla starszyzny harcerskiej 

choćby najkrótszych obozów, nawet nie posiadających praw obozów instruktorskich. 

Doceniano wówczas ogromną ich rolę w kształtowaniu odpowiednich postaw kadr ZHP – 

„Naczelnictwo mocno podkreśla doniosłe znaczenie takich obozów dla zżycia i wyrobienia 

grona instruktorskiego”.556 

Na całokształt działalności szkoleniowej w ZHP do 1939r. składały się różnorodne 

formy kształcenia.557 Było to zgodne z założeniem referatu J. Łapińskiej na XIII konferencji, 

dotyczącym kształcenia starszyzny, w którym autorka stwierdzała, że „kształcenie 

instruktorek winno być oparte na jednolitości wymagań i różnorodności form”.558 

                                                 
552 „Harcmistrz”, lipiec 1932, nr 7, s.69. 
553 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18. 
554 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.290-291. 
555 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.168. 
556 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1924, nr 3, s.12. 
557 Pojawiały się także inne formy od wymienionych np. mowa jest w sprawozdaniach o organizowanych 

przez chorągwie krótkich tzw. „kursów końcówkowych” Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.139. 
558 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.140-141. 
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Pojawiły się więc różne formy kształceniowe dla drużynowych różnych pionów 

wiekowych, instruktorów, działaczy, nauczycieli i in. Różnorodność form szkoleniowych 

pokazuje wykaz kursów organizowanych w samej tylko Szkole Instruktorskiej na Buczu 

w 1938r. Zorganizowano wtedy: 

 7 kursów metodycznych drużynowych harcerek młodszych, 

 2 kursy metodyczne drużynowych wędrowniczek, 

 2 kursy metodyczne drużynowych drużyn wiejskich, 

 1 kurs metodyczny drużynowych drużyn gimnazjalnych, 

 1 kurs kierowniczek obozów wędrowniczek, 

 1 kurs kierowniczek pracy wiejskiej, 

 1 kurs kierowniczek prac na Zaolziu, 

 1 kurs kierowniczek kolonii, 

 3 kursy podharcmistrzyń, 

 2 kursy hufcowych, 

 1 kurs instruktorek gospodarstwa domowego, 

 1 kurs instruktorek usprawnienia fizycznego, 

 1 kurs kierowniczek pracy zarobkowej, 

 1 kurs instruktorek administracji, 

 1 kurs instruktorek służby łączności, 

 1 kurs kierowniczek prac zuchowej. 

Ogółem zorganizowano w tym roku łącznie 28 kursów w których wzięło udział 

657 uczestniczek.559 

Podejmowano również lokalnie inicjatywy i organizowano różne nieszablonowe formy 

kształceniowe. W Chorągwi Wołyńskiej prowadzono szkolenia z podstaw księgowości, 

prowadzenia kas drużyn i hufców oraz kwatermistrzostwa na obozach (z zakresu konserwacji 

i ewidencjonowania sprzętu i materiałów, pracy zarobkowej oraz kalkulacji zapotrzebowania 

na produkty żywnościowe).560  

Chorągiew Lwowska w 1938r. zorganizowała oprócz obozu drużynowych i kursów 

metodycznych wszystkich pionów, także kursy sekretarek i gospodarcze, wędrówkę 

instruktorską, a nawet obóz hufcowych.561 Chorągiew Śląska organizowała w 1938r. odprawy 

                                                 
559 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.216. 
560 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.19. 
561 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.5 z 15 czerwca 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.29-30. 
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hufcowych i drużynowych, mające charakter kilkudniowych kursów.562 Z kolei Wielkopolska 

Chorągiew Harcerek zorganizowała w 1939r. zgrupowanie szkoleniowe, w którym 

uczestniczyło około 100 osób, podzielonych na cztery podobozy: 

 dla kończących próbę na drużynową, 

 dla rozpoczynających próbę, 

 dla drużynowych gromad zuchowych, 

 dla nauczycielek.563 

Kształcenie zastępowych 

System zastępowych uważany był za podstawę pracy drużyn harcerskich.564 Niekiedy 

zastępami zastępowych kierowali hufcowi.565 Program kształcenia zastępowych realizowano 

na kilkutygodniowych obozach harcerskich,566 ale pojawiały się również inne rodzaje kursów 

zastępowych, np. w formie kursów wieczorowych,567 na których zajęcia odbywały się 

najczęściej raz w tygodniu.568 Kształcenie zastępowych na dużych, wydzielonych formach 

kształceniowych spotykało się z ostrą krytyką już na początku lat dwudziestych. Jak pisał 

A. Pawełek — „robi się kursy zastępowych, dające zupełnie nie to, o co chodzi – teorię – 

podczas gdy zastępowemu na gwałt trzeba metodyki. Metodykę powinna mu dać drużyna 

i w ogóle drużyna powinna być normalną szkołą, w której zastępowy znajdzie wszystko, nie 

szukając wcale innych bogów poza nią”.569 W podobnym duchu pisał piętnaście lat później 

A. Czyżewski — „stwierdzam, że nie można uważać kursu za stały sposób kształcenia 

zastępowych, ale dorywczy, wywołany specjalnymi warunkami. Trzeba się też zgodzić z tym, 

że kurs może dać chłopcu to, czego można nauczyć, wyćwiczyć, pokazać, nie da zaś tego, 

co kształtuje dłuższy wpływ wychowawczy”.570 

Problemów w kształceniu zastępowych dostarczał także w drugiej połowie 

lat trzydziestych rozwój liczebny zuchów; w sytuacji, gdy po osiągnięciu właściwego wieku 

zuchy, razem ze swoim wodzem gromady, przechodziły do drużyny harcerskiej. „W wielu 

hufcach – pisze L. Dmytrowski – było to wielkim zaskoczeniem. Pilną potrzebą stało się 

szkolenie zastępowych, i to na wysokim poziomie, gdyż zuchy stając się harcerzami miały 

                                                 
562 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.260. 
563 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.206. 
564 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.42. 
565 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.167. 
566 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.142. 
567 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.80. 
568 Tamże, s.86-87. 
569 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.45. 
570 A. Czyżewski, dz. cyt., s.47-48. 
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więcej organizacyjnego doświadczenia niż dzieci, które nie należały wcześniej 

do organizacji”.571 

Pomimo pojawiających się głosów krytyki, władze naczelne organizowały jednak 

czasami duże, centralne akcje szkoleniowe dla zastępowych. W 1935r. Inspektorat Kresowy 

Organizacji Harcerzy zorganizował w Sejnach kurs zastępowych dla chłopców z kresowych 

drużyn harcerzy z kilku powiatów. W sumie zgromadzono na nim 60 uczestników.572 

Następne takie kursy zorganizowano w kolejnych latach. Kurs w 1937r. liczył 

100 uczestników i trwał 28 dni.573 

Kursy zastępowych były dość często łączone z kursami drużynowych. Było tak, 

np. w Chorągwi Śląskiej w 1924r. i w 1930r.574 Również Wizytator Harcerskich Drużyn 

Kolejowych w OH-y informował w swoim sprawozdaniu, że przeszkolono w 1936r. 

521 kandydatów na drużynowych i zastępowych.575 W 1927r. GKM zorganizowała serię 

lotnych kursów dla drużynowych i zastępowych, połączonych z bardzo dokładną inspekcją. 

W ciągu tego roku zorganizowano takie kursy dla 30 drużyn.576 

Szkolenie zastępowych na centralnym szczeblu organizacji, chociaż gwarantowało 

jednolity poziom, to nie było jednak efektywne dla tak dużej, bo liczącej około 200 000 

członków, organizacji. Dlatego też w 1938r. Wydział Kształcenia Starszyzny OH-y zalecił 

zaprzestanie organizowania centralnych kursów zastępowych.577  

Kształcenie drużynowych  

Obozy dla drużynowych, będące głownie praktycznym przygotowaniem 

i sprawdzeniem umiejętności harcerskich, były zwykle uzupełnianie kursami metodycznymi. 

Wtedy obóz, razem z np. 10 dniowym kursem metodycznym, dawał łącznie około 4 tygodni 

potrzebnych na przeszkolenie drużynowego.578 Ukończenie kursu drużynowych było 

warunkiem dopuszczenia na kurs instruktorski.579 

Obozy dla drużynowych wymagały od uczestników dużej wiedzy i umiejętności 

związanych ze wszystkimi dziedzinami życia obozowego. Przykładowo na obozie kursu 

                                                 
571 Jednocześnie też wielu dobrych drużynowych przestawało w ten sposób pełnić swe funkcje w gromadach 

zuchowych, co powodowało potrzebę rozszerzenia ich warsztatu metodycznego na starsza grupę młodzieży 
i jednocześnie wymagało kształcenie nowych kadr dla ruchu zuchowego. Zob. L. Dmytrowski, dz. cyt., s.22. 

572 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.49. 
573 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.134. 
574 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.50-52. 
575 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.135. 
576 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.16. 
577 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
578 CPAHU, Okólnik L.4. z 1 lutego 1937r. , Fond 635.1/1, s.4 i 4verte. 
579 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.91. 
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drużynowych Chorągwi Wołyńskiej w 1927r. harcerki odbyły wyjście do lasu 

na tzw. „puszczaństwo”, na które złożyło się wówczas: noclegi we własnoręcznie 

wybudowanych szałasach, żywienie się własnoręcznie złowionymi rybami, upolowanymi 

kaczkami i zebranymi grzybami. Taka aktywność uczestniczek kursu trwała 5 dni 

i dostarczyła – jak stwierdzała N. Nekraszowa – „niezapomnianych wrażeń”.580 

Obozy dla drużynowych drużyn zuchowych składały się z programu harcerskiego 

uzupełnionego o metodykę zuchową i najczęściej były realizowane w oparciu o kolonię 

zuchową, na której kandydaci na drużynowych drużyn zuchowych zdobywali i rozwijali swój 

warsztat instruktorski.581 Pierwszy Związkowy Kurs dla Drużynowych Zuchów odbył się 

w lipcu 1927r.582 W 1934r. zorganizowano w Nierodzimiu, z inicjatywy A. Kamińskiego, 

pierwszy kurs dla kobiet, które chciały pracować z zuchami – chłopcami.583 W 1936r. GKH-k 

zorganizowała obóz wędrowny instruktorek zuchowych w Bieszczadach, a w 1937r. 

po Wileńszczyźnie.584 

W instrukcji dotyczącej kształcenia starszyzny harcerek z 1930r. można znaleźć zapisy 

wyraźnie podkreślające, że kursy dla drużynowych winny kłaść największy nacisk 

na metodykę pracy w drużynie, a więc dawać przyszłemu drużynowemu możliwe największe 

przygotowanie do pracy wychowawczej z młodymi ludźmi.585 

 „Kursy metodyczne miały na celu przyjście z pomocą komendom chorągwi w ich pracy 

nad kształceniem drużynowych. Kurs taki nie był wymaganym obowiązkowo etapem 

kształcenia drużynowych. Nie mógł on bowiem zastąpić obozu drużynowych, 

organizowanego przez poszczególne komendy chorągwi dla danego terenu, mógł 

go natomiast uzupełnić. Bywało to konieczne, przede wszystkim w przypadkach, 

gdy kandydatka na drużynową wyrosła z drużyny, która nie spełniła wobec niej roli 

podstawowego ośrodka wychowania przyszłych instruktorek — lub gdy miała prowadzić 

pracę typu sobie nieznanego, np. z zuchami, których nigdy nie widziała lub ze starszymi 

dziewczętami, gdy dotąd znała jedynie drużyny przy szkołach powszechnych”.586 

Tak więc kształcenie drużynowych stało się wówczas – w pewnym stopniu – dwutorowe. 

Podstawą wyszkolenia i przygotowania były wakacyjne obozy drużynowych, dające ogólną 

                                                 
580 N. Nekrasz, Obóz Instruktorski Chorągwi Wołyńskiej ZHP. Kurs Drużynowych w Smołodówce. Lipiec 1927 

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część II, dz. cyt., s.27. 
581 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.49-50. 
582 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.163. 
583 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.22. 
584 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
585 Rozkaz Naczelniczki GKŻ L.5 z 14 maja 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1930, nr 6, s.28. 
586 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.172. 
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wiedzę o harcerskich metodach wychowawczych. Uzupełniały je kursy metodyczne 

skupiające się na pracy z określoną grupą wiekową dzieci i młodzieży. Kursy te często 

powiązane były z organizowaniem życia obozowego i prowadzeniem pracy wychowawczej 

w równolegle odbywających się np. koloniach zuchowych. 

Przykładem takiego funkcjonowania systemu kształcenia drużynowych była akcja 

szkoleniowa w 1938r. w Chorągwi Śląskiej, podczas której zorganizowano w jednym roku: 

kolonię zuchową i kurs drużynowych zuchowych, obóz i kurs drużynowych harcerek, obóz 

i kurs drużynowych harcerzy.587 Z kolei w Chorągwi Lwowskiej Harcerek zorganizowano 

w czasie wakacji tego samego roku starszoharcerski kurs i obóz drużynowych.588 

Czasami obozy dla drużynowych przybierały formę obozów zimowych lub nawet 

wędrownych. Ten typ obozów pojawiał się zarówno w organizacji męskiej jak i żeńskiej.589  

W 1935r. odbył się obóz zimowy drużynowych Wołyńskiej Chorągwi Harcerek.590 

Ta sama chorągiew zorganizowała także w następnych latach kolejny zimowy obóz 

dla drużynowych, tym razem połączony z kursem narciarskim.591 W 1939r. odbył się, 

np. obóz wędrowny dla drużynowych starszych dziewcząt, wędrowniczek z Chorągwi 

Śląskiej.592 Z kolei Chorągiew Warszawska zorganizowała w 1938r. zimowy obóz 

drużynowych młodszych harcerek.593 Pod koniec lat trzydziestych niektóre chorągwie 

organizowały różne rodzaje obozów drużynowych, np. w Łódzkiej Chorągwi Harcerek 

dobyły się w 1938r. 3 obozy drużynowych: letni, wędrowny i zimowy.594 

W 1933r. szkolenie na specjalnie dedykowanych im obozach (letnim i zimowym) 

przeszły kierowniczki zrzeszeń starszoharcerskich.595 W 1935r. odbył się jeden kurs 

starszoharcerski GKH-y oraz dwa kursy – Chorągwi Wielkopolskiej i Radomskiej.596 

W 1936r. Wydział Starszego Harcerstwa GKH-y zorganizował w Kątach koedukacyjny, 

informacyjny kurs starszoharcerski, który przez cztery dni gromadził 22 harcerki 

                                                 
587 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.148-149. 
588 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.254. 
589 Zob. np. M. Bonkiewicz-Sittauerowa, Praca Komendy Wołyńskiej..., dz. cyt., s.131  

oraz MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.256. 
590 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.129. 
591 Tamże, s.132. 
592 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.50-52. 
593 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.261. 
594 Tamże, s.256. 
595 A. J. Grodecka podaje rok 1935r. jako datę pojawienie się osobnych kursów drużynowych starszoharcerskich, 

ale w sprawozdaniach NRH wyraźnie można znaleźć informacje o takich kursach organizowanych 
już w 1933r. Por. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18 oraz A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., 
dz. cyt., s.172. 

596 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.61. 
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i 25 harcerzy.597 W tym samym roku w Organizacji Harcerek odbył się kurs drużynowych 

starszych dziewcząt i kierowniczek kręgów starszoharcerskich.598 

W 1938r. działała w Organizacji Harcerek komisja harcerek wędrowniczek i starszych 

harcerek, która współpracowała z komendami chorągwi pomagając im w organizowaniu 

referatów dla drużynowych wędrowniczek oraz inicjując przeznaczone dla nich kursy 

metodyczne.599 

Także w Organizacji Harcerzy w 1938r. Wydział Starszego Harcerstwa poświęcił dużo 

czasu kształceniu kierowników pracy starszoharcerskiej. Wydział zorganizował dwa kursy: 

kurs przodowników pracy starszoharcerskiej na poziomie podharcmistrzowskim w Wiśle, 

oraz podharcmistrzowski kurs dla kierowników akademickiej pracy starszoharcerskiej 

w Górkach Wielkich.600 

Kurs w Wiśle zgromadził 35 uczestników i trwał 10 dni. Większość uczestników stanowili 

kierownicy kręgów lub kandydaci na tę funkcję ze wszystkich chorągwi, oprócz Kieleckiej, 

Lubelskiej, Poleskiej i Wołyńskiej. Uczestnicy kursu liczyli od 17 do 35 lat. Byli to: 

nauczyciele, robotnicy, rzemieślnicy, kupcy, wojskowi i akademicy. W programie kursu 

uwzględniono tematy: „obronności kraju, gospodarcze, COP, przebudowa gospodarstwa 

Polski, światopoglądu, mniejszości narodowych w Polsce i in.” 

System prac na kursie dostosowany był do obowiązujących norm organizacyjnych na wzór 

Kuźnicy z pracą sekcjami: wojskową, oświatową, gospodarczą i mniejszościową 

oraz kręgami zamiast zastępami. W sposobie realizacji programu kursu duży nacisk kładziono 

na obrzędowość, pracę zespołową i pracę społeczną. Silnie podkreślano metody pracy 

starszoharcerskiej. Zagadnienia specjalistyczne omawiali zaproszeni prelegenci – specjaliści 

w swoich dziedzinach.601 

W. Błażejewski informuje o jeszcze jednym kursie starszoharcerskim, który odbył się 

na przełomie 1937 i 1938 roku w schronisku na Głodówce. „W czasie od 28 grudnia 1937r. 

do 6 stycznia 1938r. zorganizowano, na Głodówce koło Bukowiny, starszoharcerski kurs 

na stopień podharcmistrza. Wzięło w nim udział i ukończyło z wynikiem pomyślnym 

35 uczestników, reprezentujących prawie wszystkie chorągwie”.602 

                                                 
597 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.143. 
598 Tamże, s.77. 
599 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.231. 
600 Tamże, s.112-113. 
601 Tamże. 
602 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.315. 
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Organizowano także dla drużynowych tzw. kursy uzupełniające, które miały za zadnie 

aktualizować wiedzę drużynowych zdobytą wcześniej. Chorągiew Śląska w 1938r. 

zorganizowała dwa, dziesięciodniowe kursy dla drużynowych zuchów603 

oraz dla drużynowych starszych dziewcząt.604 

W drugiej połowie lat trzydziestych rozpoczęto również organizowanie kursów 

drużynowych, przeznaczonych dla kierowników drużyn wiejskich. Pierwszy taki kurs odbył 

się z inicjatywy hm. Józefa Kreta w Sulejowie nad Pilicą w 1935r. Uczestniczyło w nim 

około 98 osób.605 Podczas tego kursu rozpoczęto prace nad nowymi sprawnościami 

przeznaczonymi dla drużyn wiejskich oraz „określono formy obozowania tych drużyn 

w mieście”.606 Było to bardzo interesujące spojrzenie na problem harcerzy drużyn wiejskich, 

dla których „obozowanie” na terenie miasta mogło być tak samo atrakcyjne, jak przebywanie 

na łonie natury dla młodzieży z wielkich miast. 

W listopadzie 1938r., z inicjatywy Józefa Kreta, rozpoczął pracę w Górkach Wielkich 

Uniwersytet Wiejski, który zorganizował w tym samym roku dwa kursy harcerskie 

dla drużynowych drużyn wiejskich i dwa kursy o poziomie harcerskich kursów drużynowych 

dla inteligencji wiejskiej.607 Wtedy także Organizacja Harcerek podjęła pierwsze próby 

specjalnego kształcenia kierowniczek drużyn wiejskich.608 

Kształcenie podharcmistrzów  

Program kształcenia instruktorów został określony szczegółowo w 1923r. W skład 

programu kursu instruktorskiego wchodziły: 

 metodyka pracy w drużynie  („co wpływa na budowę charakteru chłopca”, „różnica 

miedzy wychowaniem a wykładaniem”, „jak tworzyć drużynę, 2 metody – która lepsza”, 

„na czym polega system zastępowy”, „na czym budować program pracy”, „wybór 

i zadanie zastępowego”, „rada drużyny”, „drużynowi i chłopcy – ich wzajemny 

stosunek”), 

 gimnastyka, sporty, gry (gry harcerskie, obozowe i towarzyskie, obozowanie), 

 pisemne opracowanie planu obozu wędrownego i stałego (szczegółowy prospekt obozu 

dla rozesłania rodzicom chłopców, program zajęć, minutowy rozkład dnia, budżet, 

                                                 
603 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.260. 
604 Tamże, s.261. 
605 W. Niderliński podaję liczbę 98 uczestników. W sprawozdaniach NRH możemy znaleźć informacje, że kurs 

liczył drużynowych miał 84 uczestników i dodatkowo 28 uczniów brało udział w kursie zastępowych. 
Por. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.68 oraz W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.117. 

606 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.117. 
607 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.109. 
608 Tamże, s.278. 
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budowa schronisk wszelkiego rodzaju, nocleg, oświetlenie obozowe, budowa kuchni 

polowych, nauka gotowania w zastępach w czasie wycieczki 48 godzinnej, kulturalne 

formy spożywania posiłku, własnoręczne mycie naczyń), 

 specjalne zajęcia pionierskie (służba w polu, terenoznawstwo, szkicowanie, raporty, 

tropienie, podchodzenie), 

 przyrodoznawstwo (rozpoznawanie ptaków, ssaków, drzew, owadów, płazów, kwiatów, 

roślin lekarskich itp., „badanie wpływu życia leśnego na rozwój duchowy jednostki, 

stwierdzanie wszędzie ręki Najwyższego Stwórcy”), 

 gawędy różne (o PiPH, o lojalności organizacyjnej i konieczności zwartej łączności grona 

instruktorskiego, krótki historyczny rys rozwoju skautingu i harcerstwa, obecny ustrój 

organizacyjny ZHP, obecny stan Harcerstwa), 

 służba bliźnim (ratownictwo, pierwsza pomoc w praktyce, ochrona lasu i pola itp.), 

 pilne zwracanie uwagi na codzienne dobre uczynki; raz na tydzień dobry uczynek 

zbiorowy (wyprawa zastępami),  

 stosunek do przysposobienia wojskowego młodzieży („bez wyznaczania specjalnej 

i nadmiernej ilości godzin na musztrę zwartą i bojową i inne ćwiczenia o charakterze 

ściśle wojskowym”).609 

Program kursu był uzupełniony wykazem lektur – nie tylko ściśle harcerskich – w sumie 

składającym się z ponad 40 pozycji.610 

Wskazówki uzupełniające zawierały warunki przyjęcia na kurs: „uczestnicy kursu winni 

posiadać nie mniej [niż] 18-cie lat, stopień wywiadowcy, dłuższą służbę w drużynie w stopniu 

nie niżej zastępowego i odpowiadać dodatkowym wymaganiom określonym przez KCh 

organizującą kurs. Uczestnicy żadnych pisemnych zobowiązań nie składają, natomiast KCh 

przy wyborze kandydatów winna się kierować istotną przydatnością danego kandydata 

w pracy harcerskiej.”611 

Rozbudowane programy kształcenia, poruszające wiele istotnych dla młodych ludzi 

tematów, miały także inne organizacje wykorzystujące skautowe metody wychowawczej, 

jak np. żydowska organizacja „Hanoar Hacijoni”. W planie pracy jej zimowych kursów 

instruktorskich z 1934-1935r. można znaleźć w dziale wychowawczym następujące tematy: 

przegląd szkół pedagogicznych, podstawy wychowania, podstawy psychologii, własny 

rozwój instruktorski, „chłopiec i dziewczyna w organizacji” – zagadnienie koedukacji, „wiek 

                                                 
609 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.7-10. 
610 Tamże. 
611 Tamże. 
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dojrzewania i jego problemy”, „problem erotyczny w ruchu”, „uświadamianie zbiorowe 

i indywidualne”, „metoda przyrodnicza’, środowisko organizacyjne – szkoła, ulica, dom, 

„towarzystwo”, ideał wychowawczy, struktura organizacyjna, samorządy, gazetki, lokale, 

kasa, sztandary, warsztaty, wycieczki, kształcenie i wychowanie oraz samokształcenie, 

„problem szkoły i zawodu”, sprawności, „plan pracy kulturalnej oraz metod 

wychowawczych”, literatura.612 

Obóz lub kurs instruktorski w ZHP można było ukończyć z wynikiem dobrym, 

dostatecznym lub niedostatecznym. Ocena niedostateczna nie pozwalała na dopuszczenie 

do próby instruktorskiej. Oceny były wpisywane do książeczki służbowej.613 

W sprawozdaniach NRH można spotkać informacje o kursach podharcmistrzowskich, 

organizowanych dla instruktorek już posiadających stopień harcmistrza. Pozwala to sądzić, 

że w Organizacji Harcerek kursy podharcmistrzowskie, przynajmniej początkowo, miały 

nieco inne zadania i służyły raczej uzupełnieniu wiedzy i wymianie doświadczeń pomiędzy 

instruktorkami OH-k. I tak w 1933r. kusy dla podharcmistrzyń były „krótkie, ośmiodniowe, 

dostosowane swym czasem trwania do możliwości instruktorek obarczonych praca zawodową 

lub naukową (a często jedną i drugą)”.614 W tym roku odbyło się 6 kursów 

podharcmistrzowskich dla 77 uczestniczek, czyli dla około połowy wszystkich 

podharcmistrzyń w organizacji harcerek.615 Jak twierdzi A. J. Grodecka, żeńskie kursy 

podharcmistrzowskie „z czasem stały się obowiązującym etapem w akcji kształcenia 

starszyzny, poprzedzającym mianowanie.616 

Zgodnie z Regulaminem szkolenia podharcmistrzów, wprowadzonym rozkazem 

Naczelnika pod koniec 1935r., ukończenie obozu podharcmistrzowskiego było obowiązkowe 

dla wszystkich kandydatów na ten stopień instruktorski, natomiast w wyjątkowych 

wypadkach Naczelnik mógł zamiast uczestnictwa w kursie podharcmistrzowskim 

zaakceptować wykonanie innych zadań. Generalnie jednak przyjęto zasadę, że mianowanie 

na podharcmistrza może nastąpić dopiero po ukończeniu przez kandydata obozu i kursu 

podharcmistrzowskiego.617 

Różnice między celami kursu i obozu podharcmistrzowskiego prezentuje poniższa 

tabela. 
                                                 

612 „Hanoar Hacijoni” Komenda Naczelna w Warszawie, Plan Pracy Kursów Instruktorskich Zimowych,  
1934-1935, CPAHU, Fond 337/1/4, s.2-2verte 

613 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1924, nr 3, s.12. 
614 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18. 
615 Tamże. 
616 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.176. 
617 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.25 z 16 grudnia 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.4. 
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Tabela 17. Kursy i obozy podharcmistrzowskie – cele i warunki ich realizacji 
 

 kursy podharcmistrzowskie obozy podharcmistrzowskie 
CELE  „pogłębienie postawy ideowej 

kandydatów, 
 wytworzenie zrozumienia roli 

i wychowawczego znaczenia pracy 
harcerskiej, 

 opanowanie przez uczestników 
tematów i zagadnień, objętych 
próbą podharcmistrza drogą 
samodzielnych prac oraz gawęd, 
ćwiczeń i wykładów, których 
wykonanie w obozie 
pod namiotami byłoby utrudnione 
lub niemożliwe, 

 pogłębienie u kandydatów 
znajomości metodyki 
pozaobozowej pracy gromady 
zuchowej, drużyny harcerskiej 
lub zrzeszenia starszoharcerskiego, 
zwłaszcza zaś zapoznaniu ich 
z nowymi zdobyczami w tym 
zakresie”, 

 „pogłębienie postawy ideowej 
kandydatów, 

 wydobycie i podkreślenie 
walorów harcerskiego życia 
obozowego, 

 praktyczne zaznajomienie 
oraz pogłębienie u kandydatów 
umiejętności i wiadomości 
z zakresu techniki obozowania 
i wycieczkowania gromad 
zuchowych, drużyn 
harcerskich lub zrzeszeń 
starszoharcerskich, 

 wykonanie przez uczestników 
lub podanie w formie ćwiczeń, 
gawęd i wykładów tematów 
i zagadnień, objętych próbą 
podharcmistrzowską które nie 
zostały przepracowane 
na kursie 
podharcmistrzowskim, 

 ugruntowanie zwyczajów 
i obrzędów 
ogólnozwiązkowych, oraz 
właściwych dla regionów 
kulturalnych danej chorągwi”. 

WARUNKI 
REALIZACJI 
CELÓW  

„kursy winny umożliwić uczestnikom: 
 jak najbardziej czynny udział   

pracach kursu, 
 współpracę z instruktorami, 

będącymi dobrymi specjalistami 
odpowiednich działów, 

 głębokie zapoznanie się z pracą 
pozaobozową gromad zuchowych, 
drużyn harcerskich lub zrzeszeń 
starszoharcerskich, ich 
organizację, ciekawymi 
zwyczajami, urządzeniami, 
zajęciami itp., a więc winny się 
odbywać w środowiskach, gdzie 
istnieją dobrze prowadzone 
gromady, drużyny lub zrzeszenia 
sth., 

 zapoznanie się uczestników 
z odpowiednią lekturą harcerską 
i pedagogiczną”. 

„obozy winny: 
 odbywać się pod namiotami 

w miejscowości pod każdym 
względem odpowiedniej 
i trwać co najmniej dwa 
tygodnie bez przerwy, 

 zgrupować jak największą 
liczbę członków grona 
instruktorskiego danej 
chorągwi w ten sposób, 
aby podharcmistrze prowadzili 
zastępy, a harcmistrze 
stanowili grono kierownicze 
i prowadzili ważniejsze działy 
pracy obozu. 
UWAGA: pożądane 
jest zapraszanie do prac 
kierowniczych 
i na wykładowców 
instruktorów GKH i z innych 
chorągwi”. 
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 utrzymywać najściślejszy 
kontakt pomiędzy wszystkimi 
uczestnikami w czasie trwania 
obozu 

 
 

Źródło: Regulamin szkolenia podharcmistrzów. Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.25 z 16 grudnia 1935r.  
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1936, nr 1, s.4. (oprac. własne). 

 

Kursy podharcmistrzowskie były więc, przede wszystkim, skupione na pogłębianiu 

specjalizacji w określonej grupie wiekowej, natomiast obozy weryfikowały wiedzę, 

umiejętności i postawy ogólnoharcerskie, czego przykładem jest zapis w Regulaminie 

szkolenia podharcmistrzów mówiący o tym, że niedopuszczalna jest sytuacja żeby uczestnicy 

obozu podharcmistrzowskiego mieli korzystać z gotowej bazy obozowej lub niesamodzielnie 

przygotowywanych posiłków.618 

Kursy traktowano również często jako teoretyczne przygotowanie do bardziej 

praktycznych zadań obozu instruktorskiego. Podczas zimy 1938r. w Chorągwi Śląskiej  

zorganizowano 6 kursów teoretycznych dla kandydatów na podharcmistrzów, którzy potem 

mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch letnich obozach podharcmistrzowskich.619 

Wydział Kształcenia Starszyzny OH-y zorganizował w 1938r. 3 kursy 

podharcmistrzowskie.620 Jednym z nich był, trwający 11 dni, kurs podharcmistrzowski 

w Górkach Wielkich, których zgromadził 24 harcerek i harcerzy – studentów warszawskich 

uczelni. Omawiano zagadnienia polityczne, społeczne i gospodarcze Polski oraz stanowisko, 

jakie wobec nich i wobec wszelkich przejawów życia społecznego winno zająć starsze 

harcerstwo. Zagadnienia specjalistyczne omawiali również zaproszeni prelegenci – uważani 

za specjalistów w swoich dziedzinach.621 

Funkcjonowanie kursów podharcmistrzowskich i ich programów było nieustannie 

dyskutowane i pozostawało „sprawą otwartą”. Nad propozycjami jej rozwiązania 

i uporządkowania Wydział Kształcenia Starszyzny miał pracować jeszcze w 1939r.622 Jednak 

jedną z największych korzyści, jakie czerpało ZHP z kursów instruktorskich, była nie tylko 

ich funkcja kadrotwórcza, ale również wiedza wypracowana podczas kursów i w trakcie 

realizacji prób, którą dyskutowano i udostępniano innym środowiskom harcerskim – „każdy 

kurs podharcmistrzowski mógł się poszczycić jakimś dorobkiem z dziedziny pracy i metod 
                                                 

618 Tamże, s.5. 
619 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.118. 
620 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
621 Tamże, s.112-113. 
622 Tamże, s.107. 
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harcerskich, doświadczeniami, którymi się dzielono”.623 Pozwalało to na systematyczną 

rozbudowę, ulepszanie harcerskich metod wychowawczych i tym samym podniesienie 

skuteczności działania całej organizacji. 

Kształcenie harcmistrzów 

W 1927r. wznowiono organizację centralnych szkoleń starszyzny harcerskiej. 

Jak podaje W. Błażejewski, dwa kursy zorganizowała wówczas w okresie wakacji Główna 

Kwatera Męska. Jeden zgromadził 37. drugi – 36 uczestników.624 Oba odbyły się w ośrodku 

harcerskim na Śląsku, w Łękawie koło Radomska, nad Widawką w obiekcie Chorągwi 

Zagłębiowskiej. Komendantem kursu był ówczesny Naczelnik GKH-y Stanisław 

Sedlaczek.625 W 1928r. GKM zorganizowała kolejne 3 kursy ogólnozwiązkowe. Wzięło 

w nich udział 56 harcmistrzów.626 W kolejnych latach nadal organizowane były kursy 

harcmistrzowskie. Jeden z nich odbył się w sierpniu 1932r. w Sierakowie i trwał 10 dni.627 

Organizatorzy tych kursów napotykali na różne problemy. W 1932r. dał się zauważyć 

niewłaściwy dobór kursantów na kursy harcmistrzowskie, które zamiast skupiać elitę 

instruktorską, gromadziły uczestników o przeciętnym poziomie wyrobienia instruktorskiego. 

Pisał o tym ówczesny Naczelnik Harcerzy Antoni Olbromski: „obozy harcmistrzowskie 

grupują słabszych podharcmistrzów, bądź nauczycieli, czy księży, którzy świeżo 

do harcerstwa przyszli i co najwyżej zapoznali się z jego stroną teoretyczną. Lepsi 

instruktorzy z reguły są nieobecni, gdyż bądź prowadzą obozy drużyn, bądź zastępy 

na kursach podharcmistrzowskich w chorągwiach. Powstaje paradoks, że wartościowszy 

instruktor jest często pozbawiony w ten sposób możliwości ukończenia obozu związkowego, 

a co za tym idzie zdobycia stopnia harcmistrza [...]”.628 

Zapewne dlatego w 1933r. został zorganizowany przez Wydział Kształcenia Starszyzny 

GKH-y próbny Związkowy Kurs Harcmistrzowski w terminie sylwestrowym, 

tj. od 27 grudnia do 3 stycznia 1934r. Łącznie z kursem odbyła się Konferencja 

Harcmistrzowska 629 W tym samym roku na Buczu miał miejsce dziesięciodniowy obóz 

harcmistrzowski prowadzony przez Naczelniczkę GKH-k. W obozie tym wzięły udział 

22 uczestniczki.630 

                                                 
623 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.56. 
624 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.194. 
625 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.94. 
626 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.17. 
627 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.248-249. 
628 „Harcmistrz”, styczeń 1932, nr 1, s.4. 
629 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.46. 
630 Tamże, s.18. 
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W 1936r. Wydział Kształcenia Starszyzny GKH-y zorganizował 4 kursy 

harcmistrzowskie (Bielany, Lwów, Warszawa, Augustów) trwające średnio po 6 dni 

i gromadzące łącznie 160 uczestników. Własny kurs harcmistrzowski zorganizowała w tym 

samym roku Chorągiew Wielkopolska.631  

Zdarzały się także przypadki specjalnych, indywidualnych programów szkoleniowych 

stosowane w wyjątkowych sytuacjach, czego przykładem może być indywidualne szkolenie 

instruktorskie, jakie przeszedł przed przyznaniem stopnia harcmistrza Józef Kachel – 

Naczelnik Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN). Szkolenie to było 

prowadzone przez Leona Marszałka – członka GKH-y i Działu Zagranicznego Naczelnictwa 

ZHP.632 

W swoim sprawozdaniu za 1938r., Wydział Kształcenia Starszyzny informował, 

że „typ kursu harcmistrzowskiego (program, organizacja, metoda) został ostatecznie 

sprecyzowany i ustalony”.633 W tym też roku zostało zorganizowanych aż 7 kursów 

harcmistrzowskich, w których łącznie uczestniczyło 82 kursantów. 634 

Uczestnictwo w kursach harcmistrzowskich było dla wielu chętnych bardzo trudne 

do zrealizowania ze względu na liczne obowiązki wynikające z pełnienia różnych ról 

społecznych – zwłaszcza zawodowych i rodzinnych. Dlatego też poszukiwano innych form 

kształceniowych odpowiednich dla harcmistrzów.  

W opracowaniu Bucze harcerskie wydanym przez Harcerską Szkołę Instruktorską w 1938r., 

pisano: „Kursy harcmistrzyń miały stworzyć odpowiednie warunki dla naszych instruktorek, 

od dawna tkwiących w robocie harcerskiej, a pragnących odświeżyć i podzielić z gronem 

współtowarzyszek swoje myśli i zdobycze instruktorskie. Ze wzglądu na absorbujące zajęcia 

rodzinne i pracę zawodową druhen harcmistrzyń tego typu kursów mogło się odbyć zaledwie 

trzy, przy stosunkowo niewielkiej frekwencji. W ostatnich latach coraz bardziej utrwalało się 

przekonanie, że ten sam cel – z dużo większym pożytkiem – może być osiągnięty inną drogą. 

Coraz częściej druhny harcmistrzynie zgłaszały się na kursy podharcmistrzyń, gdzie miały 

możność nawiązania trwałego stosunku współpracy i przyjaźni z młodszym pokoleniem 

instruktorskim, wypracowującym nowe, lecz na gruncie przeszłości mocno oparte wytyczne 

ideowe, programowe i metodyczne”.635 

                                                 
631 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.140. 
632 J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.78. 
633 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
634 Tamże. 
635 [cytuję za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.179. 



 417

Mimo swoich problemów kursy harcmistrzowskie kształciły na wysokim poziomie 

kadry zdolne pełnić każdą funkcję organizacyjną. Ich ukończenie dawało nie tylko 

odpowiednie przygotowanie, ale także było gwarancją wysokiego poziomu kultury osobistej 

i standardów etycznych każdego z absolwentów. 

4.4. Kształcenie kadr zagranicznych  
i kształcenie międzynarodowe 

Główne Kwatery udzielały również pomocy w kształceniu harcerzy poza granicami 

kraju. W 1927r., jak podaje W. Niderliński, odbył się kurs, którego uczestnikami byli harcerze 

polscy z Niemiec i z Czechosłowacji.636  

Szczególne nasilenie akcji szkoleniowej na tej płaszczyźnie nastąpiło w latach 

trzydziestych. W 1933r. z Polski wysyłane zostały instruktorki na trzytygodniowy kurs 

zastępowych w Rumunii, dwuipółtygodniowy kurs starszyzny w Czechosłowacji, 

trzytygodniowy obóz harcerek na Łotwie, jednomiesięczna kolonia harcerek i zuchów 

z Gdańska i in. 637 

W 1935r., podczas Zlotu w Spale, zorganizowany został kurs międzynarodowy 

dla instruktorów drużyn wilcząt. Trwał siedem dni. Wzięło w nim udział 19 kursantów 

z 6 państw.638 Oprócz tego w Spale odbyło się 5 innych kursów: nauczycielskich, 

przybocznych, instruktorów i wodzów gromad zuchowych. Łącznie w tych kursach wzięło 

udział 458 uczestników spoza granic kraju.639 

Latem 1936r. odbyło się w Polsce 10 kursów zorganizowanych przez ZHP specjalnie 

dla zagranicy. Uczestniczyły w nich 302 osoby. Razem w akcji szkoleniowej w Polsce wzięło 

udział 471 uczestników i uczestniczek z 11 terenów, przy współudziale 48 instruktorów 

ZHP.640 W programie kursów skierowanych dla kadr harcerskich poza granicami kraju, 

znajdowały się „ćwiczenia praktyczne z czytelnictwa, metody i posługiwania się książką 

i materiałami pomocniczymi. Uzupełnieniem gawęd o Polsce było: zwiedzanie, wywiady 

z ludnością oraz wycieczki krajoznawcze w okolicy”.641 Często dominującą formą pracy 

na kursach była dyskusja nad najbardziej istotnymi problemami ruchu harcerskiego.642 

                                                 
636 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.94. 
637 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.22. 
638 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.74. 
639 Tamże, s.93. 
640 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.25. 
641 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie..., dz. cyt., s.255. 
642 Tamże. 
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Interesującą formą kształcenia zagranicznego były organizowane w latach 1936-1937 

wyjazdy instruktorskie do innych krajów, które pozwalały skonfrontować doświadczenia, 

umiejętności i programy kształceniowe z praktyką innych środowisk i organizacji  

skautowych. W 1936r. 27 instruktorek wzięło udział w wyprawie do Szwecji, z czego 5 z nich 

uczestniczyło w IX Międzynarodowej Konferencji Skautek w Sztokholmie.643 Inna wyprawa 

instruktorska wyruszyła do Stanów Zjednoczonych na zaproszenie Rady Polonii 

Amerykańskiej i Boy Scouts of America i składała się z 24 instruktorów i 8 instruktorek. 

W ciągu 3 miesięcy uczestnicy wyprawy wzieli udział w 37 obozach i kursach 

dla 1 150 kandydatów na zastępowych i drużynowych oraz dzieci harcerskich drużyn 

emigracyjnych.644 Rok później odbyła się kolejna, II Wyprawa Instruktorska do Stanów 

Zjednoczonych. Oprócz celów ogólno-kształceniowych i promocji Polski, wyprawa 

realizowała cele związane z inicjowaniem i promocją kursów szybowcowych i żeglarskich. 

Założono wówczas pierwszy polonijny klub szybowcowy. Jak podaje W. Błażejewski, 

w Stanach Zjednoczonych zorganizowano w 1937r. 45 różnych kursów, tyle samo w innych 

krajach, szkoląc łącznie 2347 uczestników. Prócz tego odbyło się w kraju 9 kursów 

dla 101 uczestników z zagranicy.645 

W roku harcerskim 1936/1937 przeszkolono na Buczu i w obozach chorągwi 

37 drużynowych zagranicznych. Ogółem, jak podaje M. Skorupska-Daszkiewiczowa, 

w 1936r. w okresie letnim wzięły udział w obozach i kursach krajowych 163 uczestniczki 

z Austrii, Czechosłowacji, Francji, Holandii, Kanady, Niemiec, Rumunii, Stanów 

Zjednoczonych, Węgier i in. Równocześnie w Żarnowcu odbył się, w ramach grupy obozów 

dla zagranicy, kurs dla zastępowych z terenów Europy i Ameryki.646 

Zorganizowany został również w Lidzbarku nad jeziorem Kiełpiny kurs dla 32 drużynowych 

z terenów zarówno przygranicznych, jak i emigracyjnych. Obóz był wizytowany przez 

delegata Ministerstwa Spraw Zagranicznych i przedstawiciela Światowego Związku Polaków 

za Granicą.647 

W 1938r. zorganizowano obóz dla drużynowych z zagranicy w Wielkiej Puszczy 

k. Porąbki. Uczestniczki kursu przyjechały z Łotwy, Litwy, Czechosłowacji, Węgier, Francji, 

Rumunii i USA. W pobliżu odbył się również kurs dla drużynowych zuchów zorganizowany 

i prowadzony przez Wydział Zagraniczny, w którym brały udział harcerski z Rumunii, 

                                                 
643 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.300-301. 
644 Tamże, s.300. 
645 Tamże, s.305-306. 
646 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie..., dz. cyt., s.256. 
647 Tamże, s.261. 
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Czechosłowacji i Łotwy. Dodatkowo, podobnie jak w latach wcześniejszych, Wydział 

Zagraniczny utworzył z harcerek – stypendystek Światowego Związku Polaków za Granicą, 

studiujących na wyższych uczelniach w Polsce, zastęp i zorganizował dla nich kurs 

korespondencyjny, a także kurs harcerski na Gronniku koło Zakopanego.648 

Kursy podharcmistrzowskie, organizowane przez Wydział Kształcenia Starszyzny 

w 1938r. dla skautów, były pierwszymi próbami wypracowania typu kursu 

podharcmistrzowskiego, który by uwzględniał bogaty dorobek wszystkich chorągwi 

oraz zagranicznych organizacji skautowych.649 

Wynika z tego, że nie tylko starano się zaspokoić związane z kształceniem potrzeby 

organizacji harcerskich poza granicami kraju, ale także dzielono się doświadczeniami 

z innymi organizacjami skautowymi. U innych organizacji skautowych poszukiwano również 

inspiracji i nowych metod kształcenia, korzystając nie tylko z oficjalnych wyjazdów, ale także 

z indywidualnych, prywatnych wycieczek zagranicznych. 

4.5. Kształcenie nauczycieli 

Już pierwsze kursy skautowe w 1913r. gromadziły przeważnie nauczycieli. Wynikało 

to z faktu, że była to grupa zawodowa, która w sposób naturalny była najbliżej młodzieży 

i miała największe możliwości organizowania jej czasu pozalekcyjnego i, co było również nie 

bez znaczenia, łatwiej jej było znaleźć czas na udział lub organizację letnich kursów 

i obozów.650 Także w pierwszym sprawozdaniu NRH z 1920r. GKŻ dostrzegała konieczność 

oparcia rozwoju kadry na nauczycielkach. Dlatego też postulowała wprowadzenie 

do seminariów nauczycielskich zajęć z zakresu harcerstwa, obowiązkowych dla wszystkich 

słuchaczek.651 

Od 1921r. oddzielną grupę stanowiły kursy wprowadzające dla nauczycielek –

opiekunek drużyn, prowadzone głównie przez Naczelny Inspektorat Harcerski.652 Kursy 

te były realizowane także w kolejnych latach. W 1931r. kursy dla nauczycielek na poziomie 

prób na drużynową organizowała Naczelna Inspektorka Harcerstwa – Maria Wocalewska. 

Opłata za kurs wnosiła 80 zł, co było stosunkowo znaczną kwotą w porównaniu do średniej 

                                                 
648 Tamże, s.263. 
649 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
650 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.51. 
651 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.15. 
652 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.56. 
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wysokości kosztów uczestnictwa w kursie harcerskim, które wówczas wynosiły około 50 zł 

za osobę.653  

Zainteresowanie nauczycielami w kolejnych latach zwiększyło się, czego wyrazem było 

w 1923r. polecenie przez NRH utworzenia na Zjeździe Walnym Komisji Nauczycielskiej.654 

Od 1926r. zwiększała się liczba nauczycieli biorących udział w kursach instruktorskich. 

Specjalnie planowaną akcję pozyskiwania kadry w tej grupie zawodowej prowadziła 

Chorągiew Poznańska.655  

Zwiększone zainteresowanie nauczycielami jako potencjalną kadrą drużyn brało się stąd, 

jak twierdzi W. Błażejewski, że „doświadczenia wykazały bowiem, że drużynowy – 

nauczyciel lepiej orientuje się w zagadnieniach wychowawczych, posiada większy autorytet 

tak wśród młodzieży, jak i rodziców, inaczej też liczą się z nim władze szkolne 

niż z drużynowym – uczniem. Tymczasem w organizacji męskiej jeszcze 40% uczniów 

zajmowało stanowiska kierowników drużyn”.656  

Pojawiały się jednak także głosy krytyczne, dostrzegające – obok zalet – także wady 

kształcenia nauczycieli. W „Harcmistrzu” w 1926r. pisano: 

„I. Jeśli ktoś nie przeszedł Harcerstwa w drużynie czy zastępie, to Kurs go harcerzem 

nie zrobi, może go tylko urobić, dać znajomość metody, techniki harcerskiej, 

co przy znajomości ogólnej pedagogii uczyni z niego doskonałego opiekuna. 

II. Zwrócić baczną uwagę na harcerzy w seminariach i preparandach nauczycielskich. Z nich 

powstanie kadra, która wniesie do nauczycielstwa idee, zrozumienie harcerstwa, oni skutkiem 

swego wykształcenia  pedagogicznego są dla Harcerstwa nieocenieni. 

III. Uczestnictwo nauczycieli – nie-harcerzy w Obozie Starszyzny jest w końcu dość 

przykre, dla nich i dla komendy. Nie przyzwyczajeni do harcerskiego »galopu«, ale mający 

świadomość swej wyższości pedagogicznej nad resztą uczestników, ociągają się, narzekają, 

a wreszcie czasem biorą manatki i wyjeżdżają z kursu. Są oczywiście wyjątki godne podziwu 

i szacunku, mogące służyć za wzór niejednemu Harcerzowi. 

IV. Dla nauczycieli – nie-harcerzy, opiekunów, prezesów kół najodpowiedniejsza forma 

kursu to – Informacyjny Kurs Harcerski., W idealnych warunkach – blisko wzorowego obozu 

harcerskiego, gdzie mogliby się naocznie przekonać o jakości i wartości pracy harcerskiej 

[...]”.657 

                                                 
653 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień-maj 1931, nr 4-5, s.38. 
654 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.7. 
655 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.28. 
656 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.248-249. 
657 „Harcmistrz”, październik 1926, nr 10, s.102. 
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W latach trzydziestych rozpoczęło się w Organizacji Harcerzy systematyczne 

kształcenie instruktorów w Szkole Instruktorskiej na Buczu. Priorytetowo traktowana była 

organizacja szkoleń dla nauczycieli.658 Szkoła Instruktorska na Buczu organizowała oprócz 

kursów metodycznych dla nauczycieli, także kursy ogólne, które miały zadanie wprowadzać 

„do życia i pracy harcerskiej nauczycielki nie będące harcerkami”.659 

Latem 1931r. ok. 100 nauczycieli ukończyło kursy harcerskie, przygotowujące 

kierowników pracy w drużynach. Jak podaje W. Błażejewski, liczba drużyn w tych 

środowiskach wzrosła tak, że 38% ogółu stanowili harcerze szkół powszechnych.660 

Jednym z dowodów dużego zainteresowania kształceniem nauczycieli w ZHP był, 

opracowany w 1935r., memoriał do Ministerstwa WRiOP w sprawie organizowania 

centralnych kursów nauczycielskich przez GKH-k.661 Rok później GKH-k zorganizował już 

3 kursy nauczycielskie z – w sumie – 77 uczestniczkami.662 

W 1938r. system kształcenia nauczycieli było już bardzo rozwinięty. W Organizacji 

Harcerek odbyły się 2 kursy i obozy ogólne dla nauczycielek, w których uczestniczyło 

60 osób. Obozy te były zorganizowane na szczeblu centralnym przez Wydział Kształcenia, 

w porozumieniu z komendami chorągwi oraz instruktorami przy kuratoriach oświaty.663 

Ponadto organizowano chorągwiane kursy informacyjne dla nauczycielek: w Chorągwi 

Białostockiej Harcerek – 2,664 w Chorągwi Lwowskiej – 1.665 Z kolei Zarząd Okręgu 

Białostockiego zabiegał w kuratoriach o przeniesienia nauczycieli – w celu „uzupełnienia 

rażąco szczupłych kadr instruktorskich” – na ogół jednak bez większych rezultatów.666 

W 1939r. Komenda Chorągwi Krakowskiej planowała organizację kursu nauczycielskiego 

przeznaczonego dla opiekunów drużyn harcerskich w szkołach.667 

W rezultacie tych wszystkich akcji szkoleniowych wykształciły się trzy typy kursów 

dla nauczycielek: 

 „kursy dla opiekujących się lub interesujących się pracą gromad zuchów-chłopców; 

                                                 
658 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.14. 
659 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.18. 
660 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.230-231. 
661 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.147. 
662 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.57. 
663 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.216. 
664 Tamże, s.248. 
665 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.7 z 14 maja 1938r., Fond 635.1/1, s.35. 
666 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.316. 
667 M. I. Mileska, dz. cyt., s.194. 
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 ogólne kursy harcerskie, przeznaczone dla nauczycielek, pragnących zapoznać się z pracą 

harcerek i wziąć w niej bezpośredni udział lub zaopiekować się drużyną harcerek 

lub zuchów-dziewcząt; 

 kursy dla nauczycielek, które po ukończeniu harcerskiego kursu ogólnego 

zapoczątkowały pracę harcerską, prowadzą drużyny lub zastępy próbne i pragną złożyć 

próbę na drużynową”.668 

Uczestnicy takich kursów składali pisemną, własnoręcznie podpisaną deklarację 

osobistą o następującej treści: 

„Zobowiązuję się w razie przyjęcia mnie na kurs harcerski dla nauczycieli szkół 

powszechnych, organizowany przez Kuratorium Okresu Szkolnego [...]: 

a) przybyć punktualnie do obozu i pozostać do ukończenia kursu; 

b) wpłacić w dniu przybycia kwotę należną tytułem zwrotu kosztów za utrzymanie; 

c) poddać się regulaminowi kursu: 

d) przywieźć ze sobą wymagane wyekwipowanie; 

e) brać udział w pracy harcerskiej na terenie szkoły”.669 

Dobrowolnie podpisana deklaracja zwiększała zdyscyplinowanie nauczycieli jako 

uczestników kursów harcerskich, a punkt „e” deklaracji związywał ich w pewien sposób 

z organizacją jeszcze przed rozpoczęciem kursu, dodatkowo wymuszał jakąś aktywność 

i choćby najmniejszy kontakt z harcerstwem po jego zakończeniu. 

Jak duże nadzieje pokładane były w harcerskim kształceniu nauczycieli dobrze obrazuje 

relacja z konferencji nauczycieli – harcerzy, która odbyła się podczas Zlotu w Spale w 1935r. 

– „Najaktualniejsza byłaby próba realizacji przy pomocy nauczycielstwa harcerskiego 

zakładu kształcenia nauczycieli, który mógłby wychowywać nie tylko dobrych nauczycieli, 

ale i wyrobionych i oddanych sprawie instruktorów harcerskich. Na początku obszernej 

dyskusji, jaka się wywiązała po referacie [hm dra T. Strumiłły pt. Służba harcerstwa 

w szkole] druh Przewodniczący [M. Grażyński] oświadczył, że projekt harcerskiego liceum 

pedagogicznego uważa za zupełnie realny i poprze jego realizację.”670  

Pomimo, opracowanej na szeroką skalę, wizji T. Strumiłły dotyczącej powstania harcerskiego 

systemu szkolnictwa, plany te nie zostały jednak zrealizowane. 

                                                 
668 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1938, nr 4, s.64. 
669 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1934, nr 5, s.20. 
670 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”,  

Spała 23  lipca 1935r., nr 13, s.108. 
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5. Konferencje, odprawy i zloty kadry 

Zjazd Hufcowych i Konferencja Starszyzny, które odbyły się na Buczu w lipcu 1930r. 

miały na celu: „podkreślenie znaczenia roli hufcowych, dopomożenie im w ich pracy 

przez przedyskutowanie zagadnień organizacji i systemu pracy w hufcach, zebranie materiału 

do instrukcji GK w tej dziedzinie, a przede wszystkim zetknięcie się i poznanie wzajemne 

[...] hufcowych z różnych stron Polski i ich doświadczeń [...]”.671 

Wspólne spotkania, odprawy, konferencje i zloty, oprócz czysto pragmatycznych 

funkcji jak przekazywanie informacji, realizowały także długofalowe cele – służyły integracji 

i rozwojowi, zwłaszcza młodej kadry instruktorskiej, np. poprzez naturalną transmisję 

wartości harcerskich, gdyż były często dobrą okazją do bezpośrednich kontaktów z osobami 

znaczącymi, uważanymi za harcerskie autorytety. 

Spotkania były więc ze wszech miar pożądane, jednakże duża ich częstotliwość i przez 

to konieczność częstych wyjazdów, była znacznym utrudnieniem dla potencjalnych 

uczestników spotkań. Wiedziały i pisały o tym, w swym liście okólnym, władze naczelne 

już w 1923r. – „Ze względu na wielką liczbę zjazdów i konferencji harcerskich NRH uważa, 

że należy dążyć do takiego wyznaczania ich terminów, by raczej zwoływać instruktorów 

na dłuższy okres narad, niż zmuszać ich do zbyt częstych, a więc zbyt kosztownych 

podróży”.672 

Jedną z bardziej popularnych form spotkań i wspólnej pracy kadry były rożnego typu 

konferencje, np.: 

 konferencja opiekunek i opiekunów drużyn 

– chorągwiany zjazd i dwudniowa konferencja opiekunów drużyn w Kowlu w 1925r., 

wraz z instruktorami delegowanymi przez poszczególne komendy hufców,673 

– konferencja opiekunek drużyn w OH-k w 1938r.,674 

 konferencje okręgowych kierowników KPH  

– dwie konferencje w 1938r.,675 

 konferencje przewodniczących i sekretarzy ZO 

– pierwsza w historii ZHP w czerwcu 1938r.,676 

                                                 
671 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1930, nr 6, s.29. 
672 List okólny NZHP L.3 z 6 lutego 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.7. 
673 N. Nekrasz, Komenda Chorągwi Wołyńskiej..., dz. cyt., s.93 oraz Wołyńska Chorągiew Męska  

w latach 1922-1925 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.166. 
674 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.253 
675 Tamże, s.314. 
676 Tamże. 
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 konferencje kierowników Komisji Dostaw Harcerskich 

– zwołana w 1923r.,677 

 konferencje instruktorek i instruktorów pracujących na wsi  

– instruktorów w 1938r.,678 pierwsza instruktorek w 1936r.,679  

 konferencje harcmistrzowskie  

– konferencja w okresie sylwestrowym 1933r. wraz z Próbnym Związkowym Kursem 

Harcmistrzowskim;680 następną konferencję zorganizowano rok później, dotyczyła 

ona przystosowania programów pracy do potrzeb młodzieży wiejskiej;681 w 1938r. 

konferencja harcmistrzowska zgromadziła 100 uczestników i dotyczyła aktywnych 

postaw w życiu społecznym, postaw gospodarczych w OH-y, kształcenia starszyzny 

i wytycznych do prac nad próbami stopni i sprawności,682 

 konferencje kadry zuchowej –I Konferencja Pracy Zuchowej (Żeńska) w 1927r. 

w Lubowidzu pod Lidzbarkiem;683 w 1933r. w Nierodzimiu odbyła się III 

Ogólnopolska Konferencja Zuchowa trwająca od 27-31 grudnia,684 która zgromadziła 

88 uczestników i ustaliła ostateczne formy organizacyjne dla ruchu zuchowego;685 

piąta konferencja w 1935r. również odbyła się w tym samym okresie roku;686 w 1937r. 

odbyła się VII Ogólnopolska Konferencja Zuchowa;687 w 1938r. zorganizowano dwie 

konferencje dla instruktorek zuchowych: jedną w zimie, a drugą w formie wędrówki 

od Krynicy przez Pieniny do Zakopanego. Tematem tych konferencji były: 

organizacja hufca zuchowego, ruch zuchowy w innych krajach oraz praca gromad 

specjalnych,688 

 konferencje kierowników pracy skautów – konferencja w 1938r.,689 

 konferencje drużynowych starszoharcerskich – konferencja w 1938r.,690 

 konferencje kadry drużyn żeglarskich – konferencja w 1938r.,691 

                                                 
677 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.2. 
678 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.85. 
679 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.63. 
680 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.46. 
681 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.263-264. 
682 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.100. 
683 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.6 oraz L. Dmytrowski, dz. cyt., s.14. 
684 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
685 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.261-262. 
686 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.70. 
687 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.46. 
688 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.229. 
689 Tamże, s.85. 
690 Tamże. 
691 Tamże. 
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 konferencje gospodarcze – w 1933r.692 i w 1938r.693 

 konferencje starszyzny – III Konferencja Starszyzny Męskiej w 1927r.  

– 28 uczestników,694 

 konferencje komendantek obozów starszyzny (kadry kształcącej) – w 1933r. 

w konferencji brały udział instruktorski ze wszystkich chorągwi, rezultatem ich prac 

były wytyczne do nowych programów i metod pracy obozów drużynowych, 

komentarz i sposoby prowadzenia próby drużynowej;695 trzecia konferencja 

w 1935r.;696 czwarta konferencja w OH-k w 1936r.,697 która zgromadziła 

37 instruktorek, w tym 12 komendantek chorągwi; wypracowane wnioski i projekty 

dokumentów przesłano do wszystkich chorągwi, które z kolei nadesłały materiały 

wraz ze swoimi poprawkami;698 szósta konferencja OH-k odbyła się w 1938r., 

omówiono na niej programy obozów drużynowych oraz wypracowano jednolite 

zasady kształcenia drużynowych,699 

 konferencje kierowników pracy zagranicznej – I Konferencja w 1934r. w czasie 

Zlotu Harcerzy z Zagranicy,700 V Konferencja Kierowników Pracy Zagranicznej 

w 1938r.,701 

 konferencje międzynarodowe – VII Światowa Konferencja Skautek na Buczu 

w sierpniu 1932r. – 63 delegatki z 23 krajów; Konferencja Międzynarodowa 

Instruktorów Wilczęcych w Spale w 1935r. – 40 uczestników,702 

 konferencje żeglarskie – II Konferencja Drużyn Morskich w 1928r. – 

28 uczestników;703 IX Ogólnopolska Konferencja Żeglarska – 300 uczestników;704 

 konferencje programowe, 

Konferencje programowe kadry instruktorskiej, organizowane najczęściej 

przez Wydział Programowy GKH-k, były szczególnie istotnym typem konferencji 

organizowanych w dwudziestoleciu międzywojennym przez ZHP. Na nich ustalono 

                                                 
692 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.26. 
693 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.226. 
694 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.194-195. 
695 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.19. 
696 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.148. 
697 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.63. 
698 Tamże, s.59. 
699 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.217. 
700 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.267-269. 
701 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie..., dz. cyt., s.266. 
702 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.74. 
703 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.202-203. 
704 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.164. 
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stanowiska dotyczące programu i metod wychowawczych. Pomimo, że formalnie uchwały 

konferencji nie miały mocy prawnej, to jednak władze harcerskie liczyły się 

z wypracowanymi przez konferencje wnioskami i w dużej części uwzględniały 

je przy podejmowaniu decyzji, a ich uchwały były respektowane przez ogół instruktorek.705 

Rola Konferencji Programowych Instruktorek była na tyle duża, że konferencje proponowały 

nawet kandydatki na funkcję Naczelniczki, co było akceptowane przez NZHP.706 

Dorobek konferencyjny był szeroko doceniany. Nawet w 1927r. w swojej uchwale 

Zjazd Walny ZHP wezwał „całe harcerstwo do ograniczenia Zjazdów organizacyjno-

administracyjnych, a urządzania natomiast jak najczęstszych konferencji instruktorskich 

na tematy programowo-metodyczne”.707 

Jak podaje H. Dydyńska-Paszkowska, w latach 1921 - 1938 odbyło się 15 konferencji 

programowych instruktorek ZHP. W konferencjach mogły brać udział z prawem głosu przy 

podejmowaniu uchwał wszystkie harcmistrzynie, a w charakterze gości podharcmistrzynie 

i drużynowe.708 Liczba wszystkich uczestników konferencji sięgała czasami 270. 

W ZHP przed 1939r. odbyły się następujące Konferencje Programowe Instruktorek: 

 I Konferencja Programowa w Krakowie – marzec/kwiecień 1921r.  

– 118 uczestniczek i 5 uczestników.709 

 II Konferencja Programowa w Spuszy – sierpień 1922r.710 

 III Konferencja Programowa w Łodzi – grudzień 1923r.711 

 IV Konferencja Programowa w Warszawie – wrzesień 1924r.712 

 V Konferencja Programowa w Łodzi – grudzień 1925r.713  

– 87 uczestniczek i 182 uczestników;714 

 VI Konferencja Programowa w Sromowcach Wyżnych – sierpień 1926r.,715 

 VII Konferencja Programowa w Różance – sierpień 1927r.,716 

                                                 
705 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.117-118  

oraz A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.67. 
706 W 1926r. na Konferencji Programowej Instruktorek została tak wybrana Jadwiga Falkowska.  

Zob. J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik..., dz. cyt., s.39. 
707 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.53. 
708 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.117-118. 
709 Tamże, s.153-157. 
710 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.6-7. 
711 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.15. 
712 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.15. 
713 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.120-121. 
714 Tamże, s.153-157. 
715 AAN, AZHP, Regulamin Sądów Harcerskich, sygn. 933, s.7. 
716 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.5. 
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 VIII jednodniowa Konferencja Programowa w Rubienku nad Bugiem –1928r.,717 

 IX Konferencja Programowa w Zwardoniu – sierpień 1929r.,718 

 Specjalna konferencja w Warszawie poświęcona przebudowie Związku 

– przełom 1929/30r.,719 

 X Konferencja Programowa na Buczu – sierpień 1931r. – 70 uczestniczek,720 

 XI Konferencja Programowa na Buczu – styczeń 1934r. – 84 uczestniczki,721 

 XII Konferencja Programowa w Krzemieńcu – grudzień 1934r.  

– 37 uczestniczek,722 

 Konferencja programowa zorganizowana przez Referat Drużyn Wiejski GKH-y  

– 1935r. – opracowywano wytyczne do prób sprawności,723 

 XIII Konferencja Programowa na Buczu – styczeń 1936r. – 81 uczestniczek,724 

 XIV Konferencja Programowa na Buczu – przełom 1936/1937r.  

– 57 uczestniczek,725 

 XV Konferencja Programowa w Skolem – lipiec 1938r. – 44 uczestniczki, 726 

Tematami konferencji programowych w poszczególnych latach były:727 

 I Konferencja Instruktorska – 1921r. – Idee i hasła, Wychowanie społeczne,  

Indianizm w harcerstwie, Wychowanie fizyczne;728 

 II Konferencja Instruktorska – 1922r. – Sylwetka instruktorki;729 Zastosowanie 

metod Baden-Powellowskich;  O służbie społecznej kobiet;730 Sylwetka harcerki 

na tle prób organizacyjnych, Wychowanie społeczne a praca społeczna 

w harcerstwie;731  

 III Konferencja Instruktorska – 1923r. – Przysposobienie wojskowe kobiet; 

Program I Zlotu Narodowego;732 Kształcenie instruktorek i starszych dziewcząt;733 

                                                 
717 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.153-157. 
718 Tamże. 
719 Tamże oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.210. 
720 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.153-157. 
721 Tamże. 
722 Tamże. 
723 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.68. 
724 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.93.  
725 Tamże, s.53.  
726 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.214. 
727 Kursywą zaznaczono tytuły wygłoszonych referatów. 
728 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.10. 
729 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.139-140. 
730 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.168-169. 
731 Tamże, s.153-157. 
732 Tamże, s.120-121. 
733 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.153-157. 



 428

 IV Konferencja Instruktorska – 1924r. – opracowanie nowych wersji prób 

na stopnie harcerskie;734 

 V Konferencja Instruktorska – 1925r. – Prawo jako wyraz ideologii, Charakter 

harcerski i drogi do jego osiągnięcia, Duch obywatelski w wychowaniu 

młodzieży;735 

 VI Konferencja Instruktorska – 1926r. – rola grona instruktorskiego;736 Idea służby 

w Harcerstwie, Kształcenie karności a poszanowanie indywidualności, Poczucie 

przynależności do organizacji i przywiązanie organizacyjne, Poziom życia 

harcerskiego, Próba na drużynową, Zasady kwalifikacji drużyn, 

Współzawodnictwo w Harcerstwie, Zlot Narodowy w 1928r., jednostka 

a zbiorowość, umiejętność i kultura współpracy, władze harcerskie – kompetencje 

GKŻ i komend chorągwi, funkcjonowanie Dworku Cisowego, zagadnienia 

zuchowe i piśmiennictwo w harcerstwie żeńskim, sprawozdanie z IV Konferencji 

Światowej w USA;737 

 VII Konferencja Instruktorska – 1927r. – kształcenie instruktorek;738 wychowanie 

społeczne kobiety – O kobiecie współczesnej739, współzawodnictwo w harcerstwie, 

plan Zlotu Narodowego 1928r.;740 

 VIII Konferencja Instruktorska – 1928r. – przysposobienie wojskowe 

w harcerstwie;741 

 IX Konferencja Instruktorska – 1929r. – Religijność w harcerstwie i stosunek 

do różnych wyznań, Harcerstwo a służba państwu, Skaut przyjacielem całego 

świata, Polskie tradycje wychowawcze;742 tematem grudniowej konferencji była 

reorganizacja ZHP;743  

 X Konferencja Instruktorska – 1931r. – wychowanie obywatelskie, projekt 

obowiązkowej powszechnej służby obywatelskiej kobiet (wywołał wiele 

zastrzeżeń), kształcenie starszyzny, programy dla dziewcząt starszych – 

                                                 
734 Tamże. 
735 Tamże. 
736 Tamże, s.139-140. 
737 Tamże, s.153-157. 
738 Tamże, s.139-140. 
739 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.70. 
740 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.153-157. 
741 Tamże. 
742 Tamże. 
743 Tamże. 
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wędrownictwo, projekt próby przewodniczki, Wychowanie dziewcząt 

do zawodu;744  

 XI Konferencja Instruktorska – 1934r. – ekspansja na tereny nie objęte ruchem 

harcerskim, Psychika dziewcząt powyżej 15 lat, Praca starszohacerska, Praca 

harcerska wśród dziewcząt ze środowisk robotniczych;745 program dla starszych 

harcerek, próba wędrowniczki,  

 XII Konferencja Instruktorska – 1934/45r. – Harcerstwo a chwila bieżąca, 

sprawności polowe i społeczne starszych dziewcząt, program próby 

wędrowniczki;746  

 XIII Konferencja Instruktorska – 1936r. – Harcerstwo na tle tradycji, Cele 

harcerstwa, O instruktorce, Kształcenie starszyzny, O próbie drużynowej, O próbie 

podharcmistrzyni i harcmistrzyni;747 

 XIV Konferencja Instruktorska – 1936/37r. –  kształcenie instruktorek;748 

realizacja Prawa Harcerskiego, programy dla starszych harcerek, Ideał na dziś 

i droga ku niemu, Możliwości i zadania harcerek w dobie obecnej, Walka 

o rzetelność, Sprawności, Zagadnienie zuchów, III-cia gałąź organizacyjna – 

starsze dziewczęta, IV gałąź – harcerki dorosłe,749  

 XV Konferencja Instruktorska – 1938r. – Do jakiego typu człowieka zmierza 

wychowanie harcerskie, Współczesny typ kobiety w związku z wychowaniem 

harcerskim, Próba charakterystyki dzisiejszej młodzieży, Duch programów 

harcerskich, Rola i stanowisko harcerstwa wśród czynników budujących państwo, 

System zastępowy czy totalizm wewnątrz harcerstwa, Prawa harcerskie w życiu 

harcerek i harcerstwa, Współpraca i współdziałanie;750 

 XVI konferencja planowana na 1939r. miała być poświecona sprawom szkolenia 

starszyzny;751 

Na 1928r. zaplanowano ogólnopolski zlot drużynowych, który jednak nie doszedł 

do skutku. Przygotowania do zlotu były w kwietniu już mocno zaawansowane. Interesująco 

zapowiadały się niektóre rozwiązania organizacyjne – np. w kwestii żywienia – uczestnicy 

                                                 
744 Tamże. 
745 Tamże. 
746 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.73. 
747 Tamże, s.75-76. 
748 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.139-140. 
749 Tamże, s.153-157. 
750 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.214. 
751 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.139-140. 
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mieli przygotowywać wyżywienie we własnym zakresie, natomiast komendanci chorągwi 

mogli zgłaszać zapotrzebowanie do CKDH na dostawy półproduktów. Zaproponowane były 

przez organizatorów dwa całodzienne zestawy żywieniowe (tańszy i droższy), ale można było 

też ustalić inne – bardziej odpowiadające potrzebom uczestników.752 

Na odprawie komendantów chorągwi, poprzedzającej obrady VIII Zjazdu Walnego 

w Łodzi podjęto decyzje o rezygnacji z organizowania zlotu drużynowych. Powodem 

tej decyzji miały być wątpliwości: „czy zlot może dać bezsprzeczne korzyści bez szkody 

dla akcji letniej przygotowywanej w tym samym czasie przez drużynowych”.753 

W 1934r. w czasie Zlotu Harcerstwa z Zagranicy w Warszawie odbyła się I Konferencja 

Kierowników Pracy Zagranicznej, która w podjętej uchwale stwierdzała: 

„1. Konferencja kierowników pracy harcerskiej za granicą stwierdza, że Harcerstwo jest 

najwłaściwszą i zasadniczą formą pracy społecznej wśród młodzieży, zarówno szkolnej 

jak i pozaszkolnej, na terenach zagranicznych. 

2. Celem ZHP obok ogólnoskautowych celów jest wprowadzenie młodych pokoleń polskich 

w kulturę polską i rozwijanie w nich poczucia łączności z Narodem polskim. 

3. Konferencja stwierdza, że należy dążyć, iżby Harcerstwo za granicą tworzyło samodzielne  

jednostki organizacyjne złączone więzią ideową z ZHP. 

4. Konferencja uważa za konieczne powołanie  do życia w charakterze ciała opiniodawczego 

»Rady Harcerstwa Polskiego Za granicą« w składzie następującym: Przewodniczący ZHP, 

Naczelnicy Głównych Kwater ZHP, Prezesi organizacji harcerskich  w  poszczególnych   

państwach   oraz  naczelnicy tych organizacji. 

5. Prezesem Rady ma być każdorazowo Przewodniczący ZHP.  Zadaniem  Rady  będzie  

utrzymywanie  najściślejszej łączności organizacji  harcerskich  poza  granicami  Państwa 

z ZHP w dziedzinie ideowej, metodycznej i programowej. 

6. Konferencja stwierdza, że Zlot Jubileuszowy, jaki odbędzie się w 1935 r. w 25-lecie 

istnienia ZHP jest równocześnie Zlotem Harcerstwa z zagranicy.”754 

Jak informuje W. Błażejewski. „w wyniku obrad zjazdowych z ramienia harcerstwa wybrany 

został do Komitetu Wychowania Narodowego – Przewodniczący ZHP M. Grażyński, 

a do Światowego Związku Polaków z Zagranicy – Naczelnik Harcerzy A. Olbromski”.755 

                                                 
752 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1928, nr 4, s.17. 
753 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.201. 
754 Tamże, s.267-269. 
755 Tamże. 
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Jeszcze inną formą pracy ze starszyzną były obozy i zloty instruktorskie, czego 

przykładem może być I Ogólnopolski Zlot Żeńskiej Starszyzny Harcerskiej nad jeziorem 

Kiełpińskim pod Lidzbarkiem na Pomorzu, który odbył się w sierpniu 1930r.756 Organizatorki 

zlotu tak o nim pisały: „Chciałyśmy, by w drużynie zlotowej instruktorka mogła odnaleźć 

w sobie tę świeżość bezpośredniego stosunku do życia harcerskiego, pożyć choć trochę 

dla siebie w polu i w lesie, odnaleźć swą twórczość”.757 Naczelniczka GKŻ sformułowała cele 

zlotu jako: „1) podniesienie poziomu wyćwiczenia polowego drużynowych, 2) ściślejsze 

zespolenie i zżycie się gromady starszyzny harcerskiej”.758  

Cele to zostały osiągnięte. Na Zlot Starszyzny przybyło ok. 620 druhen,  w zależności 

od wcześniejszych deklaracji, zostały rozdzielone na drużyny obozowe o specjalnościach: 

gier polowych, łączności, obozownictwa, terenoznawstwa, krajoznawstwa, przyrody, 

sprawności ruchowej, gospodarstwa obozowego, sanitarnej, fotograficznej, pokazów 

artystycznych. Jak informuje W. Błażejewski, „drużyny żyły własnym, samodzielnym 

pod względem gospodarczym i programowym życiem, zwłaszcza że pozwalało 

na to rozlokowanie obozu na znacznej przestrzeni”.759 

Według J. Kamińskiej, „Zlot Starszyzny miał powiązać ze sobą starszą i młodszą 

generację instruktorską, dodać impulsu do odświeżenia obu stron życia: indywidualnej 

i społecznej, w grupach o podobnych zainteresowaniach”.760 

Organizacja Zlotu Starszyzny przyniosła ZHP wymierne korzyści – głównie w obszarze 

pracy z kadrą; po Zlocie zaczęły się tworzyć nowe zastępy instruktorskie, rozpoczęto łączyć 

odprawy z ćwiczeniami polowymi i grami,761 atmosfera i wsparcie grup instruktorskich 

przełożyło się na rozwój kadry instruktorskiej – szybki przyrost liczby instruktorek nastąpił 

właśnie po Zlocie Starszyzny w 1930r.762  

Również w kolejnych latach organizowano obozy dla kadry. W 1938r. odbyły się 

dwa obozy letnie drużynowych, jeden zimowy – organizowane przez GK.763 Obozy grupujące 

kadrę z mniejszego terenu organizowały też chorągwie. W 1938r. Chorągiew Mazowiecka 

zorganizowała zimowy obóz instruktorski oraz letni obóz dla drużynowych.764 

                                                 
756 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1931, nr 1, s.10. 
757757 [cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.141. 
758 Rozkaz Naczelniczki GKŻ L.1 z 5 stycznia 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1930, nr 1, s.3. 
759 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.227-228. 
760 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74. 
761 Tamże. 
762 Tamże, s.67. 
763 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.248. 
764 Tamże, s.257. 
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Spotkania kadr harcerskich odgrywały w międzywojennym ZHP bardzo dużą rolę. 

Pozwalały utrzymać stare więzi między instruktorami i zawiązać nowe. Zbliżały do siebie 

instruktorów, ujednolicały metody pracy, pozwalały młodym instruktorom poczuć się częścią 

wspólnoty instruktorskiej. Umożliwiały także wymianę doświadczeń i pomysłów, 

wypracowanie nowych sposobów działania, ustalenie wspólnych stanowisk, skonsultowanie 

planowanych decyzji i omówienie najważniejszych problemów.  

 

 



 Struktura organizacyjna 
1. Ewolucja struktur organizacyjnych ZHP  

w latach 1916-1939 

Struktury organizacyjne do 1920r. 

Za początek rozwoju struktur Związku Harcerstwa Polskiego można przyjąć rok 1916, 

kiedy to zapadały pierwsze decyzje o zjednoczeniu harcerstwa oraz rozpoczynał się proces 

przekształcania i dostosowania do wspólnych struktur związkowych harcerskich organizacji 

dzielnicowych, które działały na ziemiach polskich pod zaborami już od kilku lat.  

W listopadzie 1916r. zdecydowano o utworzeniu Związku Harcerstwa Polskiego 

z czterech organizacji działających do tej pory na ziemiach polskich: Polskiej Organizacji 

Skautowej1, Związku Skautek Polskich2, Związku Harcerstwa Polskiego3 i Junactwa4. 

Powołano wówczas Naczelną Komendę ZHP5 kierowaną przez Naczelnego Komendanta  – 

ks. Jana Mauersbergera oraz Główną Kwaterę z działami: męskim i żeńskim. Po 

przeprowadzonych w terenie wizytacjach zdecydowano powołać, w czerwcu 1917r., terenowe 

struktury organizacyjne złożone z męskich (typu „A”) i żeńskich (typu „B”), kolejno 

numerowanych „okręgów”. Powstało wtedy szesnaście okręgów: (okręg) Warszawa, okolice 

Warszawy, Płock, Włocawek, Kalisz, Łódź, Częstochowa, Piotrków, Zagłębie Dąbrowskie, 

Kielce, Radom, Lublin, Podlasie, Łomża, Suwałki i Białystok.6 

                                                 
1 Organizacja skautowa działająca w latach 1915-16 głownie na południowych terenach zaboru rosyjskiego. 

W listopadzie 1916r. organizacja liczyła około 2 500 – 2 800 skautów i skautek. W październiku 1916r. 
Polska Organizacja Skautowa i ZHP utworzyły Komisję Zjazdową Organizacji Skautowa, która przygotowała 
Zjazd Zjednoczeniowy w 1916r. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.351. 

2 Związek Skautek Polskich był jedyną całkowicie samodzielna żeńską organizacją harcerską. Działał od grudnia 
1914 do listopada 1916r. Przed Zjazdem Zjednoczeniowym ZHP liczył ponad 1 500 skautek.  
Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.546. 

3 Organizacja skautowa kierowana przez Naczelną Komendę Skautową w Warszawie. We wrześniu 1916r. 
liczyła prawie 2 500 skautów. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.540. 

4 Junactwo było organizacją skautową młodzieży wiejskiej i robotniczej. Organizacja powstała w zaborze 
rosyjskim, głównymi skupieniami miejskimi były Warszawa i Lublin. Młodzież działała w oparciu o własne 
Przyrzeczenie i 15-to punktowe Prawo Junackie. W 1916r. organizacja przeżywała swój rozkwit, licząc ponad 
1000 członków w 16 drużynach. Junactwo weszło w skład ZHP jako organizacja odrębna, która poddawała ię 
jednak ogólnym dyrektywom Komendy Naczelnej, w składzie której zasiadał delegat Junactwa.  
Zob. E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze..., Część I-IV, dz. cyt., s.89-93  
[w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.83-86 i 177. 

5 Wprowadzony został parytet miejsca zamieszkania. Naczelna Komenda miała liczyć 9 członków 
zamieszkałych w Warszawie i 4 zamiejscowych. Zob. E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze...,  
Część I-IV, dz. cyt., s.94-100 [w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.177. 

6 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.41-43. 
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W czerwcu 1919 r. odbył się w Warszawie zjazd ponad 100 instruktorów harcerskich 

z byłej Kongresówki, na którym delegaci mający wziąć udział w lipcowych obradach NRH 

zostali wyposażeni w daleko idące pełnomocnictwa.7 Przygotowania bowiem do zwołania 

pierwszego zjazdu i uchwalenia statutu organizacji rozciągnęły się na dwa lata z powodu 

trudności w porozumieniu się organizacji harcerskich Kongresówki – zależnych 

od Ministerstwa WRiOP, z organizacjami małopolskimi – zależnymi od władz Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. Ta zależność Małopolski od „Sokoła” powodowała 

że na pierwszych dwóch zjazdach NRH nie było przedstawicieli Związkowego Naczelnictwa 

Skautowego, którzy „nie czuli się upoważnieni do oficjalnego występowania w NRH”.8 

Dopiero na skutek układów, zawartych w 1919r., najpierw w maju z Przewodniczącym 

Związku Sokolego we Lwowie, a miesiąc później z całą NKS, doszło do rozszerzenia NRH 

do 28 osób, w skład której weszła już delegacja małopolska. Przyjęto przy tym zasadę 

równości wszystkich organizacji dzielnicowych, reprezentowanych w NRH.9 

W pierwszym okresie działania struktura wewnętrzna Głównej Kwatery wyglądała 

następująco: 

 Wydział Wschodni – jako komenda obszarów dawniej podlegających 

Naczelnictwu Harcerskiemu w Kijowie,10 

 Wydział Żeński – złożony z 15 druhen – przygotowywał, między innymi, kursy: 

„mistrzyni życia codziennego”, piekarki, praczki, ogrodniczki, botaniczki, 

astronomki, topografki, pionierki, wioślarki, pływaczki, kierowniczki gier, 

opiekunki niemowląt. Wydział pracował w sekcjach: 

o metodyki ogólnej, 

o kształcenia pracownic, 

o prasowo-redakcyjnej, 

o techniczno-sprawnościowej, 

o wychowania fizycznego, 

o mundurowej.11 

 Wydział Techniczny – opracowujący projekty wycieczek zagranicznych, 

regulaminów sprawności, 

 Wydział Wychowania Fizycznego i sekcja higieniczno-lekarska, 

                                                 
7 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.142. 
8 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.4-5. 
9 Tamże, s.5. 
10 Tamże, s.11. 
11 Tamże, s.14. 
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 Wydział Prasowy, 

 Wydział Zajęć Wakacyjnych – ułatwiał kontakty z urzędami i instytucjami 

społecznymi, projektował odpowiednie rozmieszczenie obozów, przygotowywał 

porozumienia z władzami i instytucjami w sprawie pełnienia przez harcerzy służby 

obywatelskiej na szerszą skalę w ciągu lata, 

 Wydział Skarbowy, 

 Biblioteka – oparta na zbiorach Głównej Kwatery i Naczelnego Inspektoratu, 

licząca 400 tomów, w tym wszystkie klasyczne dzieła literatury skautowej 

angielskiej i amerykańskiej. Z biblioteki korzystało jednak bardzo mało osób.12 

W styczniu 1917r. zdecydowano o utworzeniu dwóch osobnych Głównych Kwater 

oddzielnej dla harcerzy i oddzielnej dla harcerek. Niezbędne stało się pozyskanie do pracy 

„wyszkolonych sił pomocniczych”. Główne Kwatery stały się wtedy „rodzajem sztabów 

przygotowujących rozkazy i instrukcje”.13 

Warto tu zauważyć, że od momentu formalnego ukonstytuowania się ZHP, wszystkie 

komórki centralnych władz wykonawczych od razu zostały zlokalizowane w jednym mieście 

– w Warszawie, pomimo tego że ośrodkiem, w którym już istniały pod wieloma względami 

znacznie bardziej rozwinięte struktury skautowe – był Lwów.14  

Pierwsze Oddziały ZHP 

W 1920r. władze dzielnicowych organizacji harcerskich rozpoczęły proces 

przekazywania władzy nad środowiskami harcerskimi Naczelnictwu ZHP. Ostatecznie proces 

ten zakończył się na I Zjeździe Walnym, kiedy to nowe władze naczelne objęły oficjalnie 

kierownictwo nad terenami Wielkopolski, Małopolski i Kongresówki, tworząc tam pierwsze 

Oddziały ZHP, które zostały wyposażone w osobowość prawną. Przekształcenia organizacji 

dzielnicowych w pierwsze Oddziały ZHP przedstawia tabela nr 18. 

 

                                                 
12 Tamże, s.18. 
13 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.12. 
14 Przykładem organizacji, która posiadała rozdzieloną strukturę była żydowska organizacja młodzieżowa 

„Hanoar Haiwri”, której Komenda Naczelna miała miejsce w Warszawie (m.in. sekretariat, resort 
organizacyjny, finansowy, wychowawczy, resort skautingu) natomiast resorty wydawniczy oraz Hachszary 
i Aliji znajdowały się we Lwowie. Zob. CPAHU, Komenda Naczelna, Warszawa, październik 1937r., 
Ogólnik 7/98, Fond 337t.1/7, s.4verte. 
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Tabela 18. Organizacja pierwszych oddziałów ZHP w 1920r. 
 

tereny harcerska władza 
dzielnicowa oddziały ZHP 

data decyzji 
o reorganizacji 

i przekazaniu władzy 
uwagi 

Wielkopolska 
Pomorze 

w Poznaniu Wielkopolski 
(Poznański) 

22 lutego 1920r. zarząd oddziału wybrany 
na zjeździe dzielnicowym 

Kongresówka  Naczelny Inspektorat 
przy Ministerstwie 
WRiOP w Warszawie 

Warszawski 30 grudnia 1920r.  

Małopolska  Związkowe 
Naczelnictwo 
Skautowe we Lwowie 

Lwowski  
Krakowski  

31 marca – 1 kwietnia 
1920r. 
Oficjalne wejście do 
ZHP nastąpiło na I 
Zjeździe Walnym 

okres przejściowy 
do 1 października 1920r., rozkaz 
tymczasowego podziału 11-12 
listopada 1920r. 

 
 Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.147-148, 158  

oraz I. Kozimala, Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939, Przemyśl 2003, s.43-45 
(oprac. własne). 

 

I Walny Zjazd ZHP mógł więc się rozpocząć deklaracjami dawnych harcerskich władz 

dzielnicowych stwierdzającymi zakończenie dotychczasowej odrębności harcerstwa 

z różnych dzielnic i podporządkowaniu się wszystkich środowisk nowym, wspólnym 

władzom Związkowym.15 

Regulamin Wewnętrzny ZHP z 27 stycznia 1921r. postanawiał, że Oddziały ZHP 

oraz działające na ich terenie chorągwie (harcerek i harcerzy) mają się pokrywać z obszarem 

województwa.16 Zasada ta była jednak w praktyce wielokrotnie nieprzestrzegana. 

W styczniu 1921r. odbyło się zebranie likwidacyjne Naczelnictwa Kijowskiego. 

Na wniosek Naczelnictwa Harcerstwa na Rusi i w Rosji zapadła wtedy uchwała 

o zlikwidowaniu Wydziału Wschodniego GK ZHP. Został on przekształcony w Referat 

Okręgu Łuckiego i Wschodu, który miał zorganizować na terenie Okręgu Łuckiego – Oddział 

ZHP na Wołyniu. Praca poza granicami kraju (tzw. praca „pozakordonowa”) miała być 

przejęta i kontynuowana przez Wydział Zagraniczny ZHP.17  

W pierwszym roku funkcjonowania pierwszego Statutu ZHP – czyli w 1921 – 

funkcjonowało 7 chorągwi (lwowska, krakowska, poznańska, lubelska, warszawska, łódzka 

i wileńska)18, 10 okręgów oraz 6 hufców samodzielnych.19  

                                                 
15 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.158. 
16 B. Leonhard, dz. cyt., s.7. 
17 Z. Izdebska, N. Majewska-Nekraszowa, Cz.II. Wydział Wschodni Naczelnictwa ZHP i jego działalność 

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.42-43. 
18 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.159. 
19 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.12-13.  
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Struktura ZHP według Statutu z 1920r. 

Ponieważ zatwierdzenie pierwszego Statutu ZHP przez władze państwowe trwało 

ponad 8 miesięcy, powstał – z inicjatywy formalnych założycieli Związku i w porozumieniu 

z naczelnictwami dzielnicowymi – Zarząd Tymczasowy, który powołał w dniu 3 lipca 1920r. 

na przewodniczącego Związku Harcerstwa Polskiego gen. J. Hallera, a ks. J. Mauersbergera 

i dr. T. Strumiłłę na wiceprzewodniczących.20 

W Statucie z 1920r. przyjęto następujący podział władz stowarzyszenia: 

 Walne Zebranie (zwane Zjazdem Walnym), 

 Zarząd ZHP (nazwany Naczelną Radą Harcerską), 

 Wydział Wykonawczy (nazwany Naczelnictwem ZHP), 

 Komisja Rewizyjna, 

 Sąd Harcerski.21 

Strukturę organizacyjną ZHP wprowadzoną przez pierwszy Statut prezentuje 

schemat nr 1. 

 

                                                 
20 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.146. 
21 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.20, 
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Schemat 1. Schemat struktury organizacyjnej ZHP wg Statutu z 1920r.  
 

Oddział

Zarząd Oddziału

Komenda Chorągwi 
Męskiej

Walny Zjazd

Komisja Rewizyjna Sąd HarcerskiNaczelna Rada Harcerska

Naczelnictwo

Główna Kwatera Męska Główna Kwatera Żeńska

Referat Starszego Harcerstwa Referat Kół Przyjaciół Harcerstwa

Komenda Hufca

drużyna męska

Komenda Chorągwi 
Żeńskiej

Komenda Hufca

drużyna żeńska

Referat 
Starszego Harcerstwa

Referat
Kół Przyjaciół Harcerstwa

Koło 
Starszego 
Harcerstwa

Koło 
Przyjaciół 
Harcerstwa

 
Źródło: AAN, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920),  

Akta ZHP 1919-1939, sygn. 370, s.8 (oprac. własne). 
 

Struktura ZHP według Statutu z 1930. 

Radykalne zmiany w podziale władz organizacji miał wprowadzić dopiero Statut 

z 1930r. (który jednak nie wszedł w życie22), dzieląc je w pierwszej kolejności na władze 

ZHP jako całości oraz na władze autonomicznych organizacji, to jest organizacji harcerek 

i organizacji harcerzy.23 

Władzami ZHP jako całości miały być – zgodnie z tym Statutem: 

 Walne Zgromadzenie, 

 Zarząd Główny, 

 Komisja Rewizyjna, 

                                                 
22 Szerzej na ten temat w podrozdziale dotyczącym zmian statutuowych. 
23 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.203. 
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 Naczelny Sąd Harcerski.24 

Władzami autonomicznych organizacji harcerek i harcerzy miały być: 

 Zjazd Harcerek/Harcerzy, 

 Rada Harcerek/Harcerzy, 

 Naczelniczka Harcerek/Harcerzy, 

 Naczelnictwo Harcerek/Harcerzy.25 

Organizacje Harcerek i Harcerzy miały być samodzielne, ale posiadające wspólne 

podstawy ideowe (przyrzeczenie, prawo, symbole, oznaki) oraz duszpasterstwo. Jak twierdzi 

M. Jarosińska, „statut ten nie wszedł w życie, ale jego postanowienia pozwoliły 

usamodzielnić się i rozwinąć harcerstwu żeńskiemu”.26 Jednak można tu postawić również 

odwrotną tezę, że właśnie konsekwencją rozwoju harcerstwa żeńskiego i jego dużej 

samodzielności, był, zgłoszony przez harcerki, dość radykalny projekt autonomii Organizacji 

Harcerek w ZHP. Teza ta jest o tyle uzasadniona, że harcerstwo żeńskie na wielu 

płaszczyznach było dużo bardziej dynamiczne i mniej konserwatywne w rozwiązaniach 

organizacyjnych niż harcerstwo męskie. Być może wynikało to stąd, że harcerki 

od początków swych działań musiały pokonywać stosunkowo większe bariery zewnętrzne 

i np. znacznie mocniej walczyć o uznanie i akceptację społeczeństwa, a to uczyło je szybciej 

i efektywniej dostosowywać się do warunków otoczenia. Więc to nie postanowienia Statutu 

byłyby przyczyną samodzielności i rozwoju żeńskiego harcerstwa, ale odwrotnie – duża 

samodzielność i stosunkowo szybki rozwój harcerstwa żeńskiego zaowocowały powstaniem 

projektów statutowych, które znosiły dotychczasowe bariery rozwoju wewnątrz-

organizacyjnego na jakie natrafiały w swojej działalności harcerki. 

Struktura władz naczelnych, jaką miał wprowadzić Statut z 1930r. przedstawiona jest 

na schemacie nr 2. 

                                                 
24 Tamże, s.204. 
25 Tamże, s.206. 
26 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.50. 
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Schemat 2. Schemat centralnego szczebla struktury organizacyjnej ZHP według Statutu z 1930r.  
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Źródło: AAN, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 
1930r., Akta ZHP 1919-1939, sygn. 355 (oprac. własne) . 

 

Według Statutu z 1930r., Organizację Harcerek i Organizację Harcerzy łączył Zarząd 

Główny ZHP, w skład którego wchodzili Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek, 

a całością kierował Przewodniczący ZHP. Dodatkowo istniały osobne Rady Harcerek 

i Harcerzy w skład których wchodziły odpowiednie Naczelnictwa, kierowane 

przez Naczelniczkę Harcerek lub Naczelnika Harcerzy. Rada Harcerek i Rada Harcerzy 

była wybierana przez odpowiedni Zjazd Harcerek lub Zjazd Harcerzy.27 

Struktura ZHP według Statutów z 1934 i 1936r. 

Kolejny Statut z 1934r. nie przyjął tak daleko posuniętych zmian strukturalnych jakie 

wprowadzić miał ten z 1930r., definiował jednak ZHP jako stowarzyszenie składające się 

z trzech organizacji (Organizacji Harcerek, Organizacji Harcerzy i Organizacji Przyjaciół 

Harcerstwa).28  Uproszczona struktura całego Związku przedstawiona jest na schemacie nr 3. 

 

                                                 
27 Por. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP 

w 1930r., sygn. 355 oraz M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.50. 
28 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.317. 
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Schemat 3. Uproszczony schemat struktury organizacyjnej ZHP według Statutu z 1936r.  
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Źródło: Struktura Związku Harcerstwa Polskiego według statutu z 1936r.  
[w:] O. Fietkiewicz (red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988 (oprac. własne). 
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Kwestia decentralizacji 

Pomimo starań i koncepcji decentralizujących organizację, ZHP pozostało przez cały 

okres międzywojenny organizacją w znacznym stopniu scentralizowaną, zhierarchizowaną 

i rozkazodawczą, co było niewątpliwie także konsekwencją tradycyjnych rozwiązań 

zaczerpniętych z wojska. W innych organizacjach skautowych, ruch skautowy był często 

oparty na strukturach organizacyjnych, które nawet jeśli miały hierarchiczną budowę, 

to jednak najniższe jej szczeble były dużo bardziej samodzielne. Już w 1929r. R. Baden-

Powell pisał, że „ważną zasadą organizacji Ruchu jest decentralizacja i delegowanie 

odpowiedzialności. W Wielkiej Brytanii – informował dalej Baden-Powell – każde hrabstwo 

jest pod kierunkiem County Commissioner’a mianowanego przez Główną Kwaterę. Hrabstwo 

dzieli się na okręgi – każdy pod District Commissioner’em, odpowiedzialnym przez County 

Commissioner’em. Każdy okręg obejmuje Local Assocations (związki miejscowe), 

posiadające jak najdalej idącą autonomię. Te związki administrują Ruchem, przedstawiaj 

skautmistrzów do mianowania, przeprowadzają próby i zbierają fundusze dla drużyn w swej 

sferze działania. Tak, że skautmistrz nigdy nie jest bez pomocy czy poparcia”.29 

Pierwotną rolą komend chorągwi była reprezentacja w regionie centralnych władz 

harcerskich, ale z czasem komendy chorągwi stawały się coraz bardziej twórcze. Już w 1927r. 

cześć komend rozwija własną inicjatywę podejmując samodzielne działania. 

Ta „decentralizacja inicjatywy” została bardzo dobrze przyjęta przez GKŻ, która uważała ją 

za wskaźnik „postępu pracy harcerskiej”.30  

Choć struktura wprowadzona Statutem w 1934r. bez większych zmian funkcjonowała 

do wybuchu II Wojny Światowej, to wzrost liczebny organizacji pociągnął za sobą stopniowy 

wzrost znaczenia roli lokalnego szczebla struktury, który zaczął przejmować kompetencje 

wyższych szczebli struktury. W 1934r. Główna Kwatera Harcerzy rozpoczęła sama 

przekazywać „ciężar bezpośredniej pracy organizacyjnej w terenie” na komendantów hufców, 

co było skutkiem rozrostu liczebnego organizacji.31 W 1935r. nowy Regulamin Hufca 

uwzględniał już nową rolę i zwiększony zakres zadań hufców.32 

Tym samym decentralizacja w ZHP, w drugiej połowie lat trzydziestych, powoli 

następowała, choć nie przez zmianę struktur, a bardziej przez delegowanie kompetencji w dół. 
                                                 

29 R. Baden-Powell, Scouting and Youth Movements, dz. cyt., str. 79  
[cytuję za:] „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1929, nr 8-9, s.94. 

30 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.4. 
31 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.20. 
32 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.47. 
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Dlatego też podjęto działania na rzecz faktycznego rozszerzenia samodzielności programowej 

dołów struktury ze szczególnym uwzględnieniem roli hufców. W 1937r. NZHP w swoim 

sprawozdaniu pisało: „ze względu na coraz większy rozrost organizacyjny wzmocniona 

została rola hufca jako pośredniego ogniwa między drużyną, a komendą chorągwi. Szereg 

obowiązków programowo-organizacyjnych przejął hufiec.”33 

2. Struktura terenowa ZHP 

2.1. Hufce i chorągwie 

2.1.1 Komendanci i komendantki  
– powoływanie, rola, zadania, kompetencje 

Chorągwie i Komendanci Chorągwi 

W przeciwieństwie do członków Zarządów Oddziałów, którzy byli wybierani na swoje 

funkcje na Zjazdach Oddziałów, komendanci chorągwi byli mianowani na swe funkcje 

po wcześniejszym zaopiniowaniu ich kandydatur przez Zarządy Oddziałów przez Naczelnika 

lub Naczelniczkę.34 Byli bezpośrednimi przedstawicielami centralnych władz harcerskich 

w danym regionie (najczęściej województwie).  

W przypadku kolizji pomiędzy propozycją kandydatury Zjazdu Oddziału 

na komendanta lub komendantkę chorągwi, a wyborem Naczelnika lub Naczelniczki 

ostateczna decyzja o tym, kto ma kierować chorągwią, pozostawała w gestii Naczelnika 

lub Naczelniczki. Tak było np. w 1932r., kiedy to na Zjeździe Oddziału Wielkopolskiego 

pojawiły się dwie kandydatury na funkcję komendantki chorągwi i w głosowaniu jedna z tych 

osób dostała 17 głosów (hm. A. Kossobudzka), a druga – 5 (hm. W. Szafranówna). Pomimo 

takiego wyniku głosowania Naczelniczka zdecydowała się mianować na funkcję komendantki 

tę drugą osobę. Zarząd Oddziału domagał się rewizji tej decyzji, ale Naczelniczka 

J. Wierzbiańska pozostała konsekwentna w swoim wyborze, uzasadniając to w sposób 

następujący: „GKŻ nie kwestionowała i nie kwestionuje swą decyzją Waszej dobrej woli 

i gorliwości na stanowisku komendantki. Uważa jednak, że i dla pracy harcerskiej i dla Was 

samych będzie lepiej, jeśli to stanowisko obejmie druhna Szafranówna”.35 

                                                 
33 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.78. 
34 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.211. 
35 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.119. 
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Rozdział komend na męskie i żeńskie, przy występującym czasami braku wzajemnej 

koordynacji działań, powodował też problemy związane np. z kontaktami zewnętrznymi — 

„zdarzało się, że obie chorągwie [wołyńskie – męska i żeńska] występowały do władz 

samorządu o te same subsydia”.36 Jednak możliwa była też zgodna i owocna współpraca 

władz i środowisk organizacyjnych — np. w chorągwiach wołyńskich wspólne były 

uroczystości, kusy specjalności, kursy zastępowych, Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz wspólne 

obozowanie na różnych terenach – jednak oddalonych od siebie jedynie o kilka kilometrów. 

Razem przygotowywano się również do zlotów harcerskich.37 

Formalnie hufce i chorągwie były – podobnie jak Oddziały i Okręgi – jednostkami 

terenowymi, w sensie zawężenia ich działania do odpowiedniego terytorium, jednak nacisk 

przy ich definiowaniu, położony był przede wszystkim na wspólnotę podstawowych 

jednostek organizacyjnych. Tak też zostało to określone w Statucie z 1930r., w którym 

w paragrafie 42 czytamy: „Naczelnictwa mogą tworzyć za zgodą Zarządu Głównego 

chorągwie, obejmujące drużyny i zrzeszenia harcerek, względnie harcerzy, na pewnym 

terenie.”38 Istotny był również zapis, który dopuszczał tworzenie na terenie jednego Oddziału 

kilku chorągwi.39  

Chorągwie były zatem pomyślane jako regionalne wspólnoty podstawowych jednostek 

organizacyjnych ZHP. I choć znaczny ciężar budowania zaplecza materialnego dla rozwoju 

ruchu harcerskiego leżał na barkach Zarządów Oddziałów, to chorągwie także dysponowały 

własnymi budżetami i mogły pozyskiwać środki na własne zadania oraz na dotacje dla swoich 

drużyn.40 

W 1937r. wprowadzono szczegółową Instrukcję w sprawie mianowania Komendanta 

Chorągwi Harcerzy.41 Instrukcja stanowiła, że komendanci chorągwi mianowani są przez 

Naczelnika Harcerzy, po zasięgnięciu opinii Zarządu Okręgu na okres 3 lat. Komendant 

Chorągwi mógł być „w każdej chwili” zwolniony z pełnionej funkcji przez Naczelnika 

Harcerzy. Kandydatami na komendanta chorągwi mogli być: 

a) ustępujący komendant chorągwi, 
                                                 

36 Męska Komenda Chorągwi Wołyńskiej w latach 1930-1934  
[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.200. 

37 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.11. 
38 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.209. 
39 Jak wynika z par.43 Statutu z 1930r. Zob. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony 

na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., sygn. 355, s.209. 
40 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.209. 
41 Instrukcja w sprawie mianowania Komendanta Chorągwi Harcerzy [w:] „Wiadomości Urzędowe”, 

kwiecień 1937, nr 4, s.67. Pełna treść Instrukcji dostępna w aneksie pracy nr 3. 
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b) kandydat w stopniu harcmistrza wysunięty przez ustępującego komendanta, 

c) kandydat wybrany przez harcmistrzów i hufcowych, mających przydział do danej 

chorągwi.42 

Naczelnik Harcerzy mógł mianować dowolnego instruktora p.o. Komendanta 

Chorągwi, określając przy tym termin, do którego ma pełnić swe obowiązki.43 

Komendanci chorągwi i hufców byli więc regionalnymi i lokalnymi reprezentantami 

centralnych władz wykonawczych organizacji – Głównych Kwater ZHP – a przez nich 

Naczelnictwa i Naczelnej Rady Harcerskiej ZHP. Fakt istnienia na jednym poziomie dwóch 

różnych ośrodków władzy: komendanta chorągwi oraz zarządu okręgu pozwala przypuszczać, 

że mogło to generować konflikty na linii Zarząd Okręgu i komendant chorągwi. Jednak taka 

sytuacja została przewidziana w Statucie z 1934r., który w przypadku wystąpienia kwestii 

spornych – ich rozstrzygnięcie pozostawiał Naczelnictwu lub upoważnionym Głównym 

Kwaterom, z tym że na czas sporu obowiązywała decyzja Zarządu Okręgu. Było to więc 

niejako uznanie pierwszeństwa decyzji władzy o charakterze samorządowym nad 

przedstawicielem centralnej władzy wykonawczej.44 

Hufce i Komendanci Hufców 

Według Statutu z 1934r. Organizacja Harcerek i Organizacja Harcerzy dzieliły się 

na chorągwie, a te na hufce, w których działały gromady zuchowe, drużyny harcerskie 

i zrzeszenia starszoharcerskie.45 Hufce w swym założeniu miały być jednostkami 

„terytorialnymi, szkoleniowymi i administracyjno-gospodarczymi”. Hufcowy 

był odpowiedzialny moralnie i organizacyjnie przed komendantem chorągwi za odpowiedni 

poziom i kierunek pracy na terenie hufca, materialnie zaś za inwentarz i majątek komendy 

hufca. 46 

Hufce Harcerzy działały od 1936r. na podstawie szczegółowego Regulaminu Hufca 

Harcerzy – poprawionego i rozszerzonego w kwietniu 1939r.47 Według Regulaminu hufiec 

mógł być też tworzony na terenie mniejszym niż obwód, np. na terenie jednego miasta 

lub dzielnicy. O utworzeniu Hufca decydował Komendant Chorągwi, natomiast jego 

rozwiązanie wymagało zgody Naczelnika Harcerzy, który również mianował i zwalniał 

                                                 
42 Tamże. 
43 Tamże. 
44 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.323. 
45 Tamże, s.317. 
46 AAN, AZHP, Projekt przepisów dotyczących hufca i komendy hufca, sygn. 362, s.98. 
47 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.82. 
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Komendanta Hufca (tzw. „hufcowego”) na wniosek Komendanta Chorągwi.48 Regulamin 

z 1939r. przyznawał kompetencje, zarówno rozwiązywania jak i tworzenia nowych hufców, 

na wniosek Komendanta Chorągwi już tylko Naczelnikowi Harcerzy.49 

Hufcowym mógł być harcmistrz, pełnoletni podharcmistrz lub działacz harcerski. 

Naczelnik mógł powołać niepełnoletniego podharcmistrza lub Harcerza Starszego 

na p.o. Komendanta Hufca. W przypadku działalności Komendy Hufca niezgodnej 

ze Statutem ZHP i przepisami organizacyjnymi, Komendant Chorągwi mógł Komendę Hufca 

zawiesić bądź rozwiązać, zawiadamiając o tym Komendanta Hufca i składając wniosek o jego 

zwolnienie do Naczelnika Harcerzy.50 Komenda Hufca była organem opiniodawczym 

i wszyscy jej członkowie odpowiadali przed Komendantem Hufca, który z kolei ponosił pełną 

jednoosobową odpowiedzialność za pracę Hufca. 51  

Istniejące na terenie okręgu hufce tworzyły chorągiew, której pracą kierował komendant 

przy pomocy komendy chorągwi. Komendant hufca, jak i komendant chorągwi był 

mianowany przez Naczelnika. Przy czym komendant chorągwi był mianowany spośród 

harcmistrzów po zasięgnięciu opinii zarządu okręgu, natomiast komendantem hufca mógł być 

także pełnoletni podharcmistrz lub nawet działacz.52 Ten system mianowań zapewniał 

Naczelnictwu znaczną kontrolę regionalnych i lokalnych stanowisk kierowniczych w ZHP 

oraz dużą możliwość wpływania na lokalną sytuację harcerstwa poprzez odpowiednie decyzje 

personalne.  

2.1.2 Proces tworzenia się hufców i chorągwi 

Proces tworzenia chorągwi 

Główne Kwatery, już od pierwszych lat funkcjonowania ZHP jako samodzielnej 

organizacji, dążyły do utworzenia chorągwi z istniejących okręgów i hufców 

samodzielnych.53 W latach wcześniejszych jednak powstrzymywano się od takich kroków, 

czego wyrazem była uchwała Zjazdu Drużynowych i Plutonowych we Lwowie w marcu 

1912r., która w punkcie 1c stwierdzała, że „w celu zapobieżenia lokalnemu wypaczeniu 

poczynającego się dopiero ruchu skautowego, ZNS [Związkowe Naczelnictwo Skautowe 

                                                 
48 Tamże. 
49 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.81. 
50 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.82. 
51 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.81. 
52 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.318. 
53 AAN, AHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.7. 
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we Lwowie] słusznie uczyni, wstrzymując się na razie od mianowania autonomicznych 

komend miejscowych lub okręgowych”.54  

Tworzenie pośrednich szczebli struktury (jednego lub kilku) pomiędzy władzami 

centralnymi, a lokalnymi jednostkami organizacyjnymi miało swoje uzasadnienie 

w znacznym skróceniu drogi komunikacyjnej pomiędzy drużynami, a kompetentnymi 

przedstawicielami Głównych Kwater, jakimi byli wówczas komendanci i komendantki 

chorągwi. Czasami owa droga służbowa wydłużała się bardzo znacząco. Wówczas sytuacja 

wymuszała utworzenie „terenów” w chorągwiach i dodatkowych pośredników pomiędzy 

komendami chorągwi a hufcami, którzy byliby w stanie, zamiast członków komendy 

chorągwi, dojeżdżać do hufców i drużyn na swoim terenie. Było to w pełni uzasadnione 

rozwiązanie w chorągwiach takich jak Chorągiew Lwowska, która obejmowała swoim 

zasięgiem trzy województwa i w której dojazd do niektórych środowisk zajmował kilka dni.55 

W pierwszym roku funkcjonowania pierwszego Statutu ZHP tj. w 1921r. 

funkcjonowało 7 Chorągwi56 (Lwowska, Krakowska, Poznańska, Lubelska, Warszawska 

Łódzka i Wileńska)57, 10 okręgów oraz 6 hufców samodzielnych.58 Pierwsze „okręgi” 

w początkowych latach powojennych były jednostkami mniejszymi od chorągwi, 

ale większymi od pojedynczych hufców. Z czasem ich miejsce miały zająć kolejne 

chorągwie.  

W grudniu 1922r. rozpoczęła działalność Męska Chorągiew Wołyńska ZHP. 

Nie powołano Komendy Chorągwi Żeńskiej wówczas jeszcze ze względu na brak kandydatki 

na komendantkę.59 W 1918r. zorganizowano w Białymstoku Komendę Związku Harcerzy. 

Rok później została ona przemianowana na Komendę Miejscową ZHP, a w 1920r. 

na Komendę Okręgu ZHP.60 W lutym 1921r. utworzono samodzielny Białostocki Hufiec 

Męski, a w czerwcu Hufiec Żeński. W 1924r. hufce samodzielne uzyskały status chorągwi.61  

W 1924r. zostały zniesione ostatnie samodzielne hufce na Pomorzu i organizacja 

harcerek posiadała już wtedy 16 chorągwi.62 Pewnym wyjątkiem była Chorągiew Radomska 

                                                 
54 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.33. 
55 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.31. 
56 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.12-13.  
57 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.159. 
58 Pod koniec stycznia 1921r. pion żeński dysponował 4 komendantkami okręgów oraz 3 komendantkami 

samodzielnych hufców. Por. J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.55. 
59 Z. Izdebska, N. Majewska-Nekraszowa, dz. cyt., s.45 i 54. 
60 T. Dudziński (oprac.), dz. cyt., s.10. 
61 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.36. 
62 W 1928r. powstał w Wolnym Mieście Gdańsku męski hufiec harcerski, a w 1931r. hufiec żeński. Do chwili 

utworzenia hufca drużyny gdańskie podlegały bezpośrednio GKŻ ZHP w Warszawie. Zob. R. Woźniak, 
Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.29 i 47. 
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(a później także Kielecka), która nie mając od grudnia komendantki została tymczasowo 

podzielona na hufce kontaktujące się bezpośrednio z referentką chorągwi w Warszawie.63 

Był to więc przykład spłaszczenia struktury i pominięcia szczebla regionalnego –

w komunikacji pomiędzy hufcem a szczeblem centralnym. Manewr ten był uzasadniony 

brakiem możliwości obsadzenia szczebla pośredniego odpowiednio przygotowaną kadrą. 

Choć ówczesne możliwości komunikacyjne nie sprzyjały takim posunięciom, to – z założenia 

tymczasowe – rozwiązanie funkcjonowało dość długo. Zarówno żeńskie jak i męskie 

chorągwie, Kielecka i Radomska, pozostawały niezorganizowane – ich pracą kierowały 

odpowiednie referaty w GK – jeszcze w 1927r. 64 

W 1925r. Chorągiew Warszawska została przez GKM podzielona na dwie chorągwie 

(Warszawską i Stołeczną), co spowodowało wzrost liczby chorągwi do 18.65 W 1927r. Łucka 

Chorągiew Harcerzy została przemianowana na Chorągiew Wołyńską.66 W 1928r. Chorągiew 

Włocławska Harcerzy została podporządkowana komendantowi Chorągwi Płockiej, 

a w kwietniu 1931r. obie chorągwie weszły w skład Chorągwi Mazowieckiej. Włocławska 

Chorągiew Harcerek została włączona do Chorągwi Mazowieckiej w grudniu 1929r.67 

Zagłębiowska Chorągiew Harcerek (początkowo Sosnowiecka – powstała w 1921r. 

z samodzielnego hufca sosnowieckiego) została włączona do Chorągwi Kieleckiej w 1934r.68 

W 1935r. w Wolnym Mieście Gdańsku utworzono komendy Chorągwi Harcerek i Chorągwi 

Harcerzy, uznając je przy tym za struktury organizacyjne ZHP działającego w kraju.69 

W 1937r. Organizacja Harcerek dzieliła się na 15 chorągwi, które pokrywały się 

z obszarami województw, z wyjątkiem Chorągwi Lwowskiej obejmującej województwa 

lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie, oraz Chorągwi Wileńskiej, obejmujące 

województwa wileńskie i nowogródzkie.70 

W międzywojennym ZHP istniały więc następujące chorągwie (harcerek i harcerzy): 

1. Białostocka  (harcerek i harcerzy – od 1924r.); 

2. Gdańska  (harcerek i harcerzy – od 1935r.); 

3. Kielecka  (harcerzy i harcerek – od 1924r.); 

4. Krakowska  (harcerek i harcerzy – od 1919r.); 

                                                 
63 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
64 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.5 i 14. 
65 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.8. 
66 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.500. 
67 Tamże, s.498. 
68 Tamże, s.516. 
69 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.29 oraz MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.171. 
70 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.78. 
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5. Lubelska  (harcerek i harcerzy – od 1921r.); 

6. Lwowska  (harcerek i harcerzy – od 1920r.); 

7. Łódzka  (harcerek i harcerzy – od 1920r.); 

8. Mazowiecka  (wcześniej Warszawska harcerzy i harcerek – od 1925r.);  

9. Płocka  (harcerzy – włączona do Mazowieckiej), 

10. Poleska  (wcześniej Brzeska harcerek i harcerzy – od 1919r.); 

11. Pomorska  (harcerek i harcerzy – wcześniej Toruńska);  

12. Radomska  (harcerzy i – od 1924r. do 1928r. – chorągiew harcerek 

  połączona  z Chorągwią Kielecką); 

13. Śląska   (harcerek – od 1924r. i harcerzy – od 1922r.  

  –  wcześniej do 1927r. – Katowicka); 

14. Warszawska  (wcześniej Stołeczna harcerek i harcerzy – od 1921r.); 

15. Wielkopolska  (wcześniej Poznańska harcerek i harcerzy – od 1920r.);  

16. Wileńska  (harcerek i harcerzy od 1921r.); 

17. Włocławska  (harcerek i harcerzy – od 1922r.,  

  w latach 1929-1931 włączone do Mazowieckiej); 

18. Wołyńska  (początkowo Kowelska harcerek  

  i początkowo Łucka harcerzy – od 1923r.); 

19. Zagłębiowska  (do 1932r. Sosnowiecka – harcerzy,  

  od 1924r. – harcerek – włączona do Chorągwi Kieleckiej).71 

Proces tworzenia hufców 

W 1934r. było w Organizacji Harcerzy 271 hufców.72 W 1938r. było ich już 330. 

W większości chorągwi sieć hufców pokrywała się z podziałem administracyjnym 

na powiaty. W niektórych większy powiatach istniało po kilka hufców. W 1938r. istniały 

w Polsce 264 powiaty.73 

W Organizacji Harcerek były 244 hufce w 1936r. i ich podział, jak zauważano, 

nie zawsze był zgodny z podziałem na powiaty.74 W 1938r. liczba hufców Organizacji 

Harcerek wynosiła 262.75 

                                                 
71 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.95 oraz AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925,  

sygn. 378, s.10 oraz MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.97 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt.. 
72 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.20. 
73 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.97. 
74 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.94. 
75 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.208. 
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Jak informowała GKH-k, jej Wydział Organizacyjny przeprowadził w 1938r., 

w ścisłym współdziałaniu z komendami chorągwi prace nad uporządkowaniem sieci hufców. 

Doprowadzono do uregulowania granic hufców w ramach powiatów. Jako normalne uznano 

hufce obejmujące powiat (miasto) lub cześć powiatu (dzielnicę miasta); jako dopuszczalne –

hufce obejmujące teren kilku powiatów; jako niedopuszczalne – hufce obejmujące częściowo 

tereny kilku powiatów.76 

Liczebność hufców była bardzo zróżnicowana. I tak np., w Lwowskiej Chorągwi 

Harcerek w listopadzie 1937r. było 22 hufce, z których najmniejsze liczyły 3 jednostki 

organizacyjne, a największe 24.77  

2.1.3 Nietypowe hufce i chorągwie  

Od początków tworzenia struktur Związkowych chciano kierować się tym, 

żeby struktura terenowa ZHP pokrywała się z podziałem administracyjnym kraju, a więc 

chorągwie odpowiadały województwom, a hufce powiatom.78 Jednak nie była to zasada 

bezwzględna. Precedensu już w pierwszych latach dostarczyła np. Chorągiew Lwowska, 

która działała na terenie trzech województw: lwowskiego, stanisławowskiego 

i tarnopolskiego.79 Chorągiew Wileńska Harcerek obejmowała województwa: wileńskie 

i nowogródzkie.80 Natomiast na terenie województwa kieleckiego istniały w 1938r. 

trzy Chorągwie Harcerzy: Radomska, Kielecka i Zagłębiowska, a Chorągiew Krakowska 

obejmowała województwo krakowskie i część lwowskiego. Dopiero w 1938r. GKH-

y przystąpiła do dostosowania granic chorągwi do nowego podziału administracyjnego 

Państwa. Zmieniono granice chorągwi Wielkopolskiej, Pomorskiej oraz częściowo Łódzkiej 

i Mazowieckiej.81 Z kolei z Chorągwi Warszawskiej wydzielono w latach 1925-1926 

Chorągiew Mazowiecką, której hufce wcześniej podlegały Wydziałowi Drużyn 

Prowincjonalnych Chorągwi Warszawskiej. Tę decyzję krytycznie ocenia A. Zawadzka, 

która zwraca uwagę, że z dużego terenu Chorągwi Mazowieckiej wyłączono centralne miasto 

wojewódzkie, pozbawiając tym samym pozawarszawskie hufce odpowiedniego zaplecza, 

a przy tym „dojazdy do hufców były dalekie, kosztowne i uciążliwe”. Sytuację komplikował 

fakt, że instruktorki z terenu województwa na studia wyjeżdżały do Warszawy, 

                                                 
76 Tamże, s.221. 
77 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.6 z 20 listopada 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.31. 
78 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.12-13.  
79 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.195. 
80 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.94. 
81 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.97. 



 451

a po ich ukończeniu dostawały często pracę w innych województwach. Natomiast 

te instruktorki, które mieszkały w Warszawie, wolały pracować w Chorągwi Warszawskiej.82 

Kielecką Chorągiew Harcerek tworzono natomiast etapami. Powstała ona z połączenia 

samodzielnych hufców i przyłączenia do nich, najpierw Chorągwi Radomskiej, a później 

Chorągwi Zagłębiowskiej.83 

Trudności w przydzielaniu poszczególnym chorągwiom terenów działania, 

występowały jeszcze długo po utworzeniu ZHP.84 W 1938r. decyzjami administracyjnymi 

zostały przesunięte granice województw, co stworzyło konieczność granic chorągwi ZHP 

do nowych terenów administracyjnych. W materiałach można znaleźć wzmianki 

o reorganizacjach chorągwi, których celem było np. „wyrównanie granic Chorągwi 

[Krakowskiej i Lwowskiej] z granicami administracyjnymi jednostek wojewódzkich”.85 

W niektórych chorągwiach, jak np. w Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek, spowodowało 

to utratę dobrych środowisk i instruktorek na rzecz przyłączonych do niej znacznie słabszych 

terenów.86   

W 1932r. Główna Kwatera Harcerzy podjęła kontrowersyjną decyzję o powołaniu 

tzw. „Chorągwi Kresowej”, która powstała z wydzielenia nadgranicznych powiatów 

wschodnich chorągwi harcerzy. Decyzja ta podjęta pod wpływem Korpusu Ochrony 

Pograniczna wywołała protesty komend chorągwi i zarządów okręgów. Komendant Chorągwi 

Wołyńskiej podał się nawet do dymisji, która jednak nie została przyjęta przez Naczelnika.87 

Po roku istnienia Chorągiew Kresowa została zlikwidowana Rozkazem Naczelnictwa 

z 25 stycznia 1934r. W jej miejsce powołano do życia Inspektorat Kresowych Harcerzy 

w celu skoordynowania pracy harcerskiej na terenach pogranicza z praca społeczną Korpusu 

Ochrony Pogranicza. Jednostki Chorągwi Kresowej zostały przekazane komendom chorągwi 

w Białymstoku, Wilnie, Brześciu, Łucku i we Lwowie.88 

                                                 
82 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.208-209. 
83 Tamże, s.277. 
84 Zob. AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.5. 
85 Chodzi tu o zmianę przydziału służbowego hufców i środowisk harcerskich z Rzeszowa, Tarnobrzegu, 

Sokołowa Małopolskiego, Frysztaka, Kolbuszowej i Krosna z Chorągwi Krakowskiej do Chorągwi 
Lwowskiej. Zob. CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.7 z 14 maja 1938r., 
Fond 635.1/1, s.35. 

86 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.20. 
87 W. Goszczyński, dz. cyt., s.141-142. 
88 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.23. 
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Innym przykładem odstępstwa od zasad tworzenia struktur terenowych 

było podporządkowanie w 1935r. żeńskiej gromady starszoharcerskiej bezpośrednio 

Komendzie Chorągwi Harcerek i nadanie jej statutu hufca.89 

Kolejną charakterystyczną cechą struktury terytorialnej w pierwszych latach 

działalności był brak zasady bezwzględnego przyporządkowania drużyn określonym hufcom 

– pozwalano działać również drużynom samodzielnym nie podlegającym pod żaden hufiec 

z powodu znacznych odległości do najbliżej właściwej komendy hufca. Była to dość często 

spotykana sytuacja, skoro liczba drużyn samodzielnych w 1923r. w Żeńskiej Chorągwi 

Lwowskiej wynosiła 20 jednostek organizacyjnych na 58 wszystkich drużyn Chorągwi.90 

Przy czym warunkiem takiej samodzielności było posiadanie przez drużynę odpowiednio 

przeszkolonej kadry, sprawdzonej już we wcześniejszych działaniach w harcerstwie.91  

Samodzielne drużyny istniały jeszcze długo w Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej. W 1936r. 

oprócz 187 drużyn zrzeszonych w hufcach, można było jeszcze spotkać 10 jednostek 

działających samodzielnie.92 

Niektóre chorągwie – np. Poleska Harcerek – obejmowały duży teren, dysponując 

przy tym małą liczbą instruktorek.93 Ze względu na trudności komunikacyjne w takich 

chorągwiach, w Organizacji Harcerek wprowadzano pośredni szczebel struktury pomiędzy 

komendą chorągwi, a komendą hufca, zwany „obszarem”.94 Natomiast ze względu na braki 

kadrowe teren Chorągwi Poleskiej został podzielony w 1938r. na „okręgi”, na których czele 

stały członkinie Komendy Chorągwi, które poprzez korespondencję i dojazdu 

współpracowały bezpośrednio z drużynowymi.95 

2.1.4 Fluktuacja kadr na funkcjach kierowniczych 

Szczególnie istotnym problemem, w pierwszych latach działania ZHP, był brak kadry 

mogącej sprawować lokalne funkcje kierownicze. ZHP starał się być organizacją, 

dopuszczającą rozwój strukturalny i liczebny tylko w sytuacji, kiedy dysponowała 

odpowiednim zapleczem kadrowym. Np. w Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej, w 1923r., 

harcerstwo działało w 32 miejscowościach (58 drużynach), ale tylko w 12 hufcach. Jak pisze 

                                                 
89 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.73. 
90 W 1923r. było w Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej 20 na 58  
91 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.54. 
92 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.2 z 24 październik 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.23. 
93 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.258. 
94 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.94. 
95 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.258. 
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I. Kozimala, „pojedyncze drużyny, działające w odległych od siebie miejscowościach, 

nie organizowano w hufce, ponieważ nie były one w stanie ze sobą współdziałać. Brakowało 

także instruktorek mogących objąć funkcje hufcowych. Z tego też względu zapewne 

postanowiono najpierw doprowadzić do wzrostu liczebnego drużyn i wówczas powołać 

do działania hufce”.96 Jeszcze w 1927r. wspólną cechą wszystkich chorągwi był, mniejszy 

lub większy, niedostatek kadry instruktorskiej mogącej pełnić funkcje kierownicze.97 

Rotacja członków komend chorągwi 

Poszczególne komendy chorągwi bieżące problemy organizacyjne omawiały na swoich 

spotkaniach odbywających się dwa do czterech razy w miesiącu. Częstotliwość spotkań 

była uzależniona od możliwości członków komend, ze względu na społeczny charakter 

ich pracy. Z tego powodu rotacja składów komend była dość znaczna.98 Wiele członków 

komend pochodziło też z innych miejscowości i dojeżdżało na spotkania swojej komendy 

chorągwi.99 

Fluktuację kadry na funkcjach szczebla regionalnego struktury ZHP zaobserwować 

można, przyglądając się zmianom personalnym na funkcjach komendantów (komendantek) 

chorągwi. W historii Żeńskiej Chorągwi Śląskiej w II RP komendantki chorągwi zmieniały 

się średnio co 2-3 lata.100 W Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej taka zmiana następowała średnio 

co niecałe dwa lata.101  W Organizacji Harcerzy w 1935r. zmieniło się 9 z 17 komendantów 

chorągwi102, w 1937r. – 8 z 17 komendantów103, a w 1938r. – 4 z 17-tu.104 

Powodów tak dużej rotacji było wiele – np. kontynuacja studiów105, praca zawodowa 

najczęściej w charakterze urzędniczki bądź nauczycielki, w której obowiązywał 

sześciodniowy tydzień pracy. Do tego dochodziło wychowanie dzieci, prowadzenie domu, 

a czasem także kłopoty zdrowotne. Jednak rezygnacja z czasochłonnej funkcji komendantki 

chorągwi zwykle nie oznaczała całkowitej rezygnacji z działania w ZHP, a często wiązała się 

z obejmowaniem mniej absorbującej funkcji.106 

                                                 
96 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.54. 
97 Por. AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.4. 
98 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.58. 
99 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.107. 
100 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.167. 
101 Tamże, s.43-48. 
102 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.45. 
103 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.147. 
104 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.97. 
105 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.45. 
106 Tamże, s.48. 
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Problemy z organizacją Komendy Chorągwi występowały także z innych przyczyn – 

np. w Wołyńskiej Chorągwi Harcerek dwie pierwsze komendantki chorągwi były studentkami 

(jedna w Warszawie, druga w Wilnie), musiały pełnić swe funkcje dojeżdzajac do siedziby 

komendy chorągwi. Natomiast później Komenda Chorągwi musiała działać w mieście, gdzie 

kolejna komendantka była zatrudniona jako nauczycielka, a ta zmieniała niekiedy swoje 

miejsce pracy w czasie trwania kadencji.107 Te problemy organizacyjne były bardzo 

uciążliwe, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że członkinie komend najczęściej pełniły swe 

funkcje społecznie i poświęcały na nie znaczną część swego wolnego czasu. Obrazuje to 

zestawienie w tabeli nr 19 tygodniowych dyżurów w Komendzie Chorągwi Lwowskiej. 

 
Tabela 19. Godziny urzędowania  w Komendzie Żeńskiej Chorągwi Lwowskiej w 1936r. 

 

Funkcja Ilość dyżurów 
w tygodniu Długość dyżuru W sumie godzin 

w tygodniu 
komendantka 4 1,5 – 2 godz. 7 godz. 

sekretarka 6 1 – 3 godz. 24 godz. 
skarbniczka 3 1 – 2 godz. 5 godz. 

 
Źródło: Central'nij Deržavnij Istoričnij Arhiw Ukrainy m.L'wiw, Okręg Lwowski. Komenda  

Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.1 z 25 września 1936r., Fond 635.1/1, s.21-22. 
 

Jak pokazuje powyższe zestawienie, komendantka chorągwi spędzała na oficjalnych 

dyżurach w określonych godzinach urzędowania w sumie około jednego dodatkowego dnia 

roboczego w każdym tygodniu – do tego dochodziło jeszcze wiele innych czynności np. praca 

w terenie, wizytacje, spotkania, zbiórki, wyjazdy itd. Podobną cześć tygodnia – na dyżury 

w godzinach urzędowych – poświęcała dla organizacji skarbniczka, która w porównaniu 

do komendantki miała dużo mniej obowiązków do zrealizowania poza godzinami dyżurów. 

Najbardziej jednak obciążająca, pod względem poświęcenia czasu na formalne dyżury, była 

funkcja sekretarki komendy chorągwi, która pochłaniała dobę nieprzerwanej pracy 

tygodniowo, czyli ok. 3 dodatkowe dni robocze w tygodniu. 

Biuro Komendy Chorągwi Wołyńskiej w 1938r. czynne było codziennie 

(oprócz niedziel i świąt) w godzinach 8.00-13.20 i 17.00-19.00. Oznaczało to ponad 

40 godzin jednoosobowych dyżurów tygodniowo. Komenda Chorągwi liczyła wówczas 

siedem osób (komendant, sekretarz, kapelan, kierownik wydziału skarbowego i trzech innych 

instruktorów).108 Obciążenie więc dyżurami jej członków musiało być więc znaczne. 

                                                 
107 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.106-107. 
108 H. Styczyński, dz. cyt., s.207. 
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Podkreślić należy, że niemal wszystkie funkcje w chorągwiach były pełnione 

całkowicie społecznie. Wynagrodzenia za pracę nie dostawali drużynowi, komendanci 

hufców, szefowie referatów, a także komendanci i członkowie komend chorągwi. 

Nawet tak czasochłonne funkcje usługowo-administracyjne jak prowadzenie sekretariatu 

w komendzie chorągwi nie były wynagradzane finansowo.109 

Bieżąca działalność komend chorągwi była pokrywana ze składek członkowskich, 

dotacji Zarządów Oddziałów (Okręgów), a także z dochodów przedsiębiorstw harcerskich 

(np. szwalni) powoływanych przez komendy chorągwi. 110 

Rotacja członków komend hufców 

Znaczna rotacja występowała także wśród komendantów hufców, co pociągało za sobą 

czasami nawet zmianę struktury terenowej, w przypadkach kiedy na opuszczone funkcje 

brakowało odpowiedniej kadry. Przykładem może tu być Żeńska Chorągiew Lwowska, która 

do 1922r. posiadała 6 hufców, w latach 1922-1923r. – 12, w 1925r. – 7, w 1925-1926r. – 

ponownie 6, w 1928r. – 8,111 w 1931r. – 9, 1933r. – 13, w latach 1935-1938r. – 22-24, 

natomiast przed wybuchem II wojny światowej – 30 hufców.112 Oznacza to, że liczba hufców 

w tej chorągwi wahała się pomiędzy sześcioma a trzydziestoma. Tak duży rozstęp 

spowodowany był, przede wszystkim, decyzjami reorganizującymi strukturę terenową, które 

uzasadniał wzrost liczebnościowy. Wypływał także z innych czynników, o jakich pisze 

I. Kozimala, tj. zmniejszenia liczby drużyn poniżej wymaganej liczby jednostek w hufcu 

(czyli trzech) lub też z powodu rezygnacji hufcowej z pełnienia funkcji i braku następcy 

na to miejsce, co miało zdarzać się często, bowiem wiele hufcowych było z zawodu 

nauczycielkami, a to wiązało się ze służbowymi przenosinami do pracy w innej 

miejscowości.113  

W Organizacji Harcerzy sytuacja wyglądała podobnie. Główna Kwatera w 1936r. 

stwierdzała: „Tak jak w latach poprzednich, tak i w ostatnim okresie sprawozdawczym 1936r. 

— praca komend hufców jest często dorywcza. Przyczyny takiego stanu rzecz są:  

 przeciążenie hufcowych pracą zawodową i społeczną (nauczyciele, urzędnicy),  

                                                 
109 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.60. 
110 Tamże. 
111 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.54. 
112 Dane te należy traktować jako przybliżone, gdyż opracowane przez I. Kozimalę dane dotyczące żeńskich 

hufców Chorągwi Lwowskiej nie zawsze znajdują pełne potwierdzenie w źródłach – np. liczba hufców 
w 1936r. wg I. Kozimali wynosi 22 natomiast rozkazy Komendantki Chorągwi z tego roku mówią 
o 24 hufcach. Por. I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.279 oraz CPAHU, Okręg Lwowski. 
Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.2 z 24 październik 1936r., Fond 635.1/1, s.23. 

113 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.54. 
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 brak środków finansowych na pokrycie wydatków związanych z działalnością 

komend hufców  

 oraz niedostateczna ilość pracowników przygotowanych i zdolnych do prowadzenia 

prac w komendach hufców”.114 

Zgodzić się trzeba z I. Kozimalą, że zbyt częsta rotacja na funkcjach komendantów 

chorągwi i hufców, była utrudnieniem w rozwinięciu systematycznej pracy w terenie. 

Jak pisała hm. Janina Sokołowska – instruktorka GKŻ wizytująca środowisko lwowskie 

w 1930r. „siły kierownicze zapracowane tak, że nie może być mowy o ciągłości pracy”.115 

Jednak pozytywną stroną takiego zjawiska było stosunkowo małe spetryfikowanie struktury 

terenowej i ciągłe jej dostosowywanie do zmieniających się warunków i potrzeb kadry 

instruktorskiej. 

2.1.5 Organizacja wewnętrzna komend chorągwi 

Komendy chorągwi złożone były z referatów i wydziałów, których zadaniem, oprócz 

wdrażania rozwiązań systemowych, było często niesienie bezpośredniej pomocy drużynom, 

czy nawet poszczególnym harcerkom i harcerzom. Wydział Obozów Chorągwi Śląskiej 

udzielał np. pomocy w zwiedzaniu Katowic wycieczkom harcerskim z terenu chorągwi.116 

W niektórych komendach chorągwi komendanci sprawowali także jednocześnie funkcje 

kierownika wydziału programowego lub kształcenia starszyzny.117 

Przegląd funkcjonowania różnych funkcji i komórek organizacyjnych w wybranych 

chorągwiach przedstawia tabela nr 20. 

 

                                                 
114 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.133. 
115 [podaję za:] I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.47. 
116 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.66. 
117 Tamże, s.58. 
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Tabela 20. Potwierdzone funkcjonowanie komórek organizacyjnych wybranych komend chorągwi  
i związanych z nimi funkcji w latach 1920-1939. 

19
20

19
21

19
22

19
23

19
24

19
25

19
26

19
27

19
28

19
29

19
30

19
31

19
32

19
33

19
34

19
35

19
36

19
37

19
38

19
39

Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska

Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska
Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska
Krakowska Żeńska

Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska  

Krakowska Żeńska

Śląska Żeńska
Lwowska Żeńska  

Krakowska Żeńska

funkcja / referat / wydział / dział Chorągiew

skarbnik / sprawy finansowe

sekretariat (sektretarz / 
sekretarka), kierowniczka biura

przyboczny / przyboczna 
komendantki / komendanta

zastępca komendantki / 
komendanta

gospodarczy

organizacyjny / administracyjny

obozów / kolonii / kursów

kształcenia starszyzny / 
kszałcenia zastępowych

skarbowy

programowy

współpracy z zagranicą / spraw 
zagranicznych / zagraniczny

drużyn młodzieżowych / 
harcerskich / harcerek młodszych

Starszego Harcerstwa / 
starszoharcerski

wychowania fizycznego

zlotu / komendantka chorągwi 
zlotowej

zuchowy

propagandy / prasy

przysposobienia wojskowego / 
przysposobienia do obrony kraju

osobowy / personalny

 
Źródło: M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), Śląska Chorągiew Harcerek w okresie 

międzywojennym [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku 
w latach 1920-1945, Katowice 1985 oraz I. Kozimala, Lwowska Chorągiew Harcerek ZHP w latach 1911-1939, 

Przemyśl 2003 oraz M. I. Mileska, Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego  
w latach 1911-1939, Tom I, Kraków 2003, s.92-102 (oprac. własne). 
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Prezentowany poniżej schemat wewnętrznej organizacji Męskiej Komendy Chorągwi 

Śląskiej z 1930r. pokazuje jak bardzo rozbudowane zaplecze organizacyjne złożone 

ze współpracowników komendy mogło powstać dla zapewnienia wsparcia drużynom 

i społecznemu, siedmioosobowemu zarządowi regionalnemu. Istotny jest fakt, że struktura 

taka wspierała działalność 18-tu hufców Chorągwi, z których każdy gromadził od 3 do 17-tu 

jednostek organizacyjnych (średnio 8,7 drużyny na hufiec). Czyli  7-osobowa Komenda 

Chorągwi kierowała pracą 157 drużyn zrzeszonych w 18-tu hufcach przy pomocy ponad 40-

to osobowej grupy współpracowników działających w 7 wydziałach i w Honorowej Radzie 

Starszyzny.118 Zwrócić należy przy tym uwagę, że nie była to największa chorągiew w historii 

międzywojennego ZHP. Dla porównania Chorągiew Lwowska miała w 1936r. 24 hufce, w 

których działało 187 drużyn (średnio 7,8 drużyny na hufiec), a dodatkowo istniało jeszcze 10 

drużyn samodzielnych.119 W 1937r. w Chorągwi było 215 drużyn i 22 hufce (średnio 9,8 

drużyny na hufiec).120 Schemat nr 5 pokazuje w celach porównawczych organizację 

wewnętrzną z tego samego okresu Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek. 

 

                                                 
118 Dane dot. drużyn i hufców na rok 1931. Zob. W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.99-108. 
119 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.2 z 24 październik 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.23. 
120 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.6 z 20 listopada 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.31. 
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Schemat 4. Organizacja wewnętrzna Męskiej Komendy Chorągwi Śląskiej w 1930r.  
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Kierownik
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Źródło: W. Niderliński, W wolnej Polsce. Harcerstwo męskie w latach 1922-1939  
[w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku  

w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.96-98 (oprac. własne). 
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Schemat 5. Organizacja wewnętrzna Żeńskiej Komendy Chorągwi Wielkopolskiej w 1930r.  
 

Ścisła Komenda Chorągwi (6 osób)

Komendant Chorągwi

Dział Programowy

Referaty

Referat Odpraw i Kursów

Referat Starszoharcerski
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Referat Wychowania Fizycznego

Referat Propagandy i Prasy

osoba odp. za Dział Programowy osoba odp. za Dział Organizacyjny osoba odp. za Dział Administracyjny członkini komendy członkini komendy

Dział Organizacyjny

Referat Prowincji

Referat Hufca Poznańskiego

Referat Instruktorski

Referat Instruktorski Osobowy

Referat Prób i Sprawności
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Biblioteka

 
Źródło: D. Piotrowska-Szulczewska, Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912 – 31 sierpnia 1939r.  

Przyczynki – Materiały – Pogląd ogólny, Poznań 1992, s.94-95 (oprac. własne). 
 

Do 1938r. organizacja wewnętrzna Komendy Śląskiej Chorągwi Harcerzy ewaluowała 

i osiągnęła kształt przedstawiony na schemacie nr 6. W sumie w 1938r. działalo tam około 

45 członków komendy – w chorągwi złożonej z 33 hufców i 177 drużyn.121 W tym czasie 

inne komendy chorągwi harcerek i harcerzy miały analogiczną organizację wewnętrzną choć 

zwykle dużo bardziej uproszczoną, co przedstawiają schematy (nr 7 i 8) organizacji 

wewnętrznej Komend Chorągwi Gdańskiej Harcerzy i Wielkopolskiej Harcerek. 

 

                                                 
121 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.121. 
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Schemat 6. Organizacja wewnętrzna Komendy Chorągwi Śląskiej Harcerzy w 1938r.  
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 Źródło: W. Niderliński, W wolnej Polsce. Harcerstwo męskie w latach 1922-1939 
 [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku  

w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.119-121 (oprac. własne). 
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Schemat 7. Organizacja wewnętrzna Komendy Gdańskiej Chorągwi Harcerzy w 1937/38r.  
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Źródło: R. Woźniak, Harcerstwo polskie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939,  
Warszawa 1977, s.56-57 (oprac. własne). 

 
 
Schemat 8. Organizacja wewnętrzna Komendy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek w 1938r.  
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Źródło: D. Piotrowska-Szulczewska, Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912 – 31 sierpnia 1939r.  

Przyczynki – Materiały – Pogląd ogólny, Poznań 1992, s.194-195 (oprac. własne). 
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Stan zorganizowania poszczególnych komend chorągwi był więc mocno zróżnicowany. 

W 1934r. władze naczelne dość krytycznie oceniały organizację niektórych komend 

chorągwi: „obok silnie rozbudowanych i dobrze zorganizowanych komend, mamy nieliczne 

komendy, których praca spoczywa na barkach paru jednostek i w których trudno zatem 

mówić o racjonalnym podziale pracy i wystarczającej obsadzie najważniejszych nawet 

referatów”.122 Zebrania członkiń komend chorągwi odbywały się zwykle co  3-4 tygodnie.123  

W latach 1933-1934 ujednolicała się struktura wewnętrzna komend chorągwi 

i wyodrębniały się zwykle trzy obszary ich pracy:  

a) biuro, sprawy skarbowe i gospodarcze,  

b) sprawy organizacyjne i osobowe,  

c) sprawy wychowania harcerskiego prowadzone w kilku wydziałach lub referatach  

(np. kształcenia starszyzny, drużyn harcerzy, gromad zuchowych, zrzeszeń 

starszoharcerskich, obozów drużyn i zadań specjalnych).124 

GKH-y dążyła do ujednolicenia organizacji wewnętrznej Głównej Kwatery i stworzenia 

analogicznych struktur wewnętrznych komend chorągwi. Dopuszczała jednak zmiany 

„usprawiedliwione lokalnymi warunkami i możliwościami obsady personalnej”.125 

W 1935r. została stworzona sieć referentek i referentów zagranicznych 

w poszczególnych komendach chorągwi Organizacji Harcerek. Jak informowała Główna 

Kwatera — „w ten sposób do pracy zagranicznej zostały wciągnięte nawet poszczególne 

drużyny, nie mówiąc już o tym, że system ten pozwolił wyszukać w terenie szereg jednostek 

pożytecznie współpracujących z centralnymi władzami na odcinku zagranicznym”.126 

2.1.6 Organizacja wewnętrzna komend hufców 

W 1934r. GKH-y zauważała, że bardzo niewiele jest hufców, w których działały 

Referaty Drużyn Harcerskich, a na 271 hufców – 48 komend hufców nie posiadało 

namiestników grup metodycznych.127 W 1938r. we wszystkich hufcach czterech chorągwi 

byli namiestnicy. GKH-y zorganizowała w drugiej połowie lat trzydziestych 7 kursów 

namiestników (dwa w 1938r.).128 W 1938r. w OH-k przeprowadzono akcję tworzenia 

                                                 
122 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.18. 
123 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.251 i 257. 
124 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.18. 
125 Tamże. 
126 Tamże. 
127 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.21. 
128 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.122. 
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referatów zuchowych przy hufcach.129 W październiku zostały zorganizowane Inspektoraty 

Wędrowniczek i Starszych Harcerek.130 

Regulamin Hufca Harcerzy z 1936r. szczegółowo opisywał kompetencje i zadania 

hufcowego oraz podawał wzorcowy podział zadań w Komendzie Hufca, który uwzględniał 

następujące funkcje wraz z  ich opisami: przybocznego, sekretarza, referenta gospodarczo-

skarbowego, namiestnika zuchowego, referenta drużyn harcerzy, referenta kręgów 

starszoharcerskich, referenta wychowania fizycznego i obozownictwa, komendanta 

harcerskich oddziałów przysposobienia wojskowego.131 

Organizacja wewnętrzna komend hufców była często analogiczna do chorągwianej 

w wyniku powołania odpowiednich komórek tych samych pionów zadaniowych, 

ale lokalnego szczebla. Tak więc np. Komenda Hufca Jarosław podzielona była na trzy 

referaty: zuchowy, przysposobienia wojskowego oraz administracyjny. Dodatkowo 

komendantka tego hufca oprócz działalności administracyjno-organizacyjnej prowadziła 

hufcowy zastęp zastępowych.132 

Rolą namiestników (wcześniej referentów) było, w przypadku np. namiestników 

zuchowych, koordynowanie pracy drużyn podległego im pionu wiekowego, zwoływanie 

i prowadzenie spotkań drużynowych, organizowanie szkoleń lub przekazywanie informacji 

o organizowanych przez chorągiew, lub główną kwaterę, kursach wodzów gromad 

zuchowych.133 Namiestnicy musieli być dobrze przygotowani do swoich funkcji. 

Za M. Jarosińską można podać przykład rzeszowskiego hufca harcerek, w którym 

namiestniczka zuchowa miała ukończone wakacyjne szkolenia w Szkole Instruktorskiej 

na Buczu i na ogólnopolskim obozie w Mariampolu.134 

Potrzeba ustalenia zakresu kompetencji, zależności i wymagań dla poszczególnych 

funkcji przejawiała się w postulatach Naczelnictwa, którego członkowie wyrażali 

przekonanie, że organizacja wewnętrzna hufców i chorągwi winna być oparta 

na wewnętrznym podziale zadań, wśród odpowiednio przygotowanych do ich realizacji osób 

oraz jasnym ustaleniu wspólnych płaszczyzn działania. Zachowanie tych zasad 

                                                 
129 Tamże, s.229. 
130 Tamże, s.231. 
131 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.82. 
132 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.167. 
133 Zadania referentki i namiestniczki gromad zuchowych w Hufcu Harcerek w Rzeszowie w 1936r.  

[podaję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.103. 
134 Tamże. 
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i funkcjonowanie form organizacyjnych ruchu harcerskiego miało nie tylko nie stwarzać 

barier dla oddolnej inicjatywy programowej drużyn, ale wręcz pozwalać na jej rozwój. 135 

2.2. Okręgi (Oddziały) i obwody 

W latach 1920-1936 większe terenowe jednostki organizacyjne zwano „Oddziałami”. 

Po uchwaleniu nowego statutu, przekształciły się one w nowe „Okręgi ZHP”. Oddziały 

i Okręgi miały osobowość prawną. Kompetencje przyznane Zarządom Oddziałów związane 

były przede wszystkim z budowaniem poparcia społecznego i zaplecza materialnego 

dla rozwoju ruchu harcerskiego.  

Okręgi w latach 1916-24 obejmowały drużyny, hufce, obwody, działające 

na określonym terenie. W marcu 1917r. koedukacyjne dotąd okręgi rozdzielono na męskie 

i żeńskie, podległe głównym kwaterom. Po reorganizacji ZHP na podstawie ogólnego 

regulaminu wewnętrznego z 27 stycznia 1921r. okręgi zostały przemianowane na chorągwie, 

grupujące hufce męskie i żeńskie.136 

Obwody były w latach 1917-25 terenową jednostką struktury organizacyjnej ZHP 

będącą odpowiednikiem późniejszych hufców. Funkcjonowały one w ramach okręgu lub 

samodzielnie, jeśli utworzenie okręgu nie było niemożliwe. W latach 1936-39 obwody były 

jednostkami struktury organizacyjnej o zasięgu powiatu lub kilku powiatów, na których 

terenie działały hufce harcerek i harcerzy oraz koła przyjaciół harcerstwa.137 Obwody 

wchodziły wówczas w skład nowych Okręgów.  

W okresie międzywojennym działały w ZHP następujące Okręgi (Oddziały) ZHP: 

1) Białostocki  (od 1923r.), 

2) Gdański  (od 1934r.), 

3) Kielecki  (od 1924r.), 

4) Krakowski  (od 1920r.), 

5) Lubelski  (od 1929r.), 

6) Lwowski  (od 1920r.), 

7) Łódzki  (od 1921r.), 

8) Mazowiecki  (od 1932r.), 

9) Płocki  (od 1923 do 1931r.), 

10) Poleski  (wcześniej Brzeski, od 1923r.), 

                                                 
135 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.109-11 
136 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.309. 
137 Tamże, s.295. 
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11) Pomorski  (wcześniej Toruński, od 1924r.), 

12) Radomski  (od 1924r.), 

13) Śląski  (wcześniej Katowicki, od 1924r.), 

14) Warszawski  (od 1921r.), 

15) Wielkopolski  (wcześniej Poznański, od 1920r.), 

16) Wileński  (od 1921r.), 

17) Włocławski (od 1923 do 1931r.), 

18) Wołyński  (od 1923r.), 

19) Zagłębiowski   (wcześniej Sosnowiecki – od 1923r. do 1932r.).138 

Oddziały 

Statutem z 1920r. dopuszczono możliwość tworzenia za zgodą Naczelnictwa, struktur 

terenowych ZHP zwanych „oddziałami”. Oddział mogło utworzyć przynajmniej 10 członków 

czynnych i współdziałających, którzy wybierali zarząd oddziału. Prawa i obowiązki oddziału 

określał regulamin przyjęty przez NRH.139 

Statut z 1923r. zwiększał liczbę potrzebnych członków do 100, przy czym podkreślał 

w paragrafie 26 zasadę, że oddziały ZHP korzystają z wewnętrznej autonomii w granicach 

regulaminu przyjętego przez NRH.140 Wtedy też zaczęto delegować część kompetencji 

zarządzania organizacją do Zarządów Oddziałów. We wnioskach pokonferencyjnych z 1923r. 

znalazł się zapis: „konferencja uważa, że sytuacja obecna i przyszłość Harcerstwa wymagają: 

odciążenia władz centralnych od bieżących spraw organizacyjnych i administracyjnych, które 

w myśl statutu i ogólnego regulaminu powinny być załatwiane w przeważającej części przez 

Zarządy Oddziałów”.141 

Pojawiły się także opinie krytykujące funkcjonowanie ówczesnych struktur 

organizacyjnych i wysuwające dosyć odważne pomysły na reorganizację ZHP, idące 

w kierunku większej federacyjności struktur. Pisał o tym S. Sedlaczek w 1925r. – „zamiast 

dzisiejszych Oddziałów, obejmujących duże obszary, tworzyć oddziały małe, miejscowe, 

powiatowe. Wtedy trzeba by utworzyć organ okręgowy (wojewódzki) spełniający rolę 

dzisiejszych zarządów oddziałów [...] Oddziały dla prawidłowego działania muszą uzyskać 

osobowość prawną. [...] Oddziały rozumiejące i spełniające obowiązki, zarówno wobec 

drużyn, jak i ogólnozwiązkowe, należą do wyjątków. Nie wszystko tłumaczy ciężki stan 
                                                 

138 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.312, 321 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.297  
oraz MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.8. 

139 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.24. 
140 Tamże, s.32. 
141 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.12. 
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ekonomiczny Polski i brak ludzi do pracy społecznej. Należy uprościć organizację 

wewnętrzną ZO, rozszerzyć kompetencje komendantów (komendantek) chorągwi, odciążając 

prezesów od czynności połączonych mianowaniami, spisem drużyn itp.”.142 

Podwójna struktura organizacyjna powodowała spory kompetencyjne na linii komendy 

chorągwi – zarządy oddziałów oraz utrudniała nieraz znacznie pracę podstawowych jednostek 

organizacyjnych. W 1929r. GKM przeprowadziła Ankietę w sprawie obecnego stanu ZHP 

i programu na przyszłość.143 Jedna z odpowiedzi na nią brzmiała następująco: 

„[...] kompetencje wzajemne Zarządu Oddziału i Komend Chorągwi zbyt 

są nie rozgraniczone, by współpraca była łatwa. [...] trzeba niezwykle dobrej woli, 

albo wybitnej harcerskie chytrości, aby wyjść cało z labiryntu tej podwójnej władzy”.144 

W 1930r. na Zjeździe Nadzwyczajnym następuje przyjęcie Statutu, który przekazuje 

znaczne uprawnienia na Zarządy Oddziałów, dając przede wszystkim Oddziałom 

samodzielność w ramach własnej, ale nie obligatoryjnej osobowości prawnej. Paragraf 

41 Statutu stwierdzał: „[...] Zarządy Oddziałów mogą stanowić samodzielną jednostkę prawną 

tam, gdzie miejscowe, obowiązujące ustawy na to zezwalają, i wówczas Zarząd Oddziału 

winien działać na zasadzie specjalnego, przez Walne Zgromadzenie ZHP przyjętego, 

dodatkowego regulaminu, w którym Zarząd Oddziału będzie przewidziany jako oddzielna 

jednostka prawna, należycie jednak związana z całością Związku. Zarząd Oddziału jako 

samodzielna jednostka prawna może zalegalizować się u władz na zasadach przyjętych przez 

Walne Zgromadzenie ZHP i może posiadać własny majątek, nabywać i zbywać 

nieruchomości, zawierać umowy, obciążające majątek jedynie danego oddziału.”145 

Do zadań Zarządu Oddziału należało: 

 „koordynowanie pracy harcerskiej w stosunku do miejscowego społeczeństwa 

i władz, szczególnie w zakresie reprezentacji i propagandy, 

 czynne współdziałanie z komendami chorągwi w krzewieniu i rozbudowie życia 

harcerskiego, 

 jednanie przyjaciół dla ruchu harcerskiego, między innymi przez zakładanie 

Kół Przyjaciół, 

 praca w kierunku zapewniania Harcerstwu na swym terenie podstaw materialnych, 

                                                 
142 S. Sedlaczek, W sprawie organizacji Harcerstwa [w:] „Harcmistrz”, grudzień 1925, nr 12, s.132-133. 
143 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.17. 
144 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.45. 
145 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.209. 
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 wykonanie uchwalonych przez Zjazd Oddziału budżetów dla Zarządu Oddziału 

i Komend Chorągwi, 

 współdziałanie z Komendami Chorągwi w usprawnieniu gospodarki finansowej 

w Komendach Chorągwi, drużynach i instytucjach harcerskich na terenie Zarządu 

Oddziału, 

 omawianie działalności harcerstwa na swoim terenie z własnej inicjatywy 

lub na skutek wysłuchanych periodycznych sprawozdań Komendantek 

i Komendantów Chorągwi, 

 nadzór nad działalnością KPH i decyzje o likwidacji KPH.”146 

Statut z 1932r. jako warunek konieczny utworzenia oddziału wymieniał działanie 

na jego terenie przynajmniej 100 członków czynnych i współdziałających. Szczegóły 

działania określał regulamin przyjęty przez NRH. 

Obwody 

W kolejnych latach „struktura wspierająca” lokalnych oddziałów terenowych ulegała 

dalszym przemianom i została rozbudowana do dwuszczeblowej – składającej się z obwodów 

i okręgów. Od 1934r. obwody pokrywały się terenem z powiatami administracyjnymi, 

a okręgi zasadniczo odpowiadały województwom.147 

Na czele Obwodu stał Zarząd w skład którego wchodzili: obwodowy kierownik KPH, 

komendant hufca i komendantka hufca. Jeśli istniało kilka hufców na terenie obwodu 

wówczas komendant chorągwi w porozumieniu z Zarządem Okręgu wyznaczał reprezentanta 

spośród hufcowych. Dodatkowo w skład Zarządu wchodzili: delegat Inspektora Szkolnego 

i Powiatowy Komendant Przysposobienia Wojskowego (PW).148 

Zarząd Obwodu miał kompetencje głównie reprezentacyjne (kontakty zewnętrzne), 

oraz zajmował się pozyskiwaniem funduszy. Pracę Zarządu Obwodu kontrolował Zarząd 

Okręgu.149 

Okręgi 

Obwody z terenu województwa tworzyły Okręgi, które były regionalnymi organami 

o charakterze samorządowym, dysponującymi własnymi odpowiednikami władz centralnych 

ZHP: Zjazdem Okręgu, Zarządem Okręgu, Komisją Rewizyjną i Sądem Harcerskim.150 

                                                 
146 Tamże, s.209-210. 
147 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.320-321. 
148 Tamże, s.320. 
149 Tamże, s.321. 
150 Tamże. 
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Zarządy Okręgów były definiowane jako władze organizacyjne, a zarazem organy 

o charakterze „koordynującym i opiekuńczym”. Do ich celów należało: 

 koordynacja prac komend chorągwi i Zarządu, poprzez omawianie planów 

i rezultatów podejmowanych działań, 

 reprezentowanie Okręgu wobec władz i społeczeństwa oraz promocja ruchu 

harcerskiego, 

 pozyskiwanie funduszy na potrzeby Okręgu, 

 prowadzenie prac w KPH za pośrednictwem okręgowych Kierowników KPH, 

 podejmowanie takich przedsięwzięć, jak: budowa domów harcerskich, stanic, itp.151 

Według sprawozdania NRH w latach trzydziestych funkcjonowało 15 następujących 

okręgów: Białostocki, Kielecki, Krakowski, Lubelski, Lwowski, Łódzki, Mazowiecki, 

Poleski, Pomorski, Radomski, Śląski, Warszawski, Wielkopolski, Wileński i Wołyński.152 

W oparciu o Statut z 1934r. funkcjonował również, od marca 1935r., Zarząd Okręgu ZHP 

w Wolnym Mieście Gdańsku.153 

W Zjeździe Okręgu brali udział: 

 komendanci hufców, 

 harcmistrzowie, działacze, pełnoletni podharcmistrzowie, o ile wywiązali się 

z obowiązków organizacyjnych, 

 kierownicy lub zastępcy kierowników zarejestrowanych zrzeszeń 

starszoharcerskich, 

 członkowie Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Harcerskiego, 

 Komendant i Komendantka Chorągwi,  

 przewodniczący Zarządów Obwodów oraz obwodowi kierownicy KPH.154 

Zjazd Okręgu odbywał się co roku.155 W Zjazdach Okręgów brali udział delegaci 

Naczelnictwa. W 1938r. uczestniczyli oni w 15 z 16 zjazdów.156 

Zarząd Okręgu składał się z 9-18 osób wybranych przez Zjazd Okręgu spośród 

pełnoletnich przedstawicieli Związku – w składzie Zarządu mogli się więc znaleźć także 

                                                 
151 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.313. 
152 Tamże, s.331-333. 
153 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.83. 
154 Statut zastrzegał jednak, że jeśli ilość uprawnionych do udziału z pierwszych czterech grup przekroczy 

300 osób wówczas będą oni brać udział w Zjeździe poprzez swoich delegatów.  
Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.321-322 

155 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.83. 
156 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.315. 
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ludzie młodzi będący przedstawicielami zrzeszeń starszoharcerskich.157 Kadencja Zarządu 

trwała 3 lata. Co roku ustępowała trzecia część członków Zarządu według starszeństwa 

wyboru, co zapewniało z kolei odpowiednią rotację składu Zarządu.158 W skład Zarządu 

wchodzili ponadto: Komendant i Komendantka Chorągwi, Kapelan Okręgu oraz po jednym 

przedstawicielu Kuratora Okręgu Szkolnego i Okręgowego Urzędu WFiPW.159 

Do zadań Zarządu należało: wspieranie harcerstwa, reprezentowanie go na zewnątrz 

organizacji, organizowanie KPH oraz kontrola gospodarki finansowej wszystkich jednostek 

harcerskich z terenu okręgu, z wyjątkiem jednostek centralnych. Zarząd sprawował także 

kontrolę nad Zarządami Obwodów oraz KPH.160 Nowy Statut rozszerzał kompetencje 

Zarządów Okręgów w stosunku do KPH. Do czasu uchwalenia Statutu w 1934r. sprawy KPH 

pozostawały w gestii Wydziału KPH Naczelnictwa ZHP. Nowy Statut przekazywał 

te kompetencje całkowicie Zarządom Okręgów.161 

Zarząd miał możliwość ograniczonej kooptacji członków oraz wyłaniał ze swego grona 

prezydium w składzie: przewodniczący, 1-2 wiceprzewodniczących, sekretarz, skarbnik, 

Komendant i Komendantka Chorągwi oraz okręgowy kierownik KPH. Prezydium zbierało się 

przynajmniej raz na miesiąc, a plenarne zebranie przynajmniej 3 razy w roku, lub na żądanie 

1/3 członków albo polecenie Naczelnictwa ZHP.162 

Statut z 1936r. definiował zadania Zarządów Okręgu jako: 

 „pomoc moralna i materialna dla jednostek organizacyjnych i propaganda 

harcerstwa, 

 reprezentacja oraz koordynowanie wystąpień harcerskich na terenie okręgu, 

 kontrola działalności zarządu obwodów, 

 organizowanie kół przyjaciół i nadawanie kierunku ich działalności oraz 

rozwiązywanie tych kół, 

 wybór kapelana okręgu, 

 kontrola gospodarki finansowej wszystkich jednostek harcerskich na terenie okręgu 

z wyjątkiem jednostek centralnych”.163  

                                                 
157 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.322. 
158 Tamże. 
159 Tamże. 
160Tamże, s.323. 
161 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.84. 
162 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.322. 
163 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.28-29. 
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Działalność Zarządów Okręgów 

Zakres działalności Zarządów Okręgów był bardzo różnorodny, np.: 

W Okręgów Wielkopolskim corocznie były zwoływane konferencje delegatów KPH 

i Zarządów Okręgu. Organizowano specjalne kursy dla działaczy KPH (dwa w 1938r.). 

Opracowano regulamin wewnętrzny Zarządu Okręgu.164 Przy ZO działała również Komisja 

Historyczna opracowująca historię harcerstwa wielkopolskiego z czasów walk 

o niepodległość.165 ZO wydawał specjalny biuletyn dla KPH, przeprowadzał wizytacje KPH, 

z jego inicjatywy też została wprowadzona książka kasowa dla KPH, wydana przez KDH 

w Poznaniu.166 

W Zarządzie Okręgu Śląskiego istniały następujące komórki organizacyjne: Wydział 

KPH, Wydział Obozów i Wycieczek, Komisja Społeczna, Komisja Statutowo-Prawna, 

Komisja Składnicy Harcerskiej, Komisja Osobowa, Komisja Budowy Domu Harcerskiego. 

Zarząd popierał starania drużyn o pozyskanie własnych boisk sportowych i budowę domów 

harcerskich w Bielsku, Cieszynie, Rudzie Śląskiej. Na terenie Okręgu Śląskiego działało 

w 1938r. 134 KPH z 8 626 członkami.167 

Zarząd Okręgu Pomorskiego czynił starania o uzyskanie własnych terenów 

nad morzem i nad. jez. Charzykowskim. Na terenie Okręgu działało w 1938r. 9 Zarządów 

Obwodów i 80 KPH. Majątek na dzień 31 grudnia 1938r. wynosił 17 028 zł.168 

Na terenie Okręgu Poleskiego istniało w 1938r. 24 KPH. Do 1939r. zarządy obwodów 

istniały tylko formalnie i nie miały wpływu na aktywność hufców i KPH.169 

Zarząd Okręgu Mazowieckiego miał siedzibę w Warszawie co sprawiało trudności 

w pozyskaniu osób do pracy w ZO.170 Prawie wszystkie drużyny w Okręgu objęte były 

opieką KPH, jednak wiele KPH nie utrzymywało łączności organizacyjnej z ZO.171 

W Zarządzie Okręgu Lwowskiego działały, oprócz Prezydium, komisje: programowo-

organizacyjna, finansowo-gospodarcza i KPH.172 ZO zorganizował działalność siedmiu 

Obwodów, opiekował się wydawnictwem „Skaut”, organizował Zjazd Walny w 1936r., 

coroczne omawiał sprawozdania i plany pracy obu komend chorągwi, opracował wewnętrzny 

                                                 
164 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.328. 
165 Tamże. 
166 Tamże, s.314. 
167 Tamże, s.325. 
168 Tamże, s.324. 
169 Tamże, s.323. 
170 Tamże, s.321. 
171 Tamże, s.322. 
172 Tamże, s.320. 
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regulamin ZO, sekretariatu, komisji rewizyjnej i innych. Organizował własne imprezy 

dochodowe.173 

Zarząd Okręgu Lubelskiego odbył w 1938r. 9 plenarnych posiedzeń.174 Powołał 

w tym czasie: Komisję KPH, Komisję „Kuźnicy” i Spraw Starszoharcerskich, Komisję 

Odznaczeniową, Komisję Wydawnictw i Komisję Pośrednictwa Pracy.175 Zwoływał zebrania 

przewodniczących KPH oraz wysyłał swoich delegatów z referatami na zebrania Kół.176 

Zarząd Okręgu Krakowskiego zreorganizował Okręg i powołał 18 Obwodów. Przyjęto 

też dwuletni plan pracy.177 W listopadzie 1937 odbył się I Zjazd Przewodniczących Zarządów 

Obwodów i Hufcowych.178 

Prezydium Zarządu Okręgu Gdańskiego zbierało się raz w tygodniu. Organizowano 

raz w miesiącu zebrania przewodniczących KPH pod przewodnictwem Okręgowego 

Kierownika KPH i przy udziale Komendanta i Komendantki Chorągwi.179 

W Okręgu Białostockim w 1938r. zwiększono czterokrotnie liczbę kół i członków 

KPH.180 Zorganizowano w 4 powiatach Obwody, uchwalono regulamin KPH. Zarząd Okręgu 

przyczynił się do pozyskania wysokich subwencji od władz samorządowych, które wspierały 

bezpośrednio KPH i umożliwiały zaopatrzenie drużyn w ekwipunek obozowy.181 

W Okręgu Warszawskim organizowano specjalne kursy i zebrania dyskusyjne 

dla KPH.182 W tym Okręgu, zorganizowane przy Hufcach KPH często pełniły rolę Zarządów 

Obwodów.183 

W Okręgu Radomskim powołano Zarządy Obwodów, KPH i Grona Przyjaciół 

oraz opracowano dla nich specjalne regulaminy.184 

Zarząd Okręgu Lubelskiego opracował kartotekę zarejestrowanych KPH 

oraz przygotował wnioski o mianowanie działaczami kilkunastu osób z Okręgu.185 Tworzono 

Obwody i powiatowe KPH.186 

                                                 
173 Tamże. 
174 Tamże, s.319. 
175 Tamże. 
176 Tamże. 
177 Tamże, s.317. 
178 Tamże, s.318. 
179 Tamże, s.316. 
180 Tamże, s.315. 
181 Tamże, s.316. 
182 Tamże, s.327. 
183 Tamże. 
184 Tamże, s.324. 
185 Tamże, s.319. 
186 Tamże, s.318. 
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2.3. Koła Przyjaciół Harcerstwa   

KPH według Statutu ZHP 

Poprzednikami Kół Przyjaciół Harcerstwa były tzw. „patronaty” albo „opieki”. 

„Opieka” była – jak pisze A. Wasilewski – strukturą pośrednią między Kołem Przyjaciół 

Harcerstwa, a Zarządem Okręgu. Do 1919r. działała np. „Opieka wileńska”, której zadaniem 

było „sprawowanie opieki nad młodzieżą skautową przez grono osób ze starszego 

społeczeństwa, zainteresowanego skautingiem”.187 

Możliwość organizowania Kół Przyjaciół Harcerstwa stwarzał już Statut z 1920r. 

Rozwinięto ją w Statucie z 1923r., którego paragraf 28 stanowił: „Celem moralnego 

i materialnego popierania ruchu harcerskiego oraz w celu jednania opinii publicznej dla spraw 

Harcerstwa organizuje się Koła Przyjaciół Harcerstwa”. Koła mogły powstawać 

przy drużynach, hufcach, lub jedno koło dla całej miejscowości za zgodą odpowiedniego 

oddziału.188 Działalność kół normowana była przez regulamin NRH.189 

Zasady uczestnictwa z prawem głosu w Zjazdach Walnych dla członków KPH 

były podobne jak dla członków Zrzeszeń Starszoharcerskich. Istotną różnicą istniejącą 

w Statucie z 1932r. było to, że KPH z liczbą większą niż 25 członków mogły wysłać zawsze 

jednego delegata, koła o mniejszej liczbie członków, mogły łącznie wysłać wspólnego 

delegata, ale jeśli koło miało więcej niż 100 członków, mogło wysłać dwóch delegatów 

i to tylko jeśli opiekowało się więcej niż jedną drużyną.190  

Statut z 1934r. bardziej szczegółowo regulował działalność KPH. Organizacja 

przyjaciół harcerstwa obejmowała działaczy nie pełniących służby w organizacji harcerzy 

lub harcerek, członków współdziałających i członków popierających. KPH mogły 

współdziałać z jednostkami harcerskimi lub realizować cele ZHP samodzielnie. 191 

KPH musiało się składać z minimum 20 członków – działaczy lub współdziałających 

(w wyjątkowych przypadkach z 10). Władzami KPH były: Walne Zebranie Koła, Zarząd 

Koła i Komisja Rewizyjna. Zasady działania tych władz regulowały odpowiednie paragrafy 

Statutu oraz regulacje wewnętrzne. Zwrócić uwagę należy, że paragraf 29 Statutu zapewniał 

w Zarządzie Koła miejsca dla opiekunów i kierowników jednostek organizacyjnych, 

                                                 
187 A. Wasilewski, dz. cyt., s.2-7 [maszynopis w Bibliotece GK ZHP]  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.70. 
188 Statut z 1930r. dopuszczał również tworzenie KPH przy pewnym, określonym przez Zarząd Oddziału terenie, 

lub przy innych instytucjach harcerskich. Zob. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego 
uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., sygn. 355, s.210. 

189 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.32. 
190 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.232. 
191 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.319. 
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z którymi współdziałało dane koło.192 Koła mogły działać przy drużynach lub hufcach i liczyć 

nawet kilkaset członków.193  

Do zadań Zarządu należało „gromadzenie funduszy na rzecz Związku, zwłaszcza 

drużyn i gromad miejscowych, nie tylko w drodze ściągania wpisowego i składek, ale i drogą 

imprez dochodowych”.194  

Zarząd Koła mógł być, zgodnie z paragrafem 30 Statutu, w każdej chwili zawieszony 

w czynnościach przez władze wyższe (np. Zarząd Okręgu). Wówczas wszystkie czynności 

przejmował delegat wyznaczony przez Zarząd Okręgu.195 Pozwalało to podjąć 

natychmiastową reakcję przy stwierdzeniu działania na szkodę Związku. 

Pracą KPH na terenie obwodu koordynował obwodowy kierownik KPH, wybierany 

co roku przez przewodniczących wszystkich KPH i zatwierdzony przez Zarząd Okręgu. Pracą 

KPH na terenie okręgu kierował okręgowy kierownik KPH powoływany przez Zarząd 

Okręgu ze swego grona.196 

O roli KPH pisano w sprawozdaniu władz naczelnych w 1938r. następująco: 

„Harcerstwo w miarę rozwoju ruchu i krystalizowaniu się form organizacyjnych wytworzyło 

zespoły grupujące starszych, niekierujących bezpośrednio pracą młodzieży lecz opiekujących 

się nią. Przed tymi zespołami rozwijają się coraz to szersze zadania, które wzrastają wraz 

ze stopniem organizacyjnym, na którym się je realizuje. W ścisłej łączności z pracą drużyn 

i innych jednostek organizacyjnych harcerek i harcerzy pozostaje działalność kół przyjaciół, 

które starają się umożliwić realizację zamierzeń młodzieży, gdy przekraczają jej siły. 

Równocześnie koła stanowią platformę zetknięcia się rodziców, nauczycieli, kapelanów 

i młodzieży. Większość kół subwencjonuje w pierwszym rzędzie akcję obozową i ułatwia 

jej organizację. Niektóre koła wychodzą jednak poza krąg zadań, związanych z normalną 

pracą drużyn i podejmują szersze akcje np. budowę domów i stanic”.197 

2.4. Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość  

Obok KPH istniały jeszcze Koła i tzw. Grona Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość 

(HzCWoN), które działały w ZHP na podstawie odrębnego regulaminu. Miały one na celu: 

 „utrzymanie wśród członków ścisłej wspólnoty ideowej i ducha koleżeństwa, 

 zachowanie żywej tradycji patriotyzmu i ducha rycerskiego (żołnierskiego) [...], 
                                                 

192 Tamże. 
193 W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
194 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.320. 
195 Tamże. 
196 Tamże. 
197 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.311. 
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 czynne propagowanie ideowych zadań harcerstwa w społeczeństwie, 

 zbieranie materiałów historycznych [...] i publikowanie tych materiałów”.198 

Na I Walnym Zebraniu Koła Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość 22 stycznia 

1936r. Przewodniczącym Zarządu Głównego został H. Bagiński.199 Lwowskie Koło Harcerzy 

z Czasów Walk o Niepodległość skupiało w swoich szeregach około 900 członków.200 

Rola Kół HzCWoN w ZHP nie była w pełni zrozumiała. Koła gromadziły najstarsze 

roczniki pokoleń związanych z harcerstwem, ale już wówczas były to osoby, które nie 

musiały prowadzić pracy wychowawczej w Organizacji Harcerzy, ani działalności 

wspierającej w KPH. W praktyce zadaniem Kół HzCWoN stawało się więc, przede 

wszystkim, tworzenie grup towarzyskich z najstarszych osób o harcerskiej przeszłości. 

Taki stan rzeczy próbowano zmienić. Działania w tym kierunku podejmowała sama 

Komisja Główna Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, która w swym komunikacje 

z września 1938r. pisała:  

„[...] Tylko nieliczna grupa członków Kół może wziąć udział w bezpośredniej pracy 

wychowawczej [...] pozostawanie z dala od pracy harcerskiej reszty druhów, 

jak i równocześnie ustawiczne, metodyczne ulepszanie tej pracy, stanowią poważną 

przeszkodę w nawiązywaniu czynnej działalności na tym odcinku. Wątpliwość 

jej ewentualnych wyników przemawia raczej za angażowaniem twórczych sił Harcerzy 

z Czasów Walk o Niepodległość do tych prac w organizacji ZHP, które lepiej odpowiadają 

ich rzeczywistym możliwościom, mianowicie do pracy w Kołach Przyjaciół Harcerstwa 

oraz w zarządach na wszystkich szczeblach organizacji [...] najodpowiedniejszymi pracami 

dla druhów pragnących czynnie działać na terenie drużyn, są prace na stanowisku opiekunów 

drużyn oraz w zakresie fachowej, technicznej pomocy dla drużyny na stanowisku lekarza, 

buchaltera, gospodarza, pomoc w zorganizowaniu gospodarki drużyny itp. [...] Druhowie 

zgłaszający się do tych prac winni przed ich objęciem przejść odpowiednie przeszkolenie, 

mające na celu zbliżenie ich do rzeczywistych warunków pracy w drużynach w chwili 

obecnej [...] Dawni harcerze starać się powinni o to, by traktowani byli przez młodzież 

harcerską raczej jako jej starsi i doświadczeni życiowo towarzysze i przyjaciele, 

niż opiekunowie albo mentorzy czy kontrolerzy [...]”.201 

                                                 
198 Regulamin Kół Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość [w:] „Wiadomości Urzędowe”, nr 2,  

luty 1936, s.16-17 [podaję za:] T. Sikorski, Harcerskie odznaki..., dz. cyt., s.37-40. 
199 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.295-296. 
200 Tamże, s.313-314. 
201 Komunikat Komicji Głównej Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość nr 5/38 z 22 września 1938r. 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.142. 
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3. Jednostki organizacyjne pionów metodycznych  

i ich reprezentacje w strukturze organizacyjnej 

1.1. Drużyny harcerskie 

Drużynę definiował Statut ZHP zatwierdzony przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 

w 1923r. („Dziennik Ustaw” z 24 czerwca 1924r.). Według niego „podstawowym elementem 

zbiorowym organizacyjnym ZHP jest drużyna złożona z co najmniej 2, najwyżej 4 zastępów 

po 6-8 harcerek-harcerzy. Drużyna stanowi zasadniczy ośrodek organizacyjny, wychowawczy 

i posiada w zakresie swych zadań wychowawczych samodzielność. Przepisy ogólne 

obowiązujące wszystkie drużyny mają jedynie na celu ułatwienie pracy i nadanie 

jej jednolitego kierunku ogólnego, ale nie zawierają szczegółów krępujących zdrową 

inicjatywę drużynowego. Również władze harcerskie nie powinny wkraczać zbyt głęboko 

w wewnętrzne życie drużyny, o ile ono biegnie normalnie, zgodnie z zasadami ideologii 

i metodyki harcerskiej”.202 Statut z 1936r. zmieniał definicję drużyny, pisząc o „zasadniczo 

czterech zastępach po 6-10 członków”.203 

Wymagania dla drużyn żeńskich opracowane na konferencji w Sromowcach w 1926r. 

były następujące: 

„a) drużynowa przeszła próbę na drużynową,  

b) drużyna pracuje systemem zastępowym,  

c) drużyna przedstawi program pracy, oparty na ideologii harcerskiej i znajomości 

metod,  

d) nadeśle do Komendy Chorągwi sprawozdanie i wykaz członków drużyny,  

e) drużyna prenumeruje jedno z pism harcerskich dla młodzieży i „Harcmistrza” 

dla instruktorów. 

W okresie poprzedzającym przyjęcie drużyna stanowi jednostkę przygotowawczą”.204 

Początkowo powoływanie i rozwiązywanie drużyn leżało w gestii Naczelnictwa ZHP205 

— drużyny przyjmowane mogły być do ZHP tylko przez Naczelnictwo Związku na wniosek 

Komendy Chorągwi z opinią Zarządu Oddziału.206 

                                                 
202 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.29-30. 
203 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.17. 
204 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.62. 
205 Rozkaz NZHP L.5 z 17 lutego 1926r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1926, nr 3, s.4. 
206 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.62. 
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W 1937r. Zjazd Walny polecił zmienić NRH Regulamin wewnętrzny w ten sposób, by 

przyjmowanie i rozwiązywanie drużyn należało do kompetencji komend chorągwi, a nie 

Głównych Kwater, którym pozostawiano to prawo jedynie w stosunku do tych drużyn, które 

nie podlegają żadnej komendzie chorągwi.207 

Naczelnikowi pozostawiono jednak te kompetencje w przypadku, gdy drużyna 

posiadała własny sztandar – wówczas drużynę mógł rozwiązać tylko Naczelnik na wniosek 

komendanta chorągwi. Komendant hufca nie mógł rozwiązać drużyny, ale Regulamin drużyny 

zuchów, harcerzy i skautów wprowadzony rozkazem Naczelnika w 1938r.  dopuszczał 

możliwość jej zawieszenia przez komendanta hufca, który musiał o tym wówczas 

zameldować komendantowi chorągwi i zabezpieczyć inwentarz drużyny. Komendant 

Chorągwi mógł drużynę rozwiązać na wniosek komendanta hufca lub z własnej inicjatywy. 

Powodem rozwiązania drużyny mogło być: brak lub obniżenie poziomu pracy drużyny, 

„popełnienie przez całą drużynę lub większość jej członków czynu rażąco sprzecznego 

z ideologią harcerską lub Statutem ZHP”.208  

Takie regulacje umożliwiały szybkie wyciągnięcie konsekwencji przez władze 

harcerskie wobec drużyn w sytuacjach tego wymagających, przy tym jednocześnie ostateczną 

decyzję o definitywnym rozwiązaniu jednostki organizacyjnej pozostawiały w decyzji władz 

harcerskich wyższego szczebla struktury. Było to więc rozwiązanie proceduralne, które, samo 

w sobie, wspierało działalność podstawowych jednostek organizacyjnych ZHP, bo miało 

charakter obronny przed nadmierną restrykcyjnością władz harcerskich. W razie rzeczywiście 

rażących nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostki, władze harcerskie wszystkich 

szczebli struktury miały jednak możliwość natychmiastowego zareagowania i wyciągnięcia 

daleko idących konsekwencji – tak w stosunku do drużynowego, jak i do całej drużyny. 

 Samo przyjęcie drużyny do ZHP – w chwili gdy ta pozytywnie zamykała okres próbny 

– również było wspierane i nadzorowane przez wyższe władze harcerskie. Drużyna, która 

przestawała być drużyną próbną otrzymywała oficjalny ogólnozwiązkowy dyplom przyjęcia 

do ZHP, który był uroczyście wręczany przez Komendanta Chorągwi lub jego delegata.209 

Ten sam Regulamin wprowadzał również ujednolicone nazewnictwo podstawowych 

jednostek organizacyjnych ZHP i przemianowywał na „drużyny” dotychczasowe „gromady” 

zuchowe.210 

                                                 
207 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.42. 
208 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11  

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
209 Tamże. 
210 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.122. 
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Wprowadzona w 1937r., decyzją Naczelnika, Instrukcja w sprawie tworzenia jednostek 

organizacyjnych ze starszych chłopców ustalała górną granicę wieku dla chłopców 

przebywających w młodszej drużynie na 18 lat. Po przekroczeniu tego wieku, chłopcy musieli 

przejść do drużyny złożonej ze „starszych chłopców” lub do kręgu starszoharcerskiego. 

Przekroczyć ten wiek w drużynie młodszej mogli tylko drużynowi i przyboczni.211 Według 

Instrukcji drużynowi winni byli zachęcać „starszych chłopców”, aby przechodzili 

do specjalnych zastępów i drużyn.212 

1.2. Jednostki organizacyjne Harcerstwa Starszego 

Harcerki i harcerze starsi byli zorganizowani w grupy zwane zrzeszeniami 

starszoharcerskimi i mieli swoje komórki reprezentacyjne na każdym szczeblu struktury 

organizacji.. Regulował to rozdział IV Ogólnego Regulaminu Wewnętrznego ZHP: 

„Zrzeszenia, istniejące na terenie chorągwi, tworzą przez swych przedstawicieli 

proporcjonalnie do ilości członków Radę Starszych Harcerzy i Radę Starszych Harcerek jako 

ciała opiniodawcze przy Komendach Chorągwi. Rada Starszych Harcerzy wybiera kandydata 

na Kierownika Wydziału Starszych Harcerzy KCh. Rada Starszych Harcerzy i Rada 

Starszych Harcerek tworzą łącznie Radę Starszego Harcerstwa jako organ opiniodawczy 

Zarządu Oddziału i Komendy Chorągwi w sprawach wspólnych harcerzy i harcerek. 

Rada Starszego Harcerstwa zgłasza wniosek o kooptowanie jej przedstawiciela do Zarządu 

Oddziału. Przy Naczelnictwie istnieje Rada Starszego Harcerstwa, wybrana przez Komisję 

Starszego Harcerstwa Zjazdu Walnego, a będąca organem opiniodawczym w sprawach 

Starszego Harcerstwa. Rada wyłania Komisję męską i żeńską, które jako Rada Starszych 

Harcerzy i Rada Starszych Harcerek są organami opiniodawczymi odpowiednich Głównych 

Kwater [...]. Komisja Starszego Harcerstwa Zjazdu Walnego ZHP wybiera Radę Starszego 

Harcerstwa i przedstawia na plenum Zjazdu dwóch jej członków jako kandydatów Starszego 

Harcerstwa do NRH. [...] Dla omówienia spraw Starszego Harcerstwa dotyczących podstaw 

pracy, metod i programów zwołują Główne Kwatery, łącznie lub oddzielnie, Zjazd 

Programowy Starszego Harcerstwa, w którym biorą udział zrzeszenia przez swych delegatów 

w stosunku 1 na 10 członków. Zjazd winien się odbywać co najmniej raz na dwa lata”.213 

Konferencja Starszego Harcerstwa w Sromowcach zdefiniowała „drużynę jako 

zasadniczą jednostkę organizacyjną Starszego Harcerstwa”. Postulowano, aby drużynom 

                                                 
211 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.87. 
212 Tamże. 
213 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1927, nr 6, s.26. 
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starszoharcerskim zapewnić autonomię wewnętrzną – szczególnie w sprawach 

programowych.214 

W 1931r. powstała przy Politechnice Gdańskiej Starszoharcerska Gromada 

Akademicka, przekształcona w 1936r. w Akademicki Krąg Starszoharcerski. „Atmosfera była 

swobodna, praca miała charakter klubowy”. Krąg sam wybierał spośród swoich członków 

kierownika, którego zatwierdzała Komenda Chorągwi. Zakres i kierunki pracy ustalała 

nie Komenda Chorągwi, a sami członkowie Kręgu. Do kręgu przyjmowano także  

nie-akademików, czyli osoby, które utraciły kontakt z harcerstwem, zmieniając miejsce 

zamieszkania.215 

W 1932r. kierowniczki zrzeszeń starszoharcerskich w Chorągwi Krakowskiej Harcerek 

zorganizowane były w zrzeszenia wiciowe podlegle bezpośrednio Komendzie Chorągwi,  

a zrzeszenia starszoharcerskie w Krakowie tworzyły odrębny hufiec.216 

Od 1935r. na mocy decyzji Ministra WRiOP akademickie zrzeszenia starszoharcerskie 

ZHP (koła, drużyny, gromady) były jednocześnie stowarzyszeniami akademickimi, co dawało 

im podwójny status organizacyjny.217 Działała tak Akademicka Drużyna Starszoharcerska 

„Warta” w Krakowie. Statut i zarząd zatwierdzany był przez rektora uczelni. Rozszerzało 

to możliwości działania drużyny, ale powodowało też konflikty, gdyż starsze harcerki 

przechodząc do takiej jednostki, często przestawały działać w hufcach jako funkcyjne.218 

Drużynowe zrzeszeń starszoharcerskich mianowały komendy chorągwi. Zrzeszenia 

wpłacały opłatę rejestracyjną i jeśli miały wykwalifikowane kierownictwo (mianowane 

przez KCh) zostawały przez Główną Kwaterę przyjęte do ZHP.219 

Od 1935r. nazwa „Krąg Starszoharcerski” obowiązywała dla wszystkich jednostek 

organizacyjnych Starszych Harcerzy (zrzeszeń, kół, gromad, drużyn).220 

Zgodnie z Regulaminem Starszego Harcerstwa z 1938r. krąg starszoharcerski mógł 

powstać, jeśli skupiał co najmniej 4 Harcerzy Starszych, przebywających stale w miejscu 

siedziby kręgu. Samotni harcerze mogli utworzyć krąg samotnych harcerzy z danego obszaru. 

Władzami kręgu były: Walne Zebranie, Kierownik Kręgu, a w kręgach liczących ponad 

20 członków mogła być powołana Rada Kręgu. Wszyscy Starsi Harcerze studiujący na danej 

                                                 
214 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.22. 
215 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.63. 
216 M. I. Mileska, dz. cyt., s.160. 
217 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1935, nr 4, s.42. 
218 M. I. Mileska, dz. cyt., s.158. 
219 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.2. 
220 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.61. 
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uczelni mieli obowiązek (!) należeć do akademickiego kręgu tej uczelni. Kręgi akademickie 

rejestrowały się u właściwych władz uczelnianych jako stowarzyszenia akademickie. 

Mogły być też tworzone starszoharcerskie kręgi wodne (żeglarskie).221 

Problemem, jaki dotyczył zrzeszenia starszoharcerskie, a na jaki zwrócił uwagę 

T. Piskorski w artykule Starsze Harcerstwo. Wnioski ze Zjazdu Walnego, był brak łączności 

wzajemnej przedstawicieli zrzeszeń starszoharcerskich. Brakowało koordynacji działań 

i współpracy między zrzeszeniami.222 Zapewne dlatego też, pod koniec 1938r. zdecydowano 

się na wprowadzenie wspólnym rozkazem obu Głównych Kwater Regulaminu Kuźnicy 

Harcerskiej, która miała być nową formą współpracy kilku kręgów starszoharcerskich. 

„Kuźnice” starszoharcerskie nieformalnie działały już jednak wcześniej. Do marca 1937r. 

powstały kuźnice harcerskie w Krakowie, Lublinie, Wilnie i w Warszawie.223 

Zgodnie z wprowadzonym Regulaminem Kuźnicy „Kuźnica Harcerska” mogła powstać 

z co najmniej dwóch kręgów starszoharcerskich jako forma współpracy starszego harcerstwa. 

Przynależność kręgów do Kuźnicy nie ograniczała samodzielności programowej, 

ani organizacyjnej, ani też nie zmieniała obowiązków wobec bezpośrednich władz 

harcerskich. Celem Kuźnicy miało być: wnoszenie do życia starszego społeczeństwa zasad 

harcerskich, tworzenie i prowadzenie ośrodków społecznej pracy harcerskiej, praca kulturalna 

(biblioteki, czytelnie, dyskusje itp.).224 „Kuźnice” o charakterze harcerskiego klubu 

dyskusyjnego zdążyły powstać w Gdańsku i w Warszawie.225 Kuźnica warszawska do wojny 

skupiła około 300 harcerek i harcerzy, którzy zrzeszeni byli w kręgach starszoharcerskich, 

działających na prawach stowarzyszeń akademickich przy następujących uczelniach 

warszawskich: 

 Uniwersytecie Warszawskim, 

 Politechnice Warszawskiej, 

 Szkole Nauk Politycznych, 

 Szkole Głównej Handlowej, 

 Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, 

 Akademii Sztuk Pięknych, 

 Wyższej Szkole Dziennikarskiej, 

                                                 
221 Regulamin Starszego Harcerstwa [w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.159-162. 
222 T. Piskorski, Starsze Harcerstwo. Wnioski ze Zjazdu Walnego [w:] „Harcmistrz”, maj 1932, nr 5, s.51. 
223 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.144. 
224 Regulamin Kuźnicy Harcerskiej. Rozkaz Naczelniczki Harcerek i Naczelnika Harcerzy  

z 10 października 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.155. 
225 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.63. 
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 i Wolnej Wszechnicy Polskiej.226 

3.1. Gniazda i szczepy 

Według tez artykułu S. Sedlaczka W sprawie organizacji Harcerstwa z 1925r. każda 

drużyna harcerska powinna mieć wsparcie lokalnego środowiska drużyn harcerskich 

,zorganizowanych we wspólnotę posiadającą odpowiednią bazę materialną. Po raz pierwszy 

wprowadzono w tym artykule termin „gniazdo harcerskie” na określenie takiej właśnie 

wspólnoty drużyn: 

„Drużyna każda musi mieć oparcie o jakąś trwałą instytucję (szkoła, plebania, odpowiednie 

stowarzyszenie). Miejscowe towarzystwa harcerskie, nazwijmy je »gniazdami«, byłyby 

najbardziej pożądanym oparciem. Bez spełnienia tego postulatu praca będzie ciągle 

dyletanckim partaczeniem, bez instruktorów, bez środków, bez ciągłości. Gniazdo harcerskie 

powinno być odpowiednikiem miejscowych skupień innych stowarzyszeń, np. gniazd 

sokolich, miejscowych towarzystw Macierzy Szkolnej. Powinno ono jednoczyć całość obojga 

płci młodzieży, instruktorów, harcerzy starszych i członków współdziałających ZHP 

w danym środowisku. Dla małych skupień, na pewnym obszarze (małe miasteczka, wsie), 

należy tworzyć takie skupienia w miastach powiatowych lub innych większych. Gniazdo 

powinno żyć możliwie samodzielnym życiem, a trwałe podstawy mieć we własnym lokalu, 

budynku, boisku. Gniazdo powinno być osobą prawną (mieć własny, zalegalizowany statut), 

ale zalegalizowanie statutu, jak w ogóle istnienie gniazda powinno być uzależnione 

od Naczelnictwa”.227 

Jak widać pomysł ten zakładał ogromną samodzielność lokalnych środowisk 

harcerskich. Projekt „gniazd” pojawiał się jeszcze wielokrotnie, m.in. we wnioskach zmian 

statutowych na VII Zjeździe Walnym w 1927r.228 Dyskusje nad koncepcjami lokalnych 

wspólnot środowisk harcerskich pojawiały się na łamach prasy harcerskiej także 

w następnych latach. W 1930r. „Harcmistrz” przedstawiał rozważania 

R. L. Korzeniowskiego, o tym, kim powinien być komendant takiego środowiska i jakich 

funkcji nie powinien pełnić. „Komendant środowiska powinien stać ponad drużynami, a wiec 

nie może być drużynowym. Jako najstarszy [...] powinien prowadzić najlepiej swoją drużynę, 

wobec czego może spotkać się z zarzutem, ze faworyzuje swoją drużynę, wyrodzi się 

                                                 
226 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.323-326. 
227 „Harcmistrz”, grudzień 1925, nr 12, s.132-133. 
228 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.3-4. 
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nienormalny stosunek innych drużyn, stąd może byłoby to i częściowo niepedagogiczne – 

a dla współzawodnictwa – niezdrowym objawem”.229 

Pisano wówczas również o nieco innych, ale podobnych w swych założeniach, 

koncepcjach lokalnych wspólnot harcerskich. Przy czym stosowano inną terminologię: 

„Najniższą jednostką organizacyjną samodzielną ma być Drużyna składająca się z Gromadki 

wilcząt, Gromady harcerzy i Gromady starszych harcerzy (włóczęgów). Drużyna może mieć 

wszystkie te ogniwa lub tylko niektóre”.230 Były to wyraźne kroki w kierunku powstania 

„szczepów harcerskich” gromadzących drużyny różnych pionów wiekowych w jednym 

środowisku. 

Ta koncepcja została doprecyzowana dopiero w drugiej połowie lat trzydziestych 

i w 1938r. pojawiła się pod nazwą „szczepu harcerskiego” we Wskazówkach 

przy organizowaniu szczepu harcerzy wprowadzonych rozkazem Naczelnika Harcerzy. 

Według Wskazówek – szczep harcerski mógł powstać, „gdy w jednej miejscowości 

lub na jednym terenie, np. w szkole, znajdują się połączone więzią tradycji lub wspólnej 

pracy: 

 drużyna zuchów, harcerzy i skautów (oraz ewentualnie krąg starszoharcerski); 

 co najmniej dwie z powyższych drużyn (np. drużyna zuchów i harcerzy); 

 co najmniej dwie drużyny jednego rodzaju (np. dwie drużyny harcerzy w jednej 

szkole)”. 

Oprócz drużyn w skład szczepu mogły wchodzić także zastępy samodzielne.231 

We Wskazówkach stwierdzono także, że „Szczep nie jest nowym szczeblem 

organizacyjnym między drużynami a hufcem” i że „droga służbowa idzie bezwzględnie 

z drużyny do hufca”. Wódz szczepu, który miał kierować jego pracą, miał też być 

równocześnie „stałym wizytatorem” komendy hufca i miał prawo zawieszać drużynowych 

o czym winien niezwłocznie meldować komendantowi hufca.232 

Punkt czwarty Wskazówek mówił, że drużynowym drużyn wchodzących w skład  

szczepu należy pozostawić pełną samodzielność gospodarczą i administracyjną.233 

                                                 
229 „Harcmistrz”, wrzesień 1930, nr 9, s.102. 
230 „Harcmistrz”, grudzień 1930, nr 12, s.137. 
231 Wskazówki przy organizowaniu szczepu harcerzy. Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11  

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12a [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.133. 
232 Tamże. 
233 Tamże. 
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4. Władze Naczelne ZHP  

– rola, zadania i organizacja wewnętrzna. 

Statut z 1934r. określał 5 ciał kolegialnych i 3 funkcje jako „władze naczelne ZHP”.234 

Również według Statutu z 1936r. były to: 

a) Walny Zjazd, 

b) Naczelna Rada Harcerska, 

c) Przewodniczący ZHP, 

d) Naczelnictwo, 

e) Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek, 

f) Komisja Rewizyjna Związku, 

g) Naczelny Sąd Harcerski.235 

4.1. Zjazdy Walne 

Od I Zjazdu kolejne zjazdy organizowane corocznie i zbierały się nieprzerwanie 

przez szesnaście lat. Dopiero XVI Zjazd Walny, który miał miejsce w 1936r. we Lwowie, 

uchwalił dłuższą, bo 3-letnią przerwę pomiędzy kolejnymi zjazdami. Następny więc, 

XVII Zjazd odbył się dopiero w czerwcu 1939r., niedługo później wybuchła wojna.236 

 

                                                 
234 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.323. 
235 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.30. 
236 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.297-298. 
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Tabela 21. Zjazdy Walne ZHP. 
 

Zjazd Walny Miejsce Data 
I Warszawa 31 XII 1920r. – 2 I 1921r. 
II Lwów 29 – 30 XII 1921r. 
III Poznań 6 – 7 IV 1923r. 
IV Lublin 25 – 26 IV 1924r. 
V Lwów 17 – 18 IV 1925r. 
VI Kraków 10 – 11 IV 1926r. 
VII Warszawa 23 – 24 IV 1927r. 
VIII Łódź 14 – 15 IV 1928r. 
IX Warszawa 28 – 29 XII 1929r. 

X (Nadzwyczajny) Warszawa 26 – 27 IV 1930r. 
XI Kraków 1 – 2 II 1931r. 
XII Warszawa 1 – 2 II 1932r. 
XIII Katowice 22 – 23 IV 1933r. 
XIV Wilno 11 – 12 V 1934r. 
XV Gdynia  25 – 26 V 1935r. 
XVI Lwów 23–24 V 1936r. 
XVII Lublin 20 – 21 V 1939r. 

 
Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.340. 

 

 W latach 1920-1939 odbyło się więc 17 zjazdów walnych będących najwyższą władzą 

w strukturze organizacji, które obradowały zwykle przez dwa kolejne dni. Najwięcej Zjazdów 

organizowanych było w kwietniu (7) i w maju (5). Najrzadziej Zjazdy zbierały się w lutym 

(2) i w grudniu (2). X Zjazd ZHP, który był jedynym nadzwyczajnym zjazdem 

zorganizowanym w II RP odbył się w kwietniu 1930r. 

Wysoka częstotliwość zwoływanych Zjazdów wskazuje na ich duże znaczenie 

w organizacji jako władzy o charakterze samorządowym i uchwałodawczym. Dawała 

ona także coroczną możliwość podejmowania i opiniowania najważniejszych dla ZHP 

decyzji.  

Walny Zjazd był w ZHP najwyższą statutową władzą stowarzyszenia. Od 1920r. 

do jego kompetencji należało: 

 wybieranie Zarządu ZHP, Komisji Rewizyjnej, 

 przyjmowanie sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej, 

 udzielanie Zarządowi absolutorium,  

 zatwierdzanie budżetu, 

 decydowanie o kupnie, sprzedaży i obciążeniu ruchomości i nieruchomości,  

 przyjmowanie darowizn i legat,  



 485

 rozstrzyganie o wszystkich sprawach, które nie są przekazane regulaminami 

władzom wykonawczym, 

 podejmowanie decyzji o zmianach Statutu i likwidacji ZHP.237 

Statut z 1920r. zastrzegał też, że gdy liczba członków czynnych przekroczy 300 osób w 

tedy w Zjeździe biorą udział delegaci (1 na pięciu), a gdy przekroczy 5000, delegatów 

wybiera się 1-go na 100 członków czynnych.238 Obowiązek zwoływania Zwyczajnego Zjazdu 

Walnego został od 1920r. wpisany do statutu jako coroczne zebranie członków. 

Nadzwyczajny Zjazd można było zwołać z inicjatywy Zarządu, na żądanie Komisji 

Rewizyjnej, lub na pisemne żądanie 50 członków czynnych.239 Walne Zebranie było uznane 

za prawomocne przy obecności połowy uprawnionych do wzięcia w nim udziału. Gdyby nie 

doszło do zebrania w pierwszym terminie zwoływano Zjazd w drugim terminie, który był 

prawomocny bez względu na liczbę obecnych.240 

Bardzo szczegółowo funkcjonowanie zjazdów walnych regulował przyjęty przez NRH 

w 1936r. nowy Regulamin Zjazdu Walnego.241 Zgodnie ze Statutem w kompetencjach Zjazdu 

leżało ostateczne decydowanie w sprawach ideowych Związku, wybieranie władz naczelnych, 

przyjmowanie ich sprawozdań, udzielanie absolutorium i podejmowanie decyzji o zmianie 

Statutu. Zwyczajny Zjazd Walny miał być zwoływany co trzy lata, a nie jak dotąd co roku. 

Nadzwyczajny Zjazd mogło zwołać Naczelnictwo z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji 

Rewizyjnej, Naczelnej Rady Harcerskiej lub 100 harcmistrzów i harcmistrzyń. W Zjeździe 

z głosem decydującym brali udział:  

1) harcmistrzowie i harcmistrzynie,  

2) komendanci i komendantki hufców, 

3) kierownicy zarejestrowanych kręgów starszoharcerskich, liczących 

przynajmniej 15 osób, o ile byli harcmistrzami (harcmistrzyniami), 

działaczami (działaczkami) lub pełnoletnimi podharcmistrzami 

(podharcmistrzyniami).  

4) przewodniczący zarejestrowanych Kół Przyjaciół, liczących przynamniej 

20 osób o ile są harcmistrzami (harcmistrzyniami) lub działaczami 

(działaczkami). 

                                                 
237 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.20-21. 
238 Tamże, s.21. 
239 Tamże. 
240 Tamże. 
241 Pełna treść Regulaminu znajduje się w aneksie pracy nr 1. 
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5) członkowie Naczelnej Rady Harcerskiej, Naczelnictwa, Komisji rewizyjnej, 

Naczelnego Sądu Harcerskiego, członkowie czynni Głównych Kwater, 

Przewodniczący Okręgów lub ich zastępcy oraz okręgowi kierownicy Kół 

Przyjaciół Harcerstwa, o ile są działaczami (działaczkami) lub harcmistrzami 

(harcmistrzyniami); 

6) delegat rządu. 

7) oraz w charakterze gości – wszystkie osoby zaproszone imiennie przez 

Naczelnictwo oraz harcmistrze i harcmistrzynie, działacze i działaczki bez 

głosu decydującego.242  

Kiedy ilość osób uprawnionych do głosowania przekraczała 100 w grupach 1-4 

i 125 w grupie piątej, wówczas wybierani byli delegaci z tych grup.243  

Regulaminy uchwalone przez Naczelną Radę Harcerską mogły wejść do porządku 

obrad Zjazdu na wniosek 50 osób uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe lub w formie 

„votum separatum” 10 członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Tak więc Zjazd Walny mógł 

potwierdzić prawomocność tych regulacji, bądź je odrzucić.244 

Przegląd Zjazdów Walnych 

I Walny Zjazd w Warszawie – od 31 XII 1920r. do 2 I 1921r. Jego obrady były 

uprawomocnione przez wcześniejsze decyzje dzielnicowych władz harcerskich, które 

wcześniej scedowały swoje uprawnienia Naczelnictwu ZHP; Wielkopolska – w lutym, 

Naczelnictwo Skautowe we Lwowie – 1 października, a Inspektorat Ministerstwa WRiOP, 

kierujący pracą harcerską w Kongresówce, dzień przed Zjazdem tj. 30 grudnia 1920r.245 

W Zjeździe, oprócz 120 osób z czynnym prawem wyborczym, wzięło także udział 

ok. 80 osób w charakterze gości, obserwatorów, kandydatów do władz itp.246 Debata 

nad typowymi sprawami zjazdowymi, toczyła się głównie w 7 komisjach zjazdowych: 

skarbowej, wojskowej, starszego harcerstwa, kół przyjaciół, drużyn męskich, drużyn 

żeńskich, statutowo-regulaminowej i wydawniczej.247 Dyskusje zaowocowały wniesieniem 

wielu poprawek do statutu. 248 

                                                 
242 Regulamin Zjazdu Walnego. Przyjęty uchwałą NRH na posiedzeniach w dniach 24 marca i 5 kwietnia 1936r. 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.67-70. 
243 Tamże. 
244 Tamże. 
245 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.158. 
246 Tamże. 
247 Tamże. 
248 Tamże. 
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W programie Zjazdu zostało także uwzględnione wygłoszenie referatów: Cele i zadania 

harcerstwa (T. Strumiłły) oraz Obrzędowość w harcerstwie (I. Kozielewskiego). 

Pierwszy Zjazd Walny dodatkowo ustalił, że miejscami następnych zjazdów 

będą kolejno miasta, które są siedzibami zarządów oddziałów. 249 

 

II Walny Zjazd we Lwowie – 29-30 grudnia 1921r. Wzywał do pomocy drużynom 

z Górnego Śląska oraz solidaryzował się z mieszkańcami Wileńszczyzny, która miała zostac 

przyłączona do ziem polskich. 250 

 

III Walny Zjazd w Poznaniu – 6-7 kwietnia 1923r. 251 Zjazd wyzbył się części swoich 

kompetencji, przekazując bieżące dysponowanie majątkiem w ręce Zarządu, nadal 

zachowując prawo decyzji o sprzedaży nieruchomości oraz ustalaniu wysokości opłat 

na rzecz Związku.252 

Do udziału w Zjeździe mieli prawo członkowie czynni, honorowi, i delegaci kół 

starszych harcerzy oraz przyjaciół harcerstwa – o ile nie zalegali ze składkami dłużej niż 

jeden kwartał, a także z urzędu wszyscy członkowie Naczelnej Rady i Naczelnictwa 

oraz przewodniczący oddziałów;253 od 1923r. brali udział także członkowie czynni Głównych 

Kwater, komendanci chorągwi oraz dwaj delegaci Zarządów oddziałów w zastępstwie 

przewodniczącego i zastępcy Oddziału.254  

Zjazd poparł rezolucję XII Zjazdu NRH, określającą podstawy ideowe harcerstwa 

oraz uchwalił, że każdy Prezydent RP proszony będzie o objęcie honorowej funkcji 

Protektora ZHP.255  

 

IV Walny Zjazd w Lublinie – 25-26 kwietnia 1924r.  Na zjeździe miała miejsce, 

jak podaje W. Błażejewski, „burzliwa batalia o większą autonomię kół starszego 

harcerstwa”.256 

 

                                                 
249 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.159. 
250 Tamże, s.164. 
251 Tamże, s.170. 
252 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.30. 
253 Tamże, s.21. 
254 Tamże, s.30. 
255 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.170. 
256 Tamże, s.175. 
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VI Walny Zjazd w Krakowie – 10-11 kwietnia 1926r. Obrady Zjazdu odzwierciedlały 

atmosferę życia społecznego w kraju w tamtym okresie. Pełne były, jak podaje 

W. Błażejewski, „dość gorących utarczek politycznych”. 257 Poza tym Walny Zjazd 

postulował rozszerzenie działalności na szersze kręgi młodzieży wiejskiej, robotniczej 

i rzemieślniczej. VI Zjazd Walny przyjął uchwałę, w której polecał Głównym Kwaterom: 

„rozszerzenie gron członków współdziałających Głównych Kwater, celem rozwinięcia pracy 

programowej, do której są one przede wszystkim powołane, za a zarazem jak największe 

ograniczenie i uproszenie pracy biurowej, zwłaszcza [ZW] poleca oprzeć kontakty 

z komendami chorągwi na stałym wizytowaniu komend i osobistym zetknięciu się 

przedstawicieli Głównych Kwater z ich [KCh] członkami [...]”.258 

 

VII Walny Zjazd w Warszawie – 23-24 kwietnia 1927r.  

Zjazd zmienił rozdział IV „Ogólnego regulaminu wewnętrznego” dotyczący harcerstwa 

starszego. 259 We wnioskach zjazdowych znalazł się także projekt uchwały, który 

był wyrazem dążeń do poświęcenia na zjazdach walnych więcej uwagi dyskusjom 

nad strategicznymi dla ZHP kwestiami, niż na kwestie, którymi mogłyby się później 

(lub wcześniej) zająć odpowiednie władze i komisje powołane przez Zjazd 

(np. opracowaniem zmian statutowych i regulaminowych w oparciu o wytyczne przyjęte 

przez Zjazd Walny). Treść wniosku była następująca: „Ponieważ dotychczasowe Zjazdy 

Walne ZHP ogniskują w miejscu odbywania Zjazdu wielką ilość pracowników harcerskich 

z najrozmaitszą skalą doświadczenia osobistego w pracach harcerskich, z drugiej zaś strony 

niejako Zjazdy organizacyjne, pochłaniają zbyt dużo czasu na omawianie zagadnień 

organizacyjno-administracyjnych, co przy dużej masie obradujących nie może być nigdy 

porządnie załatwione, przeto obecny Zjazd Walny wzywa czynniki miarodajne do takiego 

układania programów Zjazdów Walnych ZHP. by po załatwieniu najniezbędniejszych 

zagadnień organizacyjnych, poświęcić jak najwięcej czasu i uwagi sprawom 

jak najistotniejszym dla harcerstwa, a mianowicie metodzie pracy i jej programom”.260 

                                                 
257 Tamże, s.187-188. 
258 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie 10-11 kwietnia 

1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.79. 
259 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.193. 
260 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.21. 
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W innym wniosku Zjazd wzywać miał „całe harcerstwo do ograniczenia Zjazdów 

organizacyjno-administracyjnych, a urządzania natomiast jak najczęstszych konferencji 

instruktorskich na tematy programowo-metodyczne”.261 

Dążono też do przyjęcia na zebraniu plenarnym umowy dżentelmeńskiej, według której 

„druhny wstrzymywały się od głosowania w sprawie wniosków dotyczących organizacji 

męskiej, zaś druhowie nie brali udziału w głosowaniu nad wnioskami, odnoszącymi się 

do spraw organizacji żeńskiej”.262 

 

VIII Walny Zjazd w Łodzi – 14-15 kwietnia 1928r.  

 

IX Walny Zjazd w Łodzi – 28-29 grudnia 1929r. Zjazd ten miał odbyć się w kwietniu, 

jednak termin ten został zaniechany z powodu organizacji zlotu. Zjazd polecił Naczelnej 

Radzie Harcerskiej powołać niezwłocznie komisję w składzie: 3 druhny, 3 druhów 

i 2 członków KPH w celu opracowania projektu odpowiednich zmian statutowych 

na Nadzwyczajny Zjazd Walny, który zaplanowano w okresie Wielkanocy 1930r.263 

 

X Walny Zjazd w Warszawie – 26-27 kwietnia 1930r. Zjazd przyjął nowy Statut ZHP, 

w którym „została ostatecznie zdecydowana z inicjatywy druhen powzięta myśl przebudowy 

Związku, polegająca na usamodzielnieniu harcerstwa  męskiego i żeńskiego.264 

Według Statutu z 1930r. Zjazd zwany Walnym Zgromadzeniem zyskiwał dodatkowe 

kompetencje w postaci: decydowania ostatecznie o sprawach ideowych Harcerstwa, 

wybierania Przewodniczącego ZHP i pięcioosobowego Zarządu Głównego. Zjazd nadal 

decydował o sprzedaży i obciążeniu nieruchomości.265 

W Walnym Zgromadzeniu mogli brać udział: 

 członkowie Rady Harcerzy i Rady Harcerek, 

 z urzędu wszyscy członkowie Zarządu Głównego oraz Naczelnictw, 

 delegaci Oddziałów po jednym z każdego Oddziału, 

 członkowie Komisji Rewizyjnej i Naczelnego Sądu Harcerskiego.266 

                                                 
261 Tamże, s.53. 
262 Tamże, s.23. 
263 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.221-222. 
264 Tamże. 
265 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.204. 
266 Tamże. 



 490

Walne Zgromadzenie nadal miało być zwoływane corocznie przez Zarząd Główny. 

Zrezygnowano z drugiego terminu ustalając, że zwykłe decyzje, podejmowane przez Walne 

Zgromadzenie, miały być prawomocne bez względu na liczbę obecnych.267 Ta zmiana została 

usankcjonowana w Statucie z 1934r.268 

 

XI Walny Zjazd w Krakowie – 1-2 lutego 1931r. XI Zjazd na Przewodniczącego 

Związku wybrał M. Grażyńskiego, który był zwolennikiem rozwoju liczebnego harcerstwa, 

powiązanego z rozwojem jakościowym. Zaproponowanym przez niego hasłem było 

„uderzeniu wszerz musi towarzyszyć uderzenie w głąb”. 269 

 

XII Walny Zjazd w Warszawie – 1-2 kwietnia 1932r. Zadecydował on, że pisma 

harcerskie nie mogą powstawać ani istnieć bez zgody Naczelnictwa ZHP. Wprowadzono 

w ten sposób niejako cenzurę wewnątrzorganizacyjną270, której powodem, jak podaje 

W. Błażejewski, miała być „troska o należyty poziom i rozwój pism harcerskich”, które 

Naczelnictwo ZHP powinno oceniać pod względem ich „przydatności dla harcerstwa”.271 

Poprawka w Statucie z 1932r. ograniczyła delegatów zrzeszeń starszoharcerskich 

do delegatów czynnych zrzeszeń, czyli zarejestrowanych przez GK na dany rok.272 

 

XIII Walny Zjazd w Katowicach – 22-23 kwietnia 1933r. Zjazd uchwalił wniosek 

o zarejestrowanie ZHP jako Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności.273 W sprawach 

członkowskich zadecydował o stworzeniu nowej kategorii członków ZHP, 

nie zobowiązanych do przestrzegania abstynencji w życiu prywatnym.274 

Poruszano wiele spraw związanych ze Starszym Harcerstwem. Przyjęto uchwałę 

o zapewnieniu opieki zrzeszeniom byłych harcerzy i ponownym wciągnięciu ich w życie ZHP 

oraz powołano Radę Starszego Harcerstwa w składzie 10 osób pochodzących z wyboru 

oraz z wchodzących w skład rady z urzędu, kierowników Wydziałów Starszego Harcerstwa 

Głównych Kwater i kierowników takiego wydziału: żeńskiego Chorągwi Mazowieckiej 

i męskiego Chorągwi Warszawskiej. Zjazd obradował także nad problemem oddzielnego 

                                                 
267 Tamże, s.205. 
268 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.324. 
269 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.229-230. 
270 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.214. 
271 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.240-241. 
272 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.212. 
273 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.251. 
274 Tamże. 
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prawa harcerskiego dla Harcerzy Starszych. Nie podjął jednak decyzji w tej sprawie, a jedynie 

polecił przedyskutować problem w najbardziej zainteresowanych nim – zrzeszeniach 

starszoharcerskich.275 

 

XIV Walny Zjazd w Wilnie – 11-12 maja 1934r. Według Statutu z 1934r. w Walnym 

Zjeździe mogli brać udział: 

 harcmistrzowie i harcmistrzynie, o ile wywiązali się z obowiązków 

organizacyjnych, 

 hufcowi i hufcowe, 

 kierownicy zarejestrowanych zrzeszeń starszoharcerskich, liczących przynajmniej 

15 osób, o ile są harcmistrzami, działaczami lub pełnoletnimi podharcmistrzami, 

 przewodniczący zarejestrowanych KPH, liczących przynajmniej 20 osób, 

o ile są harcmistrzami lub działaczami, 

 członkowie NRH, Naczelnictwa, KR, Naczelnego Sądu Harcerskiego (NSH), 

członkowie czynni GK, Przewodniczący Okręgów lub ich zastępcy oraz okręgowi 

kierownicy KPH o ile są działaczami lub harcmistrzami.276 

 

XV Walny Zjazd w Gdyni – 25-26 maja 1935r. Zjazdowi temu przewodniczył 

gen. S. Pasławski. Zjazd podjął uchwałę uznającą J. Piłsudskiego za patrona ideowego całego 

harcerstwa.277 

 

XVI Walny Zjazd we Lwowie – 23-24 maja 1936r. Zjazd działał już w oparciu o nowy 

Regulamin Zjazdu Walnego, który wprowadzał trzyletni okres przerwy pomiędzy zjazdami. 

W swojej uchwale Zjazd zdecydował również o wprowadzeniu stałego punktu do porządku 

obrad, dotyczącego przyjęcia sprawozdania Naczelnictwa „z realizacji wniosków 

uchwalonych i wykonania uchwał powziętych na poprzednim Zjeździe Walnym”. 278 

 

XVII Walny Zjazd w Lublinie – 20-21 maja 1939r. XVII Zjazd, w związku 

z problemem przynależności młodzieży niechrześcijańskiej do harcerstwa, polecił władzom 
                                                 

275 Tamże. 
276 Statut dalej zastrzegał, że z każdej z pierwszych czterech grup, mogło brać udział w Zjeździe nie więcej 

niż 100 osób lub delegatów, a 125 w grupie piątej. Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., 
sygn. 355, s.323-324. 

277 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.286. 
278 XVI Zjazd Walny. Rozkaz Naczelnictwa ZHP, L.11 z 26 maja 1936r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, nr 6, s.82. 
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czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Związku „chrześcijańskiego charakteru 

organizacji”. Jednocześnie Zjazd uchwalił rezolucję, w której oświadczył, że harcerki 

i harcerze gotowi są „spełnić wszystkie rozkazy Naczelnego Wodza w walce o wierność 

Polski i sławę Narodu [...], a w nadciągających dniach wielkiej burzy dziejowej zdobyć się 

na największy wysiłek i stanąć w pierwszym szeregu Polski Walczącej”. 279 

4.2. Naczelna Rada Harcerska  

Zgodnie ze Statutem z 1920r., ówczesny Zarząd ZHP, czyli tzw. „Naczelna Rada 

Harcerska” (NRH) miała: 

 kierować pracą ZHP,  

 uchwalać regulaminy i przepisy wewnętrzne,  

 decydować o przyjmowaniu i usuwaniu członków,  

 administrować majątkiem ZHP,  

 nadzorować gospodarkę poszczególnych kół i oddziałów,  

 wybierać ze swego grona Wydział Wykonawczy.280 

Według Statutu z 1920r. NRH składała się z 24 członków, wybieranych na 3 lata przez 

Zjazd Walny, w tym co najmniej 15 członków czynnych. Co roku następowała rotacja trzeciej 

części Zarządu (w pierwszych dwóch latach przez losowanie, a następnie według 

starszeństwa wyboru). W razie wystąpienia kogoś z Zarządu możliwa była kooptacja. Dobrani 

w ten sposób członkowie pełnili swoje funkcje do najbliższego Zjazdu Walnego.281 

Według Regulaminu wewnętrznego NRH z 1923r., zadaniami NRH były: 

1) „czuwanie nad zachowaniem czystości narodowej i chrześcijańskiej ideologii 

Harcerstwa, pogłębianiem jej i rozpowszechnianiem, 

2) uzgadnianie zasadniczych poglądów ideowych, dążeń i prac poszczególnych ognisk 

harcerskich, zbieranie i wykorzystywanie ich doświadczeń dla dobra całego ZHP i pracy 

wychowawczej w ogóle, 

                                                 
279 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.331-332. 
280 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.22-23. 
281 Tamże. Dla porównania Statut z 1938r. Żydowskiej Organizacji Młodzieży Syjonistycznej „Hanoar 

Hacijoni”, liczącej około 4 000 członków ustalał liczebność Zarządu Głównego na 7 do 13 członków 
i 3 zastępców. Możliwa była także późniejsza kooptacja. Kadencja Zarządu trwała dwa lata. Zobowiązania 
majątkowe podpisywało minimum 2 członków Zarządu. Rada Naczelna składała się z 50 członków 
wybieranych spośród delegatów i miała głos decydujący „w sprawach jej rozpoznaniu poddanych 
przez Zarząd Główny”. Zob. CPAHU, Statut Żydowskiej Organizacji Młodzieży Syjonistycznej „Hanoar 
Hacijoni” (Młodzież Syjońska) w Polsce, Fond 337/1/1, s.1-8. 
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3) ustalanie dróg i sposobów zapewnienia harcerstwu należytych podstaw materialnych 

w szczególności zatwierdzenie dorocznych planów finansowych układanych przez 

Naczelnictwo, 

4) decydowanie w sprawach o charakterze administracyjnym, zastrzeżonych statutem ZHP, 

a w szczególności: 

a) decydowanie o kupnie nieruchomości, sprzedaży i obciążaniu ruchomości, 

b) przyjmowanie darowizn i legatów, 

c) decydowanie o rozwiązaniu Oddziałów”.282 

Od 1923r. NRH decydowała o kupnie nieruchomości oraz sprzedaży i obciążeniu 

ruchomości, przyjmowała darowizny i legaty, decydowała też o rozwiązaniu oddziałów 

lokalnych ZHP. Według Statutu z 1923r. w skład NRH wchodzili z urzędu wszyscy 

przewodniczący oddziałów ZHP (lub delegowane przez zarządy oddziałów w zastępstwie 

inne osoby).283 Zgodnie z nowym Statutem zyskiwali oni prawo głosu podczas podejmowania 

decyzji przez NRH.284 Praktyka pokazywała jednak, że Zarządy Okręgów właściwie nie 

korzystały z przysługującego im prawa uczestnictwa w NRH jeszcze ponad rok po 

uchwaleniu tego Statutu.285 

Zwyczajne zebrania NRH odbywały się raz na trzy miesiące, zwoływane przez 

przewodniczącego ZHP lub jego zastępców. Zebranie było prawomocne przy obecności 

połowy członków Zarządu. Prezydium NRH stanowiły te same osoby co Wydział 

Wykonawczy.286 

Na mocy Statutu z 1936r. NRH składała się: 

 „z 24 członków wybieranych na 6 lat przez Walny Zjazd spośród harcmistrzów, 

harcmistrzyń, działaczy i działaczek; 

 z delegatów zarządów okręgów (działaczy i działaczek, harcmistrzów 

i harcmistrzyń), wybieranych przez zarządy okręgowe po jednym z każdego ZO 

na przeciąg jednego roku; 

 z Naczelnego Kapelana, komendantów i komendantek chorągwi; 

                                                 
282 List okólny NZHP L.3 z 6 lutego 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.7. 
283 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.31. 
284 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r.  

do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.3. 
285 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
286 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.23. 



 494

 z dwu przedstawicieli Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

pełniących funkcję inspektora i inspektorki do spraw harcerstwa.287 

Konsekwencje nieobecności na posiedzeniach NRH regulował 6 paragraf Regulaminu 

Wewnętrznego NRH — „członek NRH, który nie przybył na zebranie Rady bez uprzedniego 

pisemnego usprawiedliwienia otrzymuje od Przewodniczącego wezwanie 

do usprawiedliwienia się; członek NRH, który nie przybędzie bez uprzedniego pisemnego 

usprawiedliwienia się na dwa kolejne zebrania Rady, otrzymuje od Przewodniczącego 

po sprawdzeniu, że był należycie zawiadomiony, wezwanie do podania się do dymisji”.288 

NRH powoływała też własne komisje. W 1923r. utworzona została Komisja 

Kodyfikacyjna w celu wykonania uchwał Zjazdu Walnego, dotyczących regulaminów 

wewnętrznych ZHP.289 

Statut z 1930r., który choć przyjęty przez Zjazd Walny ostatecznie nie wszedł w życie, 

tworzył jako władzę całości ZHP Zarząd Główny, który miał niejako łączyć kompetencje 

dawnej NRH i Naczelnictwa ZHP. Do jego kompetencji należało: 

 koordynowanie działalności obu autonomicznych organizacji,  

 reprezentowanie organizacji na zewnątrz, zwłaszcza w stosunku do władz 

państwowych, 

 czuwanie nad przestrzeganiem Statutu, uchwał Walnych Zgromadzeń, 

regulaminów i zarządzeń kompetentnych władz ZHP. Zarząd Główny miał prawo 

zawieszania decyzji poszczególnych władz, niezgodnych ze statutem i uchwałami 

Walnych Zgromadzeń i regulaminami wewnętrznymi, 

 nadzorowanie gospodarki finansowej Związku, 

 decydowanie o kupnie nieruchomości, przyjmowanie legatów i darowizn, 

administrowanie nieruchomościami ZHP, 

 opracowywanie regulaminów i przepisów na podstawie uchwał Walnego 

Zgromadzenia oraz wydawanie zarządzeń, 

 sporządzanie sprawozdania z działalności całego ZHP, zestawianie sprawozdań 

autonomicznych organizacji i przedstawianie ich Walnemu Zgromadzeniu, 

 wybieranie ze swego grona zastępcy przewodniczącego, sekretarza i skarbnika, 

 nadzór nad działalnością Zarządów Oddziałów.290 

                                                 
287 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.33-34. 
288 List okólny NZHP L.3 z 6 lutego 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.7. 
289 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.87. 
290 Por. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP 

w 1930r., sygn. 355, s.205 
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Zarząd Główny składać się miał z wybieranych przez Walne Zgromadzenie: 

Przewodniczącego ZHP oraz 5 członków Zarządu Głównego, dodatkowo Walne 

Zgromadzanie wybierało też 2 ich zastępców. Takie rozwiązanie zapewniało ciągłość 

działania tego organu bez konieczności każdorazowego przeprowadzania kooptacji nowych 

członków Zarządu. W skład Zarządu Głównego wchodzili także Naczelniczka Harcerek 

i Naczelnik Harcerzy oraz z urzędu Naczelny Kapelan ZHP, wybrany przez Walne 

Zgromadzenie i zatwierdzony przez władze kościelne.291 

Zarząd Główny miał zbierać się przynajmniej 4 razy do roku, a jego decyzje były 

prawomocne przy udziale 5 członków, o ile byli obecni Przewodniczący lub jego zastępca, 

Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerzy lub osoby pełniące ich obowiązki.292 

Umowy, zobowiązania, weksle i inne akty prawne prócz wystawiania czeków 

podpisywać miało zawsze dwóch członków Zarządu Głównego, upoważnionych do tego 

uchwałą Zarządu.293 

Od 1932r. członkiem NRH był z urzędu – Naczelny Kapelan ZHP, mianowany 

na wniosek NRH przez arcybiskupa warszawskiego.294 

Naczelna Rada Harcerska dysponowała znacznymi kompetencjami, m.in., opracowała 

i zatwierdziła w 1934r. projekt Statutu organizacji, który był jedynie przesłany 

do zaakceptowania władzom państwowym i Zjazdowi Walnemu. 295 

Również Naczelna Rada Harcerska sama wybierała spośród swojego grona 

Przewodniczącego i wiceprzewodniczących ZHP. Funkcje te uważane były za „strażników 

ideowych” organizacji.296 NRH mogła powołać Przewodniczącego ZHP spoza swego 

grona.297 

Statut z 1934r. ostatecznie przyznał NRH następujące kompetencje: 

 rozstrzyganie spraw ideowych Związku, 

 uchwalanie podstawowych regulaminów (Zjazdu Walnego, NRH, KR, SH, 

wytycznych regulaminu wewnętrznego) 

 zatwierdzanie budżetu Naczelnictwa, 

 przyjmowanie rocznych sprawozdań Naczelnictwa, 

                                                 
291 Tamże. 
292 Tamże, s.206. 
293 Tamże. 
294 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.233. 
295 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.265-266. 
296 Tamże. 
297 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.35. 
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 wyłanianie spośród siebie Naczelnictwa w składzie: Przewodniczący Związku, 

dwaj Wiceprzewodniczący, Naczelnik Harcerzy298, Naczelniczka Harcerek, 

Sekretarz Generalny, Skarbnik, Kierownik Działu Zarządów Okręgów i dwóch 

członków, 

 wybieranie Kapelana Związku, 

 decydowanie o sprzedaży nieruchomości, 

 rozstrzyganie odwołań Zarządów Okręgów od decyzji Naczelnictwa, 

 ustalanie wysokości opłat organizacyjnych.299 

NRH składała się wg Statutu z 1934r. z: 

 24 członków wybieranych na 6 lat przez Zjazd Walny spośród harcmistrzów, 

harcmistrzyń, działaczy i działaczek, 

 delegatów Zarządów Okręgów wybieranych przez Zarządy Okręgów po jednym 

z każdego ZO na jeden rok, 

 Naczelnego Kapelana, Komendantów i Komendantek Chorągwi, Inspektora 

i Inspektorki do spraw harcerskich w Ministerstwie WRiOP. 

Połowa składu radu ustępowała co trzy lata w terminie Zjazdu Zwyczajnego, pierwszy 

raz przez losowanie, następnie według starszeństwa wyboru.300 

W 1934r. odbyły się 3 Zjazdy NRH.301 W 1938r. NRH zbierała się dwa razy.302 

4.3. Naczelnictwo ZHP 

Naczelnictwo ZHP (NZHP) było – de jure – „Wydziałem Wykonawczym” NRH, 

a de facto – zarządem Związku, który zajmował się bieżącymi sprawami organizacyjnymi. 

W 1919r. w skład NZHP wchodzili: Przewodniczący ZHP, kierowniczka pracy żeńskiej, 

kierownik pracy męskiej, sekretarz, skarbnik i dwóch członków.303 

W początkowym okresie Sekretariat Naczelnictwa i Naczelnego Inspektoratu 

Harcerskiego był wspólny i pracowały w nim te same osoby, przy czym księgi prowadzone 

były osobno. 

                                                 
298 Również w Statucie ZHPwN znajdował się od 1935r. zapis mówiący, że Naczelnika ZHPwN mianuje zarząd, 

a nie Walne Zebranie. Naczelnik podlegał bezpośrednio zarządowi i był przez zarząd rozliczany z pracy. 
Zob. M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.144-145. 

299 NRH mogła powołać Przewodniczącego spoza swego grona. Naczelnikiem i Naczelniczką mógł zostać 
tylko harcmistrz / harcmistrzyni wybrani po uzgodnieniu kandydatur z Ministrem WRiOP. 
Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.324-325. 

300 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.325. 
301 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.5. 
302 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.7. 
303 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.342-343. 
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Od 1920r. do kompetencji NZHP należało: 

 decydowanie o przyjmowaniu lub usuwaniu członków, drużyn, kół przyjaciół, 

kół harcerzy starszych, 

 opracowywanie regulaminów i przepisów mających być podstawą obrad Zarządu,  

 wydawanie zarządzeń i instrukcji na podstawie uchwał Zarządu, 

 czuwanie nad przestrzeganiem przez członków Związku statutu, regulaminów 

i zarządzeń władz ZHP, 

 reprezentowanie ZHP na zewnątrz, 

 sporządzanie sprawozdania z działalności Związku.304 

Naczelnictwo ZHP (Wydział Wykonawczy) działało w oparciu o Regulamin 

Naczelnictwa Związku Harcerstwa Polskiego z marca 1921r. W skład NZHP wchodzili:  

 przewodniczący i dwóch zastępców, 

 sekretarz generalny, 

 skarbnik, 

 czterech członków (w tym Naczelniczka GKŻ, Naczelnik GKM, przedstawiciel 

KPH i Kół Starszych Harcerzy).305 

Według Regulaminu do kompetencji Naczelnictwa należał: 

a) przyjmowanie i usuwanie: członków ZHP, drużyn, KPH i Kół Starszych Harcerzy, 

instruktorów, komendantek i komendantów chorągwi i zatwierdzanie Zarządów 

Oddziałów; 

b) decydowanie o wszelkich sprawach, wnoszonych przez kierowników 

poszczególnych wydziałów; 

c) uchwalanie projektu budżetu i bilansu w celu przedstawienia ich NRH; 

d) czuwanie nad przestrzeganiem przez członków ZHP statutu, regulaminów 

i zarządzeń kompetentnych władz ZHP; 

e) rozstrzyganie spraw, nie mających precedensów; 

f) wybieranie specjalnych komisji i upoważnianie je do spełniania czynności, 

leżących w kompetencji plenum Naczelnictwa. 

Według Statutu z 1936r. Naczelnictwo składało się z 11 osób wybranych przez NRH 

oraz dwóch przedstawicieli Ministerstwa WRiOP.306 Zadania NZHP zostały doprecyzowane 

w tym Statucie i sformułowane następująco: 

                                                 
304 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.23. 
305 „Harcerz”, nr 13-15, 16 kwietnia 1921, s.108 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.163. 
306 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.36. 
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Naczelnictwo 

a) kieruje pracą Związku; 

b) czuwa nad przestrzeganiem Statutu, uchwał walnych zjazdów i regulaminów, 

przy czym ma prawo zawieszania i uchylania decyzji podległych władz 

organizacyjnych, niezgodnych ze Statutem, uchwałami walnych zjazdów 

i regulaminami; 

c) wydaje w sprawach dotyczących całości ZHP regulaminy, przepisy i zarządzenia 

z zastrzeżeniem praw NRH według § 57; 

d) przygotowuje na NRH budżet; 

e) sporządza roczne sprawozdania z działalności Związku dla NRH oraz 

sprawozdania za okresy trzyletnie dla Walnego Zjazdu; 

f) dozoruje gospodarkę finansową Związku; 

g) decyduje o kupnie i obciążeniu nieruchomości, przyjmuje legaty i darowizny, 

administruje majątkami ZHP, zaciąga zobowiązania; 

h) tworzy i znosi okręgi i obwody (§ 35) ZHP i czuwa nad ich działalnością; 

i) na wniosek Naczelnika Harcerzy mianuje Szefa Głównej Kwatery; 

j) używa pieczęci głównej Związku (§ 72).307 

Umowy, zobowiązania, weksle i inne akty prawne oprócz czeków podpisywało dwóch 

członków Naczelnictwa, upoważnionych do tego uchwałą. Czeki podpisywał Skarbnik 

Naczelnictwa, względnie inny upoważniony do tego członek NZHP.308 

Po I Zjeździe Walnym została utworzona przy Naczelnictwie stała Komisja 

ds. Starszego Harcerstwa.309 Naczelnictwo wyłoniło także inne komórki struktury 

wewnętrznej. W 1921r. wyglądała ona następująco: 

 Sekretariat Generalny 

 Główna Kwatera Męska, 

 Główna Kwatera Żeńska, 

 Dział Kół Przyjaciół Harcerstwa, 

 Dział Kół Starszych Harcerzy, 

 Dział Skarbowy, 

 Dział Gospodarczy, 

 Dział Wydawniczy, 

                                                 
307 Tamże, s.36-37. 
308 Tamże, s.38. 
309 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.22. 
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 Dział Zagraniczny.310 

Regulamin NZHP zalecał, społeczni kierownicy działów, mianowani najlepiej spośród 

NZHP, mieli do pomocy pracowników płatnych (w miarę możliwości).311  

Zebrania zwyczajne NZHP odbywały się w 1921r. 2 razy w miesiącu.312 

W 1921r. Sekretariat i Kancelaria zatrudniały 4 osoby. Biuro NZHP mieściło się 

w małym lokalu udostępnianym przez Naczelny Inspektorat Ministerstwa WRiOP i było 

czynne w godz. 9-16. W czasie wakacji część Biura funkcjonowała na kursach 

instruktorskich.313 

W 1921r. powstało w Londynie Biuro Międzynarodowe ruchu skautowego. ZHP 

utrzymywało z nim kontakt od początku; zamieszczało artykuły w kwartalniku 

międzynarodowym „Jamboree”, czyniło starania o przyjęcie jako piątego języka w tym 

piśmie – rotacyjnie – któregoś z języków słowiańskich.314 W 1921r. działała Komisja 

Statutowo-Regulaminowa NZHP, która zajmowała się poprawkami do Statutu i do Instrukcji 

dla drużyn szkolnych oraz przyjęła: wytyczne regulaminu sądów harcerskich, regulamin 

pieczęci, sztandarów i oznak honorowych.315 W 1921r. działał także referat KPH, lecz nie 

odgrywał istotnej roli w tworzeniu ruchu Przyjaciół Harcerstwa.316 

W latach 1923 i 1924 NZHP przeżywało kryzys. Zarówno Naczelnictwo jak i Główne 

Kwatery cierpiały na braki kadrowe oraz trudności w pozyskiwaniu pracowników 

i współpracowników wydziałów, co często powodowało ograniczenie działalności.317 

Brakowało też odpowiedniego lokalu oraz niezbędnych funduszy. Dlatego też, docelowym 

planem było takie zorganizowanie Naczelnictwa, by dostatecznie licznym i dobrze płatnym 

personelem kierował „stały dyrektor utrzymujący ciągłość pracy organizacyjnej 

i administracyjnej”. W działalności w terenie pomagać mu mieli instruktorzy objazdowi.318 

W Statucie z 1923r. Naczelnictwo ZHP zostało określone jako „stały, kierowniczy 

i wykonawczy organ ZHP” do którego kompetencji doszło:  

 prawo zawieszania decyzji władz niezgodnych ze Statutem ZHP, uchwałami 

Zjazdów Walnych i regulaminami,  

 przyjmowanie, rejestrowanie i usuwanie drużyn na wniosek Zarządu Oddziału,  
                                                 

310 „Harcerz”, nr 13-15, 16 kwietnia 1921, s.108 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.164. 
311 Tamże. 
312 Tamże, s.164-165. 
313 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.6. 
314 Tamże. 
315 Tamże, s.4-5. 
316 Tamże, s.4. 
317 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
318 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.10. 
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 powoływanie Głównej Kwatery Żeńskiej i Głównej Kwatery Męskiej do kierowania 

sprawami drużyn młodzieży harcerskiej.  Główne Kwatery były odpowiedzialne 

przed Naczelnictwem, a działały w oparciu o regulamin uchwalony przez NRH.319 

Naczelnictwo zbierało się raz na miesiąc i było prawomocne w obecności 5 jego 

członków (razem z przewodniczącym lub zastępcą).320 

Pod koniec 1924r. Naczelnictwo składało się z 8 stałych „Działów”: 

 Sekretariatu Generalnego (przy którym działała Komisja Organizacyjna Muzeum, 

oraz Biuro Filatelistyczne), 

 GKŻ, 

 GKM, 

 Działu Skarbowego, 

 Działu KPH, 

 Działu Starszego Harcerstwa (tymczasowo wówczas nieczynnego), 

 Działu Zagranicznego, 

 Działu Wydawnictw, 

 Działu Propagandy.321 

W 1925r. stałym problemem pozostawał brak płatnych pracowników, którzy mogliby 

regularnie pracować nad sprawami finansowymi Związku – działalność Działu Skarbowego 

NZHP do 1925r. opierała się całkowicie na pracy społecznej.322 

W 1926r. powołany został Dział Zarządów Oddziałów, którego pracę podzielono 

pomiędzy sekretariat i cztery wydziały: 

 Ideologii i Propagandy, 

 Organizacyjno-Regulaminowy, 

 Sprawozdawczo-Statystyczny, 

 Wizytacyjny. 

Praca Działu Zarządów Okręgów miała dostarczyć Naczelnictwu wyczerpujących 

informacji o działalności poszczególnych ZO i umożliwić podjęcie odpowiednich kroków 

dyscyplinujących, bądź wspierających ZO.323 Efektem pracy Działu ZO było w 1926r. 

podział ZO na „pracujące normalnie”, „wykazujące niedostateczną sprawność organizacyjną” 

                                                 
319 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.31. 
320 AAN, AZHP, Szkic projektu ustawy o harcerstwie, sygn. 353, s.23. 
321 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
322 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.17. 
323 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.31. 
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oraz nie przejawiające żadnej działalności. Tych ostatnich wyodrębniono 3 z czego 2 zostały 

zawieszone.324 

Dział Duszpasterstwa ZHP powstał w 1925r. Pod koniec 1926r. prawie wszystkie 

Oddziały miały kanonicznie zatwierdzonych kapelanów Oddziałów; tworzyła się także sieć 

kapelanów poszczególnych środowisk.325 

W 1933r. Naczelnictwo ZHP odbyło 13 zebrań, komisje wewnętrzne – 5.326 

Wydział Prasy i Propagandy został powołany w 1933r. pod kierownictwem 

wiceprzewodniczącej Związku Heleny Śliwowskiej. Pozostawał on w stałym kontakcie 

z redakcjami pism codziennych, agencjami prasowymi. Wydawał własny biuletyn prasowy. 

W pierwszym roku działalności wyprodukowano dla celów promocyjnych, na zlecenie Działu 

Prasy i Propagandy, pierwszy dźwiękowy film harcerski pt. Harcerze na śniegu.327 

Z inicjatywy Józefa Sosnowskiego, dyrektora biura Naczelnictwa ZHP, a później 

Sekretarza Generalnego Naczelnictwa, powołano w październiku 1933r. Centralne Archiwum 

Harcerskie. Według dotychczasowej praktyki dokumenty Naczelnictwa i Głównych Kwater 

po upływie roku kalendarzowego były przechowywane w różnych miejscach, co niemal 

uniemożliwiało korzystanie z nich. Dopiero decyzja J. Sosnowskiego, w sprawie 

uporządkowania dokumentów archiwalnych naczelnych władz harcerskich, spowodowała 

zgromadzenie archiwaliów w jednym pomieszczeniu i systematyczne ich porządkowanie. 

Wynajęto specjalny lokal przy ul. Myśliwieckiej, w Państwowym Urzędzie Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego. Kierownikiem archiwum został Wacław 

Błażejewski, który ukończył wcześniej specjalny kilkumiesięczny kurs, zorganizowany przy 

Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, prowadzony, m.in., przez 

dyrektora Archiwum Akt Dawnych dr. K. Konarskiego.328 

W 1933r. Naczelnictwo zajmuje się też sprawami zaplecza finansowego 

dla uczestników wypraw na Jamboree.329 

W latach trzydziestych istniała funkcja Dyrektora Biura Naczelnictwa, który zajmował 

się bieżącymi pracami administracyjnymi NZHP.330 Statut z 1934r. do zadań Naczelnictwa 

dodawał jeszcze mianowanie, na wniosek Naczelnika – Szefa Głównej Kwatery.331 Skład 

                                                 
324 Tamże. 
325 AAN, AZHP, Regulamin Sądów Harcerskich, sygn. 933, s.5. 
326 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.6. 
327 Tamże, s.5. 
328 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.259-260. 
329 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.5. 
330 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.3. 
331 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.326. 
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Naczelnictwa został określony na 11 osób, wybranych przez NRH oraz Inspektora 

i Inspektorski do spraw harcerskich w Ministerstwie WRiOP.332 

W 1935r. powstał Dział Zarządów Okręgów i Kół Przyjaciół Harcerstwa, 

przeorganizowany z dotychczasowego Działu KPH.333 Referat Prasowy Działu Prasy 

i Propagandy NZHP, ze względu na zbyt skomplikowaną nazwę utrudniającą kontakty 

z prasą, przyjął nazwę Harcerskiej Agencji Prasowej (HAP).334 

W 1936r. Sekretarzem Generalnym i Kierownikiem Działu Prasy i Propagandy został 

mgr Józef Sosnowski, w składzie NZHP działali dr Ewa Grodecka i sędzia Antoni 

Olbromski.335 NZHP zajęło się sprawą powołania Rady Programowej ZHP, a także sprawą 

„dawnych harcerzy” i ich pracy w ZHP, wydając specjalne dyrektywy.336 Dział Prasy 

i Propagandy powołał własne Referaty: Prasowy, Radiowy, Filmowy. Fotograficzny, Prasy 

Kobiecej.337 Wkrótce po tym, uległ likwidacji Referat Prasy Kobiecej, a jego obowiązki 

przejął Referat Prasowy.338 Duża ilość spraw związanych z działalnością zagraniczną, zmusiła 

do utworzenia w ramach Działu Prasy i Propagandy, w listopadzie 1936r., Referatu Prasy 

Zagranicznej.339 

Dynamiczny rozwój działalności ZHP pociągnął za sobą konieczność wprowadzenia 

zmian w sposobach gospodarki pieniężnej i majątkowej Związku, gdyż dotychczasowe 

metody nie odpowiadały już wymaganiom otoczenia. Dlatego też powołano jeszcze w 1935r. 

Komisję Finansowo-Gospodarczą. W grudniu 1935r. Komisja ta uchwaliła projekt 

reorganizacji Działu Skarbowego NZHP. Projekt przewidywał scalenie spraw budżetowych, 

rachunkowych, gospodarczych i wytwórczo-handlowych w jednej komórce organizacyjnej, 

pod kierownictwem Skarbnika ZHP — w przeciwieństwie do dotychczasowej organizacji, 

gdzie sprawy rachunkowe załatwiane były w Naczelnictwie, GKH-y GKH-k i Dziale 

Zagranicznym NZHP, sprawy zaś gospodarcze, administracyjne, wydawnictw i wytwórczo-

handlowe nie miały stałego i jednolitego nadzoru.340 Pod koniec 1936r. Komisja stała się 

stałym organem opiniodawczym NZHP.341 

                                                 
332 Tamże. 
333 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.7. 
334 Tamże, s.24. 
335 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.8. 
336 Tamże, s.9. 
337 Tamże, s.16. 
338 Tamże, s.18. 
339 Tamże. 
340 Tamże, s.34. 
341 Tamże, s.35. 
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Po zmianach reorganizacyjnych, Dział Skarbowy NZHP w 1937r. pracował w trzech 

Wydziałach: Budżetowo-Rachunkowym, Gospodarczym i Handlowym. Wydział Budżetowo-

Rachunkowy zajmował się opracowywaniem preliminarza budżetowego, kontrolą budżetu, 

prowadzeniem księgowości, ewidencją składek instruktorskich, kontrolą subwencji, 

nadzorowaniem księgowości w podległych jednostkach. W 1938r. Wydział zatrudniał dwóch 

księgowych i jedną kasjerkę.342 Obrót kasowy składał się z ponad 2 000 pozycji 

przychodowych i ponad 4 500 pozycji rozchodowych. Wydział Gospodarczy zajmował się 

nadzorem nad nieruchomościami harcerskimi na terenie całego kraju. W 1938r. ZHP było 

właścicielem, bądź dzierżawcą 54 obiektów (19 z uregulowanym tytułem własności dla ZHP, 

15 z nieuregulowanym tytułem, 20 w dyspozycji ZHP). Wydział Gospodarczy zatrudniał 

jednego pracownika343 (Kierownika Wydziału), który zajmował się głównie sprawami 

nieruchomości. Przeprowadzał wizytacje, na podstawie których sporządzano wytyczne 

usprawniające administrację, bądź związane z konserwacją obiektów: w Bydgoszczy, 

Toruniu, Aleksandrowie, Włocławku, Puławach, Suchedniowie, Skarżysku, Wełnowcu, 

Rudzie Śląskiej, Piekarach, Oświęcimiu, Cieszynie, Mikuszowicach i na Głodówce. 

Z Wydziałem współpracował inspektor nieruchomości – adwokat hm. dr Edward Muszalski 

oraz inspektor budowlany – inż. arch. hm. Tadeusz Ptaszycki. W 1938r. Wydział opracował 

dwie instrukcje w sprawie budowy i ubezpieczenia nieruchomości.344 Wydział Handlowy 

przygotowywał materiały zawierające normy prawne dla istniejących placówek handlowych 

i gospodarczych w ZHP. Został opracowany, między innymi, wzorcowy statut spółki z o.o. 

dla składnic harcerskich.345  

Komisja Finansowo-Gospodarcza odbyła w 1938 roku 5 posiedzeń. W jej skład 

wchodzili delegaci Głównych Kwater. Komisja pracowała w 4 Sekcjach: Budżetowo-

Rachunkowej, Gospodarczej, Handlowej, Placówek Gospodarczych. Opracowała 

kwestionariusz dla placówek handlowych i wytwórczych, mający na celu unormowanie 

i uporządkowanie tego typu działań w ZHP.346 Komisja współpracowała z rzeczoznawcą 

budżetowo-kasowym, działaczem harcerskim  – inspektorem Sławomirem Lohmanem.347 

W 1938r. Dział Skarbowy NZHP ponownie zawarł generalną umowę  z Powszechnym 

Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych w sprawie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych 
                                                 

342 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938,  
Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie”, 1939, s.29. 

343 Tamże. 
344 Tamże, s.30. 
345 Tamże, s.31 oraz MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.29. 
346 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, dz. cyt., s.32. 
347 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.32. 
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wypadków uczestniczek i uczestników kursów i obozów harcerskich. Ubezpieczono wtedy 

962 obozy skupiające 25 815 uczestników. Wypadkowość tego roku okazała się stosunkowo 

niewielka – zlikwidowano szkody w 40 nieszczęśliwych wypadków (w tym 38 lekkich 

i 2 ciężkich).348 

W Sekretariacie Generalnym działało Biuro NZHP (sekretarz biura i „jedna siła 

kancelaryjna”), Centralne Archiwum Harcerskie oraz Centralna Biblioteka Harcerska (CBH –

założona w 1938r.). CAH głównie porządkowało materiały z lat ubiegłych349 i dysponowało 

już wówczas księgozbiorem archiwalnym liczącym 521 pozycji. Współpracowało 

z Instytutem Badania Najnowszej Historii Polski im. Józefa Piłsudskiego.350 CBH miała 

za zadanie obsługę kierowników pracy harcerskiej i starszej młodzieży harcerskiej z terenu 

Warszawy. Powstała z połączonych księgozbiorów KCh Harcerzy oraz GKH-y. W rok 1938 

liczyła 1055 pozycji. Otwarta była stale w poniedziałki, środy i piątki w godz.18-20. 

W 1938r. z biblioteki skorzystały 74 osoby, wypożyczono 392 książki.351 

Dział Pasy i Propagandy prowadził również wysyłkowy wynajem harcerskich filmów 

krótkometrażowych, które były wykorzystywane szczególnie przed obozami letnimi 

i zimowymi.352 

W 1939r. NRH wybrała na funkcję Przewodniczącego ZHP ponownie dr. Michała 

Grażyńskiego oraz wyłoniła Naczelnictwo ZHP, w skład którego wychodzili: 

 troje wiceprzewodniczących – ks. dr Jan Mauersberger, Wanda Opęchowska, 

gen. Józef Zając; 

 Sekretarz Generalny – Józef Sosnowski; 

 Skarbnik – Sławomir Lohman; 

 Kierownik Działu Zarządów Okręgów i KPH – gen. Stefan Pasławski; 

 Naczelniczka Harcerek – Maria Krynicka; 

 Naczelnik Harcerzy – Zbigniew Trylski; 

 Naczelny Kapelan – ks. Marian Luzar; 

 członek NZHP – Irena Lewandowska.353 

                                                 
348 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, dz. cyt., s.31. 
349 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.13. 
350 Tamże, s.14. 
351 Tamże, s.15. 
352 Tamże, s.23. 
353 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.331-332. 
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4.4. Główna Kwatera Żeńska (Harcerek) 

GKŻ formalnie istniała od marca 1920r., wcześniej jej instruktorki działały w Głównej 

Kwaterze ZHP i jej wydziałach.354 Główna Kwatera organizowała dojazdy instruktorek 

do poszczególnych środowisk, zwoływała odprawy komendantek chorągwi, wydawała 

okólniki i rozkazy, wprowadzające w życie nowe programy prób i sprawności, regulaminy 

oznak, stroju.355 

GKŻ zorganizowana była w dwóch podstawowych działach: programowym 

i organizacyjnym, które działały od 1 stycznia do 1 lipca 1920r.356  

Dział Organizacyjny organizował swoje referaty w chorągwiach, prowadził 

administrację.357 Składał się z wydziałów: 

 Osobowego. Zajmował się mianowaniami i załatwianiem spraw osobistych, 

 Statystycznego. Referat opracowywał dane statystyczne, konferencyjne, z kart 

rejestracyjnych, statystyki obozów i kursów oraz przygotowywał spis harcerski, 

 Referatów Komend Chorągwi, Okręgów i Hufców samodzielnych. Zadaniem 

referentek było pomoc i opieka nad danym terenem, prowadzenie 

korespondencji, załatwianie spraw Komendy, wizytowanie parę razy do roku. 

II Dział Programowy składał się z wydziałów: 

 Kształcenia przodownic, 

 Typów pracy, 

 Wychowania fizycznego, 

 Technicznego 

 Wydawniczego.358 

Praca GKŻ zorganizowana była w taki sposób, że każdy wydział pracował 

samodzielnie, a dodatkowo odbywały się spotkania dyskusyjno-sprawozdawcze – wspólne 

dla wszystkich wydziałów. 359 

W 1920r. działały też specjalistyczne wydziały: 

 Wydział Metodyki Ogólnej, 

 Wydział Wyszkolenia Przodownic 

                                                 
354 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.12. 
355 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.55. 
356 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.12. 
357 Tamże, s.13. 
358 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.7. 
359 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.12. 
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 Wydział Prasowo-Redakcyjny  

– wydawał pismo dla dziewcząt „Harcerka”, inne materiały przydatne 

w prowadzeniu drużyn.360 

 Wydział Wychowania Fizycznego  

– opracowywał karty zdrowia, programy sprawności, ankietę dla lekarzy w sprawie 

pomocy dziewcząt przy wychowywaniu niemowląt, organizował i prowadził kursy 

gimnastyczne.361 

 Wydział Techniczny 

– opracowywał programy sprawności, organizował komisję kobiecą, w skład której 

wchodziły starsze przedstawicielki społeczeństwa (przeważnie matki harcerek), 

które opiniowały programu sprawności z zakresu gospodarstwa domowego, 

organizował prace komisji mundurowej i i komisji opracowującej regulamin 

drużyn.362 

 Wydział Opieki Harcerskiej 

– zajmował się harcerzami i harcerkami ewakuowanymi ze wschodnich kresów, 

ochotnikami harcerskimi wstępującymi do wojska, kurierami oraz harcerzami 

zdemobilizowanymi. Zakładał i prowadził w szkołach gospody, noclegownie, 

schroniska, organizował izbę chorych. Pozyskiwał ubrania i obuwie oraz książki 

i zeszyty szkolne.363 

 Wydział Pogotowia Wojennego 

– prowadził gospody w koszarach, organizował frontową służbę sanitarną, 

pośredniczył i prowadził korespondencję z harcerzami wojskowymi, biuro 

informacyjne prowadziło ewidencję harcerzy i harcerek w wojsku, udzielało 

informacji. Po 1920r. zaplanowano reorganizację wydziału i połączenie wraz 

z Wydziałem Opieki Harcerskiej w jeden Wydział Pracy Społecznej. 364 

 Wydział Typów Pracy 

– wydział przygotowywał programy drużyn różnego typu.365 

                                                 
360 Tamże, s.16-17. 
361 Tamże, s.13. 
362 Tamże. 
363 Tamże, s.14. 
364 Tamże. 
365 Tamże, s.16. 
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Osobna komisja opracowywała program kursów harcerskich organizowanych 

w 1920r.366 We wrześniu 1921r. nastąpiła ponowna reorganizacja GKŻ, która miała odtąd 

następującą strukturę: 

I Dział – Sekretariat. 

II Dział Organizacyjny złożony z: 

 Wydziału Osobowego, 

 Referatu Kolonii i Obozów, 

 Referatu Statystycznego, 

 Referatów Komend Chorągwi, Okręgów i Hufców samodzielnych. 

III Dział Metodyczno-Programowy złożony z: 

 Wydziału Programów i Metodyki, do którego wchodziły: 

o Referat Drużyn Seminaryjnych, 

o Referat Drużyn Zuchów, 

o Referat Drużyn Wiejskich, 

o Referat Drużyn Rzemieślniczych, 

 Referat Techniczny, 

 Referat Wychowania Fizycznego – działał w 3 sekcjach: gimnastycznej, 

higienicznej oraz sekcji gier i zabaw, 

 Referat Przyrodniczy, 

 Referat Wydawniczy, 

 Referat Drużyny Instruktorskiej, która składała się głownie z akademiczek 

i stanowiła stały kurs instruktorski. 

IV Dział Zagraniczny złożony z: 

 Sekretariatu Międzynarodowego, 

 Referatu Wydawnictw i Tłumaczeń, 

 Referatu Drużyn Polskich Za Granicą. 

Oprócz tego istniały komisje zależne bezpośrednio od Naczelniczki KGŻ: 

 Komisja Kursowa, 

 Komisja Konferencyjna, 

 Komisja Przemysłu Harcerskiego. Inicjowała działania zarobkowe (produkcje 

wyrobów sznurkowych, guzikarskich i zabawkarskich), organizowała szwalnie 

(o samodzielnym budżecie).367 

                                                 
366 Tamże, s.13. 



 508

Był także organizowany V Dział Pogotowia, w skład którego miały wejść Wydziały 

Pogotowia Harcerskiego i Opieki Społecznej.368 

W 1921r. w Dziale Metodyczno-Programowym istniał do czasu reorganizacji GKŻ, 

Wydział Kształcenia Przodownic – była to, jak podaje A. J. Grodecka, pierwsza komórka 

organizacyjna w GKŻ utworzona dla zadań kształcenia starszyzny. 369 

Wydział Programowy pilnował zasadniczych priorytetów wychowawczych, 

opracowywał programy prób stopni harcerskich, instruktorskich i sprawności. Przygotowywał 

także organizowane corocznie konferencje programowe instruktorek. 370 

Wszystkie wydziały i referaty opracowywały własną bibliografię i publikowały 

fragmentami w czasopiśmie „Harcerka”, wydawanym przez Referat Wydawniczy.371 

GKŻ liczyła w 1921r. 41 członków, w tym 23 współpracowników wydziałów 

i referatów oraz jednego członka korespondenta.372 

Prezydium 5-osobowe GKŻ tworzyły: Naczelniczka, jej przyboczna i kierowniczki 

działów. Prezydium zbierało się raz w miesiącu, przy czym zebrania całej GKŻ odbywały się 

dwa razy w miesiącu.373 

W 1922r. NZHP konkretyzuje uchwałą zadania Głównych Kwater. Należały do nich:  

a) „dbanie o czystość idei harcerskiej w Związku oraz praca programowa 

nad pogłębieniem wewnętrznej wartości harcerstwa i dalszym jego rozwojem, 

b) organizowanie, kierownictwo ogólne i kontrola pracy żeńskiej Związku, utrzymanie 

stałej łączności z komendantami, drużynami i poszczególnymi pracownikami 

oraz pomaganie im w pracy harcerskiej i społecznej, 

c) przygotowanie instruktorek potrzebnych harcerstwu oraz ułatwienie siostrzanego 

zbliżenia się pracowniczek harcerskich, 

d) stałe informowanie NRH i NZHP o pracach komend i drużyn oraz wykonywanie 

uchwał i zarządzeń NRH i NZHP.”374 

                                                                                                                                                       
367 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.10-11. 
368 Tamże, s.8. 
369 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.160-161. 
370 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.55. 
371 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.10. 
372 Tamże, s.8. Inną liczbę podaje J. Kamińska, twierdząc, że GKŻ liczyła w 1921r. 16 osób, w tym 5 osób 

prezydium (naczelniczka, przyboczna, kierowniczki działów: organizacyjnego, metodycznego, 
zagranicznego). Zapewne chodzi tu autorce o tzw. „ścisłą Główną Kwaterę” do której, nie zostały wliczone 
instruktorki działające w referatach GKŻ. Por. J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 

373 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.8. 
374 Uchwała NZHP z 24 VI 1922r. [podaję za:] AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.6. 
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W 1923r. dotychczasowy Referat Koloni i Obozów przekształcił się w osobny Wydział 

Obozów i Kursów. Wydział zajmował się także prowadzeniem konkursów na najlepszy 

obóz.375 

W 1924r. wprowadzono w życie projekt referentek chorągwianych. Poszczególne 

chorągwie były odtąd reprezentowane w GK przez instruktorki, które zajmowały się bliżej 

sprawami powierzonych sobie chorągwi, utrzymywały ścisłą łączność z komendami, 

wydawały opinie, przygotowywały projekty dotyczące pracy na tym terenie. Pod koniec 

1924r. na szesnaście chorągwi – jedenaście miało już swoje referentki.376 

Sprawami zagranicznymi zajmował się Dział Zagraniczny, w którego kompetencji były 

sprawy skautingu międzynarodowego oraz drużyn harcerskich poza granicami kraju. 

W 1925r. Wydział Międzynarodowy zajmował się już tylko sprawami skautowymi – 

problemami drużyn polskich za granicą zajął się Wydział Zagraniczny.377 Jak podaje 

H. Dydyńska-Paszkowska, Wydział Międzynarodowy utrzymywał kontakt ze Światową Radą 

Skautek a od 1928r. z Biurem Światowym Skautek; przesyłał do Biura dane dotyczące 

rozwoju harcerstwa, przyjmował zawiadomienia o międzynarodowych spotkaniach, a także 

wysyłał zaproszenia na kursy i obozy mające się odbyć w Polsce z przewidzianym udziałem 

skautek z innych organizacji.378  

Wydział Drużyn Polskich Za Granicą (Wydział Zagraniczny) GKH-k, w 1933r. 

utrzymuje kontakt z ponad setką drużyn z Francji, Belgii, Łotwy, Rumunii, Gdańska, 

Czechosłowacji, Niemiec i innych krajów, a także ze środowiskami harcerskimi w USA.379 

W 1926r. w skład biura GKŻ wchodziły 3 osoby: naczelniczka, jej przyboczna 

oraz sekretarka. Zarówno przyboczna jak i sekretarka były instruktorkami harcerskimi.380  

W następnych latach skład został rozszerzony o instruktorkę objazdową i instruktorkę 

przysposobienia wojskowego. Osobami zatrudnionymi w ZHP były: sekretarka i (od 1929r.) 

instruktorka objazdowa. Pozostałe funkcje, z naczelniczką włącznie, były pełnione 

społecznie. Tak więc zatrudnienie obejmowało tylko te funkcje, które miały charakter 

administracyjno-usługowy w stosunku do potrzeb GKŻ i całej organizacji żeńskiej oraz takie, 

które były niemożliwe do pełnienia przez instruktorów społecznych. 

                                                 
375 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.210. 
376 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
377 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
378 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.282-283. 
379 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.23. 
380 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
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Struktura wewnętrzna GKŻ w 1926r. przedstawiała się następująco. Liczyła 

9 wydziałów: Wydział Programowy, Organizacyjny, Osobowy, Zuchów, Przysposobienia 

Wojskowego, Zagraniczny, Pracy Społecznej, Prasowo-Propagandowy 

oraz Międzynarodowy. W 1927r. w miejsce Referatu do Spraw Starszych Harcerek został 

powołany Wydział Starszych Harcerek, a także powstały dodatkowe dwa wydziały: Wydział 

Kształcenia Instruktorek oraz Wydział Wychowania Fizycznego.381 Kierowniczkami 

wydziałów zostawały instruktorki z terenu Warszawy – głównie studentki i nauczycielki. 382 

W 1927r. Wydział Osobowy GKŻ wprowadza dokładniejszą ewidencję urlopów 

i powrotu do służby, prowadzi kartotekę instruktorek i książkę statystyczną.383 

Organizacja wewnętrzna GKH-k w 1933r. przedstawiała się następująco: 

Wydziały: 

 Programowy, 

 Organizacyjny, 

 Zuchów, 

 Starszoharcerski, 

 Kształcenia starszyzny, 

 Drużyn polskich za granicą, 

 Międzynarodowy, 

 Wychowania fizycznego, 

 Przysposobienia do obrony kraju, 

 Wydawniczy. 

Referaty: 

 Osobowy, 

 Sekretariat, 

 Żeglarski.384 

Sekretariat i biuro GKŻ prowadzone było przy pomocy kancelistki i stenotypistki.385 

W 1933r. odbyło się 9 zebrań GKH-k386, a w 1936r. – 8.387 We wrześniu 1936r. 

powołano Wydział Drużyn Harcerek.388 W 1938r. powstał w GKH-k Inspektorat 

                                                 
381 Tamże. 
382 Tamże. 
383 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.5. 
384 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.27. 
385 Tamże.  
386 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.27. 
387 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.93.  
388 Tamże, s.75. 



 511

Wędrowniczek – Starszych Harcerek, który  organizował w komendach chorągwi sieć 

referatów wędrowniczych.  

Komisja Programowa opracowywała wytyczne programowe dla drużyny 

korespondencyjnej, wytyczne dla zagranicznej pracy harcerskiej w USA, instrukcję 

do „gwiazdek zuchowych”. 389 

W październiku 1938r. GKH-k została zreorganizowana w celu usprawnienia pracy. 

Nowa struktura wewnętrzna przedstawiała się następująco: 

 Naczelniczka 

 Kierowniczka Biura – pełniąca obowiązki Sekretarki i Skarbniczki 

 Wdział Organizacyjny: 

a) Kierownictwo Usprawnienia i Służby, 

b) Referaty:  

Obozów, Gospodarczy, Prasy i Wydawnictw, Mniejszości, Redakcji „Skrzydeł” 

 Wydział Programowy 

 Wydział Kształcenia Starszyzny 

– w nim: Komendantka Harcerskiej Szkoły Instruktorskiej na Buczu 

 Inspektorat zuchów 

 Inspektorat Młodszych Harcerek 

 Inspektorat Wędrowniczek 

 Inspektorat Starszych Harcerek 

 Komisariat Międzynarodowy 

 Komisariat Zagraniczny 

 Naczelna Inspektorka w Ministerstwie WRiOP.390 

Naczelniczka Harcerek kierowała całością prac GKH-k, koordynując działalność 

wszystkich działów.391 Inspektoraty blisko współpracowały z Wydziałami i pełniły funkcję 

łączników między Główną Kwaterą a chorągwiami w zakresie: interpretowania wytycznych 

GK, pomocy instruktorskiej, pozyskiwania informacji z chorągwi. Kierowniczka Biura 

kierowała pacą Biura i Sekretariatu GKH-k; w zakresie jej kompetencji było preliminowanie 

i czuwanie nad wykonaniem budżetu Organizacji Harcerek oraz opieka nad majątkiem GKH-

                                                 
389 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie..., dz. cyt., s.262. 
390 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.200. 
391 Tamże, s.212. 
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k.392 W 1938r. został opracowany projekt Regulaminu Wewnętrznego Głównej Kwatery 

Harcerek.393 

4.5. Główna Kwatera Harcerzy (Męska) 

Podobnie jak w GKŻ, wydziały GKM prowadziły samodzielną pracę, a raz w tygodniu 

odbywały się zebrania ogólne, na których omawiano wytyczne pracy wydziałów, 

ich sprawozdania. Prowadzono też pracę wewnętrzną, słuchając referatów na tematy 

harcerskie, prócz tego odbywały się zebrania sprawozdawcze w sprawie organizacji pracy 

GK.394  

W 1920r. GKM była zorganizowana następująco: 

 Wydział Organizacyjny. Przeprowadzał wizytacje. 

 Wydział Techniczny. Opracowywał projekty wycieczek zagranicznych, regulaminy 

sprawności, organizował próby sprawnościowe dla instruktorów od przybocznych 

w górę.395 

 Wydział Wychowania Fizycznego i Sekcja Higieniczna. Opracował karę zdrowia 

wchodzącą w skład książeczki służbowej, organizował kursy gimnastyki, organizował 

wraz z YMCA gry i ćwiczenia lekkoatletyczne.396 

 Wydział Prasowy. Przygotowywał artykuły dla czasopism, zbierał wycinki prasowe 

o harcerstwie, nawiązywał kontakty z pismami zagranicznymi, przygotowywał 

wydanie specjalne numeru Tygodnika Ilustrowanego.397 

 Wydział Zajęć Wakacyjnych. Zajmował się organizowaniem obozów harcerskich, 

pozyskiwaniem środków, wizytowaniem obozów.398 

 Wydział Zagraniczny. Nawiązywał kontakty z zagranicznymi organizacjami 

skautowymi, wysyłał egzemplarze „Harcerza” do wszystkich organizacji skautowych 

zarejestrowanych w Biurze Międzynarodowym.399 

 Referat Wojskowy. Powstał 1 lipca 1920r. na skutek przystąpienia ZHP do akcji 

obrony państwa. Organizował mobilizację i zaciągi harcerskie.400 Gromadził wykazy 

poległych.401 

                                                 
392 Tamże, s.213. 
393 Tamże, s.225. 
394 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.17. 
395 Tamże. 
396 Tamże. 
397 Tamże. 
398 Tamże, s.18. 
399 Tamże. 
400 Tamże, s.19-22. 
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W niektórych zebraniach GK uczestniczyli drużynowi z drużyn warszawskich. Ogółem 

zebrań GK było w 1921r. 28. Ich tematami były: zadania GKM i podział pracy, kursy 

instruktorskie, abstynencja w prawie harcerskim, wychowanie fizyczne, wyszkolenie 

wojskowe, praca w drużynach, zloty, obozy, współpraca z redakcją „Harcerza” 

i „Harcmistrza”, stosunek do innych organizacji wychowawczych i wojskowych, mundur 

i odznaki ZHP.402 

W 1921r. liczba pracowników GKM wynosiła 43 osoby (9 stałych w tym 4 płatnych – 

kierowników Działów oraz 34 współpracowników).403 

W wyniku zadań związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920r. organizacja pracy 

GKM ulegała gwałtownym zmianom i przeobrażeniom. Ostatecznie pod koniec 1921r. 

wewnętrzna struktura GKM przedstawiała się następująco: 

 Dział I. Biuro 

o Referat statystyczny, 

o Referat oznak i legitymacji, 

 Dział II. Organizacyjno-Inspekcyjny – odpowiedzialny za tworzenie komend według 

nowego regulaminu wewnętrznego, 

o referaty poszczególnych komend chorągwi, 

o Referat drużyn pożarnych, 

o Referat drużyn żeglarskich, 

o Referat obozów i kursów, 

 Dział III. Wojskowy, 

 Dział IV. Programowy 

o Referat wychowania fizycznego, 

o Referat higieny, 

o Referat techniczny (sprawności), 

o Referat wyszkolenia wojskowego, 

o Komisja bibliograficzna. 

 Dział V. Osobowy 

o Komisja ds. osobistych, 

 Dział VI. Drużyn polskich za granicą,404 

                                                                                                                                                       
401 Tamże, s.23. 
402 Tamże, s.12. 
403 Tamże. 
404 Dział ten opiekował się polskimi środowiskami harcerskimi poza granicami kraju i jego kompetencje były 

ściśle rozgraniczone od kompetencji Działu Spraw Zagranicznych GKM ZHP oraz Wydziału Zagranicznego 
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o Referaty wg państw, 

 Dział VII. Spraw zagranicznych, 

o Referaty wg państw i narodów, 

 Dział VIII. Propagandy prasowej. 

 Dział IX. Propagandy kinematograficznej.405 

GKM ulegała kolejnym licznym reorganizacjom i w 1922r. funkcjonowało już tylko 

7 wydziałów (spraw administracyjnych, spraw organizacyjnych, spraw obozowych, zdrowia 

harcerzy, wychowania narodowego, spraw osobowych, i wydział zagraniczny). Zebrań 

kierowników wydziałów było 17 (odbywały się co dwa tygodnie), a wszystkich pracowników 

GK – 18 osób.406 

W 1925r. utworzono Wydziały Zawodów i Wpisu Drużyn, a Wydział PW przydzielono 

jako referat do Wydziału Organizacyjnego.407 

W tym samym roku GKM rozpoczęła organizację cotygodniowych „Wieczorów 

Harcerskich” z referatami i z częścią towarzyską.408 Wieczory Harcerskie skupiały głównie 

młodzież akademicką (średnia liczba obecnych – 30 osób), po wakacjach w 1926r. impreza 

została zawieszona ze względu na kłopoty lokalowe.409 

Z potrzeby posiadania wspólnego życia towarzyskiego członków GK powstała w lutym 

1926r. „Drużyna Głównej Kwatery”.410 Drużyna zbierała się na spotkaniach wspólnych 

dla wszystkich członków, ale działała też własnymi zastępami. Liczyła w 1926r. 43 członków 

oraz obejmowała dodatkowo osoby mieszkające poza Warszawą.411  

W 1926r. GKM powołała 12-tu stałych wizytatorów chorągwi.412 

W 1927r. wewnętrzna struktura GKM wyglądała następująco: 

 Wydział ogólny, 

o biblioteka, 

                                                                                                                                                       
NZHP, które zajmowały się kontaktami z innymi organizacjami skautowymi. Pojawiały się jednak konflikty 
wynikające z różnych koncepcji prowadzenia polityki zagranicznej przez te komórki organizacyjne – 
np. w stosunku do francuskiej organizacji skautowej. Wydział Zagraniczny NZHP utrzymywał 
z nią przyjazne stosunki, natomiast Dział Drużyn Zagranicznych GKM starał się ograniczyć wpływy 
tej organizacji na polskie środowiska harcerskie we Francji – zapobiegając w ten sposób ich wchłonięciu 
przez skauting francuski. Zob. K. Daszkiewicz, dz. cyt., s.194. 

405 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.12-44. 
406 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 

1922r., sygn. 373, s.9. 
407 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.8. 
408 Tamże. 
409 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.17. 
410 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.8. 
411 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.17. 
412 Tamże. 
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o referat zawodów, 

o referat obozów i wycieczek, 

o referat kursu korespondencyjnego, 

o referat statystyczny, 

o referat osobowy,  

o Archiwum GKM, 

 Wydział organizacyjny, 

o referat ogólny, 

o referat Kielecki, 

o referat Białostocki, 

o referat Wizytacji, 

o referat Łączników 

o referat Rejestracji Drużyn 

o Referat Pośrednictwa Pracy, 

o Referat Organizacji Drużyn 

o Referat Informacyjny, 

o Referat Kursów Lotnych, 

o Poradnia dla drużynowych, 

 Wydział obozów i wycieczek, 

o Referat w Wydziale Ogólnym 

 Wydział programowy, 

o współpracują wszyscy członkowie czynni GKM, 

 Wydział Starszego Harcerstwa, 

o Rada Starszego Harcerstwa (opiniodawcza)., 

 Wydział Osobowy, 

o Referat Kształcenia Instruktorów, Rejestracji Starszyzny, Odznaczeń, 

Dyscyplinarny, Ogólny  

 Wydział Zagraniczny, 

 Wydział Wychowania-Fizycznego, 

 Wydział Przysposobienia-Wojskowego.413 

Od stycznia 1930r. działała, także pod kierunkiem hm. W. Bublewskiego, 

Kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich – wydział Głównej Kwatery przekształcony 

                                                 
413 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.44. 
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z Referatu Drużyn Żeglarskich. W skład Kierownictwa wchodziło 6 referatów 

specjalistycznych i podlegały mu także: Harcerski Ośrodek Morski w Gdyni i Harcerski 

Ośrodek Śródlądowy nad jez. Narocz.414  

W kwietniu 1930r. struktura wewnętrzna GKM była więc następująca: 

 Wydział Ogólny 

o Biuro GK, 

o Referat Statutowo-Regulaminowy, 

o Referat Sprawozdawczy, 

o Referat Skarbowy, 

o Referat Mniejszości. 

 Wydział Organizacyjny 

o Referat Ogólny, 

o Referat Środowisk Kierowniczych, 

o Referat Wpisu Drużyn, 

o Referat Kontroli i Pomocy Pracy, 

o Referat Obozów, 

o Referat Pośrednictwa Pracy, 

o Referat Typów Drużyn, 

o Referat Chorągwi Białostockiej, 

o Referat Chorągwi Kieleckiej, 

o Referat Jamboree. 

 Wydział Kształcenia Starszyzny i Osobowy 

o Referat Ogólny, 

o Referat Kursów Związkowych i Zimowych GK, 

o Referat Kursów Chorągwi, 

o Komisja Osobowa, 

o Komisja Dyscyplinarna, 

 Wydział Programowy 

o Referat Obozów Stałych, 

o Referat Obozów Wędrownych i Wycieczek, 

o Rada Krajoznawstwa i Przyrodnictwa, 

 Wydział Starszego Harcerstwa 

                                                 
414 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.21 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.198. 
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 Wydział Międzynarodowy 

 Wydział Drużyn Polskich za Granicą 

 Wydział Wychowania Fizycznego 

o Referat Ogólny, 

o Referat Drużyn Morskich, 

o Referat Kursów WF, 

o Referat Programowy, 

o Referat Łucznictwa, 

 Wydział Przysposobienia Wojskowego 

o z własną, odrębną strukturą referatów.415 

W 1932r. został w wydziale organizacyjnym dodatkowo utworzony referat drużyn 

pozaszkolnych i wiejskich.416 

W 1933r. utworzony został Inspektorat Rejonów Górskich Pracy Społecznej 

pod kierownictwem Janusza Wierusz-Kowalskiego, który miał za zadanie koordynować akcję 

organizowania obozów harcerskich na Huculszczyźnie. Inspektorat przygotował także 

program akcji społecznej na terenach obozowych, polegającej na pracy kulturalno-oświatowej 

i dożywianiu miejscowej ludności. Program ten był wdrażany przez obozy harcerskie 

,niezależnie od ich własnego programu. 417 

W 1933r. została  wprowadzona „tytułem próby” nowa struktura wewnętrzna Głównej 

Kwatery – bardziej zhierarchizowana przez zorganizowanie „inspektoratów”, jako 

dodatkowych, pośrednich szczebli struktury wewnętrznej GK, pomiędzy Naczelnikiem 

a Wydziałami.418 Główna Kwatera dzieliła się więc najpierw na Inspektoraty: Spraw 

Ogólnych, Programowo-Organizacyjny, Wyszkolenia, Obozów i Zlotów oraz Zagraniczny. 

Inspektoraty dzieliły się na wydziały, a te na referaty.419 Rozwiązanie to nie zdało egzaminu 

i zostało zarzucone; w 1934r. powrócono do koncepcji wydziałów i referatów.420 Ciekawym 

jednak rozwiązaniem było powołanie kilku, wyodrębnionych ze struktury wydziałów, 

                                                 
415 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1930, nr 4, s.22. 
416 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.13. 
417 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.258. 
418 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.18 z 30 listopada 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1933, nr 10, s.159-160. 
419 Tamże. 
420 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1934, nr 8, s.42. 
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„organów opiniodawczych”: Komisji Osobowej, Komisji Programowej, Komisji 

Dyscyplinarnej, Komisji Munduru i Oznak oraz Komisji Wydawniczej.421 

Od 20 września 1934r. wprowadzono rozkazem Naczelnika funkcję Szefa GKH-y 

w randze zastępcy Naczelnika. Do jego zakresu zadań należały „prace wykonawcze Głównej 

Kwatery”.422  

W październiku 1934r. struktura GKH-y była następująca: 

 Szef Głównej Kwatery Harcerzy  

 Przyboczny Naczelnika Harcerzy 

 Wydział Zuchów  

 Wydział Drużyn 

o Referat Sztuki, 

o Referat Wychowania Gospodarczego, 

o Referat Techniki Harcerskiej, 

o Referat Starszych Chłopców, 

o Referat Drużyn Wiejskich. 

 Wydział Starszego Harcerstwa 

o Referat Szybowniczy, 

o Referat Harcerstwa na Huculszczyźnie. 

 Wydział Organizacyjny 

o Referat Personalny, 

o Referat Wizytacji, 

o Referat Organizacji Terenu, 

o Referat Regulaminów, 

o Referat Oznak, 

o Referat Pracy. 

 Wydział Kształcenia Starszyzny 

 Wydział F.W. i P.W. 

o Referat Harcerskich oddziałów P.W., 

o Referat Strzelecko-Łuczniczy. 

 Kierownictwo Drużyn Żeglarskich 

 Wydział Zagraniczny 

                                                 
421 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.18 z 30 listopada 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1933, nr 10, s.159-160. 
422 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.17. 
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 Wydział Obozów 

 Wydział Mniejszości Narodowych 

 Wydział Skarbowo-Gospodarczy 

 Sekretariat 

o Sekretarz, 

o Biblioteka, 

o Referat Statystyczny, 

o Muzeum i Archiwum. 

 Komendant Zlotu Harcerzy 

 Inspektor Kresowych Harcerzy 

organy opiniodawcze: 

 Komisja Programowo-Wydawnicza 

o Sekcja Programowa, 

o Sekcja Wydawnicza. 

 Komisja Osobowa 

 Komisja Dyscyplinarna 

redakcja czasopisma: 

 „W Kręgu Wodzów”.423 

W 1938r. były cztery zebrania członków GKH-y.424 

W 1934r. pracowników płatnych GKH-y było 13, w tym personel biurowy stanowiły 

4 osoby, a typowo instruktorskie funkcje merytoryczne pełniło 9 osób.425 

W 1935r. odbyło się 9 zebrań członków GKH-y.426 

Struktura wewnętrzna Głównej Kwatery zmieniała się dość dynamicznie i w grudniu 

1935r. widoczne były już następujące zmiany w stosunku do tej z października 1934r.: 

 w Wydziale Skarbowo-Gospodarczym wyodrębniono Referaty: Gospodarczy 

i Ubezpieczeń oraz funkcję księgowego, 

 w Wydziale Drużyn pojawił się Referat Drużyn Pożarnych, 

 w Wydziale Starszego Harcerstwa pojawiły się Referaty: Ideowo-Programowy, 

Organizacyjny; Referat Szybowcowy przeniesiono do Wydziału WF i PW, a Referat 

                                                 
423 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1934, nr 8, s.42. 
424 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.24. 
425 Tamże, s.17. 
426 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.54. 



 520

Harcerstwa na Huculszczyźnie przemianowano na Inspektorat Górskich Rejonów 

Harcerzy, 

 w Wydziale WF i PW pojawiły się, oprócz Referatu Szybowcowego, nowe 

Referaty: Harcerskich Klubów Sportowych, Narciarski i Krótkofalarski, 

 w Kierownictwie Harcerskich Drużyn Żeglarskich wyodrębniono Referaty: Ogólny, 

Programowo-Wyszkoleniowy, Zaopatrzenia, Turystyczno-Sportowy, Morski 

oraz Propagandowo-Prasowy, 

 powołano nowy Wydział Zdrowia.427 

W 1936r. nadal bieżącą działalnością GK kierował Szef Głównej Kwatery, który także 

dokonywał wizytacji komend chorągwi, hufców, obozów i kursów.428 

W tym też roku został powołany Referat Pracy i Propagandy w celu uaktywnienia akcji 

prasowo-propagandowej oraz wydawniczej.429 Referat ten zwołał, wspólnie z referatem Prasy 

GK Harcerek, 14 listopada 1937r. pierwszą konferencję referentów prasowych komend 

chorągwi. Referat zajął się też wydawaniem komunikatów prasowych skierowanych 

do czasopism harcerskich i młodzieżowych.430 

W 1938r. bieżącymi pracami GKH-y kierował Szef Głównej Kwatery; prowadził 

wizytacje komend chorągwi. brał udział w odprawach instruktorskich, wizytował hufce, 

obozy i kursy, wyjeżdżał w różnych sprawach organizacyjnych na Węgry, Łotwę 

i do Rumunii. Kierował on także pracami Komisji Finansowo-Gospodarczej GKH-y.431 

Inspektor Kresowy Harcerzy zajmował się: „koordynacją prac społecznych drużyn 

kresowych z pracą Korpusu Ochrony Pogranicza, podniesieniem poziomu ideowego 

i technicznego, pomocą w organizacji prowadzeniu wszelkiego rodzaju kursów oraz wizytacją 

drużyn i hufców oraz udziałem w konferencjach”.432 

Wizytator Drużyn na Pograniczu Zachodnim zajmował się drużynami harcerskimi 

i wpływał na zwiększenie ich zainteresowania tematami dotyczącymi tematyki pogranicza 

polsko-niemieckiego. Wydawał Biuletyn Instrukcyjny dla kierowników pracy na pograniczu. 

W 1938r. ukazało się 7 numerów, w tym 3 podwójne, obejmujące łącznie 74 strony. Odbyła 

                                                 
427 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1935, nr 12, s.138. 
428 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.159. 
429 Tamże, s.167. 
430 Tamże. 
431 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.99. 
432 Tamże, s.103. 
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się także odprawa kierowników referatów pasa granicznego zainteresowanych komend 

chorągwi.433 

Inspektorat Rejonów Górskich Harcerzy zajmował się sytuacją drużyn na terenie 

Huculszczyzny. Po zapewnieniu ciągłości ich działań inspektorat został rozwiązany.434 

Odbyło się 15 zebrań członków czynnych GKH-y, omawiano plan pracy wydziałów, 

instrukcje drużyn szkolnych, regulamin drużyny i szczepu, regulamin hufca, kuźnicy, sprawy 

prasowe oraz efekty wyjazdów służbowych w teren.435 

W 1938r. Komitet Gospodarczy Wydziału Starszego Harcerstwa zachęcał 

do podejmowania inicjatyw gospodarczych poprzez poradnictwo dotyczące: źródeł zakupu, 

rynku zbytu, cen towarów, zasad prowadzenia spółdzielni i spółek zarobkowych. Komitet 

wprowadził do miesięcznika „Brzask” specjalny dział poświęcony zagadnieniom 

gospodarczym oraz przygotował ankietę na temat pracy gospodarczej kręgów 

starszoharcerskich. Na ankietę otrzymano 42 odpowiedzi. Ankieta wykazała duże 

zainteresowanie starszych harcerz zagadnieniami gospodarczymi. Członkowie Komitetu brali 

również czynny udział w zjazdach gospodarczych Chorągwi Śląskiej i Krakowskiej.436 

Komitet Gospodarczy prowadził działalność do 30 listopada 1938r., czyli do czasu powołania 

Komisji Finansowo-Gospodarczej GKH-y.437 

Referent Referatu Drużyn Wiejskich GKH-y mieszkał w Trzebini, stąd jego praca 

napotykała na dość duże trudności.438 W 1938r. Wydział Zagraniczny GKH-y został 

przeniesiony z Katowic do Warszawy.439 

Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.1 z 10 stycznia 1939r. nastąpiło rozwiązanie 

Inspektoratu Rejonów Górskich GKH-y.440 

Bardziej istotne zmiany w strukturze wewnętrznej GKH-y – do kwietnia 1939r. 

polegały na zmianie Wydziału Drużyn na Wydział Harcerzy i Skautów oraz wyodrębnieniu 

w nim Referatów: Drużyn Kolejowych i Drużyn Specjalnych. W ramach Wydziału, w randze 

wizytatorów GKH-y, pracowało 6 instruktorów harcerskich.441 

                                                 
433 Tamże. 
434 Tamże, s.104. 
435 Tamże, s.105. 
436 Tamże, s.110. 
437 Tamże, s.111. 
438 Tamże, s.118-119. 
439 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.23. 
440 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.9. 
441 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.87. 



 522

4.6. Przewodniczący ZHP,  
Naczelnik Harcerzy, Naczelniczka Harcerek 

Przewodniczący ZHP 

Przewodniczącym ogólnopolskiego ZHP został w lipcu 1920r. gen. Józef Haller. Został 

on dokooptowany do Naczelnictwa i powołany przez jego członków na funkcję 

Przewodniczącego. Stało się tak, mimo że w opinii NRH wybór Przewodniczącego powinien 

nastąpić na I Zjeździe Walnym.  

List do członków NRH i Naczelnictw Dzielnicowych z własnymi sugestiami 

wystosowali w tej sprawie: T. Strumiłło, M. Wocalewska, J. Falkowska, P. Olewiński, 

J. Grabowski, S. Sedlaczek, W. Nekrasz i H. Glass. Treść tego listu datowanego na 31 marca 

1920r. była następująca: 

„Szanowni Druhowie! Statut Związku Harcerstwa Polskiego został w dniu 19 bm. podpisany 

przez Ministra Oświaty. W połowie kwietnia ma się odbyć zebranie prawnych założycieli 

Związku pod przewodnictwem druha generała Józefa Hallera, którego Naczelnictwo 

postanowiło kooptować do swego grona i zaprosić na Przewodniczącego. Opinia Zjazdu 

Naczelnej Rady Harcerskiej szła jednak w tym kierunku, żeby powołanie 

na Przewodniczącego Związku, z tytułem Harcerza Naczelnego odłożyć do Zjazdu Walnego. 

Zjazd ten będzie się mógł odbyć w pierwszych dniach stycznia 1921r.  

Uważamy, że należy i można pójść dalej, niż to uczyniło Naczelnictwo, skrępowane 

opinią Rady Naczelnej. ZHP powinien uznać generała Hallera za Harcerza Naczelnego zaraz 

po zalegalizowaniu statutu. W tym celu proponujemy, aby na dzień, który później można 

będzie oznaczyć np. na dzień 23 kwietnia, patrona skautów całego świata św. Jerzego  

lub 3-go Maja, członkowie Rady Naczelnej, Naczelnictwa Dzielnicowe, Inspektoraty 

Okręgowe, Komendy Miejscowe, a także o ile możności drużyny, nadesłały pod adresem 

Naczelnictwa ZHP [...] listy zapraszające druha Hallera do przyjęcia tytułu Harcerza 

Naczelnego, Format listów winien być mniej więcej jednakowy [...] i zawierać myśl: »... 

prosimy o przyjęcie godności Harcerza Naczelnego ... «. Tytułować należy: »Do Wielce 

Szanownego Druha Generała Józefa Hallera«. Forma ta byłaby uroczystą, może nawet więcej 

uroczystą, niż obwołanie Harcerzem Naczelnym na Zjeździe organizacyjnym, a że sam fakt 

byłby wyrazem opinii Harcerstwa, to zdaje się nie budzi wątpliwości [...]”.442 

                                                 
442 AAN, AZHP, List prywatny do członków Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictw Dzielnicowych 

[w:] Naczelnictwo ZHP. Korespondencja z władzami państowymi, memoriały dot. utworznenia org. ZHP, 
sygn. 413, s.331. 
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Gen. Józef Haller został jednak powołany na Przewodniczącego ZHP przed Zjazdem 

Walnym. Organizacje dzielnicowe wyraziły zgodę na tę kandydaturę. jednak nie bez pewnych 

zastrzeżeń – np. „chciałbym jednak wiedzieć — pytano —  czy druh gen Haller 

jest abstynentem”?443 

Po raz pierwszy funkcja Przewodniczącego ZHP została wyodrębniona jako jedna 

z naczelnych władz statutowych w Statucie z 1934r. Przewodniczący ZHP kierował pracami 

ZHP w szczególności NRH i Naczelnictwa, był przełożonym Naczelniczki i Naczelnika, 

sprawował funkcję reprezentacyjną oraz podejmował decyzje w sprawach niezastrzeżonych 

dla innych władz.444 

Przewodniczącemu w sprawowaniu funkcji pomagali wiceprzewodniczący, którzy 

między sobą dzielili się kompetencjami i zadaniami. W 1935r. wiceprzewodnicząca 

H. Śliwowska współpracowała z Sekretariatem Generalnym, kierowała Wydziałem Prasy 

i Propagandy NZHP oraz zastępowała Przewodniczącego w przewodniczeniu Komisji 

Gospodarczej. Natomiast wiceprzewodniczący J. Mauersberger zastępował 

Przewodniczącego w Warszawie w sprawach kontaktów z władzami i instytucjami 

(M. Grażyński jako wojewoda śląski urzędował w Katowicach), opiekował się Głównymi 

Kwaterami, a w przypadku nieobecności Przewodniczącego w Warszawie kierował pracami 

Naczelnictwa.445 

Przewodniczący ZHP M. Grażyński zajmował się osobiście wybranymi problemami 

Związku – np. uporządkowaniem spraw gospodarczych w ZHP (centralizacją księgowości, 

uporządkowaniem spraw nieruchomości itd.), powierzając funkcje reprezentacyjne swoim 

zastępcom.446 

Wykaz osób pełniących funkcje Przewodniczących ZHP do wybuchy II wojny 

światowej przedstawia poniższa tabela. 

 

                                                 
443 AAN, AZHP, Naczelnictwo ZHP. Korespondencja z władzami państowymi, memoriały dot. utworznenia 

org. ZHP, sygn. 413, s.330. 
444 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.326. 
445 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.6. 
446 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.8. 
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Tabela 22. Przewodniczący ZHP w latach 1919-1939. 
 

Przewodniczący ZHP od do 

dr Tadeusz Strumiłło 11 VI 1919r. 3 VII 1920r. 
gen. Józef Haller 3 VII 1920r. 4 II 1923r. 
ks. dr Jan Mauersberger 7 IV 1923r. 10.11.1923 
dr Tadeusz Strumiłło 10.11.1923 19.04.1925 
Roman Bniński 19.04.1925 12.04.1926 
Józef Karśnicki 12.04.1926 24.04.1927 
ks. dr Jan Mauersberger 24.04.1927 20.12.1929 
Władysław Sołtan 29.12.1929 2.02.1931 
dr Michał Grażyński 2.02.1931 1.09.1939 

 
Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.342-343. 

 

Naczelnik Harcerzy i Naczelniczka Harcerek 

Podobnie jak funkcja Przewodniczącego, tak i funkcje Naczelnika Harcerzy 

i Naczelniczki Harcerek zostały uznane w Statucie z 1934r. za  jedne z władz naczelnych 

ZHP. Naczelnicy kierowali pracami swojej organizacji i byli odpowiedzialni statutowo 

przez Naczelnictwem i Przewodniczącym ZHP.447 Według Statutu z 1936r. Naczelnicy 

i Naczelniczki byli wybierani z kadry harcmistrzowskiej  z kandydatur uzgodnionych 

z Ministrem WRiOP oraz w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych (Dyrektorem 

Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego).448 

Naczelnicy powoływali swoje Główne Kwatery, na których czele stawał Szef Głównej 

Kwatery, mianowany na wniosek Naczelnika przez Naczelnictwo ZHP.449 

Funkcja Naczelniczek i Naczelników pełniona była społecznie, często z dużym 

poświęceniem instruktorek i instruktorów, zmuszonych do godzenia pracy zawodowej, 

społecznej i życia rodzinnego. J. Kamińska tak opisywała warunki pracy Naczelniczek ZHP: 

„J. Falkowska miała pełne kwalifikacje do nauczania fizyki w szkołach średnich. W chwili 

obejmowania stanowiska naczelniczki nie znalazła pracy w szkołach warszawskich, uczyła 

więc w Wyszkowie, tracąc na dojazdy wiele cennych godzin (mieszkała w Warszawie). 

W latach następnych, ucząc i mieszkając w Bodzentynie (Kieleckie) w seminarium 

nauczycielskim, gdzie wśród grona nauczycielek znalazła się grupa instruktorek harcerskich, 

przygotowywała zlot w Wyszkowie, następnie w Kiełpinach. Była komendantką 

                                                 
447 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.326. 
448 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.35. 
449 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.326. 
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obu zlotów”.450 „Instrukcje, rozkazy – jak można przeczytać w jej życiorysie – powstawały 

nieraz w jej małym mieszkaniu na Wilczej pomiędzy pakowaniem zeszytów i książek 

do Wyszkowa, a spożywaniem posiłku przygotowanego przez matkę. Mimo propozycji 

nie chciała nigdy uznać swej działalności w harcerstwie za pracę zawodową na etacie 

Ministerstwa Oświaty”.451 Z kolei M. Uklejska w okresie pełnienia funkcji naczelniczki 

„uczyła w pełnym wymiarze godzin matematyki, logiki, psychologii oraz w małym 

mieszkaniu wychowywała córeczki lat 3 i 5. Omawianie z przyboczną ważnych spraw GKŻ 

odbywało się czasem w trakcie kąpieli dziewczynek”.452 

W 1936r. NRH przyjęła rezygnację ze stanowiska Naczelnika Harcerzy 

A. Olbromskiego, który „obciążony nawałem prac zawodowych nie mógł już poświęcać tyle 

czasu harcerstwu”. Naczelnikiem Harcerzy został wtedy wybrany Zbigniew Trylski którego 

kandydaturę zaproponował ustępujący Naczelnik. Funkcję swoją objął Trylski dopiero 

na początku 1937r. Do tej pory obowiązki Naczelnika pełnił zastępczo T. Piskorski.453 

W 1937r.  Naczelnik Harcerzy Z. Trylski przeprowadzał wizytacje komend chorągwi, 

imprez, zlotów i kursów instruktorskich. Brał udział w konferencjach instruktorskich 

(męskich i żeńskich) oraz w Jamboree i w konferencjach międzynarodowych.454 

W 1938r. Naczelnik Harcerzy, poza pracą kierowniczą, przeprowadzał wizytacje 

lub uczestniczył w różnych imprezach w chorągwiach, Wizytował także ośrodki pracy 

harcerskiej w Górkach Wielkich i Nierodzimiu, obozy i zawody harcerskie, uczestniczył 

we wszystkich większych odprawach i konferencjach instruktorskich.455 

Na początku 1939r., z inicjatywy Naczelnika Harcerzy Z. Trylskiego, zorganizowano 

spotkanie wszystkich dotychczasowych Naczelników Harcerzy. W ciągu dwudziestu 

lat pełniło tę funkcję pięciu instruktorów. Wszyscy byli obecni na spotkaniu – T. Strumiłło, 

H. Glass, A. Heidrich, S. Sedlaczek i A. Olbromski. Podczas spotkania omówiono aktualne 

zagadnienia Związku – głównie Organizacji Harcerzy, zwracając szczególną uwagę 

na problemy spoistości grona instruktorskiego oraz metod pracy starszych harcerzy.456 

Spotkania takie uznano za bardzo pożyteczne i postanowiono je kontynuować w przyszłości. 

                                                 
450 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.61-62. 
451 Życiorysy [...] Jadwiga Falkowska..., dz. cyt., s.320. 
452 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.61-62. 
453 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.302-303. 
454 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.158-159. 
455 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.98-99. 
456 W. Błażejewski pisze, że „spotkania takie uznano za bardzo pożyteczne i postanowiono je kontynuować 

w przyszłości”. Natomiast J. Majka informuje, że „możliwość porozumienia została odrzucona 
przez sympatyków endecji”. Por. J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.69  
oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.316-317. 
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Tabela 23. Naczelniczki Harcerek w latach 1919-1939. 

 
Naczelniczki Harcerek od do 

Maria Wocalewska (kierowniczka pracy 
żeńskiej we wspólnej GK) 

11 VII 1919r. 27.03.1920

Maria Wocalewska 27.03.1920 7.04.1923
Zofia Wocalewska 7.04.1923 10.11.1923
Helena Sakowiczówna 10.11.1923 19.04.1925
Maria Uklejska 19.04.1925 2.11.1925
Hanna Dydyńska 15.04.1928 2.02.1931
Jadwiga Wierzbiańska 2.02.1931 09.1937
Maria Krynicka 09.1937 09.1939

do 1945r. (formalnie) 
Józefina Łapińska jako Komendantka 
Pogotowia Harcerek 

IX 1939r. 

 
Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.342-343 

oraz O. Fietkiewicz (red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s.277 

 

 
Tabela 24. Naczelnicy Harcerzy w latach 1919-1939. 

 
Naczelnicy Harcerzy od do 

Stanisław Sedlaczek  
- jako kierownik pracy męskiej 
- jako kierownik GK ZHP wspólnej dla organizacji męskiej i 
żeńskiej 
- jako Naczelnik GKM 

11.07.1919
25.09.1919

27.03.1920

25.09.1919
27.03.1920

31.11.1921
Henryk Glass 31.11.1921 27.04.1924
Adolf Heidrich 27.04.1924 19.04.1925
Stanisław Sedlaczek 19.04.1925 2.02.1931
Antoni Olbromski 2.02.1931 1.11.1936 
Tomasz Piskorski – jako p.o. 1936 1936 
Zbigniew Trylski 1.08.1936 1.09.1939
Florian Marciniak 
- jako Komendant Pogotowia Harcerzy, Naczelnik Harcerzy, 
Naczelnik Szarych Szeregów 

IX 1939r. 1943r. 
.

 
Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.342-343 

oraz O. Fietkiewicz (red.), Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s.277. 
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5. Nadzór, kontrola i rozwiązywanie konfliktów 

5.1. Wizytacje 

Rola wizytacji i regulacje formalne 

W 1926r. VI Zjazd Walny polecił Głównym Kwaterom „oprzeć kontakty z komendami 

chorągwi na stałym wizytowaniu komend i osobistym zetknięciu się przedstawicieli 

Głównych Kwater z ich członkami [...]”.457 

Wizytacje Komend Chorągwi w drużynach męskich miały zwykle bardziej formalny 

charakter niż wizytacje Komend żeńskich.458 Tam, gdzie wizytacje prowadzone były 

w bardziej nieformalnej atmosferze, tam kontrola i nadzór ze strony komend chorągwi 

odbywały się często w formie gier i ćwiczeń harcerskich, co umożliwiało z jednej strony 

ocenę stopnia zaawansowania pracy harcerskiej w drużynie, z drugiej zaś strony pozwalały 

na dostarczenie praktycznych wskazówek bezpośrednio drużynowemu.459  

Wizytacje przeprowadzały często osoby studiujące, bądź pracujące zawodowo, 

co powodowało, że nie zawsze wszystkie pożądane wizytacje zostawały zrealizowane. 

Radzono sobie z tym, dokonując np. wizytacji w okresach świątecznych, żeby instruktorzy 

mogli godzić studia z wyjazdami do środowisk.460 Ponieważ zwykle koszty dojazdów 

pokrywali instruktorzy z własnych kieszeni, komendy chorągwi starały się pozyskać środki na 

płatną funkcję instruktora ds. wizytacji.461 Czasami koszty wizytacji – tak jak w Chorągwi 

Lubelskiej – pokrywane były z tzw. „funduszu objazdowego” Komendy Chorągwi, na który 

składały się składki drużyn, dochody z akcji zarobkowych organizowanych przez Komendę 

Chorągwi oraz dobrowolne datki. Hufce pokrywały koszty wizytacji z własnych funduszów 

zebranych ze składek drużyn i dotacji KPH.462 

Niekiedy dzielono także obszary wizytacji między kilka osób – np. w 1929r. 

w Chorągwi Wielkopolskiej dwie harcmistrzynie pełniły funkcje instruktorek wizytujących, 

przy czym jedna, w randze członkini Komendy Chorągwi, wizytowała drużyny poznańskie, 

                                                 
457 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie  

10-11 kwietnia 1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnoski, spis instruktorek, sygn. 314, s.79. 
458 R. Kupper, dz. cyt., s.59. 
459 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.5. 
460 M. Skorupska-Daszkiewicz. Wołyńska Chorągiew Harcerek 1923-1925  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.77. 
461 Zob. D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.71. 
462 AAN, AZHP, Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy 

od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.278. 
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druga – drużyny działające na prowincji.463 Kontrolowane było także wykonywanie 

zobowiązań z odpraw drużynowych,464 a także właściwe przechowywanie funduszy drużyn 

(na książeczkach oszczędnościowych PKO).465 

Zakres problematyki, według którego odbywały się wizytacje, był następujący: 

 intensywność pracy zastępu i drużyny, 

 wrażenia wizytatora z Rady Drużyny, 

 poziom pracy harcerskiej (program, metoda, stopnie, sprawności, gry, śpiewy itd.). 

 praca społeczna, 

 wychowanie fizyczne i przysposobienie wojskowe, 

 relacje wewnątrz drużyny: chłopcy – drużynowi – zastępowi i na zewnątrz, 

 izba, warsztaty, specjalności , przedsiębiorstwo dochodowe, 

 stan administracyjno-gospodarczy (kasa, księgowość, inwentarz), 

 współpraca szkoły z KPH, 

 wrażenia z konferencji pedagogicznej, 

 przeprowadzone próby i ich wyniki,  

 przyrzecznie (czy przyjmował wizytator i od ilu członków), 

 wydane zarządzenia, 

 ogólne wrażenia z wizytacji 

 oraz uwagi i wnioski wizytatora.466 

W wytycznych dla wizytatorów władze naczelne wręcz sugerowały, że wizytator 

„powinien być nie tylko wizytatorem, ale przede wszystkim instruktorem, zostawić po sobie 

trwały ślad, zarówno w postaci miłego wrażenia u chłopców, jak i nauczenia ich czegoś 

nowego. Stosunek wizytatora do Komendy obozu ma być serdeczny, braterski 

i wychowawczy. [...] Wizytator nie może wydawać żadnych zarządzeń, może tylko radzić”.467 

Dodatkowo instruktorki z Głównej Kwatery, podczas pobytu w terenie, pomagały 

w organizacji szkoleń lub udzielały potrzebnych instrukcji.468 Podczas wizytacji uczono 

prowadzenia dokumentacji i finansów, wypełniania raportów, itp. Jak stwierdzano — 

                                                 
463 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.83. 
464 M. Skorupska-Daszkiewicz, Wołyńska Chorągiew Harcerek..., dz. cyt., s.80. 
465 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt.,, s.36. 
466 AAN, AZHP, HP, sygn. 1397, s.103 Raport z wiztyacji drużyny nowozorganizowanej w Mołodecznie 

24 stycznia 1927r. [cytuję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.273. 
467 List okólny GKM L.6 z 15 czerwiec 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.77. 
468 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.161. 
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„jedynym najskuteczniejszym środkiem organizowania i prowadzenia drużyn były dojazdy 

w teren”.469 

W Organizacji Harcerek od 1936r. przeprowadzono odprawę wizytatorek obozów 

i referentek obozów w chorągwiach470, opracowano też projekt instrukcji dla druhen 

wizytujących drużyny.471  

We wrześniu 1938r. wprowadzona została Rozkazem Naczelnika Instrukcja 

dla wizytatorów obozów i kolonii, która stwierdzała — „Wizytator jest nie tylko kontrolerem, 

ale przede wszystkim instruktorem. Jego stosunek do komendy wizytowanego obozu, 

czy kolonii winien być przyjacielski i braterski. Wychodząc z obozu winien po sobie zostawić 

trwały ślad w postaci naprawienia błędów, jak i nauczenia czegoś nowego”. Instrukcja 

zalecała, aby wizytator przebywał w obozie przynajmniej jedną dobę bez naruszania 

normalnego rozkładu zajęć i unikał wydawania zarządzeń, „ograniczając się jedynie 

do udzielania rad i wskazówek”.472 W październiku tego samego roku została opublikowana 

szczegółowa Instrukcja dla wizytatorów drużyn zuchów, harcerzy, skautów, kręgów 

starszoharcerskich i hufców. Instrukcja dokładnie precyzowała zakres czynności wizytatora 

z wyróżnieniem poszczególnych punktów wizytacji dla każdego typu jednostki 

organizacyjnej. Instrukcja stwierdzała przy tym wyraźnie, że „udział w uroczystości, 

czy też kilkuminutowa obecność nie jest wizytacją”, która normalnie obejmować powinna: 

obecność na zbiórce, zorientowanie się w gospodarce i administracji jednostki, w stosunku 

harcerzy do otoczenia, omówienie spostrzeżeń z kierownictwem wizytowanej jednostki itp.473 

Częstotliwość wizytacji 

Jak twierdzi R. Kupper, władze harcerskie chcąc utrzymać wysoki poziom 

prowadzonych obozów, przeprowadzały ich systematyczną kontrolę niekiedy nawet 

kilkakrotnie. Dokumentowano to w sprawozdaniach poobozowych, do składania których 

zobowiązani byli wszyscy komendanci.474 Procent zwizytowanych obozów w niektórych 

chorągwiach był bardzo wysoki; w 1933r. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek 

zwizytowała 86% kolonii i obozów.475 

                                                 
469 Z. Podhorska, dz. cyt., s.65. 
470 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.76. 
471 Tamże, s.55. 
472 Załącznik nr 6 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L. 11 z 10 września 1938 do pkt. L.1/12d  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.136. 
473 Załącznik nr 3 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L. 14 z 10 października 1938r. do pkt. 1/12c 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.164. 
474 R. Kupper, dz. cyt., s.163. 
475 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.131. 
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W 1932r. GKŻ zanotowała ponad 80 dojazdów instruktorek do różnych środowisk.476  

W tym samym roku, GKH-k rejestruje 119 wyjazdów w celu załatwienia spraw 

wymagających osobistego omówienia, pomocy w kursach, wizytacji obozów. Z czego 

33 wyjazdów dokonuje sama Naczelniczka.477 

W GKH-y działa natomiast instruktor objazdowy, który w 1933r. w terenie przebywał 

221 dni, czyli średnio ok. 20 dni w miesiącu (bez jednego miesiąca urlopu). Jego rolą była 

wizytacja środowisk, obozów i drużyn oraz, przede wszystkim, udzielanie wskazówek 

metodycznych kierownikom pracy harcerskiej.478 Również niemal wszystkie kursy 

chorągwiane były wizytowane przez członków Wydziału Kształcenia Starszyzny GKH-y.479 

Przez członków głównych kwater wizytowane też były chorągwiane odprawy 

drużynowych.480 Łączna liczba przeprowadzonych przez GKH-k wizytacji w 1933r. wynosiła 

119, z czego 33 było to wizytacje Naczelniczki Harcerek.481 

Odsetek zwizytowanych środowisk harcerskich był zwykle bardzo wysoki 

jak na ówczesne warunki i możliwości. W Chorągwi Poleskiej Harcerek w 1924r. sama 

Komendantka Chorągwi zwizytowała przynajmniej raz każde środowisko harcerskie;  czasem 

niektóre częściej – jeśli było takie zapotrzebowanie.482  

W 1934r. w Organizacji Harcerzy w 1 031 środowiskach komendy hufców 

przeprowadziły 2 789 wizytacji, natomiast komendy chorągwi zwizytowały 1 448 jednostek 

organizacyjnych w 66 środowiskach harcerskich.483 Łączna liczba wizytacji członków GKH-y 

wyniosła 147. Wizytacje te trwały razem 311 dni.484 

Także w ZHP w Niemczech wizytacje były istotnym narzędziem w rękach tamtejszego 

Naczelnictwa, które w 1935r. zwizytowało wszystkie środowiska, w których działało 

już harcerstwo, bądź istniały potencjalne możliwości jego powstania. 485 

W 1936r. GKH-k przeprowadziła 143 wizytacje środowisk, z czego 30 było 

poza granicami kraju. Inspektorat Kresowy Harcerzy zwizytował 21 hufców, 133 drużyny 

i 13 gromad.486 

                                                 
476 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.4. 
477 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.27. 
478 Tamże, s.46. 
479 Tamże. 
480 H. Styczyński, dz. cyt., s.220. 
481 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.27. 
482 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.219. 
483 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.21. 
484 Tamże, s.24. 
485 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.146. 
486 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.134. 
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W Organizacji Harcerzy, w 1938r., nastąpił trzykrotny wzrost liczby wizytacji 

w drużynach. Odnotowano w tym roku 4 483 wizytacji. GKH-y do wizytacji wykorzystywała 

swoich lokalnych przedstawicieli w osobach „członków korespondentów” Głównej Kwatery. 

Liczba wizytacji obozów wzrosła blisko dwukrotnie, tak że liczba wizytacji zbliżyła się 

do liczby samych obozów. Przy opracowywaniu wyników wizytacji stwierdzono, 

że wyposażenie obozów w namioty zwiększyło się dwukrotnie w ciągu 2 lat.487 Wizytowali 

również wszyscy członkowie Wydziału Zuchowego GKH-y. Zwizytowano Wydziały Zuchów 

w 8 chorągwiach, namiestników w 12  hufcach, 7 drużyn zuchów, 6 kursów i 5 kolonii. 

Wzięto udział w 4 odprawach drużynowych zuchów, w 4 świętach zuchów i 5 konferencjach 

specjalnych (metody zuchowej w szkole, inspektorów szkolnych itp.).488 Wydział Obozów 

i Turystyki przeprowadził wizytację 170 obozów, kursów i kolonii. Komendy Chorągwi 

wizytowały wszystkie obozy własne i chorągwi obcych, znajdujące się na ich terenie. 

Zorganizowano odprawę wizytatorów obozów GKH-y i kierowników wydziałów obozów 

i turystyki komend chorągwi.489 

W Organizacji Harcerek, również w 1938r., na 30 obozów drużynowych, 

organizowanych przez komendy chorągwi, zwizytowano 20 obozów letnich 

oraz 5 z 10 obozów zimowych.490 Wizytowano obozy drużyn wędrowniczek i kręgów 

starszoharcerskich, przekazując zebrane wnioski Komendantom Chorągwi.491 W Chorągwi 

Lubelskiej zwizytowano wszystkie hufce przy okazji zbiórek drużynowych w hufcach 

oraz wiele drużyn i gromad.492 Komenda Chorągwi Łódzkiej przeprowadziła 38 dojazdów 

do hufców i drużyn,493 skontrolowała księgi hufców oraz obozów, książki drużyn 

i hufcowe.494 W Chorągwi Mazowieckiej wizytowano drużyny w trakcie przeprowadzania 

próby na drużynową. Na 19 rozpoczętych prób przyznano 14.495 Komenda kontrolowała 

księgi hufcowe, a hufce księgi drużyn i gromad.496 W Chorągwi Warszawskiej kontrola ksiąg 

drużynowych była prowadzona częściowo przez skarbniczkę Komendy Chorągwi, 

a częściowo przez komendantki hufców.497 Księgi drużyn były również kontrolowane 

                                                 
487 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.85. 
488 Tamże, s.123. 
489 Tamże, s.126. 
490 Tamże, s.217. 
491 Tamże, s.231. 
492 Tamże, s.252. 
493 Tamże, s.256. 
494 Tamże. 
495 Tamże, s.257. 
496 Tamże. 
497 Tamże, s.261. 
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w Chorągwiach Poleskiej, Wołyńskiej i Pomorskiej.498 Komenda Chorągwi Śląskiej 

zwizytowała 15 zastępów, 30 drużyn, 50 gromad, 3 drużyny wędrowniczek.499 

Wizytowano nie tylko podstawowe jednostki harcerskie, ale także całą strukturę 

wspierającą. W 1938r. na terenie ZO Krakowskiego zwizytowano 68 Kół Przyjaciół 

Harcerstwa oraz 9 Zarządów Obwodów.500 

5.2. Kwalifikacja i ocena pracy drużyn  

Systematycznie starano się przełamać kryzys i podnieść poziom harcerstwa w Polsce. 

Od początku 1925r. rozwinięto szeroko zakrojoną akcję, której celem  było „ożywienie 

stosunku ogółu młodzieży do Prawa Harcerskiego”.501 Jednym ze środków zmierzającym 

do tego celu było podniesienie poziomu drużyn harcerskich poprzez określenie minimalnych 

warunków, jakim odpowiadać musiała „normalna” drużyna harcerska. Jeśli dana drużyna tych 

warunków nie spełniała, stawała się drużyną „przygotowawczą”.502 Wyniki takiej kwalifikacji 

Główne Kwatery ogłaszały w „Wiadomościach Urzędowych” przy corocznym oficjalnym 

spisie drużyn.503  

Rozkazem NZHP w listopadzie 1925r. wprowadzono formalne zasady kwalifikacji 

drużyn męskich.504 Była to również pewna formą współzawodnictwa drużyn. W 1926r. nadal 

funkcjonował system kwalifikacji drużyn na drużyny „harcerskie”, „przygotowawcze” 

i  „próbne”. System ten przeprowadzany w formie corocznej kwalifikacji miał dodatkowo 

za zadanie ustalenie i ogłoszenie, które drużyny harcerskie należą do ZHP – 

w przeciwieństwie do tzw. „drużyn dzikich”, które powstawały spontanicznie bez kontroli 

władz harcerskich. Oprócz tego aspektu prawnego, był też aspekt motywacyjny. 

Z osiągnięciem wyższych kategorii wiązały się przywileje, np. drużyna kategorii „A” mogła 

posiadać własny sztandar, podczas gdy drużyny kategorii „B” mogły posiadać tylko trójkątne 

proporce.505 System miał więc skłaniać drużyny do podniesienia swojego poziomu w celu 

uzyskania jak najlepszej kwalifikacji. Realizacja tych założeń napotkała jednak na opór 

środowisk i, w praktyce, mniej drużyn zgłaszało się do procedur kwalifikacyjnych, 
                                                 

498 Tamże, s.259-260, 263. 
499 Tamże, s.261. 
500 Sprawozdanie ZO Krakowskiego. Zob.  MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.318. 
501 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.181. 
502 Zgodnie z Regulaminem Wewnętrznym ZHP „drużyna która została uznana za drużynę harcerską 

otrzymywała od NZHP »Dyplom Drużyny harcerskiej« na jeden rok. Dyplom był podpisywany 
przez Naczelnika GK i Przewodniczącego ZHP. Drużyna kto została uznana za przygotowawczą 
otrzymywała analogiczne »Zaświadczenie drużyny przygotowawczej«. 

503 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.181. 
504 Rozkaz NZHP L.29 z 28 listopada 1925r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.66-67. 
505 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.112. 
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niż faktycznie działało ich w ZHP. Jedną z przyczyn tego upatrywano w wysokich 

wymaganiach kwalifikacyjnych stawianych drużynom.506 Zasady kwalifikowania drużyn 

streszcza R. Kupper:  

„W drużynie próbnej właściwie funkcjonował system zastępowy, jak również zorganizowana 

była zgodnie z zasadami harcerskimi. Od drużynowego wymagano sumiennego wypełnienia 

obowiązków wobec władz harcerskich, nadsyłania w odpowiednim czasie raportów i innych 

sprawozdań, regulowania należnych od drużyn opłat.  

Drużyny przygotowawcze spełniały wymagania drużyn próbnych oraz: drużyną powinno 

opiekować się KPH lub inna instytucja o charakterze społecznym. KPH powinno oceniać 

pozytywnie pracę i zachowanie drużyny. Drużynowy powinien mieć ukończone 

przeszkolenie np. w formie dwutygodniowego kursu letniego. Drużyna miała prowadzić 

książkę kasową i inwentarzową, kroniki, książki zastępów i spis wszystkich członków 

drużyny oraz prenumerować przynajmniej 1 egz. „Harcmistrza” i jeszcze jeden egzemplarz 

innego pisma harcerskiego lub dla młodzieży, ustalonego przez NZHP. 

Drużyna harcerska [spełniała] wymagania na próbną i przygotowawczą oraz: drużynowy 

powinien posiadać stopień harcmistrza, podharcmistrza, ewentualnie przodownika. 

w ostateczności być przynajmniej członkiem współdziałającym ZHP. Co najmniej czwarta 

część drużyny, w tym wszyscy członkowie rady drużyny, musieli mieć złożone Przyrzeczenie 

Harcerskie. Zdobycie przez ¾ członków drużyny, w ciągu roku, wyższego stopnia lub 

przynajmniej jednej sprawności. Zorganizowanie własnego obozu, ewentualnie wysłanie do 

innego obozu harcerskiego lub wojskowego przynajmniej połowy swoich członków, zdobycie 

przez jednego członka drużyny harcerskiego lub wojskowego przygotowania 

instruktorskiego. Wszyscy harcerze, którzy ukończyli 16 lat byli zobowiązani do odbycia 

odpowiedniego wyszkolenia wojskowego. Preferowano przeszkolenie zorganizowane przez 

samą drużynę. Drużyna winna prowadzić odpowiednią dokumentację, posiadać własny 

budżet i powiększać systematycznie majątek. Przedstawiać plan pracy na cały rok. Posiadać 

własny regulamin, który zatwierdzała właściwa Komenda Chorągwi. 

Po wypełnieniu przedstawionych wymagań poszczególne drużyny corocznie były 

kwalifikowane przez Naczelnictwo na wniosek poszczególnych komend chorągwi. 

Drużyny [„harcerskie”] uzyskiwały prawo – przy zgodzie Komendy Chorągwi – 

na zorganizowanie obozów letnich i pierwszeństwo w uzyskiwaniu dotacji na ten cel od ZO. 

Drużyna harcerska miała prawo brać udział w zawodach o dyplom I Drużyny RP”.507 

                                                 
506 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.27. 
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Natomiast w Organizacji Harcerek warunki kwalifikacji były następujące: 

 Dla drużyny „harcerskiej” – „opracować plan pracy i systematycznie 

go realizować, wykazać że cała drużyna i każda harcerka postępuje zgodnie 

z ideologią harcerską, pracować systematycznie, organizując próby na stopnie 

i sprawności, posiadać przynajmniej jeden warsztat albo wykonywać inne prace, 

np. prowadzić chór, kursy itp. Drużyna zobowiązana była prowadzić stałą pracę 

społeczną , zorganizować sama lub wspólnie z inną drużyną obóz stały 

lub wędrowny. organizować wycieczki w ciągu roku – minimum cztery, 

prenumerować jedno z pism harcerskich [...] posiadać w składzie drużyny 

przynajmniej jeden zastęp harcerek po przyrzeczeniu. Drużynowa pełnoletnia 

i posiadająca conajmniej II stopień”; 

 Dla drużyny „przygotowawczej” – „organizacyjne podporządkowanie, wpłacanie 

pogłównego oraz nadsyłanie raportów miesięcznych i kwartalnych”.508 

Co było istotne w tych systemach kwalifikacji drużyn – to fakt, że jednostki 

organizacyjne rywalizowały nie o pozycję w rankingu, ale bardziej pośrednio – o możliwie 

najwyższy tytuł (drużyny „harcerskiej”), świadczący o odpowiednio rozwiniętej działalności 

oraz o spełnieniu wysokich standardów organizacyjnych. 

Główne Kwatery rokrocznie przeprowadzały taką kwalifikację, a jej wyniki ogłaszały 

w „Wiadomościach Urzędowych” przy spisie drużyn. Pierwszy tego typu spis drużyn 

męskich pokazał, że na 800 drużyn męskich zgłoszonych do rejestracji  zaledwie 156, 

czyli około 20%, odpowiadało minimalnym warunkom. Spis drużyn żeńskich wykazał, 

że na zarejestrowanych 419 drużyn tylko 17 (około 4%) spełniło podstawowe – przyjęte przez 

Naczelnictwo ZHP – warunki.509 Wyniki kwalifikacji były druzgocąco słabe i choć ocena 

drużyn, jaka się nasuwała na ich podstawie nie była zbyt optymistyczna, to jednak 

kwalifikacja dała obiektywną oceną rzeczywistego poziomu drużyn harcerskich i przez 

to zapewniła solidne podstawy do wniosków i działań pozwalających zmienić niekorzystną 

dla organizacji sytuację. 

Konferencja Instruktorek w Sromowcach w 1926r. zniosła dotychczasową kwalifikację 

drużyn żeńskich, w jej miejsce wprowadziła wymagania dla drużyn należących do ZHP. 

Wymagania te były następujące: 

                                                                                                                                                       
507 AAN, AZHP, sygn. 1500, s.120-125 kwalifikacja drużyn męskich. [podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.54. 
508 Archiwum GK ZHP, Materiały do historii Warszawskiej Chorągwi Harcerek, cześć II /1921-1939/ Załącznik 

nr 3, str. 58-59 [podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.53. 
509 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.181. 
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1) „Drużynowa przeszła próbę na drużynową i podpisze zobowiązanie. Jeśli drużynowa 

nie jest pełnoletnia drużyna ma opiekunkę /komenda chorągwi ma prawo oddać 

przejściowo drużynę harcerce młodszej i zwolnić ją od szukania opieki jeśli charakter 

i stanowisko społeczne drużynowej czynią ją zupełnie odpowiedzialną za prace 

w drużynie/. 

2) Drużyna pracuje systemem zastępowym. 

3) Drużyna przedstawi program pracy oparty na ideologii harcerskiej i na znajomości 

metod harcerskich przynajmniej na okres jednego roku. Jednocześnie wskaże środki 

i sposoby, z pomocą których zamierza zrealizować swoje projekty. 

4) Drużyna nadeśle do Komendy Chorągwi sprawozdanie z przygotowawczego okresu 

pracy i wykaz członków drużyny. Drużyna prenumeruje jedno z pism harcerskich 

dla młodzieży i <Harcmistrza>. 

W myśl uchwał Konferencji tylko drużyny odpowiadające wymaganiom wyżej 

wymienionym mogą należeć do Związku Harcerstwa Polskiego. Drużyny, które 

nie odpowiadają wymaganiom są w okresie przygotowawczym [...]”.510 

Pomimo rygorystycznego stanowiska konferencji, powyższych zapisów nie udało się 

w pełni wprowadzić w życie. W praktyce sprowadziło się to do nazywania jednych drużyn – 

spełniających wymagania – drużynami „harcerskimi”, a pozostałych – drużynami 

„przygotowawczymi”.511 

Rozkaz Naczelnika GKM z 1930r. zmienił nazewnictwo kategorii drużyn męskich: 

1) kat. A – harcerskie – na związkowe, 

2) kat. B – przygotowawcze – na chorągwiane, 

3) kat. C – próbne – na hufcowe.512 

Własne systemy kwalifikacji drużyn wprowadzały także niektóre chorągwie. 

D. Piotrowska-Szulczewska podaje, że Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek 

ustanowiła trzypoziomowy system kwalifikacji na drużyny: „wstępne”, „harcerskie” 

i „czujne”. Aby otrzymać status drużyny „czujnej”, jednostka starająca się musiała 

samodzielnie i dobrowolnie złożyć taki wniosek oraz spełnić następujące warunki: 

1) drużynowa drużyny musiała mieć ukończoną „próbę na drużynową”; 

2) drużyna nie przekroczyła przez rok żadnego terminu organizacyjnego, w tym także 

finansowego; 

                                                 
510 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.9. 
511 Tamże. 
512 Rozkaz Naczelnika GKM L.10 z 12 kwietnia 1930r. [w:]„Wiadomości Urzędowe”, maj 1930, nr 5, s.26. 
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3) drużyna wykonywała wszelkie polecenia władz harcerskich; 

4) drużyna otrzymywała dobre oceny od wizytatorów. 

W 1933r. wnioski o przyznanie statusu drużyny „czujnej” złożyło 27 drużyn, 

a w 1934r. – 16.513 

Od czerwca 1937r. zaczął obowiązywać punktowy system oceny pracy drużyn 

harcerskich: „Za swą pracę w ciągu roku drużyna może otrzymać od hufcowego jako ocenę 

maksymalnie ok. 1000 pkt., o ile uzyska więcej niż 800 punktów otrzymuje tytuł Drużyny 

Czołowej w Wyścigu Pracy, za więcej niż 600 pkt. zwie się Przodującą; za więcej niż 350 

ma prawo do nazwy Pracującej, Gdy nie zdobędzie nawet 350 pkt. otrzymuje ostrzeżenie 

w postaci nazwy: Drużyna na błędnym tropie”. Jeśli drużyna wykonała mniej niż zamierzała, 

hufcowy miał prawo odjąć punkty „za lekkomyślne planowanie”.514 Poprawione 

i zaktualizowane zasady zawierała ogłoszona we wrześniu Instrukcja w sprawie oceny pracy 

drużyny harcerzy.515 Z kolei we wrześniu następnego roku wprowadzono w życie analogiczne 

instrukcje dla drużyn zuchów i drużyn skautów.516 

Według Instrukcji pracę drużyny oceniało się przy końcu roku harcerskiego. W ocenie 

stosowano tzw. „system trójkowy” tzn. że liczba będąca oceną każdego punktu dzieliła się 

przez 3 i oznaczała: 

 maksymalną ilość punktów – ocenę bardzo dobrą, 

 2/3 punktów – oceną dobrą, 

 1/3 punktów – ocenę słabą, 

 0 punktów – oceną złą. 

Punkt „Harce i wycieczki” – za wykonanie zamierzeń w stopniu bardzo dobrym drużyna 

otrzymywała 12 pkt. – za wykonanie słabe – 4 pkt. Dozwolone było stosowanie ocen 

pośrednich np. 10 punktów. Jednak należało unikać ocen wyrażonych ułamkami. 

Drużyna mogła uzyskać maksymalnie 99 punktów. Drużyna, która uzyskała odpowiednią 

ilość punktów mogła zostać zaliczona do jednej z czterech kategorii, ustalonych przez zasady 

„Trzyletniego Wyścigu Pracy”, a mianowicie: 

 za uzyskanie do 25 pkt. – otrzymywała nazwę „Drużyny na błędnym tropie”, 

 za 26-50 pkt. – otrzymywała nazwę „Drużyny Pracującej”, 

 za 51-75 pkt. – otrzymywała nazwę „Drużyny Przodującej”, 

                                                 
513 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.23. 
514 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1937, nr 6, s.112. 
515 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.134. 
516 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.135-136. 
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 za 76-99 pkt. – otrzymywała nazwę „Drużyny Czołowej”. 

Punkty można było uzyskać za: 

 ułożenie programu – 6 pkt., 

 kształcenie kierowników pracy – 6 pkt., 

 wyrobienie techniczne (stopnie i sprawności) – 6 pkt., 

 specjalizację drużyny i zastępów – 3 pkt., 

 harce i wycieczki – 12 pkt., 

 akcję obozową – 15 pkt., 

 pracę społeczną – 6 pkt., 

 pracę kulturalną – 6 pkt., 

 czytelnictwo – 6 pkt., 

 WP i PW – 6 pkt., 

 przygotowanie zawodowe harcerzy – 3 pkt., 

 gospodarkę – 6 pkt., 

 współpracę z KPH, szkołą i innymi organizacjami – 3 pkt., 

 inne zamierzenia  – 3 pkt., 

 wykonanie programu i ciągłość pracy w drużynie  – 12 pkt.517 

Liczba przyznawanych punktów i działy pracy były dostosowane do każdej grupy 

wiekowej. Cały system punktowej oceny pozwalał, w sposób możliwie obiektywny, 

porównać osiągnięcia wszystkich drużyn harcerskich, wskazać środowiska mające duże 

problemy oraz środowiska radzące sobie z nimi doskonale. System pozwalał też znaleźć 

najsłabsze i najmocniejsze strony pracy drużyn i zaplanować pracę z nimi w oparciu 

o zebrane informacje.  

Punktowy system oceny pracy drużyn był niewątpliwie bardzo nowatorskim i bardzo 

interesującym rozwiązaniem. Definitywna ocena jego funkcjonowania jest trudna 

do określenie, ze względu na wojnę, która przerwała jego wdrażanie i realizację. Można 

jednak stwierdzić, że było to w okresie międzywojennym, jedno z najistotniejszych rozwiązań 

systemowych, przygotowane bardzo starannie w ramach planowej akcji rozwoju organizacji 

i mające wpływ na każdą – bez wyjątku – drużynę zuchową, harcerską czy skautową 

w Organizacji Harcerzy. 

                                                 
517 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.134. 
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5.3. Kary i procedury dyscyplinarne 

Kary w podstawowych jednostkach organizacyjnych 

Na poziomie drużyn harcerskich można wyróżnić dwa rodzaje kar: nieformalne – oparte 

na zwyczajach danego środowiska (np. pobieranie od członków kar pieniężnych za używanie 

wyrazów niemieckich)518 oraz sformalizowane – najczęściej spisane w formie katalogu 

dopuszczalnych kar.  

Paragraf 7 Ustawy skautowej z 1912r. mówił, że osoby nie stosujące się do warunków 

wypływających z prawa skautowego, „będą karane napomnieniem osobistym lub wobec 

innych skautów, niepoprawni zaś usuwani zupełnie z grona skautów”.519 

Zjazd Drużynowych we Lwowie w 1912r. uznał za „niepedagogiczne i niezgodne z ideą 

skautingu, by usuwać młodzież patriotyczną, zgrupowaną obecnie w różnych kółkach 

samokształceniowych, bez racji istotnych przekroczeń organizacyjnych” — w istocie był 

to protest przeciwko usuwaniu z drużyn skautowych młodzieży związanej z „Zarzewiem” 

z powodu nieakceptowania jej poglądów w kwestii zbrojnej walki o niepodległość kraju. 

W swojej uchwale Zjazd ten stwierdzał również, że „podstawą   pracy   skautowej   musi   

być bezwzględna i wszystko ogarniająca karność”.520 

Związkowe Naczelnictwo Skautowe, choć samo nie uregulowało żadnym zarządzeniem 

dopuszczalnych kar dyscyplinarnych, stosowanych w drużynach, to z pewnością było 

zainteresowane tą kwestią, gdyż w kwestionariuszu raportu drużyny z 1914r. zawarto 

następujące pytania: 

 „Powody, dla których skautów usunięto, na stale, czasowo?”; 

 „Na jak długo i za co usuwa się czasowo?”; 

 „Czy i jakich środków dyscyplinarnych się używa?”.521 

Pytania te sugerują, że władze skautowe chciały zdobyć rozeznanie w rzeczywistym 

stosowaniu środków dyscyplinarnych w drużynach. Mimo, że nie istniały wówczas odgórne 

regulacje tej kwestii, to środowiska stosowały własne zestawy takich środków. Regulaminy 

krakowskich drużyn przewidywały następujące kary: 

 upomnienie w cztery oczy przez drużynowego lub podchorążego, 

 nagana prze frontem zastępu lub całej drużyny, 

                                                 
518 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.54. 
519 Zob. AAN, AZHP, Ustawa skautowa. 1912, sygn. 4, s.79-81  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.78. 
520 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.35. 
521 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.36. 
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 urlop czasowy (od praktycznych zajęć), 

 wykluczenia czasowe (od wszelkich czynności i łączności z organizacją), 

 wykluczenie na zawsze.522 

Przewidziane były także sytuacje związane z zaniedbywaniem obowiązków szkolnych. 

I tak regulaminy, za złe oceny, przewidywały do poprawy oceny na kolejnej konferencji urlop 

czasowy od zajęć praktycznych, gdy to nie skutkowało – wykluczenie czasowe do dalszej 

konferencji, względnie do półrocza, w razie złego świadectwa wykluczenie czasowe na całe 

najbliższe półrocze, a jeśli nie nastąpiła po nim poprawa – wykluczenie z drużyny 

na zawsze.523 

Jak podaje J. Wojtycza, najczęstszym powodem wykluczenia z drużyny było wówczas 

nieprzestrzeganie prawa skautowego (w tym nakazu abstynencji) oraz niewykonywanie 

obowiązków organizacyjnych i niekarność. Zawieszenie było najczęściej skutkiej 

niewywiązywania się z obowiązków szkolnych. Czyny uznane za niehonorowe zdarzały się 

bardzo rzadko, a drobniejsze wykroczenia kończyły się zwykle upomnieniem 

drużynowego.524 

Uporządkowany katalog kar dopuszczalnych w harcerstwie podawał w swoim 

podręczniku A. Pawełek. Były to jego zdaniem:  

„1) nagana w cztery oczy lub na miejscu zawinienia, 

2) nagana przed frontem zastępu – winowajca występuje przed front, 

3) odesłanie do drużynowego, 

4) naznaczenie do raportu karnego, 

Raport karny po przesłuchaniu naznacza kary wyższe: 

1) nagana przed frontem drużyny – tj. na miejscu raportu, 

2) wzbronienie udziału w ćwiczeniach, 

3) naznaczenie kilkakrotne na tę samą służbę, 

4) zawieszenie w czynnościach – urlop karny, 

5) ostrzeżenie wydalenia, 

Najcięższe kary: 

1) degradacja, 

2) wydalenie”.525 

                                                 
522 Tamże, s.37. 
523 Tamże. 
524 Tamże, s.39. 
525 Zob. A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.51. 
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Ten katalog dopuszczalnych kar formalnych na poziomie drużyny był bez większych 

zmian stosowany przez drużynowych w całym okresie międzywojennym. Podstawą były 

regulaminy drużyn oparte na Wzorowym Regulaminie Drużyn opublikowanym w Roczniku 

Harcerskim na rok 1928. Jednak, jak opisywał to krytyczny artykuł w „Harcmistrzu” 

z 1929r., występowały nadal problemy i wątpliwości w stosowaniu kar w drużynach —  

„[...] w jednych drużynach drużynowy, opierając się na punkcie ósmym ust. b) Wzorowego 

Regulaminu Drużyn [patrz Rocznik Harcerski na rok 1928 str. 57 do 62.] usuwa bez apelacji 

harcerzy po przyrzeczeniu nieraz dlatego tylko, że mu za dużo sprawiają kłopotu, nie pytając 

się o zdanie nikogo więcej, w innych zaś, do których »dotarła władza komend chorągwi« 

nawet »na własną prośbę« drużynowy nie ma prawa zwolnić harcerza z ZHP, lecz tylko 

z drużyny na tej zasadzie, że skoro nie ma prawa przyjmować przyrzeczenia 

to nie ma również prawa usuwania członków z ZHP”.526 

Zawieszenia i rozwiązania jednostek organizacyjnych 

Zawieszenie drużyny było sankcją bardzo dotkliwą dla członków tej jednostki, 

ale w przeciwieństwie do rozwiązania drużyny, mogło być łatwo cofnięte w przypadku 

zrealizowania zaległych wymagań. Procedura ta była więc stosowana głównie z przyczyn 

niedopełnienia obowiązków organizacyjnych przez drużyny.  

Zawieszony mógł być również tylko kierownik jednostki organizacyjnej, a nie cała 

drużyna. Do zawieszenia w pełnieniu obowiązków drużynowych dochodziło np. z powodu 

niezapłaconego pogłównego przez ich drużyny. Decyzje te były cofane w chwili 

uregulowania finansowych należności organizacyjnych.527 

O zawieszeniu drużyny mogły przesądzić również bardzo słabe wyniki klasyfikacji 

drużyn, co musiało wynikać z oceny wizytatorów, że pracują gorzej niż „słabo” 

i nie zasługują nawet na status „drużyny na błędnym tropie”.528 W celu wymuszenia 

odpowiedniego poziomu organizacyjnego drużyn, możliwe było również zagrożenie 

obniżeniem kategorii drużyny (np. za niepłacenie pogłównego) lub jej zawieszenie, a także 

zlikwidowanie, co zdarzało się, zwłaszcza, w przypadku tzw. „martwych drużyn”.529 

Niekiedy też drużyny były rozwiązywane z powodu słabo przygotowanych do funkcji 

                                                 
526 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.45. 
527 P. Grochowski, dz. cyt., s.45. 
528 Tamże, s.47. 
529 Hm. inż. Władysław Nekrasz..., dz. cyt., s.177-178. 
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drużynowych. W 1934r. w Lwowskiej Chorągwi Harcerek zostało rozwiązanych kilkanaście 

drużyn, których drużynowe nie ukończyły wymaganego kursu drużynowych.530 

W 1933 roku Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek zlikwidowała, bądź 

zawiesiła istnienie 35 drużyn, których poziom został oceniony jako zbyt niski. Zarząd 

Oddziału odwołał się od tych decyzji do Głównej Kwatery, która uznała decyzje Komendy 

za słuszne, stwierdzając w odpowiedzi, że „rozwiązanie jednostek harcerskich [...] jest 

obowiązkiem Komendy Chorągwi, która musi dbać o dobre imię harcerstwa na swym terenie” 

oraz, że „istnienie zespołów młodzieży, noszących nazwę drużyn harcerskich, 

a pozbawionych kierownictwa odpowiedzialnej drużynowej, może przynieść większą szkodę 

dla rozwoju harcerstwa, niż czasowe rozwiązanie organizacji w szkole”.531 Decyzje 

o likwidacji drużyn – jak można przeczytać w sprawozdaniach – podejmowane były nawet 

wbrew opinii publicznej;  „nie zawsze spotykają się z życzliwością społeczeństwa 

i są źródłem posądzania nas o złą wolę”. Jednak podejmowane były one w „trosce o poziom 

pracy”.532 

Likwidowano także „dzikie” obozy drużyn, które nie były zgłoszone we właściwej 

komendzie lub nie spełniały zakładanych standardów organizacyjnych, w szczególności – nie 

były prowadzone przez odpowiednio przygotowaną kadrę.533  

Cofnięcia stopni, zawieszenia  i wykluczenia instruktorów 

Inicjatywa działań dyscyplinujących kadrę harcerską wypływała niekiedy ze strony 

samej kadry instruktorskiej. W 1923r. II Konferencja Programowa instruktorek w Spuszy 

podjęła uchwałę, w której stwierdzała konieczność „cofania stopni instruktorskich 

podharcmistrzyniom, które bez przyczyn uznanych przez odnośne władze, usuwają się 

od udziału w Zjedzie Walnym i Konferencji Instruktorek”.534 

Cofnięcie stopnia instruktorskiego było dość popularnym narzędziem dyscyplinującym 

kadrę ZHP. Często zdarzały się cofnięcia nominacji z powodu niezgłoszenia się do pracy, 

a także na własną prośbę instruktorów, którzy w ten sposób, zgodnie z przyjętym zwyczajem, 

rezygnowali ze stałej działalności wychowawczej w ZHP – nie rezygnując jednocześnie ze 

                                                 
530 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.125, 183. 189. 
531 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.21 oraz 127-128. 
532 Tamże, s.176. 
533 Tamże, s.23. 
534 List okólny GKŻ L.2 z 21 stycznia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.9. 
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statusu instruktora harcerskiego.535 Łączyło się to często z równoczesnym przeniesieniem 

do kategorii członków współdziałających.536 

Zdarzały się jednak również przywrócenia do stopni instruktorskich przez NZHP, które 

zapewne były konsekwencją wywiązania się z obowiązków względem organizacji i podjęcia 

na nowo służby instruktorskiej. Proces cofnięcia nominacji nie był więc, w takich wypadkach, 

procesem nieodwracalnym.537 

W 1933r. Referat Osobowy GKH-y rozpatrzył 12 wniosków o przywrócenie stopni 

instruktorskich i 63 o ich cofnięcie.538 W 1938r. Referat Personalny nominował do nowych 

stopni 507 członków starszyzny (126 harcmistrzów, 37 podharcmistrzów i 11 działaczy) – 

w tym samym roku cofnął stopnie starszyzny 67 osobom (12 harcmistrzom, 

53 podharcmistrzom i 2 działaczom).539 

Władze naczelne niekiedy bardzo rygorystycznie wymagały dopełnienia obowiązku 

zgłoszenia się do pracy. W związku z organizacją w 1924r. dużego, ogólnopolskiego zlotu –

Naczelnictwo ZHP wydało rozkaz, w którym zażądało od wszystkich instruktorów, również 

tych urlopowanych, jak i nie posiadających przydziałów służbowych, pomocy 

przy organizacji zlotu – „W terminie do 1 kwietnia 1924r. zgłoszą się urlopowani 

lub nie posiadający przydziałów instruktorki i instruktorzy do komend chorągwi 

lub Głównych Kwater, deklarując współpracę przy organizacji Zlotu lub inną pracę 

organizacyjną. Osoby, które tego obowiązku nie dopełnią, automatycznie stracą prawa 

członków ZHP i przodowników na rok 1924, a ponadto Komendanci Chorągwi i Główne 

Kwatery przedstawią Naczelnictwu wnioski o pozbawienie ich stopni instruktorskich”.540 

Obowiązek ten NZHP rozciągnęło w lutym na harcerzy, „zwłaszcza akademików 

nie posiadających stopni instruktorskich [...] uważając wszystkie urlopy udzielone 

przez Komendy i wszelkie jednostki organizacyjne za wygasłe”.541  

Zgodnie ze Statutem z 1936r. władze mogły usuwać z ZHP członków, którzy: 

 popełnili czyn niehonorowy, 

 działali na szkodę Związku, 

 nie stosowali się do Statutu ZHP, 
                                                 

535 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.1-2 oraz T.W. Dobrowolski, Harcmistrzyni Iza Kossowska 
[w:] S. Krakowski (red.), dz. cyt., s.36. 

536 Zob. np. Rozkaz NZHP L.3 z 20 stycznia 1926r.  
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.2. 

537 Zob. np. Rozkaz NZHP L.15 z 18 maja 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.88. 
538 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.44. 
539 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.102. 
540 Rozkaz NZHP L.2 z 29 stycznia 1924r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, luty 1924, nr 2, s.6. 
541 Rozkaz NZHP L.6 z 28 lutego 1924r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1924, nr 3, s.10. 
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 nie stosowali się do regulaminów wewnątrzorganizacyjnych, 

 zalegali ze składkami dłużej niż rok.542 

Tym samym władze dysponowały niemal nieograniczonymi możliwościami stosowania 

najcięższych kar dyscyplinarnych, w każdej praktycznie sytuacji, gdyż w ogromnej 

większości przewinień dało się zastosować, którąś z powyższych kwalifikacji; w sytuacji 

braku aktywności organizacyjnej – zaleganie ze składkami, a w przypadku niepożądanej  

aktywności – łamanie przepisów, działanie na szkodę organizacji lub działanie niezgodne 

ze standardami etycznymi (czyli oskarżenie o czyn niehonorowy). 

Za rażące naruszenie zasad władze stosowały niekiedy różne środki dyscyplinarne 

jednocześnie – np. cofnięcie stopni i wykluczenie z organizacji. W 1925r. rozkazem 

Naczelnictwa dokonano cofnięcia nadanych stopni i usunięcia z ZHP za „organizowanie 

dzikich drużyn pseudo-skautowych i niepoprawne przekraczanie Prawa Harcerskiego”.543 

Obok cofnięcia stopnia i wykluczenia, istniała możliwość zawieszenia czasowego 

instruktora w jego prawach organizacyjnych, do czasu podjęcia ostatecznej decyzji w jego 

sprawie. W piśmie Naczelnika GKM z 1928r. stwierdzano, że „Komendant Chorągwi może 

zawiesić każdego podwładnego instruktora”.544 Zawieszenie nie zwalniało od płacenia 

składek i prenumerowania „Harcmistrza”.545 

Wyłudzenia i środki zapobiegawcze 

Wraz ze wzrostem zaufania do ruchu harcerskiego zdarzały się wyłudzenia dokonywane 

przez osoby podające się za harcerzy. Władze harcerskie próbowały temu przeciwdziałać 

wprowadzając bardzo ścisłą imienną ewidencję krzyży harcerskich i książeczek służbowych. 

W celu zapobiegania nieprawnemu wykorzystywaniu krzyży i książeczek, skradzione 

lub zgubione książeczki służbowe były unieważniane w „Wiadomościach Urzędowych” 

lub rozkazach komend chorągwi przez podanie numerów książeczek.546 Podobne procedury 

obowiązywały w przypadku zgubienia lub kradzieży Krzyży Harcerskich – w rozkazach 

Komend Chorągwi można znaleźć punkty np. „Unieważniam zgubiony krzyż harcerski 

nr 705, C.I. własność dh Karoliny [...] z VII Drużyny Harcerek we Lwowie”.547 

                                                 
542 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.15. 
543 Rozkaz NZHP L.2 z 16 lutego 1929r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1929, nr 3. 
544 AAN, AZHP, Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna.  

Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.54. 
545 AAN, AZHP, GKH-y Komisja Dyscyplinarna, sygn. 1886, s.55. 
546 Zob. np. „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.2. 
547 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.5 z 15 czerwca 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.29-30. 



 544

W „Wiadomościach Urzędowych” przestrzegano również przed osobami podającymi 

się za harcerzy i wyłudzającymi pieniądze548 oraz byłymi członkami drużyn, którzy zawiedli 

zaufanie pozostałych członków organizacji. I tak, np. Komenda Poznańskiej Chorągwi 

Harcerzy informowała w 1935r., że członek zastępu żeglarskiego jednej z drużyn poznańskich  

„ulotnił się w niewiadomym kierunku zabierając pieniądze zastępu”.549 

Komisje dyscyplinarne 

Władze naczelne powoływały specjalne komisje do badania konkretnych, trudnych 

do rozstrzygnięcia lub szczególnie istotnych spraw. W drugiej połowie lat trzydziestych 

powołano stałe komisje dyscyplinarne Głównych Kwater.  

Pierwsze wzmianki o funkcjonowaniu komisji zadaniowej pochodzą z 1923r., kiedy 

to Naczelnictwo ZHP, rozpatrzywszy materiały nadesłane przez specjalną Komisję Śledczą 

NZHP, postanowiło cofnąć nominację na podharcmistrza osobie, której dotyczyło 

dochodzenie.550  

W 1925r. duża liczba spraw dotyczących przekroczenia różnych punktów Prawa 

Harcerskiego zmusiła Naczelnika GKM do powołania Komisji Dyscyplinarnej.551 Komisja 

Dyscyplinarna zajmowała się niekiedy również skrajnymi przypadkami niekompetencji 

instruktorów. Przykładem takich spraw może być objęcie kierownictwa obozu z dość trudną 

młodzieżą przez jednego z podharcmistrzów, który nie radząc sobie z młodymi ludźmi 

„zaczął stosować niewychowawcze i nieharcerskie metody” (strzelał z łuku do chłopców, 

wiązał ręce i nogi). Komisja Dyscyplinarna, po zbadaniu sprawy, w poufnym protokole 

potwierdziła stawiane mu zarzuty. Komendantowi obozu cofnięto stopień instruktorski 

i zakazano sprawowania jakichkolwiek funkcji wychowawczych w ZHP.552 

W innej sprawie z 1926r. Naczelnictwo ZHP, na wniosek ZO i po przebadaniu sprawy 

przez Komisję Dyscyplinarną, cofnęło stopnie instruktorskie i usunęło z ZHP osoby, 

u których stwierdzono nierzetelność lub dopuszczenie się oszustw (sprawy finansowe, 

gospodarcze, fałszowanie listów i in.). 553 

Efekt działań Komisji Dyscyplinarnej miał niekiedy charakter łagodzący kary 

nakładane przez władze harcerskiej. Komisja Dyscyplinarna GKM zajmowała się np. sprawą 

                                                 
548 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1937, nr 10, s.162. 
549 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1935, nr 3, s.24. 
550 Rozkaz NZHP L.2 z 5 lutego 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.2. 
551 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.10. 
552 AAN, AZHP, Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy 

od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.355-358. 
553 AAN, AZHP, Sprawa Kordyla [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. 

Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.262-268. 
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„lekkomyślnego wyjazdu” instruktora odpowiedzialnego za przygotowanie części II Zlotu 

Narodowego. Został on z tego powodu zawieszony w swych prawach członka starszyzny. 

Komisja orzekła cofnięcie zawieszenia, ze względu na brak złej woli i jedynie lekkomyślność 

instruktora. Odbyło się to po 8 miesiącach od chwili zawieszenia, które Komisja stwierdziła 

jako „wystarczającą karę odpowiadającą całkowicie przewinieniu”.554 

W 1934r. komisja powołana przez Główną Kwaterę Harcerek zbadała zarzuty, jakie 

postawiono Szkole Pracy Harcerskiej w Dworku Cisowym. Zarzuty w stosunku do różnych 

druhen pracujących w Dworku, wysuwane przez Komendę Chorągwi Krakowskiej, 

dotyczyły:  

 nadużywania alkoholu,  

 nieuczciwego prowadzenia kasy,  

 braku poszanowania cudzej własności i kradzieże, 

 kłamstwa i niemoralnego prowadzenia się, 

 nieuczciwego postępowania i knucia intryg wobec personelu nauczycielskiego 

pod nieobecność O. Małkowskiej (przebywającej wówczas na kuracji w Kosowie), 

 oraz wprowadzenia przez samą O. Małkowską „niestandardowych” metod 

wychowawczych. 

Komisja zbadała sprawię i odrzuciła większość zarzutów, nie usuwając nikogo z ZHP – 

czego żądała Komenda Chorągwi, a ponadto przewodnicząca Komisji – M. Wocalewska 

zgłosiła wniosek o potrzebie porozumienia i stałej współpracy z Olgą Małkowską.555 

W 1936r. rozkazem Naczelniczki Harcerek została powołana Komisja Dyscyplinarna 

Głównej Kwatery Harcerek.556 Szczegółowy regulamin działania Komisji Dyscyplinarnej 

Głównej Kwatery Harcerzy został natomiast ogłoszony drukiem we wrześniu 1938r.557 

Już w październiku rozszerzono punkt 13 regulaminu, o sformułowanie, że „Komisja 

Dyscyplinarna może również orzec inne kary niż wyżej wymienione np. cofnięcie stopnia 

starszyzny”.558 

Zgodnie z Regulaminem Komisja Dyscyplinarna miała „kierować się poczuciem 

sprawiedliwości, a w szczególności Statutem ZHP, regulaminami i instrukcjami, Kodeksem 

                                                 
554 AAN, AZHP, Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy 

od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.298. 
555 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.186-187. 
556 Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.3 z 15 marca 1936r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1936, nr 4, s.48. 
557 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.138. Pełna treść regulaminu dostępna w aneksie pracy. 
558 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.14 z 10 października 1938r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.157. 
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Honorowym Harcerskim, a także ogólnymi przepisami kodeksu postępowania karnego, 

prowadzenia dochodzeń i stawiania wniosków karnych w sprawach przekazanych jej przez 

Naczelnika Harcerzy względnie Szefa GKH-y”. Komisja mogła rozpoznawać sprawy 

dotyczące członków Głównej Kwatery, a także te przekazane jej przez Naczelnika. Również 

przedmiotem działań Komisji mogły być odwołania od decyzji komendantów chorągwi 

lub Szefa Głównej Kwatery. Do właściwości Komisji Dyscyplinarnej należały więc sprawy 

dotyczące działania na szkodę Związku lub uchybienia godności harcerza, względnie czynów 

niehonorowych lub przewinień służbowych. 559 

Komisja miała charakter organu prokuratorskiego, mogła więc przy wykonywaniu 

swych czynności wzywać w charakterze świadków lub biegłych wszystkich harcerzy, bądź 

badać wszystkie akta jednostek organizacyjnych każdego szczebla. Żaden harcerz ani żadna 

jednostka organizacyjna harcerska nie mogła odmówić złożenia zeznań i pomocy pod groźbą 

pociągnięcia do odpowiedzialności dyscyplinarnej.560 

Podczas orzekania, żaden z członków kompletu orzekającego nie mógł uchylić się 

od sądu w rozpoznawanej sprawie, mógł za to zgłosić pisemnie swoje zdanie odrębne. 

Komisja mogła orzec następujące kary: 

a) napomnienie, 

b) naganę, 

c) surową naganę, 

d) urlop karny do 1 roku, 

e) usunięcie z ZHP, 

oraz inne kary tutaj nie wymienione (jak np. cofnięcie stopnia instruktorskiego).561 

Naczelnik Harcerzy względnie Szef GKH-y zatwierdzał orzeczenie Komisji i mógł 

w szczególnych wypadkach złagodzić lub zaostrzyć karę. Ukaranym usunięciem z ZHP 

za czyn niehonorowy lub za działanie na szkodę Związku przysługiwało odwołalnie 

do Naczelnego Sądu Harcerskiego.562 

                                                 
559 Regulamin Komisji Dyscyplinarnej Głównej Kwatery Harcerzy. Załącznik nr 8 do Rozkazu Naczelnika 

Harcerzy L. 11 z 10 września 1938r. do pkt. L. 1/12f [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, 
s.138-139. 

560 Tamże. 
561 Tamże. 
562 Tamże. 
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5.4. Konflikty kadry instruktorskiej 

Twórcza czy destrukcyjna rola konfliktów 

W harcerstwie, jak w każdym innym ruchu, ścierały się różne jego wizje i różne 

koncepcje działania organizacji. Pojawianie się więc konfliktów na tle różnego rozumienia 

celów skautingu i harcerstwa oraz środków do nich prowadzących, było czymś naturalnym. 

Jak pokazuje notatka w „Harcmistrzu” z 1930r. żywe spory powodowane były niekiedy nawet 

pogladami na różne epizody z życia założyciela skautingu — „przed sądem stanęła para, 

żądając rozwodu. Gdy sędzia zapytał dlaczego chce się rozwieść, odpowiedziano 

mu, że przyczyną jest kłótnia na tle wojny Burskiej. Oto jedna ze stron rozwodowych 

wyraziła się, że Baden-Powell był »osłem«, na co druga odpowiedziała tak mocnym 

argumentem, iż doszło niemal do bójki”.563 

To jednak, czy konflikty wewnątrz ZHP miały rolę destrukcyjną, czy też tworzyły nową 

jakość – zależało w dużej mierze od władz naczelnych, które mogły zajmować, w odnieseniu 

do nich, różne postawy.  

Do zadań władz naczelnych należało „dbanie o czystość idei harcerskiej w Związku 

oraz jednolitość pracy programowej”.564 Przy okazji starć z „Wolnym Harcerstwem”, 

NRH wyraziła stanowisko, że „każda organizacja ma obowiązek bronić istotnych swych 

postaw, a wolność nie może podkopywać dobrowolnie przyjętej karności organizacyjnej.”565 

Taka interpretacja zadań władz naczelnych mogła niekiedy powodować bezkompromisowe 

pojmowania swojej roli i wykorzystywanie funkcji władz harcerskich do tłumienia wszelkich, 

niezgodnych z ich oczekiwaniami i koncepcjami, głosów krytyki. Wtedy władze stawały się 

stroną konfliktu i to wyposażoną w środki dyscyplinarne, których nie miała wówczas 

do dyspozycji zwykle druga jego strona. Tym sposobem konflikt nie był twórczo 

rozwiązywany, a stosowane środki mające na celu spacyfikowanie „opozycji” prowadziły 

w najlepszym wypadku do wyciszenia problemu, niekiedy powodowały zaś tylko eskalację 

konfliktu. Takie praktyki powodowały, że apele o karność i lojalność w stosunku do władz 

nie odnosiły zamierzonego efektu.566 

                                                 
563 „Harcmistrz”, sierpień 1930, nr 8, s.92. 
564 Regulamin Głównych Kwater. Załącznik do Rozkazu Naczelnictwa L.5 z 13 marca 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1933, nr 4, s.7. 
565 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej za czas  

od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.4. 
566 We wnioskach na VII Zjeździe Walnym znalazł się nawet projekt następującej uchwały: „Walny Zjazd 

uchwala rozpocząć walkę z niekarnością, nieharcerskością i nielojalnością w stosunku do władz. 
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Tak też się działo, gdy Władysław Sieroszewski wystąpił z ostrą krytyką Naczelnictwa 

ZHP na łamach studenckiego czasopisma „Nurt” oraz na Walnym Zjeździe Związku 

w Lublinie. Został za to pozbawiony stopnia podharcmistrza.567 W 1924r. Władze Naczelne 

zakazały również kolportażu „Płomieni” i relegowały wielu działaczy Wolnego Harcerstwa 

z ZHP.568 W 1925r. Ignacy Fik zamieścił w jednodniówce Akademickiego Koła Starszego 

Harcerstwa krytyczny artykuł O punkt wyjścia. I. Fikowi cofnięto stopień instruktorski 

i usunięto z ZHP.569 Z kolei drugi numer, ukazującego się w Wilnie czasopisma „Na Przełaj”, 

został skonfiskowany przez cenzurę, a Naczelnictwo ZHP zmusiło redaktorów pisma, 

Antoniego Wasilewskiego i Aleksandra Kamińskiego, do rezygnacji z jego dalszego 

wydawania.570  

W 1931r. zawieszono instruktorów za umieszczenie w „Strażnicy Harcerskiej” 

„artykułów i wzmianek skierowanych przeciwko władzom ZHP i oświetlających niezgodnie 

z rzeczywistą sytuacją w Związku”.571 Stało się tak, mimo że wcześniej Naczelny Sąd 

Harcerski w wyroku dotyczącym wniosku nagłego H. Glassa w sprawie „Strażnicy 

Harcerskiej” stanął w obronie czasopisma, stwierdzając: „Uchwała Naczelnictwa ZHP 

z 8 października 1930r. w sprawie »Strażnicy Harcerskiej« została powzięta bez zachowania 

warunków, wymienionych wyżej w pkt.1. Jak sądzić należy z brzmienia tej uchwały, zawiera 

ona tylko polecenie  »zaprzestania wydawania pisma w dotychczasowym duchu« nie daje 

natomiast żadnych wskazówek, na czym polegać ma nieharcerskość »Strażnicy« oraz w jakim 

kierunku powinna nastąpić zmiana jej ducha. Brak jest wreszcie jakiejkolwiek uchwały 

centralnych władz harcerskich stwierdzających, że nr 3 »Strażnicy« został wydany 

w »niezmienionym duchu«”.572 W 1934r. w „Strażnicy” ponownie ostro zaatakowało władze 

naczelne – tym razem skrytykowano projekt nowego statutu i zarzucono władzom naczelnym, 

że chcą „odrzucić dotychczasowy ideał wychowania młodzieży w duchu chrześcijańskim, 

a tym samym otworzyć drogę harcerstwa mniejszościom narodowym oraz dążyć 

do upaństwowienia Związku przez prawo kontroli ze strony władz administracyjnych”. 

Jak podaje W. Błażejewski, artykuły te stały się podstawą do wytoczenia procesu, którego 

konsekwencją było skazanie redaktora „Strażnicy” na jeden miesiąc aresztu z zawieszeniem 

                                                                                                                                                       
Demokratyzacja harcerstwa nie powinna być doprowadzona do anarchii lub chamstwa”. Zob. AAN, AZHP, 
VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.37. 

567 J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.64. 
568 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1924, nr 1, s.1 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.500. 
569 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.233. 
570 Tamże. 
571 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień-październik 1931, nr 9-10, s.55. 
572 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1930, nr 2, s.5. 
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na 2 lata.573 Wyrok Sądu Harcerskiego Oddziału Warszawskiego w sprawie hm. Wiesława 

Krakowieckiego – redaktora „Strażnicy” – był tym razem surowy: roczny urlop karny 

za „systematyczne umieszczanie w Strażnicy artykułów i wzmianek operujących, bądź 

materiałem nieprawdziwym, bądź fałszywie oświetlonym, a atakujących władze ZHP, 

podrywających do Nich zaufanie i szerzących niepokój w Związku oraz złamanie 2-go i 7-go 

prawa harcerskiego”.574 

Z kolei, gdy przeciwko kontaktom z „Hitlerjugend” zaprotestował Juliusz Dąbrowski, 

publikując w prasie opozycyjnej list otwarty, rozkazem Naczelnika Harcerzy 

z 10 września 1937r. został wykluczony z Głównej Kwatery, co uzasadniono wówczas 

„naruszeniem dyscypliny organizacyjnej”.575 

Działalność tę, z pewnym jednak zastrzeżeniem, sankcjonował Naczelny Sąd Harcerski, 

który stwierdzał: „Naczelnictwo ZHP, jako centralna władza organizacyjna, jest całkowicie 

uprawniona do powzięcia każdej uchwały, zabraniającej członkom ZHP jakichkolwiek 

czynności wykonywanych w zakresie ich służby harcerskiej, a niezgodnych bądź z ideologią 

organizacji, bądź z zarządzeniami jej władz, o ile niezgodność ta zostanie uprzednio zbadana 

i stwierdzona w drodze – przepisami statutowo-regulaminowymi – przewidzianej”.576 

Pomimo nieraz bezkompromisowej walki w gronie kadry instruktorskiej, możliwe były 

jak się okazuje, również porozumienia „ponad podziałami”. Bezprecedensowym tego 

przykładem może być zakończenie konfliktu na VII Zjeździe Walnym, na którym nastąpiła 

tzw. „zgoda”, polegająca na tym, że grupa instruktorów (w dużej części z terenów 

Wielkopolski) dobrowolnie zrezygnowała z posiadanej większości na Zjeździe, aby dać 

wyraz swojej dobre woli i „harcerskich metod” postępowania.577 

Zawarte wówczas porozumienie zostało docenione uchwałą kolejnego, VIII Zjazdu 

Walnego, w której wnioskodawcy stwierdzali, że pozwoliło ono przez ostatni rok dobrze 

współpracować, co dla całego ZHP dało dobre rezultaty. Dlatego też, wzywano dalej 

wszystkich instruktorów, by „dołożyli wszelkich starań do spotęgowania harmonii i dążyli 

do zgodnej i dalszej współpracy i braterstwa”.578 

                                                 
573 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.296. 
574 AAN, AZHP, Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy 

od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.303. 
575 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.308-310. 
576 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1930, nr 2, s.5. 
577 AAN, AZHP, Oświadczenie Karola Stojanowskiego w sprawie Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. 

Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.73. 
578 AAN, AZHP, VIII Zjazd Walny w Łodzi 14-15 kwietnia 1928r. Porządek dzienny. Wnioski. Notatki Komisji 
Żeńskiej. Korespondencja, sygn. 318, s.44. 
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„Sprawa ks. K. Lutosławskiego” 

W 1914r. ks. K. Lutosławski, wygłosił publiczny odczyt, negując w nim – jak podaje 

W. Błażejewski – historyczną korzyść zbrojnych powstań narodu w latach 1831 i 1863. 

„Odczyt nie został skończony, wobec protestu zebranych, wśród których było wielu skautów. 

Drużynowi, którzy domyślali się, że ks. K. Lutosławski jest członkiem NKS, wysłali 

do Komendy pismo domagające się jego ustąpienia z władz skautowych oraz ujawnienia 

składu Komendy. W odpowiedzi na to NKS zawiesiła w czynnościach wszystkich tych, 

którzy protest podpisali i zdegradowała ich. Stało się to powodem formalnego rozłamu, 

wydaleni [...] razem – 13 osób, odeszli spod władzy NKS wraz z drużynami, które prowadzili. 

[...] Wiosną 1915r. doszło wreszcie do porozumienia. Ustalono, że ks. K. Lutosławski ustąpi 

z NKS, na jego zaś miejsce wejdą Konrad Chmielewski i ks. Jan Mauersberger”.579 

Incydenty na Walnych Zjazdach 

Zjazdy Walne były potencjalnym miejscem największej eskalacji konfliktów w łonie 

kadry organizacji. Wynikało to z głównie z tego, że Zjazd był najwyższą władzą Związku 

i przekonanie do podejmowanych rozwiązań większości delegatów było niezbęde 

do osiągnięcia znaczących zmian w całej organizacji. Oczywiście spory kadrowe, 

programowe czy ideowe były miały miejsce także w okresie międzyzjazdowym. Największe 

jednak ich nasilenie przypadało na okresy bezpośrednio poprzedzające Zjazdy Walne – kiedy 

starano się wybrać odpowiednich delegatów, zapewniając, tym samym, dla danej koncepcji 

demokratyczną większość na Zjeździe. W trakcie Zjazdów, spory przybierały na sile 

w związku z koniecznością podejmowania wiążących decyzji i z dużym, emocjonalnym 

zaangażowaniem instruktorów i delegatów. Jest to zrozumiałe, gdyż delegatami były zwykle 

osoby najbardziej zaangażowane w działalność harcerstwa, mocno utożsamiające się z jego 

ideologią, dla których było celem nadrzednym umocnienie i rozwój ZHP. Gdy cel ten był 

różnie interpretowany lub gdy popierano różne środki do niego prowadzące, nieuniknione 

stawały się, mniejsze lub większe, konflikty. Konflikty te mogły wpływać destrukcyjnie 

na rozwój organizacji lub też pełnić rolę twórczą w zależności od tego, w jaki sposób 

je postrzegano, jak nimi zarządzano oraz jakie wnioski były z nich wyciągane. 

O przedzjazdowych konfliktach pisał obszernie w 1925r. w „Harcmistrzu” 

S. Sedlaczek: „Okres przedzjazdowy wywołuje i w tym roku, jak zwyczajnie, pewne 

poruszenie opinii harcerskiej, wysuwane są tematy, dyskutuje się i radzi nad brakami, 
                                                 

579 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.83-84. 
Ks. Kazimierz Lutosławski nawiązał kontakt ze skautingiem za sprawą utonięcia jednego ze skautów drużyny 
działającej przy szkole, w której pracował. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.56. 
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nad sposobami usunięcia ich, polepszenia harcerstwa. Są między nami tacy, którzy przez cały 

rok i przez cały czas swej służby harcerskiej o tych rzeczach myślą i usiłują tworzyć planowy 

program rozwoju ruchu, ile mogą – tyle z siebie, swoich zasobów duchowych i materialnych 

z stosunków dają harcerstwu. Są jednak i krytycy – recenzenci, którzy rejestrują się przed 

Walnym Zjazdem, walczą o prawo głosu stanowczego, zjawiają się na Zjeździe, gadają 

i stawiają wnioski – a potem spoczywają błogo jako przodownicy tytularni 

lub podharcmistrze rezerwy.580 Nieraz koso patrzą się starzy harcerze na tych, którzy 

niechętnie biorą udział w zebraniach, dyskusjach. Źle tacy abstynenci robią, być może – 

ale czyż nie zrozumie ich ten, który wiele już słyszał pięknych słów i wiele czytał pięknych 

myśli – niezrealizowanych. Dobrymi chęciami piekło wybrukowane. Nigdzie na całym 

świecie przepaść pomiędzy ideą, zamiarem, a urzeczywistnieniem nie jest tak wielka jak 

w Polsce. [...] Głęboko wnikajmy w cele nasze, zadania, zamiary. Do nich środki dobierajmy 

najlepsze. To możliwe tylko wtedy, gdy nie wiele naraz zagadnień będziemy poruszać – lecz 

parę tylko, ale za to do gruntu. Nie gromadźmy na Zjazd Walny całego inwentarza zagadnień 

– lecz przygotujmy się do dyskusji na te tematy, które są w porządku obrad. Uprzytomnijmy 

sobie zgodnie, co i w jakim porządku trzeba zrobić dla rozwoju ruchu – a potem wszyscy 

zgodnie i w posłuchu, już bez jałowej i zniechęcającej krytyki – zakasujmy rękawy do pracy 

radosnej [...]”.581 

 „Sprawa mandatów na VI Zjeździe Walnym” 

Szczególnie napięta sytuacja miała miejsce podczas dwóch kolejnych Zjazdów 

Walnych w latach 1926 i 1927, a także w okresie poprzedzającym te Zjazdy. Podczas Zjazdu 

w 1926r. miał miejsce incydent związany z wydawaniem legitymacji uprawniających 

do głosowania na VI Walnym Zjeździe. Jak informował o tym W. Błażejewski, 

przed Zjazdem grupa młodych instruktorów (głównie z Warszawy i Krakowa), 

nie posiadających jeszcze pełni praw instruktorskich — w tym uczestniczenia w Zjazdach 

Walnych, uzyskała mandaty delegatów Kół Przyjaciół Harcerstwa. Występowali oni z ostrą 

krytyką ówczesnych władz naczelnych, głównie zaś organizacji męskiej, głosząc konieczność 

odmłodzenia i ożywienia pracy. Mandaty tych instruktorów unieważniono – pisze dalej 

W. Błażejewski – chociaż przepisy nie zabraniały tego rodzaju możliwości.582 Sprawa 

                                                 
580 Przed takimi praktykami miała chronić uchwała NRH z 1923r. mówiąca o tym, że „za dopuszczonych 

do Zjazdu Walnego nie powinno się uważać instruktorów urlopowanych na 6 miesięcy lub dłużej. 
Zob. „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.7. 

581 „Harcmistrz”, kwiecień 1925, nr 4, s.39. 
582 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.187-188. 
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wyglądała jednak bardziej skomplikowanie niż wynikałoby to z powyższego opisu, a jej echa 

pobrzmiewały jeszcze przez długi okres. 

Z perspektywy Naczelnictwa ZHP sprawa wyglądała następująco: stwierdzono 

wykorzystanie luki w przepisach Statutowych przez jedno z KPH, którego przewodniczący 

wyznaczył na delegatów na Zjazd harcerzy spoza tego KPH, a ci, w normalnej sytuacji, 

nie mieliby prawa głosu na Zjeździe. Zarzuty Naczelnictwa były o tyle uzasadnione, że takie 

postępowanie zostało zakwestionowane przez Naczelny Honorowy Sąd Harcerski, 

gdyż przewodniczący Koła wyposażył te osoby również w zaświadczenia o upoważnieniu 

przez władze Koła do głosowania w ich imieniu, czym przekroczył swoje uprawnienia.583 

W aktach sprawy geneza tego konfliktu przedstawiona została następująco:  

Przed Zjazdem Walnym w Krakowie „odbył się »tajny zjazd« tzw. »opozycji przeciw 

Naczelnictwu«, [...] [nastąpiło] podzielenie na tym zjeździe [...] ról, względnie planu działania 

na Walnym Zjeździe Krakowskim między poszczególnych uczestników tego tajnego zjazdu, 

przygotowanie specjalnych referatów [...] wreszcie prowadzeniem pewnej agitacji, celem 

przysporzenia sobie głosów przez tzw. »opozycję« na Zjeździe. 584 „[...] Rezultatem tej walki 

o głosy było zachwianie prawomocności Zjazdu Walnego. Bo pomimo, że Komisja Główna 

stwierdziła, że nikt na sali nieprawnie nie głosował, to dotąd mamy dwa głosy głosujących 

zakwestionowane [...] przez Naczelnika Głównej Kwatery [...] i drugi głos 

[...] kwestionowany przez Dział Skarbowy. [...] A mamy przecież w protokołach Zjazdu 

Walnego wnioski, które dwoma głosami większości przechodziły”.585 „[...] Zarysowały się 

pewne różnice w przekonaniach co do dróg, które mają doprowadzić do wzniosłych celów 

harcerskich i w usiłowaniu przeforsowania kierunku tych dróg obrano pewne metody. 

[...] otóż dziś chodzi o to, jakimi metodami wolno jest posługiwać się w harcerstwie, 

aby w konsekwencji wygrać wielką grę harcerską”.586 „[...] dh Stanisław Lange zarejestrował 

32 KPH, z których tylko 19 wysłało delegatów, a między tymi delegatami było 

15 instruktorów, którzy nie wszyscy byli członkami reprezentowanych przez siebie KPH.587 

Naczelny Honorowy Sąd Harcerski (NHSH) jeszcze szerzej ujmował problem, 

dostrzegając przy tym, że wynikał on także ze słabego poczucia odpowiedzialności 

za Związek części członków KPH, którzy nie przykładali zbytniej wagi do swych 

                                                 
583 Rozkaz NZHP L.23 z 15 grudnia 1926r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1927, nr 1, s.1. 
584 AAN, AZHP, Akta sprawy wydania legitymacji uprawniających do głosowania na VI Zjeździe ZHP, 

sygn. 939, s.88. 
585 Tamże, s.90. 
586 Tamże, s.92. 
587 Tamże, s.93. 
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obowiązków, wynikających z przyznanych im biernych praw wyborczych — „z powodu 

nieposzanowania Statutu i bagatelizowania przez niektóre Koła Przyjaciół obowiązków 

wyboru delegatów, a następnie z powodu pobłażliwego traktowania przez władze harcerskie 

takiego stanowiska Kół Przyjaciół, powstała wśród instruktorów niezdrowa tendencja 

ubiegania się w Kołach Przyjaciół o delegacje, które można było z łatwością zdobyć dzięki 

osobistym stosunkom, znajomościom i owym »carte blanche«, jakie uzyskiwali 

ustosunkowani instruktorzy”.588 

Naczelny Honorowy Sąd Harcerski w związku z wnioskami dotyczącymi incydentów 

na Zjeździe Walnym wydał 23 czerwca 1926r. wyrok w trzech rozpatrywanych przez siebie 

sprawach. W sprawie pierwszej stwierdził „winę naruszenia podstawowych nakazów Prawa 

Harcerskiego i zasad organizacyjnych harcerskich” oraz wykluczył  z ZHP dh Kałkę, którego 

uznał winnym „sfałszowania pełnomocnictwa KPH w celu uczestniczenia w Zjeździe 

Walnym z głosem decydującym”.589 

W drugiej sprawie, która dotyczyła poświadczenia pełnomocnictwa przez Komendanta 

Chorągwi Warszawskiej T. Piskorskiego NHSH stwierdzał: „wśród harcerzy stosunek 

normalny, zupełnego, wzajemnego zaufania nie może być zachwiany niesprawdzonym 

i ewentualnie, nieuzasadnionym posądzeniem. Jeżeli w szerokich kołach społeczeństwa 

powoływanie się na gołosłowne oskarżenie i nieudowodnione zarzuty jest coraz bardziej 

zwalczane przez rozsądnych i prawych ludzi, jako objaw niezdrowych stosunków 

społecznych, to w środowisku harcerskim, dawanie wiary niesprawdzonym zarzutom, tym 

bardziej, nie może mieć miejsca. Dlatego dh Piskorski postąpił po harcersku 

nie podejrzewając druha Kałkę o podstęp i fałsz na podstawie dawnych posądzeń, żadnym 

śledztwem jeszcze nie potwierdzonych. Jednak zdaniem NHSH Piskorski nie wykazał się 

przenikliwością wychowawcy i ze względu na lekkomyślne potraktowanie całej sprawy został 

ukarany upomnieniem”.590 

W sprawie trzeciej NHSH uznał dwóch instruktorów winnymi niezgodnego z prawem 

harcerskim i przepisami organizacyjnymi zachowania oraz nałożył na nich karę sześciu 

i dziesięciu miesięcy przymusowego urlopu.591 

W uzasadnieniu tych wyroków NSHS stwierdzał: „Statut ZHP uznaje parlamentarne 

formy organizacyjne, oparte na głosowaniu i sankcjonuje tym samym parlamentarną walkę 

                                                 
588 Tamże, s.301. 
589 Tamże, s.273. 
590 Tamże, s.274-275. 
591 Tamże. 
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o większość. Nie znaczy to jednak, że w harcerstwie mogą być użyte wszelkie sposoby 

tej walki, praktykowane w innych ośrodkach życia społecznego i akademickiego, oparte 

nieraz na opanowaniu bezwzględnym wszystkich słabych stron przeciwnika, 

na przysporzeniu swemu stronnictwu głosu za wszelką cenę, na intrygach wyborczych, 

na sprytnych posunięciach, oszukańczych wybiegach itd.  

Ponad statutami i regulaminami, ponad życiem organizacyjnym i jego walkami w harcerstwie 

istnieją jeszcze klejnot jego idei – Prawo Harcerskie – które wymaga, ażeby harcerz nawet 

w walce pozostał rycerski, walczył z podniesioną przyłbicą i do celu – uczciwego – dążył 

zawsze uczciwymi środkami. 

Wobec tego harcerz, czy instruktor, nie posiadający głosu na Walnym Zjeździe może rzetelną 

pracą w Kole Przyjaciół zdobyć sobie uznanie i zostać wybranym na delegata z głosem 

decydującym; ale harcerz, który występuje w charakterze delegata Koła Przyjaciół zupełnie 

mu nieznanego, który oficjalnie reprezentuje Koło, dlatego żeby mieć głos, by potem rzucając 

taki głos na szalę – przyczynić się do tego lub innego wyniku głosowania – taki harcerz 

walczy nie po rycersku i nie po harcersku”.592 

NHSH dostrzegał przy tym konieczność poprawy przepisów wewnętrznych Związku, 

w szczególności regulacji, dotyczących Zjazdów Walnych ZHP — „należy zwrócić uwagę, 

w pierwszym rzędzie, na nieposzanowanie i bagatelizowanie Prawa Harcerskiego 

oraz istniejących przepisów ze strony członków ZHP i, w drugim rzędzie, na niedomówienia 

i braki w samych tych przepisach, jak również na powstającą z tego powodu dowolną 

interpretację i nieudolne wykonywanie pewnych czynności formalnych, z tych przepisów 

wynikających”.593 

Uzasadnienie Naczelnego Honorowego Sądu Harcerskiego postulowało również 

konieczność zachowania wysokich standardów działań w harcerstwie i ich niezależności 

od wpływów społeczno-politycznego otoczenia organizacji — „Zajścia, jakie miały miejsce 

na VI Walnym Zjeździe w Krakowie, ujawniły brak zachowania Prawa Harcerskiego w życiu 

społecznym członków ZHP w sposób niezmiernie rażący. Walka ugrupowań, prowadzona 

rzekomo w imię pogłębienia ideologii, pozostawała tu na takim poziomie, jaki może 

być tolerowany w innych związkach dorastającej młodzieży, ale nie jest do pomyślenia 

w organizacji moralnego odrodzenia, opartej na jedności wszelkich wspólnych ideałów. 

[...] Hipnoza starszego społeczeństwa, odnosząca uprawę ducha jedności do rodzaju zabawy 

dziecinnej i dopatrująca się w walkach partyjnych i politycznych całej powagi życia ludzi 
                                                 

592 Tamże, s.290-291. 
593 Tamże, s.298. 
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wyrobionych, dojrzałych, ogarnęła młodzież harcerską i wycisnęła swe piętno na wszystkim 

[...] Należy powrócić do Prawa, do własnej ideologii jedności, do kształtowania powszechnej 

celowości, powszechniej duszy harcerstwa, nie tylko w obozie, przy ognisku, w nastrojowym, 

przyjacielskim zastępie młodzieży, ale i w twardej szkole życia społecznego ludzi 

dorosłych”.594 

W „Harcmistrzu” z 1926r. jeden z korespondentów tak opisywał sytuację pozjazdową: 

„[...] Element młody i czynny od dłuższego już czasu zamierzał wydać generalną kampanię 

o wpływy na kierowanie ruchem w ramach istniejącej organizacji. Walny Zjazd był batalią 

o te wpływ. Doktrynerzy nie zostali całkowicie zepchnieci ze swego stanowiska, aczkolwiek 

do władzy doszło sporo świeżych sił. Zastrzyk młodej krwi dobrze zrobi ZHP”.595 Warto 

zauważyć, że owa notatka, wyraźnie sympatyzującego z „opozycją” autora, choć opatrzona 

komentarzem redakcji: „bardzo wątpliwej pewności informacje – red.”, była opublikowana 

w oficjalnym czasopiśmie starszyzny harcerskiej.596 

Gorąca atmosfera Zjazdu Walnego w 1926r. spowodowała także pojawienie 

się,w prasie harcerskiej głosów, które miały uspokoić pozjazdowe nastroje, starały się 

obiektywnie przedstawić zaistniałą sytuację oraz uświadomić przyczyny i skutki niektórych 

reakcji. Ich autorami były osoby często szanowane i uznawane za autorytety przez obie strony 

konfliktu. 

Przykładem takiego głosu jest artykuł Po zjeździe walnym, autorstwa profesora Uniwersytetu 

Jagiellońskiego – S. Ciechanowskiego: „[...] Nie wolno poddawać się uczuciu rzekomej 

krzywdy, jeżeli prawo, przez nas samych ustanowione, jest przeciw nam; nie wolno tolerować 

w sobie wzburzenia i zachcianki protestu, jeśli przez nas samych wybrana władza 

w granicach przyznanego jej prawa postąpi nie tak, jakby nam się podobało. Stąd płynie 

konieczność poszanowania władzy przewodniczącego, wybranego przez zebranie, które 

w ten sposób nie tyko wyraziło zaufanie do niego, do jego taktu i umiejętności prowadzenia 

obrad, ale zarazem milcząco przyrzeka mu posłuch [...] wobec jego zarządzeń. Stąd płynie 

też poszanowanie mniejszości dla większości, która o rzeczach rozstrzyga; innego sposobu 

rozstrzygania ludzkość w granicach praworządności nie wynalazła. Może się zdarzyć, 

że rzeczywista większość członków stowarzyszenia jest na zebraniu słabiej reprezentowana 

od rzeczywistej mniejszości. Zwykło się wtedy mówić o majoryzacji. Jednakże powinno się 

wtedy mówić tylko o zaniedbaniu obowiązku, winie tych, którzy na zebranie nie przybyli. 

                                                 
594 Tamże, s.299-300. 
595 „Harcmistrz”, lipiec-sierpień 1926, nr 7-8, s.72. 
596 Tamże. 
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[...] Z praworządności wynika też poszanowanie zdania, które jest przeciwne naszemu, 

konieczność, by je spokojnie wysłuchać, nie poddając się wrażeniom chwili i nastrojom 

uczuciowym. Wymaga to panowania nad sobą w stopniu może wyższym niż kiedykolwiek. 

Wszelkie bowiem, nawet niezbyt liczne zebrania, są z reguły skłonne do ciekawego objawu, 

który nazywa się pospolicie psychologią tłumu. Jest nią skłonność do dawania przewagi 

uczuciu nad rozumowaniem. W gromadzie daleko łatwiej i szybciej wytwarza się atmosfera 

niespokojna, gorąca, jednostka łatwiej jej ulega; stąd wyniknąć mogą obrady nieporządne, 

niekarne, nawet burzliwe, połączone zawsze ze stratą czasu a często ze szkodą dla rzeczy 

istotnych.[...]”.597 

Echa konfliktu na VI Zjeździe pojawiały się jeszcze na VII Zjeździe Walnym, gdzie 

w formie wniosku nagłego domagano się „definitywnego wyjaśnienia przez NSH wszystkich 

zarzutów związanych z nadużyciami przy wydawaniu legitymacji uprawniających 

do głosowania na Zjeździe Walnym w Krakowie w 1926r.”. Wniosek ten był podpisany przez 

grupę ponad 60 osób, miedzy innymi: Henryka Glassa, Stanisława Hibla, Jędrzeja 

Giertycha.598 

„Sprawa zajść na VII Zjeździe Walnym” 

W 1927r. na VII Zjeździe Walnym grupa 38 instruktorów (potocznie utożsamiana 

z tzw. „opozycją”) – wśród których znalazły się takie nazwiska jak: Olbromski, Lange, 

Grodecka, Falkowska – domagała się, między innymi, ustalenia prawdy przez NSH i wydania 

wyroku w stosunku do osób, które wysuwały  niesłuszne – zdaniem autorów tego wniosku – 

zarzuty mówiące o  „znacznych wpływach sił komunistycznych w niektórych władzach 

harcerskich”. Zdaniem autorów tego wniosku Stanisław Hibl na wcześniejszym spotkaniu 

instruktorów zarzucał członkom „opozycji” lewicowy charakter, przeciwny obozowi 

narodowemu w Polsce oraz że na spotkaniu „dopuścił do związania członków zebrania 

słowem honoru, by „zachowali tajemnicę, co do projektów personalnych na stanowisko 

Przewodniczącego ZHP”,  co – zdaniem autorów wniosku – „jest metodą w organizacji 

harcerskiej niedopuszczalną”.599 

NSH ustosunkował się do tych spraw, uznając większość zarzutów za niesłuszne, 

bądź nie istniejące, gdyż zostały wycofane, bądź załatwione ostatecznie w postępowaniu 

honorowym. NSH, co istotne, wyraźnie potępił zgłaszanie zarzutów tego typu drogą wniosku 

nagłego na Walnych Zjazdach i publicznych zebraniach —  „Publiczne rozgłaszanie 
                                                 

597 „Harcmistrz”, maj 1926, nr 5, s.58-59. 
598 AAN, AZHP, Sprawa zajść na VII Zjeździe Walnym 1927-1929, sygn. 940, s.2-3. 
599 Tamże. 
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zarzutów, a zwłaszcza w podnieconej atmosferze Walnego Zjazdu, bez uprzedniego zbadania 

ich słuszności wszelkimi dostępnymi środkami, jest krzywdzące dla jednostek, przeciwko 

którym zarzuty te zostały skierowane. Takie postępowanie jest jedną z najcięższych plag 

naszego życia społecznego, a przeto harcerstwo jak najczujniej powinno się go wystrzegać. 

Podnoszący zarzuty wnioskodawcy – harcerze – powodujący się słuszną chęcią uzdrowienia 

stosunków organizacyjnych – winni byli – nie wynosząc tej sprawy na forum zjazdu – 

zwrócić się do odpowiednich władz harcerskich z prośbą o zbadanie tych zarzutów, a to tym 

więcej, iż niektóre z nich, znane były wnioskodawcom od kilku miesięcy”.600 

 „Sprawa Jasińskiego” 

Pokłosiem konfliktów zjazdowych była sprawa dotycząca zawieszenia 

phm. J. Jasińskiego – członka Komendy Chorągwi Wielkopolskiej, przez Komendanta 

tej chorągwi, za wypowiedź na zebraniu Akademickiego Koła Harcerskiego głoszącą, 

„że postępowanie tzw. rządzącej grupy  w czasie Zjazdu Walnego i przed nim było 

nieharcerskie”.601 

W liście do GKM J. Jasiński tłumaczył to następująco: „Na zebraniu tym były 

omawiane sprawy Zjazdu Walnego ZHP – ogólne refleksje i spostrzeżenia. Miedzy innymi 

zabrałem głos, podkreślając niemiłą dla mnie atmosferę przedzjazdową i zjazdową. 

Wyraziłem się: »Według mojego światopoglądu harcerskiego metody stosowane przez 

tzw. grupę rządzącą były nieharcerskie, chociaż może cele dla których je stosowano było 

dobre«.602 Jasiński zarzucał „świadome wprowadzanie w błąd opinii publicznej podczas 

przedzjazdowego zebrania delegatów poznańskich”, „poddawanie w wątpliwość godność 

osobistą jednego z sędziów NSH”, „rozpuszczanie plotek, w związku z prywatnym życiem 

Przewodniczącego ZHP J. Karśnickiego, „pokrywanie kosztów Zjazdu Walnego tym osobom, 

które zgodziły się głosować według ustalonego przez Śniegockiego światopoglądu”, 

czym „przedwyborcze tworzyli głosy w sposób nieharcerski”.603 

Zarzuty te spowodowały, że został nawet złożony wniosek ZO Poznańskiego 

o pozbawienie stopnia instruktorskiego i wykluczenie z ZHP J. Jasińskiego, Jednak 

                                                 
600 AAN, AZHP, Wyrok Naczelnego Sądu Harcerskiego. Sprawa zajść na VII Zjeździe Walnym 1927-1929, 

sygn. 940, s.60. 
601 AAN, AZHP, Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw 

poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.11. 
602 AAN, AZHP, List phm. Jasińskiego do GKM. Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. 

Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.12. 
603 AAN, AZHP, Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. 

Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.16. 
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Przewodniczący ZHP nie przychylił się do tego wniosku.604 W piśmie do Komendanta 

Chorągwi Naczelnik GKM komentował: „Jasiński jątrzył i jątrzył, zachowywał się brzydko 

w niewybrednych słowach krytykował i w końcu po wyroku niekorzystnym dla siebie NSH 

był zmuszony wycofać zarzuty”.605 Ostatecznie w czerwcu 1929r. – w dwa lata po incydencie 

– Naczelnictwo uchyliło zawieszenie J. Jasińskiego dokonane przez Komendanta Chorągwi 

Poznańskiej.606 

„Sprawa warszawska” 

Przykładem destrukcyjnego dla ZHP konfliktu była wielowątkowa tzw. „sprawa 

warszawska”. Informacje o tym konflikcie w źródłach i w opracowaniach są szczątkowe. 

Najszerzej opisuje go W. Błażejewski: 

„Naczelnik Harcerzy Z. Trylski zwolnił rozkazem L. 14 z dnia 10 października 1938r. 

z funkcji komendanta Warszawskiej Chorągwi Harcerzy H. Wechslera, który pełnił 

te obowiązki od 1935r., ciesząc się na ogół sympatią grona instruktorskiego Warszawy. 

[...] W rozkazie nie umotywowano przyczyn tego kroku, choć podczas rozmowy 

z H. Wechslerem Naczelnik Harcerzy uzasadnił swoją decyzję niewykonaniem 

przez Wechslera rozkazu związanego z wypadkami na Zaolziu. Według relacji H. Wechslera 

rozkaz Naczelnika Harcerzy, nakazujący sporządzenie planu alarmowego dla wszystkich 

instruktorów, starszych harcerzy i skautów z terenu chorągwi oraz zorganizowanie drużyny 

służbowej, [...] a także wyznaczenie po 2 gońców do stałej dyspozycji Głównej Kwatery — 

nie dotarł doń w porę. Otrzymał on w tym samym czasie, jako oficer rezerwy, tajny rozkaz 

władz wojskowych, aby zorganizować obsługę centrali telefonicznej sieci alarmowej Obrony 

Przeciw Lotniczej (OPL) rejonu Warszawy przez starszych chłopców z warszawskich drużyn. 

Przez dwie doby, nie śpiąc prawie, pełnił służbę organizując dyżury zwołanej alarmowo 

drużyny chłopców ze swej macierzystej Ósemki. Po kilku dniach służby w centrali 

na Poznańskiej odwołano ich rozkazem. Gdy zgłosił się wówczas do Głównej Kwatery, zastał 

tam list adresowany do rąk własnych, bez zaznaczenia, że sprawa pilna. Wezwany po dwóch 

dniach do Naczelnika Harcerzy wyjaśnił przyczynę opóźnienia i na dowód przedstawił odpis 

rozkazu i podziękowania za sprawne zorganizowanie służby. Naczelnik nie uznał tego 

                                                 
604 Tamże, s.136. 
605 AAN, AZHP, Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw 

poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932. Pismo Naczelnika GKM do Komendanta Chorągwi 
Poznańskiej z 27 maja 1929r., sygn. 1886, s.138-143. 

606 AAN, AZHP, Sprawa Jasińskiego [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw 
poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.144. 
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usprawiedliwienia i zwolnił H. Wechslera z funkcji komendanta chorągwi. Spowodowało 

to konflikt między władzami ZHP a liczną grupą instruktorów”.607 

„W styczniu 1939r. do składu Zarządu Oddziału Warszawskiego ZHP wybrano W. Ludwiga. 

Nie został on zatwierdzony przez władze harcerskie bez podania jakiegokolwiek formalnego 

powodu. Odegrały tu rolę, podobnie jak w sprawie H. Wechslera, niewątpliwie względy 

osobiste. W. Ludwig [...] podczas zlotu w Spale był tam zastępcą komendanta. Przy likwidacji 

spraw finansowych zlotu powstały z jego winy, trudności w rozliczeniach. W dodatku 

zlekceważył wezwanie do uregulowania tych spraw. Wyjaśnił wprawdzie zaistniałe 

niedokładności,  został  jednak  skazany  przez  Sąd  Harcerski na roczny urlop karny. Karę 

tę odcierpiał, nie było więc podstawy do kwestionowania jego wyboru do Zarządu Oddziału. 

Obie te sprawy, H. Wechslera i W. Ludwiga, wywołały napięcie w gronie instruktorskim 

Warszawy. Podczas konferencji instruktorskiej w marcu Naczelnik Z. Trylski usłyszał wiele  

krytycznych  uwag  pod  swoim  adresem,  w  wyniku czego  na zwołanej  alarmowo  

31 marca 1939r.  odprawie harcmistrzów chorągwi warszawskiej podano do wiadomości jego 

decyzję o usunięciu ze Związku Harcerstwa Polskiego; W. Ludwiga, H. Wechslera oraz 

W. Błaszczyka (wiceprzewodniczącego Zarządu Oddziału Warszawskiego ZHP). Reakcją 

instruktorów na tę decyzję było sformułowanie 2 kwietnia listu otwartego, który podpisało 

41 harcmistrzów i 54 podharcmistrzów (na ogólną liczbę 276 członków starszyzny), 

postanawiając na znak protestu złożyć swoje stopnie instruktorskie. Próba interwencji 

podpisanych instruktorów u Przewodniczącego ZHP Michała Grażyńskiego nie dała rezultatu. 

Niektórzy z podpisanych zostali wkrótce ze Związku usunięci. Ponowna próba mediacji 

z Przewodniczącym ZHP, podjęta przez Tadeusza Ptaszyckiego, również nie odniosła skutku. 

Mediator został także usunięty z harcerstwa. W rezultacie około 100 instruktorów 

warszawskich znalazło się poza ZHP. Stało się to w przededniu wybuchu wojny”.608 

Decyzja o usunięciu instruktorów została w dużej mierze sprowokowana przez nich 

samych w chwili, kiedy podjęli 30 maja 1939r. uchwałę postanawiającą „w przewidywaniu 

usunięcia ich ze Związku – zawiązania nowego stowarzyszenia, mającego na celu 

pielęgnowanie ideałów harcerskich” co zostało uznane za próbę dokonania rozłamu 

w Związku „na tle zajścia personalnego” i zakwalifikowane jako „wyraźne działanie 

na szkodę ZHP”.609 

                                                 
607 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.326. 
608 Tamże, s.328-329. 
609 Rozkaz Naczelnictwa ZHP l.8 z 19 maja 1939r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.100. 
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Warto przy tej sprawie zaznaczyć, iż poruszenie grona instruktorskiego było na tyle 

duże, że zdecydowano się na wystosowanie i podpisanie listu otwartego. Taka forma 

zbiorowego wyrażenia sprzeciwu znacznej części instruktorów wobec decyzji władz 

harcerskich świadczyła o dużej desperacji instruktorów. Był to najprawdopodobniej jedyny 

taki przypadek w całej międzywojennej historii ZHP. 

NRH wyraźnie przy tym broniła swojego stanowiska, podkreślając swe kompetencje  

do podejmowania decyzji personalnych według własnych kryteriów. W przyjętej wówczas 

uchwale stwierdzała: „Przy stosowaniu § 13 Statutu ZHP, władza obowiązana jest uzasadnić 

swoją decyzję. Sposób, w jaki ustala zarzuty, należy do jej uznania. W szczególności 

od uznania władzy zależy, czy decyzję swą o usunięciu członka z ZHP poprzedzi 

postępowanie dyscyplinarne”.610 

Interesująca jest również reakcja władz – w szczególności Przewodniczącego ZHP – 

która doprowadziła do wykluczenia z ZHP w trybie rozkazodawczym, nie tylko instruktorów 

będących stroną konfliktu, ale również osoby podejmującej się mediacji oraz wielu 

instruktorów Organizacji Harcerzy, którzy w liście otwartym wyrazili swój protest. 

Niewątpliwie takie zakończenie sprawy konfliktowej wpływało destrukcyjnie na sytuację 

w ZHP. Być może sprawa ta miałaby swój dalszy bieg i inne rozwiązanie, jednak dalszy 

rozwój wypadków zakończył wybuch wojny. 

„Sprawa kielecka” 

Podobnie jak w „sprawie warszawskiej” wyglądał konflikt w Kielcach, jaki rozegrał się 

ponad dziesięć lat wcześniej. 

W listopadzie 1927r. do Przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP w Kielcach został 

wysłany list, który podpisało 15 harcerzy z prośbą o wystąpienie do Naczelnictwa ZHP 

z pismem o przywrócenie Komendy Chorągwi w Kielcach, zlikwidowanej przez Referenta 

Kieleckiego GKM Jerzego Zielińskiego. Autorzy listu skrytykowali również działania tego 

Referenta oraz stanęli w obronie, zwolnionego przez Zielińskiego Komendanta Chorągwi 

Kieleckiej.611 J. Zieliński po dowiedzeniu się o tym fakcie, zareagował następująco: ukarał 

wszystkich sygnatariuszy listu naganami, zawieszeniami, zakazem noszenia odznak lub nawet 

                                                 
610 Tamże, s.101. 
611 AAN, AZHP, List harcerzy Chorągwi Kieleckiej do Przewodniczącego Zarządu Okręgu ZHP w Kielcach 

z 12 listopada 1927r. [w:] Sprawa Chorągwi Kieleckiej [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja 
Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.202. 
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– wydaleniami z ZHP, podając za powód, oprócz faktu podpisania listu, także inne zarzuty 

jakie udało mu się na tych harcerzy zgromadzić.612 

Kary nałożone przez Zielińskiego spowodowały równie ostrą reakcję drużynowych, 613 - 

Skutkiem całego konfliktu było usunięcie z ZHP jednego z autorów listu – drużynowego 

Urbańskiego i cofniecie mu stopni harcerskich, „z powodu występowania przeciwko władzom 

harcerskim, organizowania przeciwko tym władzom nieprzyjemnych wystąpień oraz z 

powodu pomijania się z prawdą”. Na powrót do ZHP musiał on uzyskać zgodę GKM. 

Książkę służbową i oznaki harcerskie miał złożyć Komendantowi Hufca w Kielcach. Pod 

tą decyzją, tym razem, podpisał się Kierownik Wydziału Organizacyjnego GKM. W podobny 

sposób zostali potraktowani pozostali sygnatariusze listu.614 

5.5. Pion rewizyjny 

Centralna Komisja Rewizyjna od 1920r., zgodnie ze Statutem, składała się z 5 osób, 

wybieranych przez Walny Zjazd na jeden rok. Komisja sprawowała „kontrolę nad gospodarką 

finansową Zarządu, prowadzoną zgodnie z przyjętymi zwyczajami, sprawdzając książki 

kasowe przynajmniej raz do roku” i składa sprawozdanie na Zjeździe Walnym.615 

Statut z 1930r. miał obniżyć liczbę członków KR do 3 osób, nie zmieniając 

jednocześnie jej obowiązków.616 Jednak Statut z 1934r. pozostawił pięcioosobowy skład 

Komisji, dodając dwóch zastępców wybieranych na 3 lata, „w miarę możliwości” spośród 

harcmistrzów, harcmistrzyń, działaczy i działaczek.617 

Komisje rewizyjne okręgów składały się według Statutu z 1936r. z 5 członków 

i 2 zastępców wybieranych przez zjazd okręgu na jeden rok. Komisje te sprawowały kontrolę 

nad gospodarką finansową Zarządu Okręgu. Kontrola i nadzór nad finansami drużyn leżały 

w gestiach harcerskich komend chorągwi i hufców. 

Wydział Budżetowo-Rachunkowy Działu Skarbowego przygotował plan kont 

i odpowiednie druki dla specjalnej księgowości „przebitkowej”, która umożliwiała 

automatyczną stałą kontrolę każdej pozycji budżetowej, nie zatracając cech stosowanej dotąd 

                                                 
612 AAN, AZHP, Sprawa Chorągwi Kieleckiej [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. 

Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.222. 
613 Patrz np. pismo Bernarda Urbańskiego do Naczelnika GKM. Tamże s.247-250. 
614 AAN, AZHP, Sprawa Chorągwi Kieleckiej [w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. 

Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.251. 
615 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.24. 
616 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.206. 
617 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.324. 
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księgowości podwójnej.618 Wydział położył specjalny nacisk na sprawy punktualnego 

wyliczania się z pobranych zaliczek na wydatki.619 W 1938r. opracowano „raporty 

lustracyjne” Zarządów Okręgów oraz plany lustracji gospodarczych ZO w następnym roku.620  

Centralna Komisja Rewizyjna zajmowała się głownie weryfikacją zestawień 

bilansowych, sprawdzała na wyrywki po kilkaset pozycji kasowych rocznie 

w scentralizowanej księgowości naczelnych władz ZHP oraz CKDH i w konsekwencji 

wnioskowała o udzielenie władzom absolutorium na Zjazdach Walnych.621 W okresie 

miedzyzjazdowym, corocznie wnioskowała o udzielenie absolutorium dla Naczelnictwa 

i Głównych Kwater do NRH.622 

Nie ma informacji w dostępnych materiałach źródłowych, aby Centralna Komisja 

Rewizyjna (CKR) kiedykolwiek nie wystąpiła o udzielenie absolutorium władzom 

naczelnym. Z zachowanych materiałów archiwalnych wiadomo natomiast, że działalność 

finansowa władz naczelnych i tym samym sprawowany nad nią nadzór Centralnej Komisji 

Rewizyjnej,  poddawane była ostrej krytyce w latach 1925-1926, czego przykładem jest 

pismo J. Pelczarskiego do przewodniczącego CKR.623 Na zarzuty te, CKR odpowiadała 

następująco: „[...] Wszystkie zaś przypuszczenia druha Pelczarskiego idą w kierunku istnienia 

w Naczelnictwie i CKDH, jeśli już nie nadużyć, to bardzo grubych i rozmyślnych 

niedokładności buchalteryjnych, zmierzających do fałszywego przedstawienia faktycznego 

stanu gospodarki finansowej Naczelnictwa i CKDH, przez odpowiedzialnych 

za tę gospodarkę. Nie będąc w stanie na samym posiedzeniu Rady Naczelnej sprawdzić 

słuszności rachunków, opartych w dużej części na danych 1924r. większość zebranych, 

kierujących się obowiązkiem ufania w dobrą wolę i szczerość harcerską druha Pelczarskiego, 

doszła do przekonania, że nie jest wszystko w porządku w gospodarce finansowej 

Naczelnictwa, a przejęta tonem wygłaszanej krytyki druha Pelczarskiego /wykrzyknik druha 

Pelczarskiego „Co się tam dzieje!”/ dopuszczając, że nieporządki te mogą być w bardzo 

dużych rozmiarach – zdecydowała o nie przyjęciu do wiadomości protokołu Komisji 

Rewizyjnej, dowodząc tym samym, że więcej wierzono tutaj wywodom druha Pelczarskiego 

niż Komisji Rewizyjnej. Decyzja te zresztą koliduje ze Statutem.  

                                                 
618 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.35. 
619 Tamże, s.36. 
620 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.31. 
621 Tamże, s.50. 
622 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.39-40. 
623 AAN, AZHP, Pismo Józefa Pelczarskiego do Prezesa Centralnej Komisji Rewizyjnej, 

Załącznik: Uwagi do sprawozdania NRH za 1925r., sygn. 939, s.101-116. 
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W swojej odpowiedzi wzorowanej na stosowanym przez druha Pelczarskiego sposobie 

obrachunku, a dla podkreślenia tonu, w jakim podejrzenia swoje druh Pelczarski stawiał 

Naczelnictwu i CKDH używając, wbrew swej woli, do tej odpowiedzi tonu druha 

Pelczarskiego udowodniliśmy, że wszystkie zarzuty druha Pelczarskiego były niesłuszne. 

Stwierdziliśmy, że i druh Pelczarski mógłby był dojść do tego samego przekonania, gdyby 

rachunki swoje sprawdził, lecz to właśnie, że dh Pelczarski rachunków tych nie sprawdzał, 

że zadowolił się rozpatrywaniem wszelkich możliwych posądzeń Naczelnictwa i CKDH 

wykluczając możliwość niezrozumienia przez siebie szeregu pozycji bilansowych, zmusza 

nas do wyrażenia ze swej strony przypuszczenia, ze dh Pelczarski zbyt ściśle wykonywał 

swój obowiązek, jako rzecznik opozycji i wybrany przez opozycję do skrytykowania 

gospodarki finansowej Naczelnictwa [...] naraża się dh Pelczarski na zarzut stosowania metod 

nieharcerskich w zwalczaniu – może niesympatycznych dla siebie ludzi – 

ale nie wykonywanej przez nich pracy dla harcerstwa. Dział Skarbowy, Zarząd CKDH 

i jej Kierownictwo zupełnie się dobrze orientuje i orientowało, że nie wszystko w gospodarce 

Naczelnictwu i CKDH jest idealne [...]”.624 

5.6. Sądownictwo harcerskie 

Po raz pierwszy Sąd Harcerski  został powołany w 1920r. jako trzyosobowy organ 

statutowy do rozpatrywania: apelacji członków usuniętych z ZHP pod zarzutem czynu 

niehonorowego, a także wszelkich zatargów między członkami oraz członkami a władzami, 

nie dających się rozstrzygnąć na poziomie lokalnym. Orzeczenia Sądu Harcerskiego 

podlegały zatwierdzeniu przez NRH.625 W sprawach lokalnych spory rozstrzygały sądy 

Oddziałów (Okręgów). 

Od 1923r. Naczelny Sąd Harcerski (NSH) funkcjonował pod rozszerzoną nazwą 

„Naczelny Honorowy Sąd Harcerski (NHSH)”.626 W Statucie dokonane zostały istotne 

zmiany dotyczące funkcjonowania NHSH. Została zwiększona liczba członków wybieranych 

na Walnym Zjeździe do 5 osób, przy czym do działania i wydawania wyroków Sąd Harcerski 

potrzebował już tylko składu minimum 3 osób. Wyroki NHSH były ostateczne i prawomocne 

i nie podlegały już zatwierdzaniu przez NRH.627 

                                                 
624 AAN, AZHP, Odpowiedź na uwagi druha Pelaczarskiego do VI sprawozdania NRH 1925r.,  

sygn. 939, s.131-132. 
625 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.24. 
626 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.30. 
627 Tamże, s.32. 
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Regulamin Sądów Harcerskich został wprowadzony i opublikowany w rozkazie NZHP 

L.12 z 1 maja 1923r.628 Art. 1 Regulaminu określał zakres działania sądów harcerskich, 

ale podkreślał, że „Wszelkie sprawowanie władzy dyscyplinarnej w ZHP, nie wyłączając 

wykluczania członków z organizacji, należy od Naczelnictwa i Oddziałów”. Sądom 

pozostawało zajmować się jedynie tymi sprawami, które zostały przekazane im przez „władze 

ZHP, zgodnie ze statutem ZHP oraz statutem Oddziałów”.629 Oznaczało to, że sądy były 

powołane do rozpatrywania tylko tych sytuacji, z którymi nie radziły, bądź nie chciały sobie 

radzić harcerskie władze wykonawcze – a więc spraw szczególnie trudnych, wymagających 

możliwie szczegółowego rozpatrzenia przez obiektywnych sędziów. 

Sądy harcerskie dysponowały przy tym pełnym zestawem kar porządkowych, którymi 

według art. 8 Regulaminu były: 

1. „upomnienie, 

2. nagana ustna, 

3. nagana pisemna, 

4. zakaz noszenia oznak harcerskich lub uczestniczenia w wycieczkach, zlotach 

i uroczystościach przez pewien czas, 

5. urlop karny na pewien czas, 

6. wykluczenie ostateczne z ZHP”.630 

W wypadku zastosowania ostatniej kary, tj. ostatecznego wykluczenia z ZHP 

„pod zarzutem dokonania czynu niehonorowego”, na mocy art. 10 Regulaminu Sądów 

Harcerskich, oskarżonemu przysługiwało prawo odwołania się do Naczelnego Honorowego 

Sądu Harcerskiego [...].631 Wynika z tego, że pozostałe wyroki były ostateczne 

i niepodważalne. 

Sądy Honorowe zajmowały się sprawami odwoławczymi, tylko w przypadku, 

gdy te dotyczyły zarzutów o postępowanie niehonorowe. Sprawy zdyscyplinowania lub 

ukarania niesolidnych lub lekkomyślnych instruktorów pozostawały całkowicie w gestii 

władz harcerskich. Tak więc w sytuacji, gdy dana osoba została ukarana wykluczeniem 

z ZHP, to nie mogła się odwołać do Sądu Honorowego, jeśli zarzuty wobec niej dotyczyły 

np. niesolidności w prowadzeniu rachunków obozu, co nie było kwalifikowane jako „czyn 

niehonorowy” w przeciwieństwie do „świadomej malwersacji funduszów”. Oba te czyny 

                                                 
628 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.38. 
629 Tamże. 
630 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.38-39. 
631 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.39. 
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mogły być ukarane wykluczeniem z ZHP. Różnica w tych sprawach była tylko taka, że osoba 

ukarana w trybie dyscyplinarnym przez jednoosobową zwierzchnią władzę harcerską nie 

miała możliwości odwołania się do władzy sądowniczej Związku, natomiast osoba oskarżona 

o czyn niehonorowy miała możliwość dalszej obrony przed niezależnym od władz 

wykonawczych składem Sądu Harcerskiego.  

Takie kuriozalne sytuacje miały miejsce w rzeczywistości. Pokazują 

to np. akta dotyczące sprawy wydalenia z ZHP S. Gawrońskiego – nauczyciela I Gimnazjum 

we Lwowie, komendanta hufca lwowskiego. W swoim liście do Naczelnictwa z 1923r. 

pisał: „[...] upraszam o załatwienie mojej sprawy przez Sąd Harcerski, przed którym będę 

miał prawo przedstawić cały szereg świadków i dokumentów oraz powołać sobie obrońców. 

Wyrokowi takiego Sądu Harcerskiego zobowiązuję się poddać bez apelacji. Równocześnie 

nadmieniam, że o ile sprawą moją Sąd Harcerski nie zajmie się w terminie do trzech miesięcy 

zmuszony będę całą sprawę opublikować, występując równocześnie ze skargą sądową 

przeciw Związkowi Harcerstwa Polskiego o naruszeni mojej czci”.632 

Geneza tej sprawy była taka, że Komendant Chorągwi Lwowskiej usunął S. Gawrońskiego 

z ZHP zarzucając mu zły stan rachunków kasowych obozu gdańskiego oraz negatywne opinie 

rodziców o obozie, w którym uczestniczyły ich dzieci, a także niewykonanie zarządzeń 

Komendanta Chorągwi, pominięcie drogi służbowej w kontaktach z MWRiOP oraz 

stosunkiem do władz harcerskich.633 

NSH podjął w tej sprawie uchwałę, że nie podlega ona rozpoznaniu przez NSH, gdyż KCH 

nie zarzuca S. Gawrońskiemu popełnienia czynu niehonorowego, a wszystkie zarzuty 

nie wykraczają poza granice oskarżeń „o występki organizacyjnie, nie wyłączając zarzutu 

nieporządku w rachunkach, gdyż jak wyjaśniała rewizja rachunków przeprowadzona 

20 stycznia 1923r., Gawrońskiemu może być zarzucone najwyżej nieprawidłowe 

i lekkomyślne prowadzenie ksiąg rachunkowych, lecz bynajmniej nie świadoma malwersacja 

funduszów organizacyjnych”.634 

Statut z 1930r. potwierdzał ostateczność wyroków NSH i podkreślał jego niezależność 

w wyrokowaniu. Podnosił także liczbę jego członków do 7 osób. Jednocześnie Walne 

Zgromadzenie wybierało dodatkowo dwóch zastępców. Naczelny Sąd Harcerski jak i całe 

sądownictwo harcerskie miało działać w oparciu o regulamin uchwalany przez Walne 

                                                 
632 AAN, AZHP, Pismo St. Gawrońskiego do NZHP z 27 lutego 1923r., sygn. 937, s.16 
633 AAN, AZHP, Orzeczenie Naczelnego Sądu Harcerskiego, sygn. 937, s.63-64. 
634 Tamże, s.66-67. 
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Zgromadzenie.635 Regulamin Sądów Harcerskich został wprowadzony rozkazem 

Naczelnictwa ZHP w lutym 1930r.636 

W 1932r. Komisja Główna XII Walnego Zjazdu przekazała NRH uwagi w sprawie 

regulaminu Sądów Harcerskich, w których stwierdzała: „niedostatecznie zaznaczony jest 

rozdział między sądami organizacyjnymi i sądami honorowymi, nie zaznaczono wyraźnie, 

jakie władze ZHP, z urzędu pełnią obowiązki prokuratorskie i w stosunku do jakich kategorii 

członków ZHP. W celu nadania większego autorytetu Naczelnemu Sądowi Harcerskiemu 

członkowie tegoż sądu powinni być wybierani nie drogą walk wyborczych 

i przegłosowywania, lecz w miarę możności na podstawie listy kompromisowej, ustalonej 

na Komisji Głównej Zjazdu Walnego. Do NSH powinni przede wszystkim być wybierani 

tacy członkowie ZHP, którzy nie są zaangażowani w kierowniczych pracach 

administracyjnych ZHP.”637 

Od 1934r.  całe sądownictwo harcerskie, tj. Sądy Harcerskie Okręgów (SHO) 

i Naczelny Sąd Harcerski, działało w oparciu o nowy Regulamin Sądów Harcerskich. Według 

regulaminu zatwierdzonego Rozkazem Naczelnictwa ZHP L.8 z 19 maja 1934r. NSH składał 

się z 7 członków i dwóch zastępców, zaś Sąd Harcerski Okręgu z 5 członków i dwóch 

zastępców, którzy automatycznie uzupełniały skład osobowy Sądu w wypadkach 

zdekompletowania składu sędziowskiego – zwykła kooptacja była niedozwolona. Do NSH 

mogli należeć wyłącznie harcmistrzowie lub działacze, do SHO regulamin określał podobne 

wymagania, jednak dodawał: „w miarę możliwości”.638 Sądy rozpoznawały sprawy 

w zespołach 3-osobowych (NSH, jeśli rozpatrywał odwołanie od swojej sprawy w I instancji 

obradował w składzie 5 osobowym). Do każdej sprawy losowany był oddzielny komplet 

orzekający. Sędzia wylosowany mógł być wyłączony ze składu orzekającego na wniosek 

strony, z własnej inicjatywy, bądź przez pozostałych członków składu. Za zgodą stron 

przewodniczący sądu mógł delegować innego sędziego, w innym wypadku losowanie 

odbywało się ponownie.639  

Sędziowie NSH, którzy orzekali w pierwszej instancji, nie mogli brać udziału 

w orzekaniu w drugiej. Władza harcerska, która przekazała sprawę sądowi, mogła delegować 

swojego przedstawiciela z prawem popierania oskarżenia, wypowiadania się 

                                                 
635 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.206. 
636 Rozkaz NZHP L.4 z 17 lutego 1930r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1930, nr 3, s.9. 
637 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.226. 
638 AAN, AZHP, Regulamin Sądów Harcerskich, sygn. 933, s.17. 
639 Tamże. 
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do poszczególnych dowodów i kwestii oraz stawiania pytań za zgodą przewodniczącego. 

Oskarżony mógł wybrać sobie obrońcę spośród harcmistrzów, działaczy lub harcerzy 

starszych.640 Sądy harcerskie mogły działać jako sądy organizacyjne lub honorowe. Jako sądy 

organizacyjne ZHP rozpatrywały sprawy skierowane przez władze harcerskie przeciwko 

członkom ZHP oraz rozpatrywały odwołania członków ZHP od decyzji władz o usunięciu 

ze Związku za popełnienie czynu niehonorowego lub działania na szkodę Związku. Sprawy 

organizacyjne kierowało do NSH – Naczelnictwo, a do HSO – NSH, Naczelnik 

lub Naczelniczka, Prezydium ZO lub komendanci chorągwi. Sprawy honorowe kierowane 

były bezpośrednio przez zastępców honorowych w myśl przepisów Harcerskiego Kodeksu 

Honorowego.641 

Przy wydawaniu orzeczenia sądy harcerskie miały dość znaczną swobodę —

„sąd kieruje się głosem sumienia oraz materiałem dowodowym, dostarczonym na rozprawę. 

Sąd Harcerski nie jest skrępowany żadnymi formalnymi względami, wszelkie dowody 

podlegają jego swobodnej ocenie”.642 

Władza, która otrzymała wyrok sądu, miała obowiązek zawiadomić sąd, kiedy i w jaki 

sposób wyrok wykonała. Kary zaś, jakie mogły być wymierzone, były następujące: 

upomnienie, nagana pisemna zakaz noszenia oznak harcerskich i uczestnictwa 

w wycieczkach, zlotach i uroczystościach na pewien czas, urlop karny na pewien czas wraz 

z zakazem przewidzianym w poprzednim punkcie, odebranie lub obniżenie stopnia 

organizacyjnego i odebranie wykonywanych funkcji w ZHP łącznie lub oddzielnie (możliwe 

było razem z zawieszeniem we wszelkich prawach członkowskich), wykluczenie z ZHP.643 

Zwrócić uwagę należy, że wszystkie kary organizacyjne mógł wymierzyć także właściwy 

komendant, jeśli tylko uznawał, że dana osoba popełniła czyn niehonorowy, bądź działała 

na szkodę Związku. Oskarżonemu przysługiwało jednak wówczas zawsze odwołanie 

do właściwego sądu harcerskiego. 

W maju 1939r. Zjazd NRH zatwierdził nową redakcję Regulaminu Sądów 

Harcerskich.644 W czerwcu tego samego roku Regulamin został zatwierdzony przez XVII 

Zjazd Walny w Lublinie.645 

                                                 
640 Tamże, s.18. 
641 Tamże, s.19. 
642 Tamże, s.20. 
643 Tamże. 
644 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.101. 
645 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.331-332. 
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Według nowego regulaminu Naczelny Sąd Harcerski wybierany był na kadencję 

trzyletnią spośród harcmistrzów i działaczy. Sądy Okręgu miały kadencję roczną i wybierane 

były, „w miarę możności”, z członków starszyzny. Przed wydaniem orzeczenia przez sąd 

odwoławczy wykonanie wyroku pierwszej instancji winno być wstrzymane.646 

Regulaminy sądów z 1934 i 1939r. mówiły również o kompetencjach NSH w zakresie 

wykładni Prawa Harcerskiego. Paragraf 28 Regulaminu z 1939r. głosił: „Naczelny Sąd 

Harcerski na żądanie innych władz Naczelnych ZHP może wydawać dla nich opnie 

w zakresie ich kompetencji w sprawach indywidualnego i społecznego stosowania Prawa 

Harcerskiego na terenie Związku. Naczelny Sąd Harcerski nie ma obowiązku składania 

wniosku lub opinii i może zawsze odmówić zabierania głosu w danej sprawie”.647 

6. Procesy decyzyjne 

Wiele decyzji i regulacji nie wprowadzano natychmiastowo. Istotne zmiany zwykle 

poprzedzane były licznymi konsultacjami, okresami próbnymi lub sprawdzano 

ich funkcjonowanie na wybranej grupie docelowej.  

Kiedy decyzje miały charakter rozkazodawczy, wówczas osoba, która otrzymała rozkaz 

od przełożonego, mogła zgłosić swoje wątpliwości lub zażądać sformułowania rozkazu 

na piśmie, ale musiała ów rozkaz wykonać. Odpowiedzialność wtedy za jego wykonanie 

spadała w całości na władzę go wydającą. W rozkazie Naczelnictwa ZHP z 1926r. znalazł się 

punkt dotyczący odpowiedzialności drużynowych za realizowane przez nich decyzje władz, 

z którymi się drużynowi nie zgadzają — „Ponieważ zachodzą wątpliwości, kiedy 

i o ile drużynowa, drużynowy odpowiada za całość i zdrowie młodzieży, wchodzącej w skład 

drużyny, jeżeli rozkazy władzy przełożonej kolidują z jego rozporządzeniami. Naczelnictwo 

ZHP wyjaśnia, że drużynowe(i) całkowicie są odpowiedzialni za swą młodzież w czasie 

pełnienia przez nią służby. Jeżeli władza przełożona wyda rozkaz, którego wypełnienie 

według zdania drużynowej(ego) może zagrażać zdrowiu młodzieży, wówczas obowiązany 

jest on(a) przedłożyć swoje wątpliwości władzy rozkazującej. Gdy mimo to, rozkaz nie 

zostanie zmieniony, wówczas odpowiedzialność spada na władzę, wydającą rozkaz. 

Drużynowa(wy) ma prawo zwrócenia się o rozkaz na piśmie”.648 

                                                 
646 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.101. 
647 Tamże. 
648 Rozkaz NZHP L.8 z 24 marca 1926r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1926, nr 4, s.10. 
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6.1. Konsultacje 

Nowe programy opracowywane przez wydziały programowe, nie były narzucane 

odgórnie, lecz zwykle najpierw konsultowane na konferencjach instruktorskich i dopiero 

wprowadzane w życie jako obowiązujące.649 Wypracowane na konferencjach wnioski, miały 

dla władz wykonawczych charakter opiniodawczy, lecz w praktyce były zwykle w pełni 

uwzględniane. 

Decyzje np. dotyczące najważniejszych spraw w 1937r. w Chorągwi Śląskiej Harcerek 

zapadały po przedyskutowaniu ich na forum zastępu harcmistrzyń. Zastęp harcmistrzyń 

określał też główne priorytety i kierunki działania. Z zastępu harcmistrzyń wyłoniona była 

ścisła, siedmioosobowa Komenda Chorągwi, która decydowała w sprawach bieżących.650 

6.2. Procedury konkursowe 

Jednym z pierwszych konkursów był otwarty konkurs na „polską odznakę skautową” 

ogłoszony w „Skaucie” 15 października 1911 roku. Odznaka winna spełniać określone 

wymagania: prosta, wyraźny rysunek, motywy skautowe. Za pierwsze trzy miejsca 

w konkursie przewidziane były nagrody książkowe. Nadesłano 84 prace konkursowe, 

przyznano trzy pierwsze miejsca – jednak nie zdecydowano się na żaden z projektów. Prace 

nad odznaką kontynuował ks. Kazimierz Lutosławski, który po różnych próbach opracował 

projekt Krzyża Harcerskiego w wersji jaka ostatecznie została wprowadzona do użytku 

w ZHP.651 

W 1917r. redakcja „Harcerza” ogłosiła konkursy, m.in., na: 

 napisanie noweli o życiu obozowym – „wesoła, pogodna, lekka w czytaniu, która 

by mogła być przyczynkiem do spraw wychowawczego znaczenia życia w obozie”, 

 wskazówki dotyczące „podchodzenia w nocy” – „krótkie, ścisłe, nie mniej przeto 

wyczerpujące [...] ze specjalnym uwzględnieniem wyzyskania światła nocnego 

i cieniów z nim związanych [...]”.652 

II Zjazd NRH, który odbył się w kwietniu 1919r. polecił Wydziałowi Wykonawczemu 

rozpisanie konkursu i opracowanie projektów stroju i oznak harcerskich.653 

W 1921r. NZHP ustaliło w wyniku konkursu regulaminy oznak harcerskich oraz wzory 

mundurów harcerza i harcerki.654 W 1926r. ogłoszono konkursy na mundury i odznaki 

                                                 
649 E. Sikorski, dz. cyt., s.51. 
650 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.62. 
651 A. Wiśniewski, dz. cyt., s.9. 
652 „Harcerz”, nr 2, kwiecień 1917, s.61-62 [podaje za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.23. 
653 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.138. 
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wilcząt.655W 1927r. przeprowadzono konkursy na oznaki zuchowe656 oraz oznaki stopni 

ochotniczki, przewodniczki i harcerki.657 W lutym 1935r. został ogłoszony konkurs wzoru 

odznaki „Za zasługę” oraz oznaki „25-lecia Służby Harcerskiej”.658 W 1936r. Główna 

Kwatera Harcerek ogłosiła otwarty konkurs na nowe projektów mundurów.659 

W 1930r. ogłoszono konkurs w ramach ogólnopolskiej akcji propagandy cukru. 

Nagrodami były talony do CKDH na sprzęt harcerski, książki itp.660 W 1931r. GKH-y 

ogłosiła konkurs fotograficzny, którego celem było zebranie materiałów propagandowych 

do promocji harcerstwa.661 W 1934r. ogłoszono konkurs na plakat propagandowy 

Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego w Spale. Nagroda pieniężna za zajęcie 

pierwszego miejsca wynosiła 250 zł, drugiego – 150 zł, trzeciego – 100 zł. Prace nagrodzone 

stały się własnością ZHP z prawem reprodukcji.662 W 1936r. został ogłoszony przez Referat 

Filmowy Działu Prasy i Propagandy NZHP konkurs na scenariusz filmu harcerskiego.663  

Konkursy dotyczyły nie tylko nowych rozwiązań metodycznych i propagandowych, 

ale także miały niekiedy służyć wypracowywaniu „dobrych praktyk” służących podnoszeniu 

jakości działania organizacji. W 1930r. GKM ogłosiła konkurs z nagrodami (literaturą 

harcerską), którego pytanie w pkt. 3 brzmiało: „Jak ma postąpić drużynowy, widząc braki 

w pracy przełożonego hufcowego?”.664 W 1930r. Główna Kwatera przystąpiła 

do opracowania nowego systemu raportowego, przystosowanego do okresu sprawozdawczego 

identycznego z rokiem szkolnym. Ogłosiła przy tym szerokie konsultacje mające formę 

konkursu na najlepsze rozwiązania — „[...] Główną tendencją GK przy tym jest jak najdalej 

idące uproszczenie raportów przy dążeniu do ścisłej punktualności i dokładności. Główna 

Kwatera prosi o pomoc w tej sprawie przez nadsyłanie materiałów i uwag najlepiej w formie 

konkretnych propozycji zmian”.665 

W 1933r. Harcerskie Biuro Wydawnicze rozpisalo konkurs na napisanie podręcznika 

technicznego dla młodzieży. Wygrana praca autorstwa M. Chmielewskiej zostaje 

                                                                                                                                                       
654 Tamże, s.159. 
655 „Harcmistrz”, listopad 1926, nr 11, kronika 
656 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1927, nr 5, s.21. 
657 Tamże, s.20. 
658 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1935, nr 2, s.14. 
659 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.2. 
660 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1930, nr 7, s.33. 
661 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1931, nr 6. 
662 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1934, nr 10, s.69. 
663 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.40. 
664 „Harcmistrz”, styczeń 1930, nr 1, s.8. 
665 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1930, nr 10, s.40. 
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zakwalifikowana do druku.666 W 1933r. liczba prenumerowanych przez harcerki pism wzrasta 

do 1933 egz.667 

W 1930r. ogłoszono konkurs na kierownika harcerskiego ośrodka na Buczu.668 

W 1936r. Naczelnictwo ZHP ogłosiło konkurs na stanowisko zastępcy Kierownika Działu 

Budżetowo-Gospodarczego.669 Z kolei w 1937r. poszukiwany był przez NZHP:  

„Zarządzający (zarządzająca) do harcerskiego Schroniska Domu im. Karola Stryjeńskiego 

na Głodówce pod Zakopanem”. „Pierwszeństwo mają instruktorzy (instruktorki) ZHP. 

Wymagana znajomość prowadzenia gospodarstwa i rachunkowości. Wynagrodzenie około 

100zł miesięcznie, utrzymanie, ewentualnie procentowy udział w zyskach”.670 W 1938r. 

ogłoszono konkurs na stanowisko instruktora objazdowego i jednocześnie sekretarza 

Wydziału Starszego Harcerstwa GKH-y.671 W 1939r. Wydział Zagraniczny GKH-y ogłosił 

konkurs na „płatne stanowisko sekretarza do spraw międzynarodowych – harcerza 

władającego biegle w słowie i piśmie jednym z języków obcych (angielski albo francuski – 

najchętniej angielski) i posiadającego znajomość jednego z pozostałych. Kandydaci winni 

mieć wyższe studia ukończone lub przynajmniej zaczęte”.672 Przejrzyste formy zatrudniania 

pracowników w ZHP na podstawie konkursów, potwierdzały ogłoszenia dotyczące nawet 

mało istotnych stanowisk administracyjno-gospodarczych. W 1937r. ogłoszeniami 

w „Wiadomościach Urzędowych” poszukiwany był „ogrodnik z praktyką sadowniczą 

potrzebny do Harcerskiego Ośrodka Wiejskiego – Górki Wielkie, poczta Skoczów”. 

Kandydaci  mieli dostarczyć podanie wraz z życiorysem i wykazem harcerskiej służby.673 

6.3. Testowanie nowych rozwiązań 

Rozkazem NZHP w listopadzie 1925r. wprowadzono formalne zasady kwalifikacji 

drużyn męskich.674 System kwalifikacji drużyn opracowała Chorągiew Lwowska, 

a po uzyskaniu aprobaty dla tego pomysłu, został on wykorzystany w całym ZHP. Pisano 

o tym wówczas w sprawozdaniu: „Naczelnik pragnie, aby doświadczenia i opracowania 

uzyskane w jednej chorągwi – mogły stać się, o ile na to zasługują, własnością całego ZHP, 

jak to np. stało się z wypróbowaną na terenie Chorągwi Lwowskiej z inicjatywy jej komendy 

                                                 
666 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.9. 
667 Tamże, s.15. 
668 „Harcmistrz”, luty 1930, nr 2, s.16. 
669 Komunikat NZHP L.1 z 15 stycznia 1936r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, luty 1936, nr 2, s.17. 
670 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1937, nr 3, s.48. 
671 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1938, nr 4, s.61. 
672 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1939, nr 3, s.69. 
673 Tamże, s.47. 
674 Rozkaz NZHP L.29 z 28 listopada 1925r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.66-67. 
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kwalifikacją drużyn na 3 kategorie, co obecnie wjedzie w życie na terenie wszystkich 

chorągwi”.675 

W 1933r. została wprowadzona „tytułem próby” nowa struktura wewnętrzna Głównej 

Kwatery oparta na bardziej zhierarchizowanej strukturze: inspektoratów, wydziałów 

i referatów.676 Rozwiązanie to jednak nie zdało egzaminu i inspektoraty zostały 

zlikwidowane. W 1934r. powrócono do koncepcji wydziałów i referatów.677 

W 1936r. podczas konferencji instruktorek opracowane zostały komentarze do stopni 

harcerskich (starszej ochotniczki i wędrowniczki) oraz instrukcje dla drużynowych starszych 

harcerek.678 Komentarze i instrukcje miały zostać najpierw przetestowane na wybranej grupie 

harcerek, a dopiero później obowiązywać w całej organizacji.679 

W 1937r. przyjęto zasadę ogłaszania nowopowstałych regulaminów w formie 

tymczasowych instrukcji, w celu zweryfikowania ich działania w rzeczywistości.680  

6.4. Inicjatywa oddolna  
i uczestnictwo w procesie decyzyjnym 

W 1927r. Wydział Ogólny GKM opracował instrukcję w sprawie wydawania krzyży 

i książeczek służbowych. Projekty tych regulacji Główna Kwatera otrzymała wcześniej 

od dziewięciu chorągwi.681 

Na II Konferencji Drużyn Morskich w 1928r. polecono zainteresowanym środowiskom 

przedstawić na kolejnej konferencji projekty: munduru, oznak i bandery drużyn wodnych.682 

Banderę harcerską zaprojektował w 1929r. drużynowy 39. Warszawskiej Harcerskiej 

Drużyny Żeglarskiej Witold Bublewski. W 1930r. projekt ten został zgłoszony na konkurs 

ogólnozwiązkowy.683 W styczniu 1933r. stał się wzorem obowiązującym wszystkie jednostki 

wodne ZHP.684 

                                                 
675 „Harcmistrz”, grudzień 1925, nr 12, s.132. 
676 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.18 z 30 listopada 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1933, nr 10, s.159-160. 
677 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1934, nr 8, s.42. 
678 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.189-190. 
679 Tamże. 
680 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.159. 
681 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1927, nr 2, s.8. 
682 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s. 202. 
683 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1930, nr 6, s.29. 
684 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.31. 
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6.5. Zmiany statutowe 

ZHP dział w oparciu o statuty, których całościowe projekty weszły w życie w latach: 

1920, 1932, 1934 i 1936.685 Procedura wprowadzania zmian w statutach ZHP była w okresie 

międzywojennym dość skomplikowana i wynikała ze szczególnych stosunków pomiędzy 

centralnymi władzami państwowymi a władzami organizacji, w znacznej części finansowanej 

przez odpowiednie ministerstwa. Dodatkowo harcerstwo okazało się organizacją, która 

w sposób istotny wpływa na młodych ludzi, społeczeństwo i na procesy państwotwórcze - 

naturalne więc było, że kolejne rządy były zainteresowane możliwie dużym wpływem 

na organizację.   

Jednym z narzędzi pozwalającym władzom państwowym na czynne kształtowanie 

Związku był nie tylko nadzór, ale także Statut organizacji. Dlatego też samo uchwalanie 

przez walne zjazdy nowych wersji statutu nie było jednoznaczne z szybkim wprowadzeniem 

ich w życie. Zarówno w fazie opracowania projektu, jak i po uchwaleniu poprawek 

na walnym zjeździe, dokument był konsultowany przez przedstawicieli władz państwowych. 

Jeśli nie było akceptacji dla treści dokumentu w odpowiednich ministerstwach, statut 

organizacji nie zostawa zarejestrowany i tym samym nie obowiązywał.  

Pierwszy Statut ZHP przeszedł długą drogę od projektu do jego zatwierdzenia 

i wdrożenia. Powodem była konieczność pogodzenia ze sobą poglądów harcerskich władz 

dzielnicowych na niezależność organizacji z jej kontrolą przez władze państwowe. 686 

Projekt pierwszego statutu związkowego został uchwalony na IV Zjeździe NRH, który 

odbył się 3-5 stycznia 1920r. Został on wniesiony przez Naczelnictwo jeszcze w marcu  

1919r. do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP). Projekt 

uzyskał akceptację Naczelnej Rady Harcerskiej (NRH) i Komisji ds. Harcerstwa przy 

Ministerstwie WRiOP,687 a następnie Minister WRiOP Tadeusz Łopuszański zaakceptował go 

19 marca 1920r.  W dalszej kolejności zostało uzgodnione stanowisko Ministerstwa Spraw 

Wojskowych (dotyczące zapisów o nadzorze i kontroli Ministerstwa w zakresie ćwiczeń 

polowych i strzeleckich) i ostatecznie projekt trafił do Ministra Spraw Wewnętrznych. 688 

Statut ostatecznie został wpisany do rejestru stowarzyszeń i związków na mocy decyzji 

Ministra Spraw Wewnętrznych dopiero cztery miesiące po opracowaniu projektu, 

                                                 
685 R. Kupper, dz. cyt., s.10. 
686 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.146. 
687 Archiwum Akt Nowych w Warszawie [dalej: AAN, AZHP], Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej 

(1918-1920), sygn. 370, s.5-6. 
688 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.146. 
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tj. 2 sierpnia 1920r.689 Z powodu długiego okresu oczekiwań formalni założyciele  Związku 

w porozumieniu z harcerskimi władzami dzielnicowymi powołali 3 lipca 1920r. zarząd 

tymczasowy.690 Jednak dopiero wtedy, gdy Statut zaczął formalnie obowiązywać, można było 

rozpocząć przygotowania do zwołania, zgodnie z jego zapisami, I Zjazdu Walnego ZHP, 

który odbył się na przełomie 1920/21 roku. Pomimo długiego okresu prac na koncepcjami 

organizacyjnymi, władze naczelne zdawały sobie sprawę i przyznawały otwarcie, 

że wypracowane rozwiązania „nie są bynajmniej doskonałe” i wymagają ulepszeń. 

Debata nad problemami poruszanymi na I Zjeździe toczyła się głównie w 7 komisjach 

zjazdowych: skarbowej, wojskowej, starszego harcerstwa, kół przyjaciół, drużyn męskich, 

drużyn żeńskich, statutowo-regulaminowej i wydawniczej.691 Dyskusje zaowocowały 

wniesieniem wielu poprawek do statutu. 692 

Na mocy tego Statutu Związek Harcerstwa Polskiego stał się osobą prawną, 

stowarzyszeniem związanym szczególnym stosunkiem z Ministerstwem Wyznań Religijnych 

i Oświecenia Publicznego oraz z Ministerstwem Spraw Wojskowych. Paragraf 35 Statutu 

brzmiał: „W zakresie wychowawczym ZHP obowiązany jest do przestrzegania rozporządzeń 

Ministerstwa WRiOP, w zakresie ćwiczeń polowych i strzeleckich ZHP obowiązany jest 

do przestrzegania rozporządzeń Ministerstwa Spraw Wojskowych. Ministerstwa te, każde 

w swoim zakresie, sprawują nad Towarzystwem nadzór i kontrolę. Delegaci Ministerstw 

biorą udział w Walnych Zebraniach, posiedzeniach Zarządu i władz wykonawczych. Delegaci 

ci mają prawo uczestniczyć we wszystkich przejawach działalności ZHP, mają prawo veta 

i odwołania się do Ministrów. Zarząd składa Ministerstwom roczne sprawozdania 

z działalności ZHP. Młodzież szkolna, należąca do drużyn harcerskich, podlega swojej 

władzy szkolnej także w zakresie pracy harcerskiej, przy zastosowaniu osobnych instrukcji, 

wydawanych przez Ministerstwo WRiOP w porozumieniu ze Związkiem Harcerstwa 

Polskiego.”693  

W Statucie z 1923r. treść tego paragrafu została poszerzona o dodatkowy akapit, który 

jeszcze ściślej podporządkowywał organizację Ministerstwu WRiOP. „Naczelnictwo Związku 

Harcerstwa Polskiego jest obowiązane komunikować Ministerstwu WRiOP projekty 

przepisów mających obowiązywać w Związku oraz programy wychowawcze przed ich 
                                                 

689 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.27. 
690 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.146. 
691 Tamże, s.158. 
692 Tamże. 
693 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.26. W statucie z 1934r. pojawia się 

dodatkowy zapis ochronny dla organizacji, który mówi, że veto ministra upada jeśli ten nie skorzysta z niego 
w ciągu 14 dni. Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.328. 
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ogłoszeniem, celem uzgodnienia ich z zamierzeniami tegoż Ministerstwa.”694 Nadzór Ministra 

Spraw Wojskowych nad organizacją przewidziany w artykule 52 prawa o stowarzyszeniach z 

1932r. realizowany był według Statutu z 1934r. za pośrednictwem delegata Ministerstwa 

WRiOP.695 

Na VII Zjazd Walny przygotowano w 1927r. wniosek dotyczący zmian statutowych 

następującej treści:  

„[...] Zjazd Walny jako liczna instytucja zbiorowa nie jest w możności opracować 

i uchwalić szczegółowego ulepszonego statutu i regulaminów [...] Zjazd Walny ZHP:  

a) ustala tylko główne zasady reorganizacji ZHP jako dyrektywę dla NRH, 

b) upoważnia NRH do opracowania szczegółowego statutu opartego na zasadach 

przez ZW przyjętych i poleca NZHP zmieniony statut zalegalizować i w życie wprowadzić 

bez potrzeby uzyskiwania jakiejkolwiek dodatkowej aprobaty ZW”.696 

Do wniosku dołączone były bardzo stanowczo sformułowane „zasady reorganizacji ZHP”: 

„1. Najważniejszą placówką naszej pracy harcerskiej jest drużyna harcerska. Drużyny 

należy łączyć w gniazda składające się z samodzielnych drużyn: wilcząt, harcerzy, 

starszych harcerzy /ew. i włóczęgów/. Na czele „gniazda” stoi jeden kierownik 

koordynujący pracę drużyn. Gniazdo reprezentuje ciągłość rozwoju pokoleń harcerskich. 

2. Decydującym dla rozwoju i należytego funkcjonowania Związku jest odpowiednie 

postawienie zagadnienia instruktorów. Musimy tu być twardzi dla samych siebie: 

a) trzeba stawić duże wymagania kwalifikacyjne, lecz tak je stopniować, by można 

je stopniowo osiągać, 

b) trzeba karność harcerską wśród instruktorów przestrzegać bezwzględnie, 

c) trzeba wpoić w grono instruktorskie zrozumienie potrzebnych hierarchii, 

d) szkolenie instruktorów musi odpowiadać wymaganiom praktycznego życia drużyn 

harcerskich. 

3. Władza ustawodawcza Związku winna składać się z ludzi: 

a) dobrze orientujących się w całości potrzeb Harcerstwa, 

b) reprezentujących stały czynnik w pracy ustawodawczej. 

4. Władza wykonawcza musi być wyposażona w pełnię władzy, musi mieć możność 

i obowiązek trzymania całości mocno w garści i sprężystego kierowania  

                                                 
694 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.33. Od statutu z 1934r. 

wprowadzony jest dodatkowy zapis mówiąc, że jeśli Ministerstwo nie zgłosi zastrzeżeń w ciągu miesiąca, 
projekty wchodzą w życie. Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.329. 

695 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.329. 
696 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.2. 
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5. W Związku na całej linii trzeba wprowadzić zasadę jednostkowej odpowiedzialności 

tj. tak jak za drużynę odpowiedzialny jest drużynowy /a nie komitet/ tak za komendę tylko 

komendant, za Główną Kwaterę tylko Naczelnik! Duża władza i duża odpowiedzialność. 

A jeśli Kierownik zły, to go bez ceremonii usuwać i brać innego , a nie zasłaniać sobie 

oczu fikcjami „ciał zbiorowych”. 

6.Wprowadzić w czyn zasadę, że tym większe prawa, otrzymują jednostki, im większy 

zakres pracy obejmują i im większą ponoszą odpowiedzialność. Jakie prawa? Prawa 

wpływu na kierunek pracy Związku. Hierarchia wartości ludzkich – oto podstawa 

do mianowań i posiadania praw w ZHP. 

7. Rozgraniczyć wyraźnie prawa instruktorów /harcerzy/ przyjaciół harcerstwa, w ścisłej 

zależności od roli, jakie te obie grupy w ZHP odgrywają, 

8. Uprościć strukturę organizacyjną ZHP, usunąć biurokrację, zmniejszyć formalistykę, 

a przede wszystkim tak zorganizować władze naczelne i chorągwiane, aby sprawy były 

szybko opracowywane i decydowane. Musi być też lepiej zorganizowana kontrola władz 

niższych przez wyższe. 

Tak zrekonstruować statut i regulaminy, aby energia czynna gromady instruktorskiej 

skierowana była od pracy w drużynach /”gniazdach”/. 

9. Umieścić w naszym statucie i regulaminach Przyrzeczenie i Prawo Harcerskie – te dwie 

główne podstawy naszej pracy [...]”.697 

IX Zjazd Walny przyjął uchwałę, w której uznawał potrzebę reorganizacji Związku 

i polecał powołać specjalną komisję statutową do opracowania nowego projektu statutu ZHP 

— „ZHP stojąc na stanowisku utrzymania jedności ZHP, uznaje potrzebę przebudowy 

Związku w kierunku stworzenia dwóch autonomicznych organizacji  (żeńskiej i męskiej) 

o wspólnej podstawie ideowej (Przyrzecznie, Prawo, pozdrowienie, oznaka) i wspólnym 

duszpasterstwie, a całkowicie samodzielnych w zakresie programowym, organizacyjnym 

i gospodarczym. Zjazd poleca NRH niezwłocznie powołać Komisje w składzie 8 osób 

(3 druhny, 3 druhów i 2 członków KPH) celem opracowania projektów odpowiednich zmian 

statutowych na Nadzwyczajny Zjazd Walny [...]”.698 

Przykładem, skutecznej i daleko idącej ingerencji władz państwowych i wręcz 

blokowania nieakceptowanych zmian w organizacji, był rok 1930, kiedy to nastąpiła próba 

wprowadzenia nowego projektu Statutu ZHP. Zwołano w tym celu X Nadzwyczajny Walny 

                                                 
697 Wytłuszczenia tekstu oryginalne. Tamże, s.3-4.  
698 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.2. 
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Zjazd w kwietniu 1930r. Był on jedynym nadzwyczajnym zjazdem, jaki miał miejsce przed 

II wojną światową.  

Na Zjeździe nowy Statut został przyjęty większością ponad 2/3 wymaganych głosów. 

Za przyjęciem Statutu głosowało 88 delegatów, przeciw było – 28, wstrzymało się – 7.699 

Statut został przyjęty przez Zjazd, jednak nie wszedł nigdy w życie. Głównym powodem 

dla którego nie stał się on obowiązującym była niemożność ustalenia takiej ostatecznej wersji 

dokumentu, aby była ona akceptowana zarówno przez NRH, jak i przedstawicieli władz 

państwowych zatwierdzających Statut.700 E. Sikorski próbuje to tłumaczyć 

„ogólnopaństwową akcją porządkowania przepisów o stowarzyszeniach i koniecznością 

przygotowania się ZHP do przyjęcia statusu stowarzyszenia wyższej użyteczności 

publicznej.701 Nie wydaje się jednak, by było to wyczerpujące wyjaśnienie. Wprowadzenie 

nowych regulacji prawnych i statutowych nastąpiło dopiero w 1934r., natomiast nowy Statut 

ZHP był już gotowy w 1930r., mimo to władze państwowe nie dopuściły do jego wejścia 

w życie i zwiększenia autonomii Organizacji Harcerek i Harcerzy. Dlaczego jednak władze 

państwowe obawiały się usamodzielnienia się żeńskiego i męskiego harcerstwa pozostaje 

pytaniem otwartym. Można jednak snuć pewne domysły. 

Motywy skłaniające instruktorki ku możliwie pełnej autonomii Organizacji Harcerek można 

znaleźć w krytycznych opiniach wysuwanych przez instruktorki – uczestniczki konferencji 

instruktorek, harcmistrzynie, członkinie władz naczelnych. Brzmią one następująco: 

 hm. Hanna Dydyńska — „[...] Patrzymy z bólem na to, co się dzieje w gronie męskim. 

My też jesteśmy w to wplątane. Ileż sił mogłybyśmy włożyć w pracę w drużynach, gdyby 

nie było tej szarpaniny i ciężkich przeżyć. To nie jest atmosfera harcerska. [...] Dużo 

możemy zrobić same z entuzjazmem i wiarą, bo jesteśmy silne. Teraz różne instruktorki 

odchodzą, bo zabrakło im wiary i sił. Dlatego musi ten wyraźny podział oczyścić naszą 

atmosferę, wrócić nam siły”. Tymczasem instruktorki warszawskie spotyka 

„lekceważenie, majoryzowanie, utrudnianie, obśmiewanie, brak zrozumienia, 

nieharcerskie metody”; 

                                                 
699 AAN, AZHP, X Nadzwyczajny Zjazd Walny w Warszawie. Protokół obrad oraz protokoły komisji. 

Sprawozdania Komitetu Wykonawczego II Zlotu Narodowego Harcerzy, sygn. 320, s.16. 
700 W treści Statutu znalazł się zapis regulujący postępowanie w okresie przejściowych, w którym Nadzwyczajny 

Zjazd stwierdzał, że do czasu zatwierdzenia statutu przez władze państwowe, obowiązuje nadal statut ZHP 
w dotychczasowym brzmieniu. Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP 
w 1930r., sygn. 355, s.211. 

701 E. Sikorski, dz. cyt., s.49. 
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 hm. Wołowska — „Rozwój pracy żeńskiej jest obecnie zahamowany. [....] Sprawy 

żeńskie załatwiają chłopcy. [...] A byłoby rzeczą straszną podział polityczny: katolicki, 

prawicowy, lewicowy”;   

 hm. Martynowiczówna — „Stałyśmy się same złe. Ulegamy atmosferze nie walki dla idei, 

ale zwalczania tych, czy innych ludzi. Na Zjazdach zwalczamy ludzi, ulegamy zarazie. 

To nas wytrąca z równowagi”; 

 hm. Jadwiga Laszczakówna —  „W gronie żeńskim nie ma przepaści mimo różnic 

światopoglądów. My, niewiasty, zawszy się dogadamy [...] W Związku są ludzie, 

z którymi nigdy dogadać się nie będzie można”; 

 hm. Uklejska — „Teraz jest ostatni moment dobrego podziału, bo za parę miesięcy może 

przyjść inny, polityczny [...]. Trzy postawy musimy zachować: narodową, religijną 

i apolityczną”.702 

Warto tu zwrócić uwagę na tę ostatnią wypowiedź, odnoszącą się zapewne do kolejnego, 

XI Zjazdu Walnego ZHP. 

Wynika z tego, że harcerstwo żeńskie było bardziej odporne na podziały 

światopoglądowe i polityczne, i tym samym potrafiło lepiej się zorganizować „ponad tymi 

podziałami”. Jak stwierdzała wówczas Komendantka Chorągwi Wielkopolskiej: 

„Nie przewiduję, by na prowincji rozdział wywołał silniejsze wrażenie. Ludzie rozumieją, 

że kobieca organizacja musi iść samodzielnie [...]”.703 Autonomia jednak prowadziłaby 

do większej niezależności od świata polityki i wpływów władz państwowych. Tymczasem 

we władzach państwowych zasiadali wówczas piłsudczycy, dla których priorytetem 

było wychowanie propaństwowe, natomiast we władzach ZHP dominowali instruktorzy 

sympatyzujący z obozem endeckim i myślący w kategoriach wychowania narodowego. 

Instruktorzy ci, byli również zaangażowani w przygotowanie na Nadzwyczajny Zjazd 

projektu nowego Statutu ZHP, uwzględniającego znaczną samodzielność i niezależność 

Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek. Na Zjeździe Walnym dążyli oni do głosowania 

i przyjęcia całościowego projektu Statutu, bez głosowania poprawek, gdyż – 

jak argumentowali – „sprawa bowiem została przedyskutowana w komisjach i takie stawianie 

sprawy nie doprowadzi do żadnych rezultatów”. H. Glass przedstawił „ogrom pracy tej 

komisji, która sam Zjazd wybrał” i prosił o „nie utrudnianie sprawy przez dodawanie 

nieprzemyślanych poprawek, a przejście do spraw rzeczowych”. Z kolei T. Strumiłło 

stwierdzał, że „będzie dopuszczał tylko poprawki zgodne z regulaminem, i że marnowanie 
                                                 

702 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.91-92. 
703 Tamże, s.26. 
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czasu i wysiłku na czcze dyskusje byłoby źle świadczyło o żywotności organizacji”. 

Doprowadzono nawet do głosowania nad wnioskiem formalnym o niegłosowanie poprawek 

do projektu Statutu. Za wnioskiem głosowało 73 delegatów, przeciw – 57. Złożono również 

wniosek o przerwanie dyskusji i chciano kończyć obrady Zjazdu. Pojawiły się jednak głosy 

stanowczego sprzeciwu, mówiące że  „wobec niemożności stawiania poprawek Zjazd staje się 

bezcelowy”,  „uczestnicy nie mieli czasu zapoznać się z pracami komisji” oraz że „wniosek 

o przerwanie dyskusji jest pogwałceniem regulaminu”. Poproszono prezydium, by nie brano 

pod uwagę wniosku o przerwanie dyskusji, gdyż w innym wypadku „legalizacja Statutu 

byłaby nieprawomocna”. Ostatecznie jednak Zjazd głosował do późna poprawki do projektu 

nowego Statutu.704 

Zjazd Nadzwyczajny, który uchwalił nowy Statut odbył się pod koniec kwietnia 1930r., 

a więc tylko 9 miesięcy przed kolejnym Zjazdem Walnym, na którym nastąpił niejako 

„przewrót” w ZHP i jego Przewodniczącym wybrano wojewodę śląskiego – Michała 

Grażyńskiego. Był to początek dominacji we władzach naczelnych Związku instruktorów 

sympatyzujących z sanacją i promujących idee wychowania propaństwowego. 

Można przypuszczać, że władze państwowe miały w 1930r. świadomość, że możliwe 

są wkrótce korzystne dla nich zmiany personalne w ZHP i celowo wstrzymywały 

zatwierdzenie nowego Statutu, który po wejściu w życie mógłby spowodować większą 

niezależność – nie tylko żeńskiej organizacji – od władz państwowych. Większe natomiast 

korzyści mogły one czerpać z odwrotnej sytuacji – gdyby zacieśniły się kontakty władz 

państwowych z władzami harcerskimi i zwiększyły wpływy państwa na uznawaną 

już społecznie organizację wychowawczą. W jej władzach naczelnych zasiedliby wówczas 

instruktorzy, którzy akceptowaliby takie relacje, a jednocześnie statutowe regulacje 

pozwoliłby skutecznie wpływać na cały Związek. Jak pokazały przyszłe wydarzenia – tak się 

właśnie stało.  

Modelowa procedura zmiany statutu w ZHP w II RP przedstawiała się więc 

następująco: w pierwszej kolejności przed Zjazdem były przygotowywane propozycje 

poprawek, bądź całkowicie nowe projekty Statutu. Propozycje te zgłaszane były zarówno 

przez samą NRH, przez instruktorów indywidualnie, jak i przez grupy instruktorów działające 

z własnej inicjatywy, bądź w specjalnie do tego celu powołanych komisjach. Zjazd Walny 

mógł zgodnie z paragrafem 32 Statutu z 1920r. wyrazić zgodę na proponowane zmiany w tym 

                                                 
704 AAN, AZHP, X Nadzwyczajny Zjazd Walny w Warszawie. Protokół obrad oraz protokoły komisji. 

Sprawozdania Komitetu Wykonawczego II Zlotu Narodowego Harcerzy, sygn. 320, s.1-16. 
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dokumencie większością 2/3 głosów delegatów obecnych na Walnym Zjeździe.705 

Zgoda Walnego Zjazdu na zmiany statutowe oznaczała powierzenie NRH zadania 

wprowadzenia końcowych poprawek i ostatecznej redakcji tekstu Statutu, zgodnie z uwagami 

przedstawicieli odpowiednich ministerstw. Obustronna akceptacja, zarówno przez NRH 

jak i władze państwowe końcowej wersji nowego Statutu, była warunkiem koniecznym 

do uczynienia z niego dokumentu obowiązującego.  

Walny Zjazd mógł też podjąć decyzję o zrezygnowaniu z dyskusji nad Statutem 

na forum zjazdowym, np. ze względu na znaczną ilość zgłoszonych poprawek. Nastąpić 

wtedy mogło przekazanie materiałów z powrotem do odpowiedniej komisji lub pozostawiało 

się pracę nad nowym Statutem w całości w gestii NRH. Oznaczało to przyjęcie rozwiązania 

dużo bardziej efektywnego, jeśli chodzi o spójność, logiczność i konsekwencję zapisów 

statutowych, ale wymagało też zrzeczenia się przez delegatów Walnego Zjazdu możliwości 

bezpośredniego wpływu na poszczególne zapisy. I tak np. II Zjazd Walny, który odbył się we 

Lwowie w 1921r. upoważnił Naczelnictwo do przeprowadzenia ostatecznej stylizacji 

i redakcji treści statutu.706 Podobnie postąpił VII Zjazd Walny, obradujący w Warszawie 

w 1927r., który – jak podaje W. Błażejewski – projekty reorganizacji Związku oraz zmian 

statutowych przekazał NRH do przedyskutowania i przedłożenia w ostatecznej redakcji 

następnemu zjazdowi ZHP.707 XIII Zjazd Walny w 1933r. zlecił A. Olbromskiemu – 

Naczelnikowi Harcerzy, prawnikowi i sędziemu – dostosowanie Statutu ZHP do przepisów 

prawa o stowarzyszeniach i do statusu Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności Publicznej.708 

Na podstawie wniosków z  Walnych Zjazdów z lat 1930, 1933 i 1934 powstał projekt statutu, 

który został następnie uchwalony na 60 Zjeździe NRH w dniu 15 kwietnia 1934r.709   

W tym przypadku, w pierwszej kolejności, to NRH sama uchwaliła 15 kwietnia 1934r. 

projekt Statutu przedstawionego i omówionego wcześniej na konferencji harcmistrzowskiej, 

po czym przekazała go do zatwierdzenia władzom państwowym. XIV Walny Zjazd ZHP 

w maju 1934r. jedynie przyjął decyzje Naczelnej Rady Harcerskiej do wiadomości 

i zaakceptował tym samym treść nowego statutu, wyrażając to w osobnej uchwale.710  

Uchwała Zjazdu stwierdzała, że:  

                                                 
705 Paragraf 32 Statutu z 1920r. stwierdzał, że do zmiany tego dokumentu potrzeba zgody 2/3 obecnych 

na Walnym Zebraniu. Rozwiązanie ZHP wymagało zgody ¾ obecnych.  Kolejne statutu zawierały 
analogiczne zapisy. Por. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.26. 

706 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.164. 
707 Tamże, s.193. 
708 Tamże, s.296. 
709 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.313. 
710 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.265-266. 



 581

„I.  Rada Naczelna, uchwalając nowe brzmienie statutu, działała w granicach 

udzielonych jej kompetencji. 

II.  Projekt statutu ZHP nie narusza podstaw ideologii harcerskiej, opartej na służbie 

Bogu, Polsce i bliźnim. 

III. Wychowanie młodzieży harcerskiej opiera się na zasadach nauki Chrystusa”. 

Jak pisze W. Błażejewski: „Tak wyraźne i zdecydowane potwierdzenie utrzymania 

podstawowych zasad działalności harcerstwa było wywołane koniecznością przeciwstawienia 

się, rozsiewanym przez pewien niechętny odłam prasy, pogłoskom o rzekomych zmianach 

ideologii harcerskiej, wprowadzającym w błąd ogół społeczeństwa.” 711 

NRH miała jednak ciągle możliwość pracy nad treścią dokumentu i dzięki temu 

uchwaliła dodatkowe poprawki jeszcze 2 grudnia 1934r. Takie rozwiązanie proceduralne 

powodowało, że Zjazd mógł koncentrować się także na innych sprawach niż dyskusja nad 

poszczególnymi zapisami nowego Statutu. 

Statut z 1934r. pozwolił wejść ZHP na bardzo korzystną pozycję w stosunku do innych 

organizacji. Pierwszą istotną zmianę stanowił paragraf nr 1 Statutu, który oprócz 

zdefiniowania ZHP jako stowarzyszenia wyższej użyteczności, zapewniał równocześnie ZHP 

w pewnym sensie pozycję monopolisty na rynku organizacji harcerskich, bo przypisywał 

Związkowi wyłączne prawo do wykorzystywania harcerskiej myśli wychowawczej – 

„przywilej wyłączności prowadzenia pracy harcerskiej”.712 Dodatkowo, dzięki statusowi 

stowarzyszenia wyższej użyteczności, ZHP mógł „przyjmować zapisy i darowizny oraz 

nabywać i zbywać majątek ruchomy i nieruchomy bez ograniczeń i bez potrzeby uzyskiwania 

pozwoleń przewidzianych w przepisach specjalnych [...]”.713  

XV Zjazd Walny, obradujący w Gdyni w 1935r., upoważnił Naczelną Radę Harcerską 

do zatwierdzenia ostatecznego tekstu Statutu. Projekt przedłożony przez 60 zjazd Naczelnej 

Rady Harcerskiej został specjalnie przepracowany i dostosowany do nowego prawa 

o stowarzyszeniach.714 W 1936r. Rada Ministrów wydała zarządzenie o uznaniu ZHP 

za Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Publicznej.715 

W dniu 8 kwietnia 1936r. Rada Ministrów formalnie nadała swoim rozporządzeniem 

Związkowi Harcerstwa Polskiego status Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności. ZHP mogło 

czerpać z tego statusu liczne korzyści, ale wiązało się to także z jeszcze bliższym 

                                                 
711 Tamże. 
712 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.313. 
713 Tamże. 
714 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.287. 
715 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie..., dz. cyt., s.248. 
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powiązaniem organizacji z władzami państwowymi. Paragraf 74 Statutu zapewniał 

możliwość stałej kontroli gospodarczej i programowej działalności ZHP Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych (działającemu w porozumieniu z Ministrem WRiOP oraz Ministrem Spraw 

Wojskowych), którego delegat brał udział w Walnych Zjazdach, w posiedzeniach NRH 

i posiedzeniach władz wykonawczych oraz dysponował prawem veta. W razie jego sporu 

sprawę miała rozstrzygać władza nadzorcza.716 W dostępnych materiałach archiwalnych brak 

jest informacji, czy delegaci rządowi kiedykolwiek zawetowali decyzję władz związkowych. 

7. Zarządzanie informacją 

Podejmowanie trafnych decyzji i wdrażanie dobrych rozwiazań organizacyjnych 

zależne było w dużej mierze od informacji posiadanych przez władze harcerskie. Informacje 

te mogły być pozyskiwane systemowo, w sposób zorganizowany lub też bardziej 

incydentalnie i przypadkowo.  

Odpowiednie zarządzanie gromadzeniem, przetwarzaniem i wykorzystywaniem 

informacji było jednym z kluczowych czynników wpływających na rozwój Związku. 

Tym bardziej, że przedwojenne ZHP było dużą i konsekwentnie rozrastającą się organizacją. 

Potrzebowało, w związku z tym, przetwarzania dużej ilości szczegółowych informacji, 

przy czym należy pamiętać, że nie dysponował on wówczas nowoczesnymi środkami 

komunikacji, dostępnymi dzisiaj, takimi jak rozbudowana sieć telefoniczna, Internet 

itp. Głównymi drogami komunikacji, z jakich ZHP mogło wtedy korzystać były kontakty 

bezpośrednie indywidualne i grupowe, korespondencja pocztowa oraz wykorzystanie 

materiałów drukowanych. 

Przyglądając się temu jak przedwojenne ZHP radziło sobie w zarządzaniu informacją, 

zauważyć można kilka zachodzących na siebie obszarów, na których skupiała się aktywność 

władz harcerskich. Pierwszym była komunikacja wewnątrzorganizacyjna, oparta 

na objazdach, odprawach, rozkazach i listach okólnych, tworzeniu drogi służbowej, 

wydawaniu i rozsyłaniu Wiadomości Urzędowych. Drugim obszarem było tworzenie 

dokumentów wewnętrznych – różnego rodzaju regulaminów i instrukcji, tworzonych 

przez różne szczeble władz harcerskich, mniej lub bardziej normujących wszystkie przejawy 

działalności harcerskiej. Trzecim obszarem było tworzenie systemowych rozwiązań 

w zakresie sprawozdawczości, która z jednej strony dostarczała bardzo szczegółowe dane, 

ale z drugiej – komplikowała życie przeciętnemu drużynowemu i stawała się uciążliwą 

                                                 
716 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.42-43. 
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czynnością biurokratyczną. Czwarty wreszcie obszar stanowiła działalność badawcza, 

dostarczająca informacji zarówno ilościowych, jak i jakościowych, pozwalająca 

na wyciągnięcie wniosków na przyszłość lub też sprawdzająca eksperymentalnie nowe 

pomysły programowe i organizacyjne. Dodatkowo można wyróżnić jeszcze obszar związany 

z zarządzaniem wydawnictwami, który niejako był konsekwencją aktywności w poprzednich 

obszarach. 

1.1. Komunikacja wewnątrzorganizacyjna  

Przepływ informacji w komunikacji wewnątrzorganizacyjnej mógł wykorzystywać 

formalną drogę służbową, opartą na komunikacji pionowej pomiędzy szczeblami struktury 

lub też opierać się na poziomej komunikacji nieformalnej pomiędzy środowiskami czy kadrą 

organizacji. 

Możliwości poziomej komunikacji pomiędzy drużynami były istotnym czynnikiem 

przy tworzeniu struktur terenowych. Drużyny, które działały w dużych odległościach 

od siebie nie łączono w hufce, ponieważ trudności komunikacyjne sprawiały, że nie mogły 

one ze sobą współdziałać.717  

W celu zapewnienia stałego kontaktu z drużynami już od 1921r. w GKŻ utworzone zostały 

specjalne referaty komend chorągwi oraz powołano instruktorki objazdowe, którym 

przydzielono poszczególne rejony kraju. Referaty chorągwiane utrzymywały ścisły kontakt ze 

środowiskami, przy pomocy korespondencji oraz dojeżdżających instruktorek.718  

W 1924r. 11 chorągwi miało swoje referentki w GKŻ.719 Oprócz wymiany dokładnych 

informacji pomiędzy komendą chorągwi a GKŻ, GK zyskiwała w ten sposób osoby możliwie 

najlepiej zorientowane w lokalnej sytuacji harcerstwa – znające zarówno jego silne, 

jak i słabe strony, dzięki czemu łatwiej jej było podejmować decyzje w sprawie działań 

regionalnych i lokalnych. System ten rozwinął się do 1938r. do tego stopnia, że w GKH-k 

działały instruktorki zwane „przyjaciółkami chorągwi”, które poprzez dojazdy, półprywatne 

korespondencje oraz udział w odprawach i zebraniach instruktorskich, tworzyły stałą sieć 

kontaktu pomiędzy GK a chorągwiami.720 Zalety tego rozwiązania sprawiały, że również 

komendy chorągwi powoływały swoich własnych instruktorów objazdowych.721  

                                                 
717 1923r. Zob. I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.54. 
718 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.161. 
719 Tamże, s.162. 
720 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.220. 
721 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
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Odwiedziny przez instruktorki objazdowe poszczególnych drużyn w ich środowiskach, 

miały na celu poznanie środowisk harcerskich – hufców i drużyn oraz warunków ich pracy. 

Często takim odwiedzinom towarzyszyło zapoznawanie się z członkami miejscowych Kół 

Przyjaciół Harcerstwa. Trzeba tutaj jednak zaznaczyć, że nie wszędzie było to łatwe. Układ 

terenu np. Chorągwi Śląskiej sprzyjał takiej formie pracy. Miejscowości na Śląsku były 

bowiem położone blisko siebie i miały dogodną komunikację, wiele chorągwi nie miało 

jednak takich możliwości.722  

Specyficzny system wypracowała Komenda Chorągwi Łódzkiej Harcerek, w której 

członkinie w 1938r. opiekowały się poszczególnymi hufcami, jako ich opiekunki. Ponieważ 

Komenda Chorągwi zbierała się co tydzień, istniała możliwość regularnej wymiany 

informacji pomiędzy członkami Komendy na temat szczegółowej sytuacji we wszystkich 

hufcach chorągwi harcerek.723 

Terenowe wizyty Komendy Chorągwi w środowiskach harcerskich miały szczególne 

znacznie dla nowopowołanych członków komend, gdyż pozwalały zapoznać się z rzeczywistą 

sytuacją terenu. Z czasem uzupełniano je w coraz częściej organizowanymi odprawami 

drużynowych.724 

GKM dokonuje w 1922r. 126 objazdów, a komendy chorągwi około 500.725 W 1924r. 

liczba objazdów przeprowadzonych przez GKM wynosi 59 i 650 – przeprowadzonych przez 

komendy chorągwi.726 Biorąc pod uwagę, że istniało w Organizacja Harcerzy ok. 890 drużyn 

i 130 hufców, stwierdzić należy, że władze harcerskie podczas objazdów potrafiły w ciągu 

roku być obecne w znaczącej większości podległych im środowisk harcerskich.727 Taką ilość 

odwiedzonych środowisk świadczy o docenianiu wizyt przez członków władz harcerskich, 

jako formy zbierania informacji o stanie organizacji, zarówno przez szczebel władz 

centralnych, jak i komendy regionalne. 

W 1936r. Wydział Zuchowy GKH-y posiadał własnego, stałego instruktora 

objazdowego, który wizytował chorągwie, hufce i gromady oraz spełniał w GK funkcję 

łącznika Wydziału Zuchów z innymi Wydziałami GKH-y.728 

                                                 
722 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.58-59. 
723 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.256. 
724 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.42. 
725 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej 

 za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.10. 
726 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.17. 
727 Tamże. 
728 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.151. 
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Odprawy 

Podczas, gdy dojazdy charakteryzowały się koniecznością dużej mobilności władz 

centralnych, odprawy centralne wymagały przede wszystkim zgromadzenia w jednym 

miejscu i czasie wybranych grup liderów harcerskich (komendantów, instruktorów, 

drużynowych itp.). Odprawy były więc bardziej uciążliwe dla uczestników niż dojazdy do ich 

środowisk władz harcerskich. Umożliwiały jednak bezpośrednie omówienie danej 

problematyki wspólnie ze wszystkimi uczestnikami, przez co te same informacje docierały 

jednocześnie do całej grupy docelowej. Odprawy były wykorzystywane do: przygotowania 

obozów i zlotów, konsultowania i przedstawiania nowych rozwiązań organizacyjnych, 

np. kwalifikacji drużyn.729 Niezależnie od odpraw odbywać mogły się zbiórki drużyn 

drużynowych ze względu na odmienne cele i charakter spotkań.730 Na obowiązkowych 

odprawach drużynowych monitorowany był stan ich obecności i nieobecności, 

usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych.731 

Odprawy komendantek organizowane były w różnych miastach, co pozwalało uśrednić 

koszty i czas dojazdu na miejsce odprawy wszystkich uczestników.732 Na zwoływanych 

spotkaniach składano sprawozdania, sporządzano raporty statystyczne, sprawdzano ewidencję 

instruktorek. 733 W 1936r. GKH-k zorganizowała w ciągu jednego roku 3 odprawy 

komendantek chorągwi.  

Organizowane też były inne – oprócz odpraw komendantów i komendantek chorągwi – 

odprawy centralne. W OH-k w 1936r. dwukrotnie spotkaly się referentki przysposobienia 

do obrony kraju oraz referentki wychowania fizycznego. Organizowane też były odprawy 

referentek żeglarskich, zuchowych oraz odprawa kierowniczek obozów starszyzny 

(czyli komendantek kursów instruktorskich). Podczas kursu w Kątach odbyła się odprawa 

referentek starszoharcerskich komend chorągwi.734 W odprawach drużynowych 

organizowanych trzykrotnie w 1927r. przez Komendę Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek 

uczestniczyło od 50 do 70 osób.735 W Chorągwi Wołyńskiej Harcerzy dwa razy w roku 

organizowane były odprawy drużynowych i comiesięczne odprawy hufcowych.736 

                                                 
729 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.219. 
730 Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.113. 
731 Hm. inż. Władysław Nekrasz..., dz. cyt., s.178. 
732 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.161. 
733 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
734 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.77. 
735 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.76. 
736 Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.120. 
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Na odprawy hufcowych i drużynowych w chorągwiach harcerek bywały też zapraszane 

Naczelniczka i instruktorki Głównej Kwatery.737 

Główna Kwatera Harcerek organizowała także odprawy referentek obozownictwa 

w chorągwiach. Na takiej odprawie w 1937r. zostały wygłoszone referaty dotyczące: 

organizowania akcji letniej w chorągwiach, gospodarki obozowej, urządzeń i higieny 

obozowej.738  

Pod koniec lat trzydziestych organizowano również centralne odprawy hufcowych. 

W 1938r. Dział Instrukcji i Regulaminów GKH-y zorganizował, podobnie jak w poprzednim 

roku, trzy wielkie odprawy rejonowe hufcowych w Bydgoszczy, Grodnie i Lwowie –

przy udziale ok. 300 uczestników. Odprawy te, oprócz funkcji organizacyjnej, integrowały 

również środowisko harcerskich liderów. Każda z odpraw dzieliła się na 5 działów: 

część ideologiczną z gawędą Naczelnika Harcerzy „O zwartości grona instruktorskiego”, 

część programową, krajoznawczą oraz informacyjną i towarzyską. 739 

Organizacja odpraw różnych grup kadry organizacyjnej była również domeną 

poszczególnych chorągwi. Zaznaczyć trzeba, że aktywność komend chorągwi była pod tym 

względem bardzo zróżnicowana, ale można sądzić, że ta forma kontaktów z kadrą była bardzo 

popularna w praktycznie wszystkich chorągwiach harcerskich i często przybierała formę 

kilkudniowych zjazdów. 

W 1938r. w Organizacji Harcerek odbyły się: 

 dwudniowe odprawy instruktorek (Chor. Białostocka – pięciokrotnie740) , 

 jednodniowe odpraw instruktorek/drużyny instruktorskiej (Chor. Wileńska - 

trzykrotnie741, Chor. Wielkopolska - trzykrotnie742), 

 siedmiodniowy zlot/odprawa drużynowych (Chor. Kielecka - jednokrotnie743), 

 czterodniowe odprawy drużynowych (Chor. Kielecka - jednokrotnie744), 

 trzydniowe odprawy drużynowych (Chor. Białostocka – jednokrotnie745), 

 dwudniowe odprawy drużynowych (Chor. Kielecka - jednokrotnie746, 

Chor. Poleska - dwukrotnie747), 

                                                 
737 Tamże, s.114. 
738 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
739 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.119. 
740 Tamże, s.248. 
741 Tamże, s.262. 
742 Tamże. 
743 Tamże, s.249. 
744 Tamże. 
745 Tamże, s.248. 
746 Tamże, s.249. 
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 jednodniowe odprawy drużynowych (Chor. Gdańska – siedmiokrotnie748, 

Chor. Kielecka - czterokrotnie749, Chor. Wielkopolska - jednokrotnie750, 

Chor. Warszawska - ośmiokrotnie751, Chor. Pomorska - jednokrotnie752), 

 kilkudniowe odpraw drużynowych (Chor. Śląska - pięciokrotnie753), 

 odprawa drużyny administracyjnej (Chor. Białostocka754), 

 pięciodniowa zbiórka/odprawa hufcowych (Chor. Kielecka - jednokrotnie755), 

 trzydniowa odprawa hufcowych (Chor. Poleska – jednokrotnie756), 

 dwudniowa odprawa hufcowych (Chor. Wielkopolska - dwukrotnie757, 

Chor. Pomorska - dwukrotnie758), 

 jednodniowa odprawa hufcowych (Chor. Kielecka - dwukrotnie759, 

Chor. Poleska - trzykrotnie760, Chor. Wołyńska - trzykrotnie761, Chor. Pomorska 

- dwukrotnie762), 

 kilkudniowe odprawy hufcowych (Chor. Śląska - dziewięciokrotnie763), 

 jednodniowy zjazd/odprawa sekretarek hufców (Chor. Kielecka - 

jednokrotnie764), 

 odprawa drużynowych starszych dziewcząt (Chor. Lwowska - jednokrotnie765), 

Poszczególne komendy przy organizacji odpraw korzystały z dostępnej im bazy 

lokalowej. Niektóre z nich miały łatwiejszy dostęp do stałych ośrodków pracy harcerskiej, 

co pozwalało im na swobodniejszą organizację odpraw kilkudniowych. W 1931r. Komenda 

Chorągwi Śląskiej korzystała z bazy lokalowej na Buczu, która dawała możliwość 

zakwaterowania większej liczby osób.766 Przykład Śląska pokazuje, jak dużą wagę komendy 

chorągwi przywiązywały do kontaktów z drużynami i drużynowymi na miejscu, w terenie. 
                                                                                                                                                       

747 Tamże, s.259. 
748 Tamże, s.248. 
749 Tamże, s.249. 
750 Tamże, s.262. 
751 Tamże, s.261. 
752 Tamże, s.259. 
753 Tamże, s.260. 
754 Tamże, s.248. 
755 Tamże, s.249. 
756 Tamże, s.259. 
757 Tamże, s.262. 
758 Tamże, s.259. 
759 Tamże, s.249. 
760 Tamże, s.259. 
761 Tamże, s.263. 
762 Tamże, s.259. 
763 Tamże, s.260. 
764 Tamże, s.249. 
765 Tamże, s.254. 
766 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.58. 
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Odprawy chorągwiane odbywały się początkowo raz do roku, a w późniejszych latach 

częściej.  

Na odprawach drużynowych wygłaszano referaty oraz dyskutowano nad problemami 

ówczesnego harcerstwa, poruszano takie tematy, jak:  

 kwestia pracy społecznej harcerzy, 

 program pracy drużyny a cele harcerstwa, 767 

 praca w zastępie zastępowych.768 

Podczas odpraw również kierownicy poszczególnych wydziałów komend chorągwi 

przedstawiali drużynowym program pracy swoich wydziałów.769 

Same komendy chorągwi miały również bardzo zróżnicowany cykl pracy. W 1938r. 

zebrania komend organizowane były tylko dwukrotnie w KCh Warszawskiej770, pięciokrotnie 

dla KCh Wołyńskiej, której członkowie pochodzili z odległych miejscowości771, 11 razy 

w KCh Wileńskiej772 i aż 23 razy w KCh Wielkopolskiej773 

Rozkazy i listy okólne 

Według W. Nekrasza – komendanta Chorągwi Wołyńskiej w latach 1926-1930, 

„rozkaz” był „regulatorem jedności harcerskich wysiłków” i „podstawową formą wydawania 

zleceń, jakie muszą być bezwarunkowo wykonane. Rozkaz Komendy Chorągwi musi być 

podstawą do wydania rozkazu Komendy Hufca”.774 

Już w 1922r. Główne Kwatery dążyły do ograniczenia stosowania rozkazów 

w zarządzaniu organizacją. Zmniejszono w tym czasie ilość wydawanych rozkazów i listów 

okólnych, natomiast jednocześnie starano się dążyć do zwiększenia objazdów 

i korespondencji „o charakterze przyjacielskim”.775 W ciągu jednak tego roku wydano 

19 rozkazów i okólników Naczelnictwa, 10 rozkazów i 4 okólniki GKŻ, 7 rozkazów 

i 15 okólników GKM.776 Czyli w sumie pojawiło się w ciągu jednego roku 55 istotnych 

dokumentów obowiązujących w całym Związku. 

                                                 
767 Tamże, s.42. 
768 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.169. 
769 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.42. 
770 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.261. 
771 Tamże, s.263. 
772 Tamże, s.262. 
773 Tamże, s.261. 
774 [cytuję za:] Hm. inż. Władysław Nekrasz..., dz. cyt., s.176. 
775 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.10. 
776 Tamże, s.7. 
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Rozkazy i pisma okólne, wykorzystujące drogę służbową i rozkazodawcze tradycje 

harcerstwa, były stosunkowo najmniej wymagającą i najbardziej skuteczną formą 

przekazywania decyzji władz harcerskich. W tamtym okresie nie tylko ZHP stosował taki typ 

komunikacji formalnej. Młodzieżowa organizacja żydowska „Hanoar Haiwri” również 

praktykowała wysyłkę okólników do swoich gniazd. Dodatkowo, istniał tam również zwyczaj 

pocztowego potwierdzenia otrzymania pisma i wypełnienia zawartych w nim poleceń.777 

Listy okólne, czyli tzw. „okólniki”, stosowano także jako źródło oficjalnej wykładni 

przepisów wewnątrzorganizacyjnych. W 1936r. Wydział Organizacyjny GKH-y wydał 

6 takich pism do komendantów chorągwi, które zawierały wyjaśnienia w sprawie interpretacji 

obowiązujących regulacji.778 W 1938r. listów okólnych o takim charakterze ukazało się 

jedenaście.779 

Pomimo prób ograniczenia w pierwszych latach tego typu dokumentów wewnętrznych, 

wraz z rozwojem organizacji wzrosła także ich liczba. W 1938r. Sekretariat GKH-y wysłał 77 

listów okólnych i 42 instrukcje i komunikaty w ogólnej liczbie prawie 20 000 egzemplarzy.780 

Wiadomości Urzędowe 

„Wiadomości Urzędowe” (WU) były od początków istnienia ZHP podstawowym 

periodykiem służącym oficjalnemu przekazywaniu informacji – instrukcji i regulaminów 

wewnątrz organizacji.781 

 WU były finansowane początkowo przez Naczelnictwo. W 1923r. CKDH przejęła 

na siebie ciężar finansowania i wydawania Wiadomości Urzędowych i sama pokrywała 

ok. 70% kosztów. Pozostałe 30% finansowane było z wpłat dodatkowych prenumeratorów.782 

Przez większość okresu międzywojennego WU rozpowszechniano drogą służbową, 

co powodowało jednak duże, niekiedy kilkutygodniowe opóźnienia w dotarciu do rąk 

adresatów. Od 1937r. został wdrożony nowy system dystrybucji WU. Sekretariat OH-y 

przygotował  kartotekę z adresami hufcowych, członków starszyzny i jednostek 

organizacyjnych (drużyn, gromad zuchowych, kręgów starszoharcerskich, klubów 

sportowych i komisji dostaw harcerskich).783 Na te adresy WU były wysyłane bezpośrednio 

                                                 
777 CPAHU, Fond 441/1/16, Korespondencja Rady Naczelnej „Hanoar Haiwri” 

 we Lwowie z Gniazdem Rzeszowskim z lat 1930-1932r., s.1-104. 
778 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.133. 
779 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.100. 
780 Tamże, s.104. 
781 Publikowane były tam także nowe wersje statutu ZHP i jego zmiany.  

Zob. „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.83. 
782 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
783 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.105. 
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co powodowało, że docierały one do adresatów o miesiąc szybciej niż dotychczas. Było 

to możliwe dzięki wykupieniu usługi pocztowej tzw. „adresatki”.784 

Droga służbowa 

Wraz z rozwojem liczebnym i tworzeniem pionowej struktury organizacji pojawia się 

problem zachowania drogi służbowej przy kontaktach zewnętrznych. Przykładem tego 

są próby kontaktów zarządów oddziałów z ministerstwami, z pominięciem szczebla 

centralnego. Nie odnosiły one skutku, gdyż władze państwowe żądały od ZHP kontaktowania 

się jedynie poprzez władze centralne.785 

W 1923r. zostaje już wyraźnie określona droga służbowa w korespondencji 

wewnątrzorganizacyjnej: „Korespondencja niższych jednostek harcerskich winna 

być kierowana do GK jedynie drogą służbową przez odnośną Komendę. Korespondencja 

KCh winna przechodzić przez Sekretariat Zarządu Oddziału”.786 

W kolejnych latach, przy okazji różnych zdarzeń, pojawiały się regulacje dotyczące 

kontaktów zewnętrznych. W 1927r. ukazał się rozkaz NZHP, który brzmiał: „chorągwie, 

hufce i drużyny, a także KPH nie mają prawa samodzielnego występowania do władz 

administracyjnych w sprawach urządzania przedstawień, koncertów itp. Mogą to robić władze 

Związku lub też jego Oddziałów lub upoważnione przez ZO Koła Przyjaciół Harcerstwa”.787 

W 1938r. możliwe ścieżki komunikacji służbowej zostały doprecyzowane już bardzo 

szczegółowo: 

 przez Hufiec do KCh, 

 przez Hufiec, KCh do Zarządu Okręgu, 

 przez Hufiec, KCh do Głównej Kwatery, 

 przez Hufiec do władz miejscowych.788 

Konieczność zachowania drogi służbowej przy kontaktach zewnętrznych 

nie ograniczała przy tym kontaktów wewnątrzorganizacyjnych, czego interesującym 

przykładem jest dbanie o dobry wizerunek wewnętrzny władz centralnych podczas akcji 

„Apel zastępów”, po której zastępy harcerskie z całego kraju przysłały do GKH-y ok. 4000 

pocztówek – sprawozdań. Wówczas Wydział Drużyn Harcerskich przygotował odpowiedzi 

                                                 
784 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.166. 
785 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.32. 
786 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.2. 
787 Rozkaz NZHP L.4 z 19 lutego 1927r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1927, nr 3, s.9. 
788 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.7 z 14 maja 1938r., Fond 635.1/1, s.35. 
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na wszystkie te pocztówki, z których każda była podpisana osobiście przez Naczelnika 

Harcerzy.789 

Pomimo zaleceń zachowywania formalnej drogi służbowej, często władze harcerskie 

różnych szczebli utrzymywały również prywatną korespondencję z kadrą instruktorską, 

drużynowymi czy szeregowymi harcerzami. Odbywało się to często z inicjatywy oddolnej 

harcerek i niekiedy w dość błahych sprawach – świadczyło to jednak o dużym zaufaniu 

harcerek i harcerzy do swoich przełożonych i braku barier komunikacyjnych, wynikających 

z dystansu sprawowanych przez nich funkcji. Z. Podhorska – p.o. Komendantki Chorągwi 

Żeńskiej na Wołyniu – wspomina „naiwny liścik małej harcerki, która prosiła mnie 

o interwencję w sprawie jej ulubionego kotka”.790 

Obrót korespondencji między władzami harcerskimi i między władzami a otoczeniem 

organizacji regulowały wewnętrzne instrukcje biurowe.791 

7.1. Dokumenty wewnętrzne 

Pierwsze regulacje obowiązujące w całym Związku powstały wkrótce po jego 

utworzeniu i jeszcze przed wdrożeniem pierwszego Statutu ZHP. I Zjazd NRH wybrał 

Wydział Wykonawczy, do którego weszli: Strumiłło, Sedlaczek i Wocalewska. Wydział 

opracował projekty dokumentów regulujące działania ZHP i poddał je pod dalszą dyskusję. 

Były to: Ustawa Związku Harcerstwa Polskiego, Próby dla drużyn męskich, Próby dla drużyn 

żeńskich oraz Wymagania przy mianowaniu instruktorów.792 Opracowano także regulamin 

odznak. W przypadku wątpliwości, które dotyczyły stosowanej terminologii, konsultowano 

dyskusyjne sformułowania z profesorem E. Piaseckim, w celu ustalenia odpowiedniego, 

poprawnego słownictwa.793 

Zjednoczenie organizacji dzielnicowych w jeden Związek Harcerstwa Polskiego 

pociągnęło za sobą konieczność uporządkowania i przeredagowania praktycznie wszystkich  

regulacji, które każda organizacja dotychczas samodzielnie wypracowała, czego przykładem 

może być sprawa ujednolicenia musztry harcerskiej. Wkrótce po zjednoczeniu ZHP NRH 

ustaliła tymczasowo we wszystkich dzielnicach, dotychczas obowiązującą musztrę 

                                                 
789 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.174-175. 
790 Z. Podhorska, dz. cyt., s.66. 
791 AAN, AZHP, Wskazówki dla Biura NZHP [w:] Naczelnictwo. Sekretariat Generalny. Instrukcje biurowe 

i regulamin wewnętrzny NZHP i GKM i wykazy akt przejętych przez Archiwum. 1921-1923, 1933, 
sygn. 562, s.3 i nast. 

792 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  
do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.8. 

793 Tamże, s.10. 
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tzw. „sokolą”, opartą na regulaminach austriackich, ujednolicając przy tym wydawane 

podczas musztry rozkazy.794 W dalszej kolejności rozpisano konkurs na projekt odrębnej 

musztry harcerskiej. Konkurs nie dał spodziewanych rezultatów, bo zgłoszono jedynie dwa 

projekty. Polecono w związku z tym Głównej Kwaterze opracować musztrę, a także sygnały 

dla drużyn harcerskich.795 

Po uporządkowaniu dokumentacji Związkowej, wydawano litografowane „Rozkazy, 

Okólniki, Instrukcje Naczelnictwa ZHP”.796   

Do 1920r., oprócz pierwszego Statutu, prób na stopnie instruktorskie i harcerskie, 

oraz prób sprawności, opracowano i wydano: 

 regulamin oznak, 

 regulamin obozów, 

 regulamin Harcerskich Drużyn Pożarnych,  

 regulamin Drużyn Korespondencyjnych, 

 przepisy o wydawaniu książek służbowych i krzyży harcerskich, 

 regulamin Kół Przyjaciół Harcerstwa, 

 regulamin Zjazdu Walnego.797 

Po opracowaniu kolejnych materiałów (m.in. dot. musztry, sygnalizacji, regulaminu 

drużyny, „wskazówek do prowadzenia biurowości w drużynie i komendach wyższych”, 

regulaminów NRH, Naczelnictwa i głównych kwater, oddziałów ZHP), wszystkie dokumenty 

miały zostać wydane łącznie z krótkimi wskazówkami metodycznymi jako podręcznik 

dla działaczy harcerskich.798 

Rok 1923 był także okresem wzmożonej działalności wszelkiego rodzaju komisji 

regulaminowych.799 Pojawił się regulamin sądów harcerskich, szczegółowo opisujący 

ich organizację, właściwość, zasady działania oraz tryb rozpoznawania spraw. 800 

W 1927r. opracowana została Instrukcja o administracji i księgowości drużyny.801 

Projekty dokumentów wewnętrznych były, przed uchwaleniem, rozsyłane do komend 

chorągwi i „wybitnych harcmistrzów” w celu ich skonsultowania. Dopiero po uwzględnieniu 

                                                 
794 Tamże. 
795 Tamże. 
796 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.7. 
797 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.9. 
798 Tamże. 
799 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.170. 
800 Tamże, s.171. 
801 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.13. 
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ich opinii i akceptacji Ministerstwa WRiOP oraz Naczelnictwa zostawały wprowadzone 

w życie.802 

W 1928r. zostają opracowane przez Dział Duszpasterski NZHP regulaminy 

„ceremoniału harcerskiego” w części dotyczącej poświęcenia sztandaru i organizacji 

pogrzebu harcerskiego.803 Zbiór przepisów obowiązujących w tym okresie zawiera „Rocznik 

Harcerski” wydany w Warszawie.804 

We wrześniu 1930r. opracowano i wydano regulaminy zuchowe, obejmujące Prawo, 

Obietnicę, sprawy organizacyjne oraz programy prób na gwiazdki i sprawności.805 

Rozbudowana dokumentacja wewnętrzna nie była już wtedy tylko domeną ZHP. 

W katolickich organizacjach młodzieżowych w 1931r. obowiązywał np. następujących zestaw 

dokumentów organizacyjnych: 

 Dziennik korespondencji, 

 Kronika, 

 Księga protokółów, 

 Protokólarz kierownictwa, 

 Spis członków, 

 Dziennik kasowy, 

 Główna księga kasowa, 

 Księga kontowa, 

 Księga składek, 

 Katalog biblioteki, 

 Księga wypożyczeń, 

 Księga ruchomości, 

 Protokoły komisji rewizyjnej, 

 Księga obecności, 

 Dziennik zajęć W.F., 

 Księga kasowa kasy oszczędności, 

 Księga konta kasy oszczędności, 

 Księga pokwitowań kasy oszczędności, 

 Księga zastępowego.806 

                                                 
802 Tamże, s.14. 
803 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.2. 
804 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
805 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.230. 
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Nowe Książeczki Służbowe wprowadzone w ZHP 1931r. drukowane były nakładem 

ZHP. Każda książeczka miała niepowtarzalny numer identyfikacyjny, opieczętowane 

przez komendę hufca zdjęcie harcerza z podpisem drużynowego, dane personalne właściciela 

książeczki potwierdzone pieczęcią komendy chorągwi oraz ponumerowane strony 

zawierające: 

 przedłużenia ważności książeczki do 31 grudnia kolejnego roku, 

 informacje o przydziale organizacyjnym, 

 informacje o przyznanych stopniach harcerskich potwierdzone pieczęcią komendy 

hufca, 

 wykaz zdobytych sprawności, 

 wykaz zdobytych odznak sportowych (POS, strzeleckiej, narciarskiej itp.), 

 informacje o uczestnictwie w koloniach, obozach i kursach, 

 miejsce na adnotacje dotyczące pełnionych służb.807 

W 1933r. Wydział Starszego Harcerstwa GKH-y opracował: instrukcję rejestracyjną, 

projekt instrukcji organizacyjnej, projekt komentarza do instrukcji rejestracyjnej.808 

Naczelnictwo uchwaliło regulamin Inspektoratu Kresowych Harcerzy oraz własny regulamin 

wewnętrzny.809 W tym samym roku, w ramach programu „wychowywanie przez finanse” 

w harcerstwie żeńskim wprowadzone zostały nowe książki administracyjne, 

które przewidywały prowadzenie kontowej książki kasowej przez drużyny.810  

Książkę kasową winny były prowadzić także obozy harcerskie. Każda pozycja 

w rozchodach powinna była mieć „odpowiednio pokwitowany rachunek lub kwit napisany 

atramentem lub chemicznym ołówkiem”. Dokumentami źródłowymi, poświadczającymi 

zakup towarów (np. żywności) oraz koszty usług (wynajęcia furmanki, naprawy narzędzi, 

porady lekarskie itp.) mogły być odręcznie sporządzone rachunki i kwity. Rachunki, 

które miały być „dowodami publicznymi”, czyli służyć dokumentowaniu i rozliczaniu 

różnych dotacji i subwencji, musiały być opatrzone znakiem opłaty stemplowej.811 

W 1934r. Inspektorat Kresowych Harcerzy opracował Wytyczne Pracy Kresowych 

Drużyn Harcerzy.812 Rok 1935 obfituje w nowe instrukcje i regulaminy organizacyjne. 

                                                                                                                                                       
806 Zob. Archiwum Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Stowarzyszenia, sygn. 147, bp.  

[cytuję za:] Ponczek M., dz. cyt., s.207. 
807 H. Arciszewska-Jakubowska, dz. cyt., s.124-128. 
808 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.47. 
809 Tamże, s.6. 
810 Tamże, s.26. 
811 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.80-81. 
812 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.23. 
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Powstała wtedy „Instrukcja o współpracy z Harcerstwem Polskim poza granicami kraju” 

opracowana przez Wydział Zagraniczny GKH-k.813 Wydział Organizacyjny GKH-y 

w porozumieniu z NZHP opracował wytyczne do regulaminu wewnętrznego ZHP, regulamin 

Walnego Zjazdu oraz przepisy i próby na stopień działacza harcerskiego.814 Ogłoszono 

instrukcję rejestracji kręgów starszoharcerskich815 oraz instrukcję o Harcerskich Klubach 

Sportowych816. 

W OH-y opracowano i ogłoszono drukiem komplet książek obozowych – obozową 

książkę pracy, książkę żywnościową, książkę inwentarzową, książkę kasową, kwitariusz 

przychodowy, blok rachunkowy. W książkach znajdowały się odpowiednie instrukcje 

i objaśnienia.817 Również w OH-k wydano drukiem komplet ksiąg administracyjnych obozu 

(książkę pracy, gospodarczą, kasową, kwitariusz, teczki).818 Z książek obowiązujących 

wcześniej wydano nowe nakłady kompletu ksiąg administracyjnych drużyny (książkę pracy 

drużyny, książkę wykazów, kasową, korespondencji, kwitariusz i teczki).819 

W listopadzie 1935r. opracowano w OH-k instrukcję w sprawie organizacji pracy 

zuchowej w chorągwiach (Ogólnik Naczelniczki GKH-k L.7) omawiającą: 

1) przechodzenie zuchów do drużyn, 

2) pracę hufców zuchowych, ewentualnie referatów zuchowych przy hufcach 

harcerskich, 

3) kontakt Wydziałów Zuchowych przy chorągwiach z terenem, 

4) kształcenie drużynowych, 

5) współpracę komend chorągwi z Wydziałem Zuchów GKH-k. 

Instrukcję tę omówiono na odprawie Kierowniczek Wydziałów Zuchowych 

Chorągwi.820 Rok później w OH-y wydano nowe legitymacje zuchowe, które funkcjonowały 

od około 1932r. i były pomyślane jako pomoc metodyczna we właściwym realizowaniu 

programu zajęć zuchowych. Opracowywano również księgowość gromady zuchowej.821 

Wydana została nowa legitymacja instruktorska, opracowano wzór kartoteki 

instruktorów w GKH-y i projekt prowadzenia akt osobowych.822 

                                                 
813 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.70. 
814 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.48. 
815 Tamże, s.60. 
816 Tamże, s.82. 
817 Tamże, s.48. 
818 Tamże, s.143. 
819 Tamże. 
820 Tamże, s.166. 
821 Tamże, s.151. 
822 Tamże, s.48. 
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W 1936r. opracowano i przyjęto regulamin NRH.823 Opracowano podręcznik 

dla kapelanów harcerskich „Vademecum kapelana harcerskiego”, który został wydany 

po uzupełnieniu go przez regulaminy ZHP (hufca, drużyny i KPH oraz Regulamin 

kapelanów).824 Wydział Organizacyjny GKH-y pracował nad regulaminami starszyzny, 

działaczy, munduru oraz współpracował przy opracowaniu nowego regulaminu musztry 

harcerskiej.825 Referat osobowy Wydziału Organizacyjnego opracował i wydał drukiem: 

drugą edycję protokołu próby starszyzny i wniosku nominacyjnego.826 

W roku 1938 nastąpił okres dalszego porządkowania organizacyjnego harcerstwa. 

Ukazało się wówczas wiele nowych zarządzeń i regulaminów, normujących życie 

harcerskie.827  

Wydział Organizacyjny OH-y wprowadził wtedy następujące regulacje: 

 wskazówki w sprawie prowadzenia rachunkowości, 

 regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów, 

 wskazówki przy organizowaniu szczepu harcerskiego, 

 wzór przepisów wewnętrznych drużyny, 

 instrukcja w sprawie oceny pracy drużyny zuchów i skautów, 

 instrukcja dla wizytatorów obozów i kolonii, 

 instrukcja w sprawie raportów, 

 instrukcja w sprawie próby drużynowego, 

oraz opracował dokumenty w formie tymczasowych instrukcji w celu weryfikacji ich 

działania w praktyce: 

 Regulamin Komisji Dyscyplinarnej GKH-y, 

 wzory pieczęci używanych w Organizacji Harcerzy828 (prawo używania 

okrągłych pieczęci z symbolem Krzyża Harcerskiego miały oprócz komend 

harcerskich także drużyny, o ile nie były drużynami próbnymi; prawo używania 

pieczęci podłużnych miały wszystkie drużyny829), 

 instrukcje w sprawie urlopów i rezerwy dla członków starszyzny, 

                                                 
823 Tamże, s.9. 
824 Tamże, s.12. 
825 Tamże, s.134. 
826 Tamże. 
827 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.323. 
828 Tekst pieczęci centralnych, chorągwianych, hufcowych, KPH i drużynowych określony był już w paragrafie 

31 Statutu ZHP z 1920r. Zob. Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1920r. 
829 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.140 oraz Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do 

Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, 
wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
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 instrukcje w sprawie wyjazdów służbowych członków czynnych 

i współpracowników GKH-y, 

 instrukcja w sprawie kompetencji Szefa GKH-y, 

Dodatkowo Wydział Organizacyjny opracował i wydał drukiem: 

 książkę kasową 

 raport poobozowy 

 raport wizytatora obozu-kolonii 

 zestawienia statystyczne drużyny skautów 

 zamierzenia i sprawozdania drużyny skautów, 

 protokół zdawczo-odbiorczy, 

 i inne mniejsze.830 

Z kolei Dział Instrukcji i Regulaminów GKH-y opracował książkę pracy hufca, 

instrukcję dla wizytatorów drużyn oraz blankiet raportu z wizytacji drużyny.831 

Wydział Starszego Harcerstwa opracował w tym samym roku Regulamin Starszego 

Harcerstwa. Regulamin ten konsultowano z komendami chorągwi harcerzy. Opracowano 

również, wydany w porozumieniu i po uzgodnieniu z Naczelniczką Harcerek, Regulamin 

Kuźnicy Harcerskiej. Miał on służyć unormowaniu współpracy kręgów starszych harcerek 

i starszych harcerzy.832 

W 1938r. Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów dokładnie precyzował, jaką 

dokumentację powinny prowadzić jednostki harcerskie. Według niego drużyna zobowiązana 

była posiadać następujące książki: 

a) książkę pracy drużyny, 

b) książkę kasową wraz z kwitariuszem przychodowym i teczką dowodów 

rozchodowych, 

c) książkę inwentarzową, 

d) książeczki zastępów, 

e) pożądane było prowadzenie kroniki drużyny o dowolnym formacie i sposobie 

prowadzenia, 

oraz teczki: 

a) wykazów służby 

b) pism przychodzących, odpisów raportów i odpisów pism wychodzących itp. 

                                                 
830 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.100. 
831 Tamże, s.119. 
832 Tamże, s.111. 
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c) rozkazów komendy hufca, komendy chorągwi, „Wiadomości Urzędowych” 

i obowiązujących instrukcji, 

W drużynie zuchów nie prowadzono książeczek zastępów oraz teczki wykazów 

służby.833 

Obok zwykłych instrukcji i regulaminów wprowadzano czasami dokumenty 

tymczasowe, regulujące dane kwestie do czasu opracowania właściwych regulacji. 

Funkcjonowały tak: Tymczasowy regulamin Inspektorów Okręgowych Harcerstwa Polskiego 

z 1918r., Tymczasowy regulamin musztry harcerskiej z 1922r. oraz Tymczasowa instrukcja 

w sprawie szkolnych drużyn harcerskich z 1936r.834 

Regulacje lokalne 

Twórcami regulacji organizacyjnych były także niektóre chorągwie835, zarządy 

okręgów836 oraz same drużyny, które mogły opracowywać swoje wewnętrzne zasady 

działania niesprzeczne z instrukcjami ogólnozwiązkowymi. Wewnętrzne regulaminy drużyn 

zatwierdzane były przez właściwe komendy chorągwi, co pozwalało zachować spójność 

zasad organizacyjnych.837  

Projekty dokumentów wewnętrznych obowiązujących w całej organizacji 

opracowywały też komendy harcerskie, czy nawet indywidualne osoby. Komenda Chorągwi 

Wileńskiej opracowała instrukcję do prób organizacyjnych i program pracy zuchów, 

Komenda Chorągwi Lwowskiej opracowała część materiałów do kształcenia instruktorek, 

Komenda Chorągwi Krakowskiej współpracowała w przygotowaniu materiałów do programu 

pracy starszych harcerek.838  

Każda drużyna mogła posiadać własne przepisy wewnętrzne, które nie mogły być 

sprzeczne z regulaminami, instrukcjami i innymi przepisami Organizacji Harcerzy. Wzór 

przepisów wewnętrznych drużyny został opracowany i podany w załączniku Nr 3 do Rozkazu 

Naczelnika Harcerzy L.11 z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12b. Wzór ten mógł być przez 

drużyny zmieniany i uzupełniany.839 

                                                 
833 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
834 W. Błażejewski, Bibliografia harcerska (1911-1960), Warszawa 1981. 
835 Przykładowo Chorągiew Kielecka w 1938r. Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.248. 
836 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.317. 
837 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.4 z 1 lutego 1937r., 

Fond 635.1/1, s.28 i 28verte. 
838 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.7. 
839 Załącznik nr 3 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12b 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.134. 
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Uciążliwa biurokracja 

W latach 1918-1920 cała działalność Naczelnictwa skupiona była praktycznie 

na zbudowaniu podstaw formalno-prawnych funkcjonowania ZHP. Powodowało 

to powstawanie zarzutów, że władze za bardzo skupiają się na „papierowej” robocie.840 

Zarzut zbytniego sformalizowania pracy drużyn i rozrostu dokumentacji wewnętrznej 

formułowano także w latach późniejszych.841 

Rosło jednak już wtedy, nawet wśród członków Głównych Kwater, „zrozumienie 

konieczności przeniesienia całej uwagi i wysiłków z ustawicznych reorganizacji, zmian 

statutów, regulaminów itp. na istotną, twórczą pracę w drużynach, na podniesienie 

jej wychowawczej wartości”.842 Działo się to w myśl zasady sformułowanej później 

przez H. Boucheta, że „administratorzy będą stawali się użyteczni, o ile będą myśleć 

o skautach indywidualnych, którymi się zajmują lub o ile sami są skautami. Gdyż skauting nie 

istnieje poza tymi, którzy nim żyją”.843 

W 1924r. ponownie pojawiają się głosy w prasie instruktorskiej ostro krytykujące 

nadmiar biurokratycznych procedur i zdominowanie przez nich codziennej pracy kadry 

harcerskiej – „[...] panuje w ZHP straszna wprost biurokracja. Drużynowi i inni instruktorzy 

muszą lwią część czasu poświeconego Harcerstwu przeznaczać na wypełnianie wszelkiego 

rodzaju raportów, wykazów, kart służbowych itp. Celem utrzymania biur stworzył się 

pewnego rodzaju typ Harcerzy płatnych, a zdaje się, że to na poziom ideowy całej organizacji 

nie wpływa dodatnio. Ogromna ilość najrozmaitszych regulaminów wprowadza chaos 

organizacyjny, zwłaszcza gdy są one nieraz sprzeczne ze sobą i zmieniają się często”.844 

W drugiej połowie lat dwudziestych widoczne już były starania władz naczelnych, 

zmierzające do uproszczenia procedur wewnątrzorganizacyjnych. W celu uproszczenia 

otrzymywania krzyży i książeczek służbowych zezwolono komendom chorągwi wysyłać 

zapotrzebowanie bezpośrednio do CKDH. KCh nadal prowadziły wykazy imienne 

szczegółowych numerów krzyży i książeczek harcerskich drużyn na swoim terenie.845 

                                                 
840 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.7. 
841 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.2. 
842 Tamże, s.10. 
843 H. Bouchet, dz. cyt., s.159. 
844 „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
845 Rozkaz NZHP L.16 z 26 maja 1925r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1925, nr 6, s.23. 
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W 1926r. uproszczono przepisy w sprawie przyznawania oznak lat służby, skierowano 

do komend chorągwi okólniki dotyczące uproszczenia procedur chorągwianych, 

przygotowano projekt rozporządzenia upraszczającego wydawanie krzyży harcerskich.846 

W roku 1929 procedury wewnątrzzwiązkowe oceniane są nadal jako bardzo uciążliwe. 

W odpowiedzi na Ankietę w sprawie obecnego stanu ZHP i programu na przyszłość pisano:  

„[...] co do administracji to uważam, że harcerstwo choruje – jak całe zresztą Państwo – 

na jej przerost. Stąd idea Harcerstwa – zasadniczo czysta i szlachetna – zatraca się. Po prostu 

brak czasu na zajmowanie się sobą, a obowiązki administracyjne w połączeniu 

ze skomplikowaną organizacją, pochłaniają go za wiele. Brak czasu na wychowanie, co jest 

przecież rzeczą najważniejszą. Powoduje to dwa ujemne skutki, które oddziaływają 

na młodzież w niepożądanym kierunku, albo instruktorzy lekceważą sobie porządek 

organizacyjny, regulaminy, przepisy, a nawet ich nie znają dokładnie, albo podobni są 

do zgonionych zwierząt, żyjących zawsze pod strachem, że tego lub owego obowiązku nie 

dopełnili, tego lub owego raportu nie wysłali, wiecznie się spiesząc, nigdy nie mając czasu 

(nawet na najżywotniejsze kwestie wychowawcze, dotyczące ich młodzieży!), a nigdy nie 

zdążający na czas i zawsze będący kulą u nogi władz wyższych”.847 

W 1931r. rozwiązać te problemy próbowała Komisja do spraw ujednolicenia 

administracji i księgowości, mianowana przez Naczelnika GK. Komisja proponowała 

prowadzenie następujących ksiąg i teczek w drużynie: 

 książka kasowa z kwitariuszem przychodowym i teczką dowodów księgowych 

(kwitów rozchodowych) – sygnatariusz rozchodowy zdaniem Komisji był zbyteczny; 

 książka inwentarzowa  – zawierająca spisany inwentarz: wycieczkowo-obozowy, izby 

drużyny, sportowy, warsztatowy, sekretariatu; 

 teczka korespondencji drużyny – listy przychodzące i wychodzące, protokoły prób, 

odpisy raportów, dziennik korespondencyjny; 

 teczka ewidencyjna (segregator) – arkusze ewidencyjne członków drużyny (na 

formularz arkusza doklejać się miało zgłoszenie chłopca do drużyny, spis krzyży 

harcerskich prowadzony według instrukcji, spis byłych członków drużyny 

(przewidziane było przesyłanie odpisu oryginału arkusza ewidencyjnego harcerza przy 

przejściu do innej drużyny); 

 skoroszyt Rozkazy – zawierający rozkazy KCh i rozkazy drużynowego; 

 kronika drużyny; 
                                                 

846 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.17. 
847 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.45. 
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 książka drużynowego – protokoły rady drużyny, program pracy ogólnej na dłuższy 

okres i szczegółowej na najbliższe miesiące, ewidencja członków drużyny z uwagami 

o harcerzach, dane o pracy zastępu i drużyny, sprawy poszczególnych członków 

drużyny; 

 książeczka zastępowego – spis członków, spis sprzętu zastępu, program pracy zastępu, 

kontrola obecności na zbiórkach, sprawność fizyczna, kasowość i działalność szkolna, 

osobista wyprawa członka drużyny; 

 biblioteczka drużyny – katalog, spis wypożyczających.848 

Komisja wzięła też również pod uwagę projekt wprowadzenia w drużynie Książki 

Głównej Drużyny,  która zawierałaby większość powyższych pozycji.849 

W 1933r. Wydział Starszego Harcerstwa GKH-y dążył do „skodyfikowania 

obowiązujących przepisów starszoharcerskich, jak największego uproszczenia drogi 

urzędowej i sprowadzenia do koniecznego minimum przeszkód formalnych rozwoju starszego 

harcerstwa”.850  

Rozkazem Naczelnika GKH-y został wprowadzony wykaz książek administracyjnych 

drużyny obowiązujących od 1 stycznia 1935r. Na zestaw składały się:  

 książka pracy drużyny,  

 książka wykazów służby, 

 książka inwentarzowa,  

 książka kasowa wraz z kwitariuszem.851 

Interesujący był fakt, że ceny tych dokumentów wewnętrznych ustalane były decyzją 

administracyjną – rozkazem naczelnika.852 W maju 1935r. zatwierdzono dodatkowo 

dla wszystkich obozów stałych, kursów, koloni (z wyjątkiem kursów chorągwianych) 

obowiązek prowadzenia obozowych książek administracyjnych, wydawanych  

przez GKH-y.853 

W listopadzie 1935r. wprowadzono nowe legitymacje starszyzny. Były to „małe 

portfeliki skórzane” w kolorze bordo dla harcmistrzów, zielonym dla podharcmistrzów, 

brązowym dla działaczy harcerskich.854 

                                                 
848 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1931, nr 6. 
849 Tamże. 
850 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.47. 
851 Rozkaz Naczelnika GKH-y L.20 z 14 grudnia 1934r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1935, nr 1, s.4. 
852 Tamże. 
853 Rozkaz Naczelnika GKH-y L.11 z 9 maja 1935r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1935, nr 7, s.68. 
854 Rozkaz Naczelnika GKH-y L.19z 14 listopada 1935r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1935, nr 12, s.137. 
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W Organizacji Harcerek od 1937r. większość spraw związanych z obiegiem pism 

i dokumentacją wewnętrzną regulowała Instrukcja administracyjna Organizacji Harcerek.855 

Procedury rejestracyjne drużyn w 1937r. regulowane były instrukcją Naczelniczki 

Harcerek. Według niej jednym z obowiązków rejestrowanej drużyny było wypełnienie karty 

rejestracyjnej w 4 kopiach, przeznaczonych dla: hufca, chorągwi i właściwych urzędów 

w.f. i p.w.856 

W roku 1938r. zauważyć można zainteresowanie problemem przerostu procedur 

biurokratycznych nie tylko we władzach centralnych. Do uproszczenia procedur, ograniczenia 

administracji i przystosowania pracy biurowej do rzeczywistych potrzeb harcerstwa dążą 

także niektóre Zarządy Okręgów.857  

Obie Główne Kwatery stwierdzały w oficjalnych sprawozdaniach, z jednej strony 

zmiany liczebności organizacji, a z drugiej – konieczność zmian procedur organizacyjnych. 

Główna Kwatera Harcerek zauważała, że „organizacja rozrasta się stale – zwiększając zakres 

swej działalności – co zmusza do szukania dróg usprawnienia form organizacyjnych. W tym 

kierunku podjęto prace nad zmianą regulaminów, druków itp.”858  

W podobnym tonie wypowiadała się Główna Kwatera Harcerzy, pisząc w swoim 

sprawozdaniu za 1938 rok — „W sprawach organizacyjnych prace nad ustaleniem, 

zharmonizowaniem i uproszczeniem przepisów wewnętrznych posunęły się znacznie naprzód. 

Wydano wiele nowych regulaminów i instrukcji, uwzględniono w nich w możliwie 

najszerszym zakresie dorobek, opinie i życzenia kompetentnych gron i osób. Równocześnie 

nie ustawały wysiłki nad uproszczeniem strony administracyjno-sprawozdawczej. 

Sprawozdania zostały sprowadzone do minimum. Jako wskaźnik usprawnienia 

organizacyjnego brano pod uwagę zmniejszenie się ilości korespondenci w porównaniu 

z wzrostem Organizacji.”859 

W 1939r. w Organizacji Harcerek sprecyzowane zostały zasady zaopatrywania się 

w krzyże harcerskie i książeczki służbowe. Regulowała to Instrukcja w sprawie nabywania 

Krzyży harcerskich i książeczek służbowych, która zezwalała na ich zakup jedynie w GK 

przez komendy hufców lub chorągwi. Drużyny mogły zaopatrzyć się w swoich hufcach.860 

                                                 
855 Załącznik L.1 do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.4 z 10 kwietnia 1937r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.75. 
856 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1937, nr 9, s.142. 
857 Sprawozdanie ZO Krakowskiego. Zob.  MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.318. 
858 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.196. 
859 Tamże, s.84. 
860 Rozkaz Naczelniczki Harcerek L.5 z 18 kwietnia 1939r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.81. 
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Problem uciążliwej biurokracji i przerostu strony administracyjnej nad programową 

był dostrzegany nie tylko przez polskich instruktorów. Na niebezpieczeństwa, jakie 

się z tym wiążą, zwracał uwagę Pierre Bovet pisząc: „swobodne zabawy, ruchy naturalne są 

zastępowane przez postawy sztuczne, czynności konwencjonalne. Wymagane są, jakby 

to była rzecz najważniejsza, idealna postawa na baczność, sztywne ukłony. Wprowadza się 

skomplikowane hierarchie; aż do przesady wszystko jest ujmowane w przepisy, zapominając 

że najważniejszą rzeczą jest zapewnienie i pobudzenie młodych do radosnej aktywności 

i wydajnej samorzutności”.861 H. Bouchet do tych zarzutów dodawał jeszcze: „nadmiar 

papierków, nadto skomplikowane próby. Gdyby drużynowy chciał dokładnie stosować się 

do dyrektyw otrzymanych od wyższych władz, od których niekiedy zależy, spędzałby 

większą część swego czasu na wypełnianiu spisów, kart kontrolnych i wykazów [...] lepiej 

żeby ten czas spędzał ze swymi skautami, a nie pochylony nad różnego rodzaju 

papierkami”.862 

7.2. Sprawozdawczość 

7.2.1 Rozwój systemu sprawozdawczego 

Pierwsze próby ujednolicenia systemu harcerskich sprawozdań były podejmowane 

już w 1914r. przez Związkowe Naczelnictwo Skautowe, które wprowadziło formularze 

raportów, jakie w określonych terminach drużyny miały obowiązek przedkładać 

Naczelnictwu ZHP.863 

Już po zawiązaniu się ZHP, Naczelnictwo zdecydowało się przeprowadzić w dniu 

1 marca 1920r., uchwalony przez NRH, jednodniowy spis drużyn harcerskich.864 Komendy 

odpowiadały na 13-punktowy kwestionariusz, zawierający pytania dotyczące składu komend 

harcerskich i ich danych adresowych, środowisk harcerskich, planów komend i możliwości 

pracy drużyn oraz wykazów instruktorów, a także przydziałów wojskowych, liczby harcerzy 

którzy wstąpili do Armii Ochotniczej, formacji wojskowych z większą liczbą harcerzy, opieki 

nad harcerzami w wojsku, miejscowości w jakich istnieją KPH (Patronaty), 

oraz wybitniejszych działaczy KPH.865 

                                                 
861 [podaję za:] H. Bouchet, dz. cyt., s.231. 
862 H. Bouchet, dz. cyt., s.231. 
863 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.53. 
864 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.12. 
865 Tamże, s.66. 
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Uwaga władz centralnych skupiła się też na harcerskiej akcji obozowej. W 1921r. 

Główne Kwatery: Żeńska i Męska wydają wspólny rozkaz do harcerskich komend, wzywając 

do nadsyłania szczegółowych danych dotyczących organizowanych obozów oraz wycieczek 

wakacyjnych i ich programów.866 Wraz ze spisem harcerskim przeprowadzona również 

została wstępna kwalifikacja drużyn. 867 

Na 1 stycznia 1923r. NZHP zarządziło drugi, jednodniowy spis drużyn. Wpłynęło 

ok. 5 500 arkuszy drużyn męskich i ok. 220 arkuszy drużyn żeńskich.868 

Konieczność szczegółowego monitorowania zmian w organizacji, została dość szybo 

dostrzeżona przez władze centralne. W 1923r. GKM w swoim sprawozdaniu pisze: 

„Posiadanie przez GKM należnych danych statystycznych jest ściśle związane z dostateczną 

łącznością całości ZHP. Pod tym względem zrobiono początki, ale duże braki istnieją”.869  

W 1923r. funkcjonował już w harcerstwie męskim ustalony system terminów 

przesyłania opracowanych sprawozdań statystycznych. 

Drużyna wysyłała:  

 1-5 października raport powakacyjny w 2 egzemplarzach przez KH do KCh; 

 1-5 grudnia raport miesięczny do KH; 

 1-5 stycznia raport miesięczny do KH,raport roczny w 2 egzemplarzach 

przez KH do KCh; 

Hufiec  wysyłał: 

 1-10 października raport powakacyjny w 2 egzemplarzach do KCh; 

 5-10 stycznia raport roczny w 2 egzemplarzach do KCh, raporty roczne drużyn 

do KCH; 

Chorągiew wysyłała: 

 10 października półroczne sprawozdanie z przysposobienia wojskowego młodzieży 

do GK, odpis przez ZO do Dowództwo Okręgu Korpusu (DOK); 

 1 listopada powakacyjny raport wraz z raportami powakacyjnymi drużyn i hufców 

do GK; 

 sprawozdanie z akcji kolonijnej do GK (dla celów wojskowych), odpis 

przez ZO do DOK; 

                                                 
866 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.209-210. 
867 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.55. 
868 „Harcmistrz”, kwiecień 1924, nr 4, s.45. 
869 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.10. 
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 w lutym raport roczny do GK, raporty roczne drużyn wraz ze stanem liczbowym 

i roczne raporty hufców do GK.870 

Jak więc widać wszystkie druki sprawozdawcze trafiały ostatecznie do władz 

naczelnych i były gromadzone, przetwarzane i archiwizowane na szczeblu centralnym 

struktury. Podobnie było w pionie żeńskim w 1926r., jednakże w systemie tym pominięto 

poziom hufca – drużyny swoje raporty i druki statystyczne wysyłały bezpośrednio do komend 

chorągwi.871 Systemy te z niewielkimi zmianami w terminach i rodzajach druków 

funkcjonowały do wybuchu wojny. 

Uchwała III Zjazdu Walnego stwierdzała konieczność szybkiego wydania broszury 

zawierającej sprawozdanie NRH, opracowane w formie informatora i polecała NZHP 

ściągnięcie od Zarządów Oddziałów i samodzielnych komend odpowiednich kwot, 

a następnie rozesłanie wydrukowanego sprawozdania w ilości egzemplarzy odpowiadającej 

sumie opłaconej przez dany Zarząd lub Komendę.872 

Jedne z pierwszych zestawień statystycznych ukazały się w „Kalendarzu harcerskim 

za rok 1924” pod redakcją S. Sedlaczka i J. Grabowskiego.873 W tym samym roku 

T. Strumiłło w „Harcmistrzu” krytykował niedostateczną znajomość i wykorzystanie systemu 

sprawozdawczego: „Zlekceważono na Zjeździe rzecz bardzo ważną: sprawozdania roczne; 

przyjęto je wprawdzie do wiadomości na komisjach i plenum, ale nie widać było zgoła 

zainteresowania podanymi w nim faktami, zestawieniami, charakterystyką pracy 

i jej dorobku. To niedobrze. Jeżeli traktujemy tę naszą pracę poważnie, musimy sprawozdania 

roczne studiować pilnie i dyskutować wszechstronnie, gdyż tylko tą drogą wytworzymy sobie 

trafny pogląd na stan i postępy harcerstwa, na dodatnie i ujemny doświadczenia i na kierunek, 

jaki winny przybrać dalsze nasze wysiłki. [...] warto również pamiętać, że mamy w nich 

ważny materiał do propagandy”.874 Także w 1926r. W. Nekrasz wyjaśniał, że „raport roczny 

to nie czcza formalność, lecz jest to zdanie sprawy z postępu harcerstwa po rocznej pracy w 

danym środowisku. Jest to materiał najważniejszy, na którym opierają się władze przełożone 

kierujące organizacją, jest to wreszcie własny rachunek sumienia”.875 

W kolejnych latach roczne sprawozdania ZHP stały się szczegółowymi, samodzielnymi 

pozycjami wydawniczymi.  

                                                 
870 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1923, nr 11, s.129. 
871 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1926, nr 11, s.34. 
872 AAN, AZHP, Wnioski nagłe na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.29. 
873 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
874 „Harcmistrz”, maj 1924, nr 5, s.46. 
875 Hm. inż. Władysław Nekrasz..., dz. cyt., s.176. 
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Zapotrzebowanie na raporty statystyczne doprowadziło do tego, że w 1936r. 

w Wydziale Organizacyjnym GKH-y powstała wyspecjalizowana komórka – Referat 

Statystyczny – której zadaniem było opracowywanie statystyk do druku i na użytek 

wewnętrzny.876  

W 1938r. weszła w życie Instrukcja w sprawie raportów w Organizacji Harcerzy. 

Precyzowała ona terminy wysyłania wypełnionych sprawozdań dla drużyn, hufców 

i chorągwi. Dla ułatwienia opracowywania sprawozdań, druki zamierzeń i sprawozdań 

oraz druki statystyczne były wydawane w różnych kolorach: 

 żółtym – dla drużyn zuchów, 

 zielonym – dla drużyn harcerzy, 

 różowym – dla drużyn skautów, 

 niebieskim – dla kręgów starszoharcerskich, 

 kremowym – dla komend hufców, 

 białym – dla komend chorągwi.877 

Szczegółowy terminarz raportów w Organizacji Harcerzy w 1939r. przedstawia tabela 

w aneksie. 

7.2.2 Rodzaje pozyskiwanych danych, druki statystyczne 

W 1923r. został opublikowany kwestionariusz w sprawie kolonii letnich.878 

W 1927. Wydział Ogólny GKM opracowywał „całokształt systemu raportowego 

w ZHP i księgowości drużyny”.879 

W 1933r. Wydział Organizacyjny w GKH-y podjął kolejne prace w celu ujednolicenia 

systemu raportowego. Opracowane zostały wzory następujących druków organizacyjnych:  

 zestawień statystycznych sprawności i stopni, 

 zestawień statystycznych komendy hufca, 

 raportu rocznego gromady zuchowej, 

 meldunku orientacyjnego drużyny, 

 meldunku orientacyjnego hufca, 

 wzoru raportu rocznego komendy hufca, 

 wzoru raportu rocznego komendy chorągwi, 

 wzoru tablic statystycznych, 
                                                 

876 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.134. 
877 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.137. 
878 List okólny NZHP L.2 z 15 stycznia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.5. 
879 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1927, nr 4, s.18. 
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 wzoru raportu gromady starszoharcerskiej, 

 projekt księgi pracy drużyny.880 

Nowe książki administracyjne drużyn przewidywały prowadzenie kontowej książki 

kasowej przez wszystkie drużyny.881 

 Książki pracy drużyn w Organizacji Harcerek miały nie tylko ułatwiać administrację 

drużyny, leczy przede wszystkim „oddziaływać wychowawczo na młode kierowniczki 

drużyn”. W „książce pracy drużyny” było bowiem miejsce na informacje o całokształcie 

rocznego życia drużyny, a także raport roczny do komendy chorągwi, który był wynikiem 

zapisów dokonywanych na bieżąco w ciągu śródocznej pracy drużyny.882 

W 1934r. Referat Pracy GKH-y opracował druki rejestracyjne dla wszystkich 

bezrobotnych, sposób rejestracji, zasady współpracy komend hufców i chorągwi z GKH-y.883 

Konsekwencją tych działań była powszechna rejestracja bezrobotnych harcerzy.884 

W roku 1935 opracowano wzór kartoteki instruktorów w GKH-y i projekt 

wprowadzenia akt osobowych.885 Wydano drukiem komplet raportów gromady i drużyny 

(obowiązujące już wcześniej raporty roczne drużyny i gromady886, raport przedwakacyjny, 

projekt obozu, raport powakacyjny i raport z obozu).887 

Kolejną dużą liczbę dokumentów sprawozdawczych wprowadzono w obu organizacjach 

(Harcerek i Harcerzy) w 1936r. Opracowano wtedy w GKH-k i wydrukowano książki 

administracyjne i wzór raportu rocznego hufca, opracowano nowy wzór raportu rocznego 

komend chorągwi, przygotowano nowy nakład druków statystycznych i współpracowano w 

opracowaniu instrukcji administracyjnej dla wszystkich jednostek organizacyjnych.888 

Przeprowadzono również rejestrację żeglarek i instruktorek wychowania fizycznego. 

Opracowano książkę pracy gromady zuchowej oraz kartę zgłoszenia zuchów. 889 Opracowano 

projekty raportu rocznego kręgu i referatu starszoharcerskiego w chorągwi, ustalono 

wymagania reorganizacyjne dla zrzeszeń koedukacyjnych.890 

                                                 
880 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.45. 
881 Tamże, s.26. 
882 Tamże, s.12. 
883 Wprowadzone rozkazem Naczelnika Harcerzy L.1 z 12 października 1934r.  

Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.61. 
884 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1934, nr 10, s.67. 
885 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.48. 
886 Tamże, s.143. 
887 Tamże. 
888 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.55. 
889 Tamże, s.74. 
890 Tamże, s.77. 
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Dużą aktywność przejawiał także Wydział Organizacyjny GKH-y, który opracował 

wzór raportu wizytatora hufca, zestawienia statystyczne drużyn, kręgu i gromady 

zuchowej.891 Przeprowadzono również rejestrację działających w harcerstwie absolwentów 

wyższych studiów wychowania fizycznego.892 Prowadzona była także przez Wydział 

Przysposobienia Wojskowego także kartoteka oficerów, podchorążych i podoficerów 

rezerwy.893 

W celu zebrania informacji o sprawdzonych terenach obozowych, GKH-y opracowała 

„metrykę terenu obozowego” oraz „metrykę zimowiska”. Metryki te były gromadzone 

centralnie i po opracowaniu oddawane do użytku całej organizacji.894  

W 1937r. odbyła się w Szkole Instruktorskiej na Buczu konferencja kierowniczek 

obozów starszych dziewcząt z następującym programem: próby starszych dziewcząt, obozy 

wędrowne, obozy stałe. Opracowane wtedy zostały wzory raportów dla obozów wędrownych, 

w których uwzględniono: przygotowanie do wędrówki, jej organizację, wpływ na rozwój 

fizyczny uczestniczek oraz wyniki w zakresie służby innym.895 

Do 1937r. powstały następujące wzory i druki:  

 zamierzenia i sprawozdania gromady zuchów, drużyny harcerzy, kręgu 

starszoharcerskiego, komendy hufca harcerzy i komendy chorągwi harcerzy,  

 zestawienia statystyczne (tychże),  

 meldunki przedobozowe i przybycia na obóz.896  

 wykaz służby członka starszyzny,  

 protokół próby starszyzny (kilka wydań),  

 karta rejestracyjna członka starszyzny,  

 kartoteka starszyzny (do użytku GKH),  

 teczka do akt osobowych (dla GKH).897 

Do stałych obowiązków drużynowych, w zakresie sprawozdawczości, należało 

przygotowywanie i dostarczenie następujących dokumentów: 

 planu rocznego drużyny, 

 raportu z obozu drużyny, 

 raportu powakacyjnego, 
                                                 

891 Tamże, s.133. 
892 Tamże, s.160. 
893 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.136. 
894 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.157. 
895 J. Raniecka-Bobrowska, Życie polowe..., s.234. 
896 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.160. 
897 Tamże, s.161. 
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 raportu rocznego, 

 raportu statystycznego, 

 raportu dwumiesięcznego.898 

Dodatkowo drużyny próbne składały co trzy miesiące raporty okresowe.899 

Sprawozdania i raporty drużyn miały czasami bardzo duży poziom szczegółowości 

pozyskiwanych danych, który pozwalał na tworzenie następujących zestawień statystycznych: 

 liczba harcerek i harcerzy według wieku (rocznikami), stopni harcerskich,900 

zawodów i rodzajów szkół w przypadku kontynuowania nauki, rodzajów 

drużyn,901  

 ilość obozów harcerskich w hufcach i chorągwiach według rodzajów (kolonii, 

obozów stałych, wędrownych), liczby uczestników;902 

 liczba członków starszyzny według zawodów i rodzajów szkół w przypadku 

kontynuowania nauki, stopni instruktorskich, funkcji i rodzajów drużyn903;  

 liczba zuchów według zdobytych gwiazdek i sprawności zuchowych w hufcach 

i chorągwiach (liczebności sumaryczne i osobne dla każdej gwiazdki – np. liczba 

zuchów w danym hufcu posiadających drugą gwiazdkę lub ile w danej chorągwi 

zdobyto poszczególnych sprawności zuchowych)904; 

 liczba harcerzy i harcerek według zdobytych sprawności w hufcach i chorągwiach 

(liczebności dla grup sprawności lub osobne dla każdej sprawności – np. liczba 

harcerek w danym hufcu posiadających sprawności przygotowania 

praktycznego905); 

 liczba członków ZHP uprawiających poszczególne dyscypliny sportowe w hufcach 

i chorągwiach (np. liczba harcerek w hufcu uprawiających kajakarstwo czy 

łucznictwo906; 

 liczba harcerzy w danej chorągwi umiejących pływać907; 

 ilość rowerów stanowiących wyposażenie drużyn albo własność osobistą 

harcerzy908. 
                                                 

898 CPAHU, Komenda Hufca Lwów, Rozkaz L.5 z 19 listopada 1937r., Fond 635.1/2, s.12. 
899 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.6 z 20 listopada 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.31. 
900 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.180-181 
901 Tamże, s.178-179. 
902 Tamże, s.192. 
903 Tamże, s.177. 
904 K. Wais, Zarządzanie informacją..., dz. cyt., s.65. 
905 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.172. 
906 Tamże, s.1714. 
907 K. Wais, Zarządzanie informacją..., dz. cyt., s.65. 
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Do analizy stanu organizacji wykorzystywano też takie wskaźniki jak: 

 wskaźnik „usprawnienia organizacyjnego” – tj. ilość korespondencji 

w porównaniu ze wzrostem liczebnym organizacji;909 

 wskaźnik „harcerzodni” – tworzony przez pomnożenie liczby harcerzy przez czas 

trwania obozu, 

 wskaźnik sumaryczny przebytych kilometrów podczas harcerskich wypraw 

wodnych, 

 wskaźnik liczby sprawności w hufcu przypadających na jedną harcerkę, itp. 

7.2.3 Szczegółowość, rzetelność i uciążliwość sprawozdań 

Im bardziej rozbudowany był system sprawozdawczości, tym bardziej obciążał 

on dodatkową pracą tych, którzy musieli te dane gromadzić i przetwarzać. Ponieważ również 

komendy chorągwi zaczęły tworzyć dodatkowe narzędzia statystyczne, wprowadzono 

już w 1923r. odgórną kontrolę i regulację używanych w organizacji narzędzi 

sprawozdawczych. Dotyczący tego Rozkaz NZHP brzmiał: „Przeprowadzanie zbierania 

materiałów przez komendy chorągwi w różnych terminach i według różnych systemów 

nie prowadzi do celu, obciąża drużynowych i komendy, i zniechęcać ich może do wypełnienia 

systematycznych raportów liczbowych związkowych – Naczelnictwo wobec tego zarządza: 

Komenda Chorągwi, zmierzająca przeprowadzać dodatkowe zbieranie materiałów 

statystycznych lub sprawozdawczych, winna zyskać na to pozwolenie Głównej Kwatery”.910 

W 1926r. istniała już bardzo rozbudowana działalność sprawozdawczo-statystyczna, 

która prowadzona była mimo dość dużych problemów ze „ściągalnością” odpowiednich 

raportów z poszczególnych chorągwi. Z jednej strony rozbudowany system sprawozdawczy 

dawał dużo informacji szczeblowi centralnemu, ale z drugiej strony utrudniał działalność 

niższym szczeblom i powodował ich zrozumiały opór.911   

Starano się zwiększyć jednocześnie także kontrolę finansowo-gospodarczą 

na wszystkich szczeblach Związku.912 W corocznych sprawozdaniach NRH można zauważyć 

konsekwentne trzymanie się zasady jawności finansów organizacji. Publikowane były bilanse 

                                                                                                                                                       
908 Tamże. 
909 K. Wais, Zarządzanie informacją..., dz. cyt., s.61. 
910 Rozkaz NZHP L.27 z 13 grudnia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.136. 
911 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.23 oraz AAN, AZHP, VII Sprawozdanie 

NRH za rok 1926, sygn. 379, s.24. 
912 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.26. 



 611

i budżety centrali, ale także streszczenia sprawozdań finansowych Zarządów Okręgów, Kół 

Przyjaciół Harcerstwa, zestawienia otrzymanych dotacji i pozyskanych funduszy.913  

Ponieważ obowiązki z zakresu sprawozdawczości, przede wszystkim, na drużynowych 

były dość uciążliwe, wiele raportów nadsyłanych było po wyznaczonych terminach, z dużymi 

opóźnieniami lub nawet wcale. Przysyłano też niepełne raporty, bez wymaganych zestawień 

zbiorczych. Odbijało się to, nieuchronnie, na końcowych sprawozdaniach Rady Naczelnej, 

w których dane były dość często niepełne, a w późniejszym okresie korygowane 

i uzupełniane.914 Taki stan trwał do końca okresu międzywojennego. W 1938r. trzy duże 

chorągwie Białostocka, Łódzka i Wielkopolska nie nadesłały na czas zestawień 

statystycznych od wszystkich drużyn zuchowych, co obniżyło statystyki zuchów o ok. 1 000 

osób.915 

Biorąc jednak pod uwagę fakt, że w 1935r. w OH-y raporty roczne złożyły 

3463 jednostki organizacyjne, a tylko 205 jednostek nie dopełniło obowiązku rejestracji 

na rok następny, niewielki tylko odsetek drużyn (ok. 6%) nie wypełniał obowiązków 

sprawozdawczych.916 

W ciągu kolejnych lat funkcjonowania ZHP zmieniał się stopień szczegółowości 

monitorowanych danych w drukach statystycznych. W raportach drużynowych pewnym 

okresie wystarczało podawać nazwę grupy sprawności, a nie każdą zdobytą przez harcerki 

sprawność oddzielnie.917  

W ostatnich latach dwudziestolecia międzywojennego funkcjonował już ugruntowany 

praktyką system sprawozdań, który charakteryzował się także tym, że sprawozdania drużyn 

przesyłane były do komendy chorągwi i także do właściwej głównej kwatery. Tak więc 

zarówno władze szczebla centralnego, jak i regionalnego otrzymywały raporty zawierające 

regulaminy drużyn, spisy członków, sprawozdania z ich pracy, sprawozdania z obozów, 

wędrówek i wycieczek.918 

System sprawozdawczości był niezbędnym elementem każdej większej organizacji, 

szczególnie takiej, która obejmowała rozległe tereny oraz posiadała smukłą, pionową 

strukturę zarządzania. ZHP było właśnie taką organizacją, więc nie dziwią pojawiające się 

                                                 
913 Zob. przykładowo AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.29 i następne. 
914 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.23 oraz AAN, AZHP, VII Sprawozdanie 

NRH za rok 1926, sygn. 379, s.24. 
915 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.121. 
916 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.39. 
917 CPAHU, Wskazówki do wypełniania kart rejestracyjnych drużyn, Fond 635.1/2, s.9. 
918 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r.,  

Fond 635.1/1, s.2. 
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w jego międzywojennej historii tendencje władz harcerskich zmierzające do rozbudowania 

systemu sprawozdań, w celu uzyskania wyczerpujących informacji o stanie organizacji. 

Ale niosło to też za sobą zagrożenie w postaci nadmiernego obciążenia członków organizacji 

czynnościami o charakterze wyłącznie biurokratycznym. Dlatego pojawiały się też przeciwne 

tendencje, spowodowane presją oddolną, które z kolei zmierzały do maksymalnego 

uproszczenia systemu sprawozdań. Wypadkową tych dwóch tendencji, było dążenie 

do stworzenia takiego systemu sprawozdawczości, który byłby jak najmniej uciążliwy dla 

członków organizacji i jednocześnie dawałby możliwie pełny obraz władzom organizacji. 

W 1924r. nastąpiło ujednolicenie systemu raportów ułatwiające GKM analizę 

informacji o stanie pracy hufców, chorągwi i drużyn.919 Niemal jednocześnie ogłoszona 

została instrukcja w sprawie raportów, wchodząca w życie od 1 października 1924r.,  

znacznie rozbudowująca system składania sprawozdań i raportów, który szybko zyskał opinię 

„dość uciążliwego” dla drużyn.920 

W 1925r. Wydział Ogólny GKM uprościł nieco procedury biurokratyczne i zwolnił 

drużyny, nie ubiegające się o kwalifikację na „harcerskie”, od przesyłania raportów rocznych 

do GKM. Zniósł obowiązek wysyłania osobnych druków statystycznych oraz konieczność 

składania zapotrzebowań na krzyże i książeczki, które od tej chwili rozprowadzać miała 

CKDH.921 

W 1927r. nastąpiło w GKM dalsze upraszczanie całości systemu raportów 

i sprawozdań.922  W 1935r. ogłoszono drukiem w OH-y nowy meldunek przedwakacyjny 

i powakacyjny, raport przed i poobozowy. Zmniejszono znacznie objętość raportów 

i przystosowano je do ówczesnych potrzeb. Cenę raportu poobozowego zniżono z 20gr do 7gr 

a meldunku przed i powakacyjnego z 10gr do 2gr. Stało się tak dlatego, że druki przestały być 

przedmiotem handlu i zaczęto je przesyłać drogą pocztową.923 

W 1930r. Główna Kwatera przystąpiła do opracowania nowego systemu raportowego, 

przystosowanego do okresu sprawozdawczego identycznego z rokiem szkolnym. 

„[...] Główną tendencją GK przy tym jest jak najdalej idące uproszczenie raportów 

przy dążeniu do ścisłej punktualności i dokładności”.924 

                                                 
919 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.17. 
920 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.171. 
921 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.9. 
922 Zob. przykładowo AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.29 i następne. 
923 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.48. 
924 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1930, nr 10, s.40. 
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W 1936r. Dział Zarządów Okręgów i Kół Przyjaciół Harcerstwa NZHP przeprowadził 

zmianę systemu sprawozdawczego KPH i zasad rejestracji tak, że Koło obowiązane było 

od 1937r. składać pisemne sprawozdanie z pracy jedynie Zarządowi Okręgu, natomiast 

do Naczelnictwa przesłać tylko kartę rejestracyjną, zawierającą tylko najbardziej niezbędne 

dane.925 

Pamiętać trzeba, że komunikacja pomiędzy szczeblami struktury odbywała się głównie 

drogą pocztową, a wszystkie zestawienia chorągwiane czy centralne były wykonywane 

ręcznie. Przy czym szczegółowość niektórych zestawień była tak duża, że tabela pozwalała 

odpowiedzieć na pytanie, np. w której chorągwi dana sprawność zuchowa została zdobyta 

największą ilość razy, ilu harcerzy w danej chorągwi umie pływać, ile zostało zdobytych 

odznak strzeleckich lub ile rowerów stanowi właśność drużyny albo osobistą poszczególnych 

harcerzy. Z drugiej strony duża liczba druków, wzorów, sprawozdań i raportów, zmuszła 

główne kwatery do ciągłej pracy nad upraszczaniem procedur. Dlatego też w 1937r. GKH-k, 

w celu uproszczenia procedur, wprowadziła zbiorczy system raportów, które wypełniało się 

tylko w dwóch terminach: jesiennym i wiosennym.926 Także GKH-y pisała w swoim 

sprawozdaniu: „szczególny wysiłek był skierowany na usprawnienie organizacji 

i administracji [...] przy tym opierano się na dotychczasowym dorobku i doświadczeniu 

oraz kierowano zasadą jak największego uproszczenia.”927 

Jeżeli przyjąć, że do skutecznego zarządzania organizacją jest niezbędne posiadanie 

wyczerpujących informacji na jej temat, to wydaje się, że ZHP w okresie międzywojennym 

starało się spełniać ten warunek możliwie najlepiej. Zauważyć też trzeba, że oddolne głosy 

w sprawie uciążliwości systemu sprawozdań nie pozostawały bez echa i wymuszały, czasem 

dość znaczne, usprawnienia całego systemu. W związku z tym można stwierdzić, że system 

sprawozdawczości ewoluował w kierunku, który pozwalał mu spełniać jego rolę coraz 

bardziej efektywnie. 

7.3. Działalność badawcza i analityczna 

7.3.1 Rozwój działalności badawczej 

Rozwój ZHP byłby zapewne dużo mniej dynamiczny ,gdyby nie starano się korzystać z 

istotnych danych ilościowych i jakościowych przed podjęciem kluczowych decyzji. Ponieważ 

władze harcerskie dosyć aktywnie poszukiwały odpowiedzi na pytanie „Jak działa 
                                                 

925 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.14. 
926 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.72. 
927 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.147. 
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organizacja?”, analizowały istnienie różnych zjawisk, zarówno wewnątrz Związku, 

jak i w jego otoczeniu, zajmując się nie tylko zasięgiem ich występowania, ale też ich 

przyczynami i konsekwencjami, a wreszcie poszukiwały nowych, lepszych rozwiązań 

organizacyjnych i programowych. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że ZHP prowadził 

rozwiniętą działalność badawczą. 

Tę tezę potwierdzają liczne przykłady badań ankietowych. Działania tego typu można 

zaobserwować już w pierwszych latach istnienia skautingu na ziemiach polskich, kiedy 

jeszcze nie istniał ogólnopolski Związek Harcerstwa Polskiego. W 1914r. Zarząd Główny 

Żeńskich Drużyn Skautowych, działający przy Naczelnej Komendzie Skautowej planował 

zwołanie w Skolem, latem 1914r., konferencji instruktorek skautowych, której miało być 

„skontrolowanie doświadczeń trzyletniej pracy, analiza dróg, którymi idzie skauting żeński, 

rewizja programów”.928  

Przygotowując się do tej konferencji opracowano ankietę, którą rozesłano także 

do osób nie związanych ze skautingiem, ale zainteresowanych zagadnieniem wychowania 

dziewcząt. W ankiecie znalazły się, m.in., następujące punkty: „zadania życiowe kobiety, 

w szczególności zadania narodowe kobiet polskich, cechy psychiczne kobiety właściwe 

jej naturze, rozwijane przez wychowanie”.929 

Na podstawie tych badań miały zostać opracowane „wytyczne wychowania 

skautowego dziewcząt, jego zakres i metody w zestawieniu z dawnym wychowaniem kobiet 

w Polsce. W szczególności Prawo i Przyrzeczenie Skautowe dla dziewcząt, skautowe metody 

rozwijania zdolności praktycznych i intelektualnych, wierność Prawu Skautowemu, 

kształcenie poczucia obowiązku i odpowiedzialności”.930  

Ankieta miała więc na celu dostarczyć zobiektywizowanych danych, potrzebnych 

do opracowania skutecznego i adekwatnego do potrzeb społecznych, programu 

wychowawczego harcerstwa żeńskiego. Dodatkowo w ankiecie pytano o propozycje polskiej 

nazwy dla skautki. Jedna z propozycji ankietowych „harcerka” funkcjonuje do dziś.931 

Kolejną próbą oceny wychowawczych metod harcerstwa, była próba przeprowadzona 

już po I wojnie światowej, tym razem dokonana przez Naczelny Inspektorat Harcerstwa, 

powstały w 1918r. przy Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Inspektorat opracował kwestionariusz zatytułowany „O wyniki pracy harcerskiej”.932   

                                                 
928 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.115. 
929 Tamże. 
930 Tamże. 
931 Tamże. 
932 Tamże, s.116. 
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Kwestionariusz został poprzedzony następującym wstępem: „Osiem lat minęło 

od czasu zawiązania pierwszych drużyn harcerskich w Polsce [...]. Niech każdy, kto miał 

sposobność przyjrzeć się życiu harcerskiemu, postawi sobie zasadnicze pytanie: 

czy harcerstwo wychowało w ciągu 8-letniego okresu swego istnienia typy zgodne z jego 

ideałami? Jeżeli tak, to postarajmy się powiązać skutki z bezpośrednimi przyczynami, 

znaleźć, które metody wychowawcze na rozwój tej lub innej cechy bezpośrednio wpływały? 

Jeżeli nie, to czy metody Baden-Powella okazują się bezsilne, czy też nie potrafiliśmy z tych 

metod zrobić użytku. Sam bowiem fakt wstąpienia do organizacji nie wywrze magicznego 

wpływu i nie przekształci chłopca czy dziewczęcia. Każdy krok naprzód w rozwoju harcerki 

lub harcerza jest wynikiem – może nieraz nieświadomym – wysiłków wychowawczych lub 

samowychowawczych”.933  

Kwestionariusz ankiety zawierał kilkaset pytań otwartych, zgrupowanych 

w 12 punktach.934 W takiej formie, ankieta była jednak bardzo uciążliwa w wypełnianiu 

dla respondentów, dlatego też pozostawiono im dodatkowo możliwość odpowiedzi 

na skróconą wersję kwestionariusza, która ograniczała się do 8 najważniejszych pytań 

wyodrębnionych w liście skierowanym do respondentów. List ten miał następującą treść: 

„Szanowny Druhu, 

Celem zapoczątkowania badań nad istotnymi, pozytywnymi wynikami pracy 

harcerskiej ogłosiło Naczelnictwo ZHP w „Harcmistrzu” kwestionariusz, którego odbitkę 

Wam przesyłamy. 

Na posiedzeniu Głównej Kwatery ZHP będzie ogłoszony 18 grudnia b.r. referat 

na temat: „Jakie są wyniki pracy harcerskiej”. Ażeby referent mógł się oprzeć nie tylko 

na swoim zdaniu, ale też i na obserwacjach i spostrzeżeniach szerokiego ogółu pracowników 

harcerskich, prosimy Szanownego Druha o nadesłanie swoich na ten temat uwag i wniosków. 

Gdyby Druhowi było trudno do tego czasu nadesłać odpowiedź na cały tak obszerny 

kwestionariusz, prosimy o odpowiedź na następujące pytania: 

1. Czy praca harcerska daje Druhowi zadowolenie i czy się przyczynia w jakikolwiek 

sposób do jego rozwoju duchowego i cielesnego? 

2. Czy Druh zaobserwował jaki[ś] wpływ środowiska harcerskiego na młodzież, jeżeli 

tak – to jaki: ujemny czy dodatni? 

3. Jaki jest według zdania Druha idealny typ harcerza i harcerki? 

                                                 
933 [cytat za] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.116. 
934 Tamże. 
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4. Jaki jest najczęściej spotykany typ harcerza i harcerki, daleko czy blisko stoi 

od idealnych wymagań? 

5. Czy praca harcerska w sumie wszystkich swych usiłowań daje dodatnie, pozytywne 

wyniki, jeżeli tak – to na czym one polegają? 

Prócz tego Druhów, mających jakąkolwiek wspólność z wojskiem, prosimy 

o odpowiedź na następujące, dodatkowe pytania: 

1. Czy doświadczenie nabyte w harcerstwie było Druhowi pożytecznym w wojsku? 

2. Czy harcerze wojskowi wywierają wpływ na swych kolegów lub podwładnych 

w wojsku, jeżeli tak – to jaki: a może sami ulegają jakiemu wpływowi. 

3. Czy wojskowi harcerze pozostają wierni prawu harcerskiemu czy też nie? 

Prosimy o podanie na każde pytanie możliwie wyczerpujących odpowiedzi 

oraz przykładów ilustrujących dane twierdzenia. Odpowiedź przysłać należy możliwie 

najwcześniej, ostatni termin 10 grudnia br. Adresować: [...]”935 

Pomimo tych zabiegów liczba udzielonych odpowiedzi, na rozesłane kwestionariusze, 

nie była znaczna. W aktach ZHP Archiwum Akt Nowych [sygnatura 183] zachowały się 

jednak listy z odpowiedziami ponad 50-ciu respondentów, które dla potrzeb niniejszej pracy 

mogły zostać poddane ponownej analizie. Analiza objęła teksty 52 respondentów. Pozoliła 

ona na odczytanie i wyodrębnienie powtarzających się opinii. Wybrane stwierdzenia, 

spotykane w analizowanych odpowiedziach respondentów, razem z liczbą powtarzających się 

opinii, przedstawia poniższa tabela. 

 

                                                 
935 AAN, AZHP, Odpowiedź na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej”, sygn. 183, s.12. 
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Tabela 25. Najczęściej spotykane odpowiedzi na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej” (1919) 
 

Harcerstwo wychowuje i rozwija (moralnie, etycznie, światopoglądowo, duchowo, kształtuje charakter) 35
Wpływ harcerstwa na młodzież jest dodatni. 33
Praca harcerska może dawać/daje duże zadowolenie. 33
Najczęściej spotykany typ harcerza jest daleko od typu idealnego 22
Harcerstwo pomaga w wojsku, harcerze wyróżniają się tam pozytywnie. 11
Harcerstwo jest powierzchowne, płytkie, na pokaz. 10
Harcerstwo pomaga osiągać lepsze wyniki w szkole. 8
Wpływ harcerstwa na młodzież nieharcerską jest niewielki. 7
Harcerze są bardziej samozdyscyplinowani, sumienni, obowiązkowi. 6
Harcerstwo uczy postępować z ludźmi, działać w grupie. 5
Harcerze także angażują się w działalność pozaharcerską. 4
Harcerze chętniej pomagają innym. 3
Poziom harcerstwa się obniżył 3
Harcerstwo nie przygotowuje do życia w społeczeństwie 3
Harcerze więcej wymagają od siebie. 3
Harcerze cieszą się szacunkiem grupy rówieśniczej. 3
W harcerstwie więcej się mówi niż robi 3
Harcerstwo odrywa od rodziny, nauki. 3
Harcerstwo demoralizuje. 2   

 
Źródło: AAN, Odpowiedź na ankietę „O wyniki pracy harcerskiej”,  

Akta ZHP 1919-1939, sygn. 183, s.1 i następne (oprac. własne) 
 

Powyższe zestawienie pokazuje, że w odpowiedziach znacznej większości 

respondentów dominowały bardzo pozytywne opinie na temat harcerstwa jako takiego. 

Po ośmioletniej działalności ruchu na ziemiach polskich harcerstwo zyskało sobie opinie 

wszechstronnie rozwijającego młodzież systemu wychowawczego, mającego pozytywny 

wpływ na młodych ludzi i dającego wychowawcom poczucie satysfakcji z kierowania pracą 

harcerską. Wychowankowie harcerscy często okazywali się bardziej samozdyscyplinowani, 

sumienni, obowiązkowi, umieli postępować z ludźmi, działać w grupie, więcej od siebie 

wymagali. 

Dość powszechną opinią jednak było, że zachowania i postawy harcerzy w praktyce 

znacznie odbiegają od zakładanego, przez harcerstwo, ideału wychowawczego. Pamiętać tutaj 

należy, że ankieta została przeprowadzona w 1919r., już po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości. Wtedy harcerstwo, szczególnie męskie, przechodziło pewien kryzys związany 

z poszukiwaniem nowej tożsamości. Ideały walki niepodległościowej zaczęły 

być nieaktualne, a nowa wizja harcerstwa jeszcze nie była skrystalizowana. Zmieniające się 

warunki otoczenia i brak nowych, wyrazistych celów, miały zapewne istotny wpływ 

na wzrastające trudności na drogach prowadzących do przedwojennego ideału 

wychowawczego  i realizacji zasad harcerskich w praktyce. Stąd zrozumiałe wydają się być 
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także opinie o obniżającym się poziomie harcerstwa czy o harcerstwie, które 

nie przygotowuje do życia w społeczeństwie.  

Być może tłumaczy to, częściowo także, dość często powtarzające się opinie 

o powierzchowności harcerstwa, jego płytkości i działaniu na pokaz. Harcerze wyszli 

z I Wojny Światowej z wizerunkiem ludzi sprawdzonych w bojach, wiernych ideałom 

państwa Polskiego, cieszących się szacunkiem znacznej części społeczeństwa. Być może 

część działań, określonych jako „działania na pokaz”, miało służyć jedynie podtrzymywaniu 

tego wizerunku i czerpania z niego korzyści w niełatwych, powojennych czasach. Jednak 

wśród kierowników pracy harcerskiej, działających jeszcze w okresie zaborów, 

ta powierzchowna działalność, skupiająca się bardziej na formach niż na jakości pracy 

samowychowawczej budziła zrozumiałą niechęć i krytykę. Tym bardziej, że okres 

działalności harcerstwa przed I Wojną Światową, w naturalny sposób, stawał się już 

gloryfikowany przez uczestników tamtych wydarzeń i w porównaniu z nim, ocena 

współczesnego im, powojennego harcerstwa, wypadała mało korzystnie. 

Powyższe tezy, dodatkowo potwierdza fakt dość dużej liczby powtarzających się opinii 

dotyczących pozytywnego wyróżniania się harcerzy w wojsku, którzy poprzez swoje 

wyszkolenie harcerskie byli do służby wojskowej dużo lepiej przygotowani od swoich 

rówieśników. Wielu harcerzy pozostało w szeregach armii i nie wróciło już do działalności 

harcerskiej. 

Zarzucano też często harcerstwu, że jego wpływ na młodzież nie zrzeszoną 

w drużynach jest niewielki. Z drugiej jednak strony, harcerze, zdaniem respondentów, dość 

często angażowali się także w działalność pozaharcerską, pomagali innym, cieszyli się 

szacunkiem w swojej grupie rówieśniczej. Wydaje się więc, że zakres oddziaływania 

harcerstwa w pierwszych latach zależał w znacznym stopniu od lokalnych warunków działań 

i środowiska harcerskiego, które w nim działało. Silne drużyny bardziej odważnie wychodziły 

z szerszą działalnością poza swoje środowisko, a ich harcerzom łatwiej było stać się 

liczącymi się w grupach rówieśniczych liderami. 

Na początku okresu międzywojennego władze harcerskie opracowały kwestionariusz 

w sprawie szkolnych drużyn harcerskich, który zasadniczo stosowany był w całym 

analizowanym okresie. Pytania w kwestionaruszu badały:  

 jaki był skład drużyny, czy wchodziła do niej tylko młodzież szkolna, czy taki skład 

był korzystny czy nie; 

 liczebność drużyny, podział na zastępy,  
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 wiek i klasy do których uczęszczali członkowie drużyn, postępy w nauce, 

porównanie z uczniami nie będącymi harcerzami, ilu harcerzy osiągających 

niezadowalające wyniki w nauce otrzymało urlop i jakie to przyniosło skutki,  

 stan zdrowia i ile razy byli badani przez lekarza, kwalifikacje drużynowego,  

 przybocznych, zastępowych i ich przygotowanie do prac harcerskiej,  

 czy istnieje KPH, kiedy powstało z czyjej inicjatywy i co robi dla drużyny,  

 częstotliwość zbiórek drużyn i zastępów, kto prowadził i co na nich było robione,  

 ile wycieczek drużynowych i ile zastępowych i ich program,  

 dyscypliny sportowe  i zajęcia praktyczne,  

 stopnie i sprawności i ile ich zdobyło,  

 prenumerowanie czasopism,  

 organizację uroczystości i imprez zewnętrznych,  

 kontakt z innymi drużynami harcerskimi,  

 majątek (sprzęt, narzędzia, biblioteka, gotówka, warsztaty), jak prowadzona jest 

działalność gospodarcza,  

 stosunki pomiędzy harcerzami a  pozostałą młodzież szkolna,  

 posadanie izby harcerskiej, jakie wyposażenie,  

 funkcjonownanie opiekuna grona pedagogicznego,  

 funkcjonowanie Instrukcji w sprawie szkolnych drużyn harcerskich,  

 proszono także o sformułowanie innych uwag, spostrzeżeń i wniosków.936 

Na początku lat dwudziestych została przeprowadzona kolejna ankieta wśród drużyn 

męskich, na którą odpowiedzialo 1000 respondentów.937  W 1923r. przeprowadzone zostały 

ankiety zawierające po kilkanaście pytań dla różnych typów drużyn: starszych chłopców 

(do 16 lat), wilcząt (od 8 lat), drużyn żeglarskich, drużyn pożarniczych.938 

Po konferencji programowej w 1923r. przeprowadzono ewaluację, w ramach której 

uczestnicy odpowiadali na następujące pytania: 

„1) Czy uważasz konferencje instruktorskie za potrzebne i dlaczego? 

2) Jaki były braki I Konferencji ? 

3) Jakie były strony dodatnie I Konferencji? 

4) W jaki sposób należy organizować konferencje na przyszłość? 

                                                 
936 AAN, AZHP, sygn. 556, Materiały do historii harcerstwa, Kwestionariusz w sprawie szkolnych drużyn 

harcerskich /1919-1922/ [podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.56-58. 
937 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.12. 
938 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.13-14. 
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5) Jakie tematy, jako najpilniejsze, należy umieścić w programie najbliżej 

konferencji?”.939 

Również po Zlocie w 1924r. opracowano ankietę ewaluacyjną Zlotu, w której pytano 

o wpływ zlotu na pracę drużyn, organizację różnych elementów zlotu, relacje na zlocie 

między chorągwiami i drużynami.940 

W 1925r. opublikowano w „Wiadomościach Urzędowych” ankietę dotyczącą Prawa 

Harcerskiego i skierowaną do wszystkich harcerzy starszych i instruktorów. Pytano o to, które 

punkty prawa najtrudniej zachować, o czynniki wpływające na rozwój moralny, 

o przestrzeganie abstynencji (alkoholowej, tytoniowej), częstotliwość nieprzestrzegania 

nakazu abstynencji. Znalazły się tam również pytania dotyczące sfery seksulanego życia 

harcerzy i instruktorów: „Czy zachowujesz czystość seksualną (jak to rozumiesz)? Napisz, 

co uważasz za właściwe i możliwe o przeżyciach swoich seksualnych oraz o poglądach 

swoich na sprawy seksualne i o środkach pracy nad sobą w tej dziedzinie”. Pytano również 

o możliwości uzupełnienia tekstu prawa harcerskiego i jego interpretacji. Ankieta była 

anonimowa.941 

W 1926r. prowadzona była ewaluacja kursów instruktorskich nad Wigrami Chorągwi 

Warszawskiej i Stołecznej, która miała bezpośredni wpływ na zmiany w programach tych 

kursów – „Dużo dały ankiety. Na przykład dowiedzieliśmy się, że 42,5% odczuwa brak snu, 

zmieniono więc rozkład zajęć”.942 

Opracowano również ankietę dotyczącą Starszego Harcerstwa. Pytano się w niej, 

czy Starsze Harcerstwo spełnia swoje obowiązki wobec całości Harcerstwa i społeczeństwa, 

jakie najważniejsze działania podejmuje, na jakich podstawach programowych 

i organizacyjnych opierać ma swoją działalność.943 

W 1927r. Dział Skarbowy NZHP przeprowadził po raz pierwszy, za pomocą specjalnie 

przygotowanych kart statystycznych, ankietę umożliwiającą zestawienie możliwie wszystkich 

kosztów obozów oraz źródeł ich pokrycia.944 Umożliwiło to określenie zarówno 

najistotniejszych kosztów obciążających drużyny w przygotowaniu akcji obozowej, 

jak i określenie stopnia dywersyfikacji źródeł środków finansowych przeznaczanych 

na pokrycie tych kosztów. 

                                                 
939 Tamże, s.13. 
940 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.48. 
941 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1925, nr 1, s.11. 
942 „Harcmistrz”, październik 1926, nr 10, s.95. 
943 „Harcmistrz”, grudzień 1926, nr 12, s.112. 
944 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.16. 
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W styczniu 1929r. GKM przygotowała „Ankietę w sprawie obecnego stanu ZHP 

i programu na przyszłość”. Odpowiedzi na nią wpłynęło jednak niewiele.945 Część z tych, 

które wpłynęły zostały opublikowane w prasie instruktorskiej.946 

W tym samym roku przeprowadzono również ankietę dotyczącą nadawanych od kilku 

lat harcerskich komunikatów radiowych tzw. kwadransów harcerskich. Badanie miało na celu 

ustalenie przyczyn, ich stosunkowo małej wówczas, popularności.947 

Wydział Programowy opracował również arkusz dla komend chorągwi, zawierający 

obszerne i szczegółowe pytania dotyczące życia chorągwi: relacji młodzieży z rodzicami, 

nauczycielami, dyrektorami szkół, działalności KPH, wniosków i pomysłów rozwijających 

pracę w różnych dziedzinach, informacji o działalności i osiągnięciach KCh, relacji komend 

z zarządami oddziałów oraz relacji pomiędzy męskim i żeńskim harcerstwem.948 

W 1930r. przeprowadzone zostały dwie ankiety. Pierwsza dotyczyła patronów drużyn 

harcerskich.949 Pozyskano w ten sposób dane z 993 drużyn.950 Druga ankieta dotyczyła 

czytelnictwa wśród młodzieży harcerskiej w wieku od lat 12-18. Ankieta była obszerna, 

zawierała kilkanaście pytań, z których część miała wiele podpunktów.951 

W 1933r. opracowanie przez Wydział Programowy GKH-y programów sprawności 

i stopni, poprzedziło przeprowadzenie badań ankietowych wśród młodzieży harcerskiej 

w odpowiednim wieku oraz wśród instruktorów. Wnioski i pojawiające się problemy były 

dyskutowane na forum Komisji Programowej.952 

W tym roku przeprowadzana byłą również, przynajmniej w jednej chorągwi, ankieta 

przeznaczona dla drużynowych i opiekunek drużyn. Ankieta zawierała dość odważne pytania 

dotyczące trudnych i nieraz kontrowersyjnych problemów. Pytania te były, między innymi, 

następujące: 

 Jak często i w jakich wypadkach uskarżają się rodzice na zachowanie dziewcząt 

w domu? 

 Jaką harcerki mają opinię w szkole pod względem karności, uprzejmości, 

obowiązków, zaradności, zachowania pogody? 

 Czy harcerki oszukują nauczycieli? 

                                                 
945 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.17. 
946 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.45. 
947 „Harcmistrz”, styczeń 1929, nr 10, s.10. 
948 Tamże, s.12-13. 
949 „Harcmistrz”, kwiecień 1930, nr 4, s.40. 
950 A. Krzanowski, Postaci..., dz. cyt., s.116. 
951 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1930, nr 2, s.7. 
952 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.46. 
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 Czy w drużynie zdarzają się zatargi na tle przekonań politycznych? 

 Czy zdarzały się wykroczenia na tle seksualnym?953 

W 1935r. w OH-y z dużym rozmachem prowadzono studia nad zagadnieniem 

koedukacyjności gromad zuchowych. Zajmowano się tym problemem na specjalnych dwóch 

6-tygodniowych koloniach doświadczalnych oraz na specjalnej konferencji. Prace te były 

prowadzone w kontakcie z prof. Szumanem z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jak podano 

w sprawozdaniu „zebrano około 15 000 faktów, które po dodatkowych studiach, mających 

być przeprowadzonymi w roku 1936 – posłużą za podstawę do naukowego opracowania 

zagadnienia”.954 

Na Zlocie w Spale zostało przebadanych serią testów psychologicznych 1 000 osób. 

Badania miały być powtórzone w innych obozach – także nieharcerskich. Ich wyniki miały 

pozwolić na ocenę wartości harcerskiej metody wychowawczej w porównaniu z innymi 

metodami. Badania prowadził hm. dr Tadeusz Strumiłło w ramach Głównego Komisariatu 

Harców z pomocą ochotników – harcerzy – nauczycieli z różnych podobozów.955 

Nie pozostawał w tyle Wydział Zuchowy GKH-k, który w 1936r. zapoczątkował 

badanie wyników pracy gromad na wsi oraz sposobów realizowania sprawności 

zuchowych.956 Badano również w OH-k w terenie sprawę zdobywania sprawności 

przez dziewczęta, poziom drużynowych i ich przygotowanie oraz nastawienie do pracy.957 

Przeprowadzono również ankietę w sprawie terminologii i munduru starszoharcerskiego.958 

W roku 1937r. została przeprowadzona kolejna ankieta, tym razem wypełniana 

przez wiejskie harcerki-nauczycielki, dotycząca warunków powstawania gromady zuchowej 

w  środowisku wiejskim. Ankieta zawierała pytania związane z psychologią dziecka 

wiejskiego, jego zainteresowaniami, dostosowaniem programów do lokalnych warunków wsi, 

możliwościami współpracy z ludnością wiejską.959  

W 1938r. Wydział Zuchów GKH-y przeprowadził badania nad tym, które sprawności 

cieszą się największym i najmniejszym powodzeniem. „W wyniku tej ankiety okazało się, 

że nie ma wcale sprawności martwych. Dwie sprawności, którymi drużyny interesowały się 

najmniej (zielarz i woźnica) rozpatrzyła komisja sprawnościowa na dorocznej konferencji 

zuchowej i zaleciła poczynić dokładne obserwacje oraz drobne zmiany w regulaminie, celem 
                                                 

953 Wybór za autorką. Zob. D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.126-127. 
954 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.69. 
955 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 16 lipca 1935r., nr 6, s.47. 
956 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.73. 
957 Tamże, s.76. 
958 Tamże, s.77. 
959 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.83-85. 
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uczynienia z nich sprawności atrakcyjniejszych i łatwiejszych. Odrzucono ostatecznie 

projekty dwóch sprawności (husarza i piekarza), przyjęto do wypróbowania projekt 

sprawności rybaka.”960  W tym samym roku również Wydział Zagraniczny GKH-y rozesłał 

ankietę w sprawie kształcenia starszyzny, której odpowiedzi, jak można przeczytać  

w sprawozdaniu Wydziału „stały się cennym materiałem w dalszych pracach Wydziału 

w zakresie programowym”.961 

Interesowano się również zagadnieniami gospodarczymi. Sekcja Handlowa 

i Wytwórcza Komisji Finansowo-Gospodarczej NZHP opracowała „ankietę handlową 

w postaci kwestionariusza dla placówek handlowych i wytwórczych”. Nadesłane 

przez poszczególne ZO kwestionariusze miały pozwolić na wyciągnięcie wniosków 

w sprawie unormowania prac handlowych i wytwórczych ZHP.962 

Komitet Gospodarczy Wydziału Starszego Harcerstwa przygotował z kolei ankietę 

na temat pracy gospodarczej kręgów starszoharcerskich. Na ankietę otrzymano 

42 odpowiedzi. Ankieta, jak podano, wykazała stosunkowo duże zainteresowanie starszych 

harcerzy zagadnieniami gospodarczymi.963 

W 1938r. powołano do życia wyspecjalizowaną komórkę analityczną - Referat Studiów, 

który miał na celu „analizę życia Organizacji Harcerzy na podstawie zestawień 

statystycznych”. W tym celu przeliczano wielkości liczbowe ze sprawozdań NRH na stosunki 

procentowe, co dawało możliwość obiektywnego porównania ze sobą stanu różnych 

chorągwi. Wyniki tych działań wykorzystywano na rejonowych odprawach 

chorągwianych.964 

Oprócz pierwszych ilościowych badań ankietowych, również szybko zaczęto stosować 

w harcerstwie narzędzia służące do oceny, np. kursów instruktorskich w celu wdrożenia 

pożądanych zmian w przyszłych edycjach kursów. W 1919r. funkcjonował już na kursie 

Zwierzynieckim kwestionariusz oceny kursu, przygotowany dla uczestniczek przez Wydział 

Żeński Głównej Kwatery.965 

Także na męskich kursach instruktorskich wprowadzono innowacyjne metody wymiany 

informacji między kadrą a uczestnikami kursów. Przykładem takich metod są ankiety 

                                                 
960 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.122. 
961 Tamże, s.148. 
962 Tamże, s.32. 
963 Tamże, s.110. 
964 Tamże, s.120. 
965 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.13. 
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stosowane na letnich kursach nad Wigrami w 1926r., dające obszerny materiał, który mógł 

być opracowywany i wykorzystany w przyszłej działalności szkoleniowej.966 

Wydział Żeński GK, 1 marca 1920r., opracował kolejną ankietę w sprawie harcerstwa 

żeńskiego, w której padają w formie otwartej pytania dotyczące posiadania ideału 

wychowawczego kobiety, cech psychicznych, które należy rozwijać lub którym należy 

przeciwdziałać, roli harcerstwa w wychowaniu dziewcząt, ich aktualnych potrzeb, 

odpowiedniości celów, form pracy i metod wychowawczych do psychiki dziewcząt, 

wizerunku i roli harcerek w grupie rówieśniczej i w dorosłym życiu, stosowanej terminologii 

harcerskiej i propozycji ewentualnych zmian.967 

Czynności badawcze poprzedzały także rozszerzenie zaplecza sprzętowego dla drużyn 

żeglarskich. W 1933r. przeprowadzane zostały badania nad wyborem typu taniego jachtu 

przybrzeżnego, najlepiej nadającego się do szkolenia instruktorów w Harcerskim Ośrodku 

Morskim. Na podstawie wyników tych badań podjęta została decyzja o zamówieniu 

w Stoczni Fińskiej 10 jachtów przybrzeżnych typu „Wingboot”.968 Nadano im polską nazwę 

„Czajki” i wykorzystano do szkoleń żeglarskich w Jastarnii. Dzięki tej inwestycji rokrocznie 

przechodziło przeszkolenie żeglarskie na tych jachtach około 300 harcerzy.969 Badano 

również, w jaki sposób drużyny wodne miały zamiar zdobyć własne przystanie na harcerski 

sprzęt pływający.970 

W 1934r. została rozesłana przez GKH-k ankieta do drużyn żeńskich w sprawie 

działalności drużyn harcerskich na rzecz rodzin bezrobotnych. Ankieta zawierała 

szczegółowe pytania dotycząc drużyny, harcerek, rodzajów udzielonej pomocy, ilości 

i jakości dostarczonych rzeczy, ewentualnie wartości pieniężnej, aktywności harcerek, czasu 

poświęconego na pomoc bezrobotnym (w godzinach na każdą harcerkę), czasu trwania akcji, 

postawy harcerek wobec akcji itp. Na wszystkie pytania należało odpowiedzieć „szczegółowo 

i dokładnie według kolejności”.971  

Zestawienia danych otrzymanych z tych ankiet pokazują, że harcerki chętnie 

angażowały się w pomoc dla bezrobotnych rodzin, pracując nieraz na ich rzecz nawet po kilka 

godzin dziennie. Harcerki pomagały w nauce, organizowały zabawy, opiekowały się dziećmi, 

                                                 
966 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.189. 
967 AAN, AZHP, Ankieta w sprawie harcerstwa żeńskiego z 1 marca 1920r., sygn. 182, s.149. 
968 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.52. 
969 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.15-16. 
970 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.52. 
971 AAN, AZHP, Sprawozdanie z działalności drużyny w zakresie niesienia pomocy bezrobotnym,  

sygn. 2106, s.5. 
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pośredniczyły w poszukiwaniu pracy, reperowały odzież, dożywiały dzieci, pozyskiwały 

ubrania i obuwie, przybory szkolne itp.972 

Także w Spale w 1935r. miała miejsce specyficzna ewaluacja zlotowa, dotycząca 

„urządzeń publicznych na Zlocie”. Została ona zrealizowana w formie wywiadów 

przeprowadzonych przez drużynę drużynowych w dniu 20 lipca, przy udziale 218 druhen 

z 22 środowisk.973 

Sprawności zuchowe w OH-y w nowej edycji, znacznie różniły się od zagranicznych 

sprawności wilczęcych oraz od polskich sprawności harcerskich i były wówczas uznawane 

jako największa zdobycz ZHP w 1935r. Przed drukiem w ostatecznej redakcji, sprawności 

zuchowe były przez dwa lata wypróbowywane na wielu kursach oraz gromadach 

doświadczalnych, przedyskutowano je również na Ogólnopolskiej Konferencji Zuchowej.974 

Rozwój ruchu zuchowego był już wtedy tak duży, że ZHP zdecydował się powołać 

za zgodą Ministerstwa WRiOP w Mikołowie na Śląsku ośrodek eksperymentalny, w którym 

przeprowadzane były próby zastosowania metod zuchowych do nauczania szkolnego.975 

W szkole powszechnej w Mikołowie zorganizowano 4 klasy prowadzone metodyką zuchową. 

Nad eksperymentem czuwała Szkoła Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu, która także 

organizowała konferencje poświęcone sprawom metodyki zuchowej w nauczaniu 

szkolnym.976 Opracowywano sprawności szkolne. Poświęcono sprawom szkolnym dwie 

konferencje przygotowawcze oraz ogólnopolską konferencję w Mikołowie. Zajmowano się 

zagadnieniem pracy grupowej szóstek i zastępów. W związku z tym odbyła się konferencja 

grona nauczycielskiego i komisji doradczej. Eksperyment, który początkowo objął klasy 

w szkole powszechnej w Mikołowie, później był powtarzany w klasach szkoły ćwiczeń 

Państwowego Pedagogium w Katowicach. Nawiązano również kontakt z innymi 

eksperymentatorami w Polsce, sporządzono wykaz tych szkół, które próbowały wprowadzać 

metodyki zuchowe i harcerskie do szkoły.977 

Szkoła Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu była również nastawiona 

na prowadzenie prac badawczych „w dziale metodyki zuchowej oraz na odcinkach 

specjalnych (koedukacja, gromady zuchowe dla dzieci umysłowo upośledzonych)”.978 

                                                 
972 Tamże, s.1 i następne. 
973 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.69. 
974 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.69. 
975 Tamże, s.70. 
976 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.153. 
977 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.125. 
978 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.154. 
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W 1936r. starano się sprawdzić, jak funkcjonują nowe rozwiązania w dokumentacji 

wewnętrznej. Przeprowadzono w tym celu ankietę w sprawie książek administracyjnych 

drużyny. Pytano o to, czy książki pracy drużyny odpowiadają potrzebom drużyny, 

jakie zmiany należałoby wprowadzić w drugim wydaniu, proszono o inne uwagi.979 

W 1938r. w ramach Trzyletniego Wyścigu Pracy przeprowadzono ocenę pracy drużyn, 

która wykazała, że nie wszyscy hufcowi oceniają drużyny w ustalonych terminach a duży 

procent drużyn w ogóle nie jest oceniany. Wyniki pokazały również, że znacząca większość, 

bo 90% drużynowych, którzy pełnili funkcje od 1 września 1938r. odbyło próbę 

drużynowego.980 

Referat Kolonii GKH-y zapoczątkował także prace badawcze nad ośrodkami 

kolonijnymi. Przeprowadzono w związku z tym kilka wizytacji większych ośrodków 

kolonijnych. Na konferencji zuchowej odbyło się po raz pierwszy posiedzenie komisji 

kolonii.981  

W Organizacji Harcerek również sprawdzano, czy środki wychowawcze (stopnie, 

sprawności, życie obozowe itp.) są we właściwy sposób stosowane w drużynach. Zebrane 

materiały stanowiły podstawę do dalszych działań dla Wydziału Programowego i Wydziału 

Organizacyjnego.982 

Rozwój działalności badawczej w ZHP był nieunikniony ze względu na ciągle 

rozwijającą się, także pod względem liczebnym, organizację. Kierowanie nią wymagało 

obiektywnej analizy danych i weryfikowania różnych hipotez. Decyzje w coraz mniejszym 

stopniu mogły być decyzjami intuicyjnymi, gdyż przy kierowaniu tak dużymi strukturami 

coraz trudniej było samodzielnie podejmować decyzje trafne z punktu widzenia całej 

organizacji. Zapewne dlatego też S. Sedlaczek, pod koniec lat trzydziestych, proponował 

utworzenie wyspecjalizowanej i niezależnej komórki badawczej — „czynnikiem poważnej, 

beznamiętnej interwencji kierowniczej mógłby się stać jakiś instytut badawczo-doradczy, 

gdyby udało się go utworzyć na dostatecznie szerokich podstawach”.983 Planów tych 

nie udało się jednak przed wojną zrealizować. 

                                                 
979 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.41. 
980 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.115. 
981 Tamże, s.124.  
982 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.230. 
983 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.39-40. 
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7.3.2 Badania otoczenia organizacji 

ZHP prowadziło także badania otoczenia organizacji, w szczególności dotyczące 

młodzieży okresu międzywojennego, czego przykładem może być ankieta przeprowadzona 

w terenie zatytułowana „Czego poszukuje młodzież?”.984 

Nie ograniczano się jednak tylko do badania warunków krajowych ale poznawano 

też metody działania innych organizacji skautowych.  

W 1934r. opracowane przez GKH-y ankiety dotyczące starszego harcerstwa w innych 

krajach wysłano do Komisariatu Biura Międzynarodowego, a skautom duńskim przekazano 

do wypełnienia ankietę o harcerzach należących do YMCA.985 

W 1935r. grupa instruktorów udała się do Francji w celu studiowania metod pracy 

francuskich szkół instruktorskich, a jeden z harcmistrzów ukończył angielską szkołę 

instruktorską w Gillwell Park.986 Rok później kolejni instruktorzy wyjeżdżali do Francji, 

Łotwy, Niemiec i Szwajcarii, aby poznać metody pracy tamtejszych organizacji 

skautowych.987 W 1938r. Wydział Kształcenia Starszyzny poszukiwał nowych możliwości 

kształcenia kadry. Dlatego też kierownik Wydziału wyjeżdżał do trzech szkół instruktorskich 

w Anglii i Francji. Zapoznawano się też z czeskimi „leśnymi szkołami”. Wyniki tych prac 

podsumowano na konferencji chorągwianych kierowników wydziałów kształcenia 

starszyzny.988 

Wydział Obozów i Turystyki GKH-y zajmował się również studiami 

nad obozownictwem za granicą i podobną akcją prowadzoną w Polsce poza ZHP. Członkowie 

Wydziału uczestniczyli w zimowym obozie w Finlandii, a w typowym fińskim obozie stałym, 

uczestniczył cały zastęp z Polski. W kraju zapoznawano się z akcją obozową Organizacji 

Młodzieży Pracującej i Polskiej YMCA oraz pracami Centralnego Biura Wczasów w zakresie 

organizowania obozów i kolonii letnich. Obserwacje te były omawiane i wykorzystywane w 

ZHP.989 

Zbierano również informacje służące rozwojowi zaplecza sprzętowego dla działalności 

harcerskiej. Dział Morski Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich prowadził studia 

                                                 
984 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.49. 
985 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.68. 
986 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.99. 
987 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.152. 
988 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.107. 
989 Tamże, s.128. 
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nad warunkami budowy jachtów i większych żaglowców w stoczniach krajowych 

i zagranicznych.990 

Wymienione powyżej przykłady działań badawczo-analitycznych, podejmowanych 

przez ZHP, wydają się potwierdzać tezę, że władze harcerskie starały się, aby planowane 

działania organizacji odpowiadały na realne potrzeby młodzieży i społeczeństwa, jak również 

uwzględniały doświadczenia i wnioski z wcześniejszej aktywności organizacyjnej.  

7.4. Zarządzanie działalnością wydawniczą 

Rozwój działalności wydawniczej 

W 1922r. pojawiały się wydawnictwa krytyczne, takie jak Harcerstwo na martwy tropie 

i Harcerstwo oniemiałe, których autorem był A. Pawełek. Pierwsza pozycja zarzucała 

władzom ZHP brak inicjatywy, a druga – stwierdzała zanik piśmiennictwa harcerskiego.991 

Wskazywano w nich na brak książek harcerskich i podręczników, które by kumulowały 

podstawową wiedzę z zakresu programu i organizacji. Brak zainteresowania dostępnymi 

podręcznikami tłumaczono tym,  ze przykłady ćwiczeń w nich podawanych były mało realne 

i niedostosowane do możliwości drużyn, czy zastępów.992 

W 1921r. wydawano, ukazujące się 15-go dnia każdego miesiąca, „Wiadomości 

Urzędowe”, które zastąpiły wcześniejsze – wydawane od 1919r. – litografowane „Rozkazy 

i Okólniki Naczelnictwa ZHP”.993 Od stycznia 1924r. „Harcmistrz” był wydawany razem 

z „Wiadomościami Urzędowymi” jako miesięcznik (wcześniej jako kwartalnik), a jego 

finansowanie przejęła CKDH.994 W 1926r. przeprowadzono ankietę dotyczącą zmian 

w koncepcji „Harcmistrza”. Pytano: o najbardziej interesujące artykuły, najbardziej 

pożyteczne w pracy oraz o to jakiemu działowi poświęcić najwięcej uwagi, jakie nowe działy 

wprowadzić, co należy zmienić w formie (druk, format, papier, okładkę itp.), co zrobić 

dla większego rozpowszechnienia pisma.995 

W 1934r. HBW prowadziło szeroką akcję promocyjną literatury harcerskiej – 

umieszczało ogłoszenia w pismach harcerskich, rozsyłało ulotki reklamowe, organizowało 

tygodnie tanich książek.996 W tym też roku po raz pierwszy, największe czasopisma skautowe 

                                                 
990 Tamże, s.142. 
991 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.371. 
992 R. Kupper, dz. cyt., s.142. 
993 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.1. 
994 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1924, nr 1, s.2. 
995 „Harcmistrz”, listopad 1926, nr 11, s.97. 
996 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.10. 
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świata: amerykańskie „Boys Life” i francuskie „Scout”, zwróciły się do ZHP z propozycją 

wymiany swoich wydawnictw.997 

W 1935r. Dział Zarządów Okręgów i Kół Przyjaciół Harcerstwa postanowił opracować 

i wydać w HBW podręcznik dla KPH.998 W 1936r. w Organizacji Harcerek podjęto prace nad 

wznowieniem pisma starszoharcerskiego.999 

W celu pobudzenia autorek artykułów do pisania nowych tekstów, publikowane były 

w „Skrzydłach” wykazy liczby artykułów dostarczanych do redakcji pisma przez 

poszczególne chorągwie oraz Główną Kwaterę.1000 

Licznie pojawiały się okazyjne wydawnictwa tzw. jednodniówki. Także podczas dużych 

imprez – zlotów centralnych – wydawano specjalną prasę zlotową. Podczas Zlotu w Spale 

w 1935r. codziennie wychodziły „Wieści Zlotowe”, które kosztowały 5 groszy 

za egzemplarz.1001 

W związku z promocją czytelnictwa w ramach „wyścigu pracy” opracowana została 

instrukcja biblioteczna oraz wykaz ponad czterdziestu, zalecanych do każdej biblioteczki, 

książek harcerskich.1002 

W 1936r. wydano biuletyny poświęcone organizacji, programowi i metodom pracy 

z nową grupą metodyczną tzw. skautów. Wzmocniono pozycję pisma „Skaut” przez 

utworzenie pomocniczego komitetu redakcyjnego w Warszawie. Wprowadzono również 

w czasopiśmie „W Kręgu Wodzów” dodatek Zastępowy skautów. 1003 

Dział sprzedaży książek, oprócz rozprowadzania własnych wydawnictw prowadził 

także komis książek używanych, sprzedanych w latach 1936-37 w liczbie około 

6 500 egzemplarzy).1004 

Działała także wówczas Drużyna Korespondencyjna Zbieraczy Wydawnictw 

Harcerskich. Na łamach „Harcmistrza” i w korespondencji prywatnej, przekazywano sobie 

wiadomości o wydawnictwach i propozycjach wymiany, zakupienia i odsprzedaży książek 

o tematyce harcerskiej. Pomagano również uzupełnić bibliotekę NZHP. Apelowano: 

                                                 
997 Tamże, s.72. 
998 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.7. 
999 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.78. 
1000 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.19. 
1001 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”,  

Spała 19 lipca 1935r., nr 1 i następne. 
1002 J. Dąbrowski, W świetlicy..., dz. cyt., s.17. 
1003 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.114-115. 
1004 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.64. 
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„Dopomóżmy Bibliotece Naczelnictwa w uzupełnieniu jej księgozbioru i bibliografii 

skautowej i harcerskiej, którą powinna prowadzić”.1005 

Najważniejsze periodyki wydawane w 1934r., to: 

 „Harcerstwo” – czasopismo starszyzny harcerskiej  

(redakcja w Warszawie, administracja w Katowicach), 

 „W Kręgu Wodzów” – oficjalne czasopismo Głównej Kwatery Harcerzy  

(redakcja w Krakowie, administracja w Katowicach), 

 „Skrzydła” – oficjalne czasopismo Głównej Kwatery Harcerek  

(administracja i redakcja w Warszawie), 

 „Czuj Duch” – miesięcznik starszego harcerstwa  

(redakcja i administracja w Poznaniu), 

 „Na Tropie” – pismo młodzieży harcerskiej z dodatkami: zuchowym, żeglarskim. 

(administracja i redakcja w Katowicach), 

 „Skaut” – pismo młodzieży harcerskiej  

(administracja i redakcja we Lwowie), 

 „Harcerz” – pismo młodzieży harcerskiej  

(redakcja i administracja w Warszawie).1006 

W 1937r. Główne Kwatery po wzajemnym porozumieniu się ustalają zakres czasopism 

wydawanych przez ZHP, przyjmując zasadę, że każda grupa młodzieży ma swoje własne 

czasopismo: 

 zuchy – czasopismo „Zuch”; 

 harcerze – „Na Tropie”; 

 starsza młodzież – „Skaut”; 

 Harcerstwa Starsze – „Brzask”; 

 drużynowi – „W Kręgu Wodzów”; 

 starszyzna – „Harcerstwo”.1007 

Wydawane były także regionalne, lokalne i środowiskowe czasopisma harcerskie. 

Zarząd Okręgu Białostockiego wydawał np. własny miesięcznik pt. Harcerski Zew Kresowy 

w nakładzie 550 egzemplarzy. Pismo zostało jednak zawieszone we wrześniu 1938 z powodu 

braku funduszów.1008 

                                                 
1005 „Harcmistrz”, listopad 1926, nr 11, kronika 
1006 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1934, nr 8, s.45. 
1007 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.148. 
1008 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.315. 
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W 1938r., opierając się na podręczniku dla drużynowych w skautingu amerykańskim, 

opracowano list okólny z podaniem rozdziałów i tematów do podręcznika, który miał być 

dostosowanym  do potrzeb ZHP odpowiednikiem amerykańskiego. W odpowiedzi na listy 

wystosowane do 70 osób otrzymano – jak oceniono – „bardzo dobry materiał” 

od 30 autorów.1009 W tym samym roku Referat Drużyn Wiejskich złożył w GKH-y projekt 

książki dotyczącej pracy harcerstwa na wsi.1010 

Prenumerata 

W 1923r. NRH nałożyła obowiązek prenumerowania „Harcmistrza” na członków NRH, 

członków czynnych, na komendy i zarządy KPH oraz na Koła Starszego Harcerstwa.1011  

W marcu tego roku udało się obniżyć koszt „WU” dzięki firmom handlowym 

i przemysłowym, reklamującym się w „WU”.1012  

Od stycznia 1933r. „Wiadomości Urzędowe” były rozsyłane bezpłatnie do komend 

chorągwi, hufców i do zarejestrowanych drużyn na 6-miesięczyny okres próbny. 

„WU” rozsyłano wówczas do komend chorągwi, które miały obowiązek rozsyłać 

je do hufców i drużyn.1013  

Wszystkie komendy hufców i chorągwi miały obowiązek posiadać komplet wydanych 

rozkazów, „Wiadomości Urzędowych” oraz komplety czasopism „Harcmistrz”, „Ognisko”, 

„Czuj Duch”.1014 

Wszystkie drużynowe drużyn harcerek były zobowiązane prenumerować „Skrzydła”. 

Komendy hufców i samodzielne drużyny harcerek miały obowiązek prenumerować 

„Skrzydła” razem z „Wiadomościami Urzędowymi”.1015 

Zgodnie z uchwałą komisji żeńskiej XIII Walnego Zjazdu w roku 1934, prenumerata 

roczna „Skrzydeł” została zniżona do 5 złotych, natomiast obowiązek prenumerowania 

„Skrzydeł” został nałożony na wszystkie mianowane instruktorki oraz drużyny rejestrowane, 

zastępy próbne, zastępy drużynowych, gromady starszoharcerskie i zuchowe oraz drużyny 

przygotowawcze. Postanowiono, że jednostki organizacyjne wpłacać będą prenumeratę 

łącznie z rejestracją, instruktorki łącznie ze składką instruktorską.1016 

                                                 
1009 Tamże, s.117. 
1010 Tamże, s.118-119. 
1011 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.8. 
1012 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.1. 
1013 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1933, nr 1-2, s.2. 
1014 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.32 
1015 R. Kupper, dz. cyt., s.141. 
1016 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.20. 
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W latach 1937-1938w Organizacji Harcerzy nastąpił dwukrotny wzrost prenumeraty 

czasopism harcerskich.1017 

Nadzór nad wydawnictwami harcerskimi 

Początkowo literatura skautowa i harcerska pojawiała się na ziemiach polskich 

spontanicznie i samoistnie. Pierwsze informacje o udanym wpływie władz polskiego 

skautingu na działalność wydawniczą pojawiają się już w 1912r. Wówczas A. Małkowski, 

przystąpił, po powrocie z Anglii, do opracowania drugiego nakładu książki Scouting jako 

system wychowania młodzieży. Na skutek jednak „rozbieżności zdań członków Naczelnictwa 

co do początkowej części nowego opracowania” A. Małkowski zrezygnował z kolejnego 

wydania swego podręcznika.1018 

Wydawanie i rozpowszechnianie Statutu ZHP, regulaminów i oficjalnych instrukcji 

harcerskich, będących własnością ZHP jako całości, było dozwolone tylko za osobnym 

zezwoleniem NZHP.1019 

Na III Zjeździe Walnym delegaci jednogłośnie przyjęli uchwałę, w której Zjazd 

wypowiedział się przeciwko monopolistycznym działaniom władz harcerskich, krępujących 

inicjatywę zakładania przez harcerzy i harcerstwu sprzyjające osoby spółek handlowych 

i wydawniczych, takich jak: nakładanie przymusowych opłat na wydawnictwa harcerskie 

oraz opłat za używanie nazwy „harcerski”. Tym samym unieważnione zostały uchwały 

II Zjazdu w sprawie opodatkowania harcerskich spółek wydawniczych.1020 

Także już od 1923r. ukazujące się w obiegu książki o tematyce harcerskiej (choć 

nie tylko) były ocenianie przez dwóch recenzentów NZHP; książka mogła być uznana 

za: wydawnictwo polecone (przez NZHP), zalecone do użytku w określonym typie drużyn 

(np. męskich), dopuszczone do użytku lub zalecone do użytku instruktorów bądź do użytku 

w ZHP. Ocena recenzentów była dodatkowo zatwierdzana przez Naczelnictwo. „Każdą ocenę 

komunikuje się na piśmie przedstawiającemu książkę (ocenę ujemną z motywacjami), 

a następnie ogłasza się w rozkazie NZHP. Od oceny nie ma odwołania”.1021 

Egzemplarze wszystkich wydawanych czasopism harcerskich musiały być 

obowiązkowo przesyłane również do NZHP, które w wypadku stwierdzenia 

nieprawidłowości publikowanych treści, potrafiło ingerować w rozwój pisma i nawet 

                                                 
1017 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.83-84. 
1018 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.37. 
1019 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.135. 
1020 AAN, AZHP, Wnioski na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.94-95. 
1021 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1923, nr 3, s.3. 
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doprowadzić do zaprzestania jego wydawania.1022 Podobne regulacje stosowane były również 

lokalnie, np. Zarząd Oddziału Wielkopolskiego, w którym przewodniczącym był gen. 

J. Haller, w 1931 roku zastrzegł sobie „koordynację wszelkich wypowiedzi prasowych”.1023 

Na XII Zjeździe Walnym w Warszawie w 1932r. zdecydowano się uzależnić 

wydawanie pism i innych wydawnictw harcerskich od zgody Naczelnictwa ZHP, która 

„w trosce o należyty poziom i rozwój pism harcerskich winno oceniać je z punktu widzenia 

ich przydatności dla harcerstwa”.1024 Tak też się stało w przypadku „Strażnicy Harcerskiej” 

w 1933r., kiedy to NRH w swojej uchwale uznała „Strażnicę” za pismo „szkodliwe dla ZHP” 

i zakazała jego kolportażu. Uchwałę podjęto jednomyślnie przy 2 głosach wstrzymujących 

się.1025 Oznaczało to, że czasopisma harcerskie nie mogły powstawać, ani istnieć bez zgody 

Naczelnictwa ZHP.1026 

W 1938r. Wydział Organizacyjny GKH-y ocenił i zalecił do użytku służbowego książki 

dotyczące: krótkofalarstwa, życia obozowego, gier i ćwiczeń terenowych, zuchów, wędrówek 

górskich i zastępów harcerskich, Oceny były dokonywane przeważnie w rękopisach 

i wówczas autorzy mieli możność porozumieć się z GKH-y w celu uzgodnienia i naniesienia 

poprawek do tekstów.1027 

Sprawy wydawnicze na konferencjach i zjazdach 

Dział Wydawnictw i Dział Propagandy NZHP zwołały w grudniu 1925r. konferencję 

redaktorów.1028 Na sformułowany tam wniosek, konferencja starszyzny, która odbyła się 

w Łodzi w grudniu 1926r. przyjęła następującą uchwałę: „Wydawanie szeregu pism 

harcerskich małych, uważa Konferencja za życie ponad stan organizacji i dlatego wyraża 

opinię, że ograniczenie liczby tych pism i skonsolidowanie piór harcerskich w organach 

wspólnych jest rzeczą konieczną. [...] wyraża opinię, że wszystkie pozostałe pisma 

porozumieją się z najbliższym organem uznanym przez Naczelnictwo, który obejmie ich 

służbę i zlikwidują się”.1029 

Uchwała ta była po myśli opinii GKM, w której stwierdzano również, że „należy dążyć 

do stworzenia: 1) jednego centralnego organu ZNZHP pisma starszyzny i starszego 

harcerstwa, 2) jednego centralnego organu z działami, ewentualnie dodatkami, 

                                                 
1022 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1933, nr 4, s.7. 
1023 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.36. 
1024 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.241. 
1025 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1933, nr 4, s.7. 
1026 AAN, AZHP, XII  Zjazd Walny w Warszawie 1-3 kwietnia 1932r. Protokoł. Wnioski, sygn. 324, s.32. 
1027 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.101. 
1028 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.69. 
1029 „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.3. 
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dla poszczególnych rodzajów drużyn [...] Wtedy należałoby złączyć wszystkie obecnie 

wychodzące pisma w powyższe centralne [...]”.1030 

W 1925r. na II Zjeździe Starszego Harcerstwa w Warszawie opowiedziano się 

za stworzeniem specjalnego pisma Starszego Harcerstwa.1031 

Na Zlocie w Spale zorganizowana została międzynarodowa konferencja prasy 

skautowej 60 przedstawicieli kilkunastu czasopism skautowych. Pierwszy referat 

zatytułowany był: Jak podejść przez pismo skautowe do młodzieży.1032 

W listopadzie 1937r. odbyła się konferencja redaktorów czasopism harcerskich 

zorganizowana przez HBW „Na Tropie”, w porozumieniu z Naczelniczką Harcerek 

i Naczelnikiem Harcerzy oraz Działem Prasy i Propagandy Naczelnictwa ZHP. Konferencja 

poświęcona była sprawom realizacji przez czasopisma wytycznych programowych Głównych 

Kwater i założeniom programowym poszczególnych redakcji. W wyniku dyskusji 

nad podziałem zadań między czasopisma, problematykę starszoharcerską zdecydowano 

powierzyć redakcji pisma harcerskiego „Skaut”, które stało się odtąd oficjalnym organem 

starszej młodzieży.1033 

Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie” 

HBW powstało w 1932r. po zlikwidowaniu deficytowego Działu Wydawnictw 

przy Naczelnictwie ZHP i po gruntownej reorganizacji, zmieniającej zasadniczo 

jej charakter.1034 W 1936r. bilans działalności HBW za trzyletni okres stanowiły 42 pozycje 

wydawnicze. HBW pracowało bez kapitału zakładowego, a finansowane było przez CKDH. 

HBW nie posiadało specjalnego aparatu administracyjnego.1035 

W czerwcu 1934r. zostało zarejestrowane w Katowicach stowarzyszenie 

„Na Tropie”.1036 W 1937r. stowarzyszenie to podjęło decyzję o samorozwiązaniu 

i przekazaniu swego majątku Naczelnictwu ZHP. NZHP po rozpatrzeniu wniosków podjęło 

wraz ze specjalnie do tego celu powołaną Komisją Wydawniczą kolejną decyzję i w tym 

samym roku została powołana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą 

Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie” Spółka z o.o. Członkowie Rady Nadzorczej 

oraz Zarządu Spółki pracowali nadal społecznie, natomiast biuro zatrudniało 6 stałych 

                                                 
1030 Tamże. 
1031 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.182. 
1032 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 16 lipca 1935r., nr 6, s.47. 
1033 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.314. 
1034 Tamże, s.281-282. 
1035 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.33. 
1036 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.281. 



 635

pracowników.1037 Właścicielem spółki z wyjątkiem jednego udziału było NZHP.1038 Kapitał 

początkowy spółki stanowił majątek rozwiązanego stowarzyszenia i byłego HBW.1039 

Dużą wagę HBW przywiązywało do strony graficznej wydawanych pozycji. Dlatego 

też ściśle współpracowało z zespołem plastyków – harcerzy. HBW promowało swoje 

wydawnictwa zarówno wewnątrz organizacji, jak i na rynku zewnętrznym.1040 

HBW „Na Tropie” Sp. z o.o. wydawało wszystkie oficjalne czasopisma ZHP, a jego 

nakładem ukazała się również, w drugiej połowie lat trzydziestych, większość książek 

harcerskich.1041 W okresie od 1 września do 31 grudnia 1937r. Spółka sprzedała ogółem 6 445 

tomów książek.1042 

 

 

                                                 
1037 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.59. 
1038 Tamże, s.31. 
1039 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1938, nr 2, s.26. 
1040 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.9. 
1041 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.281. 
1042 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1938, nr 2, s.27. 



 Finanse i baza materialna  
Pierwsze lata gospodarki finansowej w ZHP były utrudnione nie tylko z powodu złego 

stanu gospodarki, ale także często z powodu mentalności części instruktorów harcerskich. 

Ich bierne postawy, wobec konieczności zapewniania podstaw materialnych do działalności 

harcerskiej, nie służy rozwojowi organizacji – stając się często barierą trudną do pokonania 

przez bardziej świadomych liderów ruchu harcerskiego. Nie wszyscy rozumieli wówczas, 

że ZHP chociaż jest organizacją wychowawczą – a nie komercyjnym przedsiębiorstwem, 

to jeśli chce zwiększyć zasięg i zakres swojego działania – musi oprzeć zarządzanie 

na solidnej i rzetelnej gospodarce majątkowej, systematycznie i konsekwentnie 

powiększającej zaplecze materialne działań programowo-wychowawczych. 

Widoczne jest to, między innymi, w biogramie pierwszej Komendantki Chorągwi Żeńskiej 

na Śląsku – Wandy Jordan-Łowińskiej: „Pierwszej śląskiej komendantce przypadła 

odpowiedzialna, ważna i trudna praca. Przede wszystkim prowadzi intensywne działanie 

nad umocnieniem pozycji harcerstwa śląskiego, przez zdobycie realnych podstaw 

gospodarczych i materialnych dla prawidłowego funkcjonowania organizacji. Były to sprawy 

niedoceniane przez niektóre instruktorki, z którymi nie mogła znaleźć wspólnego języka.”1 

Problem ten był aktualny przez cały okres międzywojenny, bo jeszcze w 1938r. wiele prac 

napotkało na trudności z powodu braku ludzi lub braku środków materialnych. Dział 

Skarbowy Naczelnictwa nie był przy tym w stanie zaspokoić wszystkich wzrastających 

potrzeb Związku. Dlatego też stworzył pod koniec 1938r. dwa fundusze: Żelazny 

i Gospodarczy oraz powołał Komisję Gospodarczą, która rozpoczęła prace nad zwiększeniem 

finansowej samodzielności, zdobywaniem funduszów a zarazem pogłębieniem wychowania 

gospodarczego.2 

Gospodarka majątkowa ZHP była często poddawana wewnątrzzwiązkowej krytyce. 

W 1924r. jeden podharcmistrz i dwóch przodowników z Męskiej Chorągwi Lwowskiej 

zgłosiło wystąpienie z ZHP, przedstawiając uzasadnienie tego kroku w liście wydrukowanym 

w „Harcmistrzu” w cyklu Głosy i echa:  

„Nie zgadzamy się z obecnym kierunkiem panującym w ZHP i nie możemy nawet pośrednio 

przyjmować odpowiedzialności za pracę tegoż. [...] Brak jakiegokolwiek oparcia 

materialnego spowodował zbyt intensywne i wyłączne staranie się drużyn o zdobycie 

                                                 
1 Biogramy komendantek chorągwi żeńskiej. Wanda Jordan-Łowińska [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. 

Rozwój i działalność harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.258. 
2 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.86. 
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środków pieniężnych, a właściwą pracę wychowania młodzieży odsuwa na dalszy plan 

lub często wyklucza ją zupełnie. Wyższe władze harcerskie pogarszają ten stan przez 

pobieranie najrozmaitszych danin, pogłównego i in., np. pieniądze zebrane w czasie tygodnia 

harcerskiego poszły do Warszawy na pokrycie niedoboru NZHP. [...] Celem utrzymania biur 

stworzył się pewnego rodzaju typ harcerzy płatnych, a zdaje się, że to na poziom ideowy całej 

organizacji nie wpływa dodatnio.”3 

List lwowskich instruktorów wywołał burzliwą dyskusję w „Harcmistrzu”. W odpowiedzi 

pisano wówczas: „czy ta troska o zdobycie środków pieniężnych nie może być czynnikiem 

wychowawczym? Skoro stajemy na stanowisku, że H[harcerstwo] ma przygotować młodzież 

do życia, które ją czeka – to czy nie słusznym i wskazanym będzie, aby już teraz, za młodu, 

umieli się harcerze zakrzątnąć około wspólnego dobra, jakim jest  zasobność kasy drużyny? 

[...] niezmierną korzyścią jest to, że młodzież nie przyzwyczaja się do żebrania i jałmużny 

i uczy się nie oglądać w życiu na pomoc z zewnątrz [...] Zajmowanie się sprawami skarbu 

drużyny daje jeszcze sposobność do nauczenia się elementarnych zasad rachunkowości 

i księgowości. Bardzo wielu dorosłych Polaków nie ma pojęcia o tym, jak rachunki 

prowadzić [...]”.4 

Krytyka gospodarki finansowej nasiliła się szczególnie w latach 1925-1926, kiedy 

ścierały się ze sobą w łonie organizacji różne grupy instruktorów, mające nieco odmienne 

wizje działania ZHP. Odnosząc się do tej sytuacji Dział Skarbowy Naczelnictwa ZHP, 

broniąc się przez zarzutami, pisał: 

 „Gospodarka lat ubiegłych była zaatakowaną już na Radzie Naczelnej poprzedzającej 

ostatni Zjazd Walny przez druha Pelczarskiego, jako przedstawiciela tzw. opozycji, całym 

referatem i cyfrowymi zestawieniami. Wywody druha Pelczarskiego okazały się zupełnie 

bezpodstawne, co stwierdziła Komisja Rewizyjna, wybrana przez Zjazd Walny. Dziś tarcia 

ugrupowań w Związku nie tylko nie zmalały, ale się spotęgowały i znowuż, nawet bez wiedzy 

może wszystkich członków Komisji Skarbowej, do walki tych ugrupowań usiłuje się użyć 

nawet bezpodstawne zarzuty natury finansowej, jako najtrudniejsze do rozumowego 

wyjaśnienia na każdym zebraniu bez przedłożenia ksiąg i materiałów buchalteryjnych. 

Wszelka praca, każdy plan finansowy, inicjatywa, muszą zanikać w podobnej 

atmosferze, której cechą jest przede wszystkim krytyka nierzeczowa i bezpodstawne zarzuty 

bez przeciwstawionego planu i pracy. 

                                                 
3 „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
4 „Harcmistrz”, kwiecień 1924, nr 4, s.41. 
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Konieczność krytyki, Dział Skarbowy uznaje i nie oponując przeciwko wyborowi 

do Komisji Skarbowej tych ludzi, którzy jeszcze przed Zjazdem Walnym ostatnim dali się 

poznać Działowi Skarbowemu, jako jednostki najbardziej opozycyjne do Władz Związku 

ustosunkowane. [...] Dział Skarbowy dał dowód, że krytyki tej nie chce unikać. A że krytyka 

ta nie była twórczą – widzimy. [...]”5 

 „Musimy jednak stwierdzić, że pewne niezdecydowanie, brak jasnego i określonego 

planu tej gospodarki uzgodnionego ze wszystkimi czynnikami organizacyjnymi, a może też 

i sposób pracy przyjęty u nas w organizacji, a następnie rozłożenie odpowiedzialności 

za wyniki tej gospodarki na kilka czynników organizacyjnych, nie wpłynęły dodatnio 

na pracę w Dziale Skarbowym. Musimy z góry stwierdzić, że nie wszystko co było można, 

zostało zrobione.”6 

Chęć uzdrowienia gospodarki finansowej cechowała wielu instruktorów — także 

członków władz naczelnych; jednak nawet oni nie zawsze byli w stanie skutecznie 

nadzorować gospodarkę majątkową ZHP, czego przykładem może być złożenie mandatów 

19 lutego1927r. przez czterech członków powołanej przez NZHP w 1926r. Komisji 

Skarbowej,7 którzy uzasadniali to „słabą egzekutywą skarbową władz naczelnych, 

przejawiającą się w niewyciąganiu konsekwencji, jak najdalej idących, w stosunku do ogniw 

organizacyjnych, nie spełniających swych obowiązków w zakresie skarbowym.”8 

Na Zjeździe Walnym w 1926r. pojawiły się dwa teksty uchwał bezpośrednio 

dotyczących gospodarki majątkiem ZHP. W pierwszym czytamy: „Zjazd poleca 

przeprowadzenie [...] szczegółowej rejestracji obiektów majątku ruchomego i nieruchomego 

przekazanego na własność ZHP lub poszczególnym jego ogniwom przez osoby prywatne, 

instytucje społeczne oraz urzędy państwowe. Użytkowanie tego majątku musi podlegać 

kontroli władz naczelnych ZHP, zaś dochody z niego uzyskiwane mogą być używane jedynie 

na cele wskazane przez ofiarodawców”.9 

Drugi tekst uchwały dotyczy wniosku o redukcję zbędnych wydatków przez władze naczelne: 

— „Zjazd Walny wzywa naczelne władze ZHP, aby z uwagi na przesilenie finansowe 

                                                 
5 AAN, AZHP, Materiały krytyczne dot. działalności Naczelnictwa w latach 1925-1926, sygn. 791, s.114. 
6 Tamże s.120. 
7 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.3. 
8 AAN, AZHP, Materiały krytyczne dot. działalności Naczelnictwa w latach 1925-1926, sygn. 791, s.126. 
9 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie  

10-11 kwietnia 1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.77. 
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i nakazaną oszczędność ograniczyły wydatki przez uproszczenie zbyt rozwiniętej biurokracji 

i formalistyki”.10 

W 1927r. na VII Zjeździe Walnym przyjęto uchwałę następującej treści: „W celu 

postawienia finansów ZHP na trwałych podstawach i oparcia gospodarki Związku 

na budżetach bezdeficytowych, Zjazd Walny stwierdza konieczność udzielenia pomocy 

Naczelnictwu ZHP w wysokości minimum 50 000 zł przez organizację: ustanawia się 

jednorazowa daninę harcerską płaconą przez członków czynnych, starszych harcerzy, drużyny 

harcerskie, KPH”.11 Oznaczało to więc kolejne obciążenie finansowe członków ZHP, 

ale dawało nadzieję na ustabilizowanie sytuacji ekonomicznej organizacji. 

Od czasu uchwalenia nowego statutu na Nadzwyczajnym Zjeździe w 1930r. 

Organizacja Harcerek umacniała swoją samodzielność finansową i gospodarczą. Działo się 

tak do 1936r. tj., do momentu utworzenia jednego wspólnego Wydziału Finansowo-

Gospodarczego przy Naczelnictwie ZHP. W swoim sprawozdaniu Główna Kwatera Harcerek 

przyznaje, że „nie szło to po linii programowej GKH-k, stojącej na gruncie doświadczenia 

wielu lat, które wykazało, że samodzielność finansowa organizacji żeńskiej daje bardzo dobre 

wyniki. Przed sześciu laty zostało przeprowadzone usamodzielnienie finansowe, wskutek 

czego okazało się przez ten czas, że wyzwoliły się siły własne organizacji i działały 

nieustannie. Zwiększyła się wypłacalność drużyn i chorągwi na odcinku opłat 

organizacyjnych; wzrastało poszanowanie majątku własnego, zaczęło się – i wzrasta wciąż – 

zainteresowanie sprawami gospodarczymi, jako podstawą niezależnego bytu. Budziły się 

i rosły siły własne tej młodzieży, która niedługo już stanie w społeczeństwo jako dojrzały 

czynnik życia zbiorowego. Jednak ze względu na dobro Harcerstwa GKH-k zgodziła się 

na przeprowadzenie próby wspólnoty gospodarczej.”12 

W latach trzydziestych majątek ZHP systematycznie wzrastał, tworzono różnorodne 

rozwiązania systemowe, zakładano fundusze celowe itp. – organizacja wypracowywała 

konsekwentnie stabilne podstawy materialne działań wychowawczych. W 1938r. wyceniony 

majątek ZHP wyniósł 777 586 zł (razem z szacunkową wartością placówek w Górkach 

Wielkich – 122 923 zł i Domu Harcerstwa w Warszawie – 345 510 zł). Nie poddano wycenie 

28 innych nieruchomości oraz trzech jednostek morskich.13 

                                                 
10 Tamże. 
11 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1927, nr 6, s.25. 
12 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.90. 
13 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.33. 
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W ciągu całego dwudziestolecia ZHP starało się również aktywnie reagować 

na problemy finansowe państwa i uczulać na nie młodzież harcerską, co było częścią 

wychowania gospodarczego w ZHP. Przejawiało się to wykupywaniem akcji Banku 

Polskiego przez jednostki harcerskie w 1924r.,14 wstrzymaniem – rozkazem NZHP 

L.18 z 2 czerwca 1925r. – wszelkich wycieczek zagranicznych, apelowano również 

do powstrzymywania się od kupowania wyrobów i produktów zagranicznych. Działania 

te miały na celu obronę zagrożonej wartości polskiej złotówki.15 W 1933r. władze naczelne 

sugerowały komendeom chorągwi i silniejszym finansowo środowiskom lokalnym 

o subskrybowanie pożyczki narodowej na pokrycie deficytu budżetowego.16 

Rozkazem Naczelnictwa ZHP L.14 z 20 grudnia 1938r. ogłoszony został regulamin 

Komisji Finansowo-Gospodarczej ZHP, zatwierdzony przez NZHP jeszcze w lutym 1938r. 

Powołana Komisja była rozbudowaną komórką władz naczelnych, zajmująca się 

kompleksową obsługą spraw finansowych i gospodarczych ZHP. Do jej kompetencji należały 

„wszystkie sprawy budżetowe, rachunkowe, kasowe, handlowe i wytwórczości oraz wszelkie 

inne, dotyczące gospodarki materiałowej i finansowej ZHP”.17 

Komisja miała składać się z 4 sekcji i posiadać w swym łonie następujących fachowców:  

„Sekcja 1. budżetowo-rachunkowa: 

a) specjalistę do spraw preliminowania  i wykonywania budżetu oraz osobę 

dostarczającą Komisji wiadomości o potrzebach terenu; 

b) specjalistę do spraw rachunkowo-kasowych. 

Sekcja 2. gospodarcza: 

a) specjalistę do spraw administracji nieruchomościami; 

b) prawnika do spraw nieruchomości; 

c) specjalistę do spraw gospodarczo-inwentarzowych. 

Sekcja 3. handlowa: 

a) specjalistę do spraw organizowania jednostek handlowych; 

b) prawnika do opiniowania projektów organizacyjnych i umów; 

c) doświadczonych handlowców do czuwania nad istniejącymi i powstającymi 

jednostkami; 

d) delegatów Głównych Kwater. 

                                                 
14 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1924, nr 5, s.43. 
15 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1925, nr 7, s.27. 
16 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień 1933, nr 8, s.141. 
17 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1938, nr 10, s.191. 



 641

Sekcja 4. placówek wytwórczych: 

a) specjalistę do spraw organizowania wytwórczości harcerskiej; 

b) prawnika do opiniowania projektów organizacyjnych i umów; 

c) specjalistów do poszczególnych rodzajów wytwórczości.”18 

1. Finanse organizacji 

1.1. Budżety ZHP na różnych szczeblach struktury  

Budżety centralne 

Gospodarka finansowa ZHP na centralnym szczeblu struktury opierała się o wspólną 

księgowość Naczelnictwa ZHP oraz Głównych Kwater – Męskiej i Żeńskiej (Harcerzy 

i Harcerek). W latach 1920 – 1923 rozliczenia w ZHP dokonywane były w obowiązującej 

wówczas walucie, tj. markach polskich. Od 1924r., po reformie walutowej Grabskiego 

rozliczenia były już dokonywane w złotych polskich. 

Największym budżetem naczelne władze ZHP dysponowały tuż przed II wojną 

światową. W 1938r. budżet władz naczelnych osiągnął wpływy 666 009 zł przy wydatkach 

równych 616 413 zł. Ogólne wpływy, wraz z budżetem Działu Zagranicznego NZHP, w tym 

roku sprawozdawczym wyniosły 1 268 199 zł, przy poniesionych wydatkach w kwocie 

1 177 474 zł.19 Nadwyżka – najwyższa w przedwojennej historii ZHP wyniosła 90 726 zł.  
 

                                                 
18 Tamże. 
19 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, dz. cyt., s.32. 
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Tabela 26. Wpływy i wydatki szczebla centralnego ZHP w latach 1920-1926. 
 

Rok 
sprawozdawczy Waluta Wpływy Wydatki 

Nadwyżka finansowa / 
niedobór (wpływy - 

wydatki)

Liczebność 
ZHP

Wydatki w przeliczeniu 
na jednego członka 

ZHP
1920 marka polska 6 986 116 640 -109 654 21 000 5,6
1921 marka polska 4 353 991 4 743 092 -389 101 31 317 151,5
1922 marka polska 9 816 900 3 477 076 6 339 824 31 785 109,4
1923 marka polska 1 118 096 681 758 767 895 359 328 786 25 274 30 021,7
1924 złoty polski 21 296 26 805 -5 509 26 433 1,0
1925 złoty polski 79 974 51 983 27 991 26 433 2,0
1926 złoty polski 109 461 101 982 7 479 27 340 3,7
1927 złoty polski 109 152 97 072 12 080 29 272 3,3
1928 złoty polski 225 024 213 210 11 814 38 731 5,5
1929 złoty polski 129 040 136 847 -7 807 41 480 3,3
1930 złoty polski 147 820 168 281 -20 461 42 094 4,0
1931 złoty polski 144 254 119 018 25 236 44 569 2,7
1932 złoty polski 260 236 248 125 12 111 92 933 2,7
1933 złoty polski 282 436 242 067 40 369 135 904 1,8
1934 złoty polski 309 810 306 002 3 808 163 072 1,9
1935 złoty polski 415 219 388 024 27 195 165 900 2,3
1936 złoty polski 505 909 499 696 6 213 172 997 2,9
1937 złoty polski 792 882 789 519 3 363 190 268 4,1
1938 złoty polski 1 268 200 1 177 474 90 726 205 831 5,7  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1920-1939 (oprac. własne).  

 
Analizując wysokość rocznych budżetów ZHP widać ich zauważalny i systematyczny 

wzrost. Może to sugerować, że wzrost liczby członków ZHP był wynikiem zwiększania się 

nakładów finansowych na działania harcerskie na szczeblu centralnym organizacji.  

Wysokość wpływów i wydatków oraz liczby członków organizacji w poszczególnych latach 

zaprezentowane są na wykresie poniżej. Widać na nim jednak, że powyższa teza nie znajduje 

potwierdzenia, a związek przyczynowo-skutkowy wydaje się być całkiem odwrotny.  

W latach 1932 – 1934 znacząco wzrasta liczba członków ZHP; jednak tego zjawiska 

nie poprzedza, ani mu nie towarzyszy – w porównywalnym stopniu wzrost nakładów 

finansowych. Budżety roczne naczelnych władz również rosną, ale można zauważyć, 

że są raczej konsekwencją wzrostu liczebnościowego ZHP, a nie jego przyczyną. Innymi 

słowy, w przypadku budżetów centralnego szczebla struktury organizacyjnej, najpierw 

wzrastała liczba członków organizacji, a dopiero później pozyskiwano dodatkowe źródła 

finansowania i zwiększano wydatki na działalność harcerską. Nie można natomiast 

stwierdzić, że zwiększane wydatki na szczeblu centralnym w jednym roku powodowały 

rozwój liczebnościowy organizacji w latach kolejnych. 
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Wykres 7. Wpływy i wydatki szczebla centralnego ZHP a rozwój liczebny w latach 1924-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1939 (oprac. własne).  

 

Część placówek harcerskich podlegała bezpośrednio władzom naczelnym ZHP 

i jednocześnie prowadziła własną, wydzieloną księgowość. W 1935r. księgowość, a także 

sposób bilansowania nie były jeszcze ujednolicone; prowadzono je odmiennie od zasad 

przyjętych w Dziale Skarbowym NZHP.20 Tak funkcjonowały następujące placówki: 

 CKDH, 

 Harcerska Szkoła Instruktorska na Buczu, 

 Gospodarstwo rolne Ośrodka Harcerskiego w Górkach Wielkich, 

 Szkoła Instruktorska w Górkach Wielkich, 

 Harcerskie Warsztaty Wyrobów Brezentowych GKH-k, 

 Gospoda GKH-k, 

 Harcerskie Schronisko Turystyczne na Głodówce, 

 HBW „Na Tropie”.21 

W sprawozdaniach finansowych za pierwsze dwa lata formalnej działalności ZHP 

wykazywane były straty. Niedobory finansowe pojawiły się w okresie międzywojennym 

                                                 
20 Np. księgi buchalteryjne i kontrole towarów CKDH prowadzone były według zasad księgowości podwójnej 

systemu włoskiego. Zob. AAN, AZHP, Protokół komisji powołanej przez NZHP do wydania opinii 
o gospodarce CKDH w roku 1925, sygn. 791, s.88. 

21 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.57. 
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jeszcze trzykrotnie w rocznych sprawozdaniach władz centralnych ZHP, tj. w latach 1924, 

1929 i 1930. Porównanie kolejnych budżetów nastręcza duże trudności ze względu 

na różnorodne stopy inflacyjne w okresie II RP. Jednak warto zauważyć, że w okresie 

nasilającej się inflacji, ZHP nie tylko nie wykazywał strat, ale nawet wypracowywał 

nadwyżki budżetowe (w latach 1922 i 1923). Świadczy to o szczególnie skrupulatnym 

i oszczędnym w tym okresie planowaniu wpływów i wydatków na szczeblu centralnym.22 

Nie uchroniło to jednak organizacji od kryzysu finansowego w 1924r., kiedy to zdecydowano 

się nawet na wyprzedaż części majątku Centralnej Komisji Dostaw Harcerskich w celu 

pokrycia części zobowiązań finansowych.23 

Brak stałych źródeł finansowania i znacznie mniejsze niż w poprzednim roku dotacje 

państwowe spowodowały, że rok 1925 NZHP rozpoczynało z długiem zaciągniętym 

na pokrycie kosztów funkcjonowania władz centralnych. Winą za taki stan rzeczy NZHP 

obarczało ZO i ich opieszałość w wywiązywaniu się z obowiązków finansowania szczebla 

centralnego, zapowiadając przy tym, że „dług zaciągnięty przez Związek na potrzeby 

Związku musi być pokryty i to przez tych, co nie spełniając swych zobowiązań wywołali 

potrzebę jego zaciągnięcia”.24 

Kolejne zadłużenia, z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych, władz naczelnych Związku 

były systematycznie spłacane w kolejnych latach. W 1930r. niedobór finansowy wynosił 

ponad 20 000 zł. W 1931r. zadłużenie Związku wynosiło 14 000 zł, ale w styczniu 1932r. 

zmniejszyło się już do 6 000 zł.25 

W 1936r. stan finansowy Naczelnictwa i Głównych Kwater był ponownie dość ciężki 

ze względu na deficyt spowodowany finansowaniem Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa 

w Spale. Dodatkowo przekroczono wtedy kredyt na komorne, światło i opał – w związku 

z wymówieniem ZHP z dniem 1 października 1936r. bezpłatnego lokalu biurowego przez 

Państwowy Urząd WFiPW.26 Powstały w ten sposób deficyt, jak i zadłużenia z lat 

poprzednich (Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie z tytułu spłaty pożyczki 

hipotecznej domu w Płocku, Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział we Lwowie z tytułu 

spłaty „Tlenu”, były Zakład Ubezpieczeń Pracowników Umysłowych) były spłacane 

                                                 
22 Stosowano wtedy punktowy równoważnik złotowy, uwzględniających dużą inflację. 
23 J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.67. 
24 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.42. 
25 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.2. 
26 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.37. 



 645

sukcesywnie przez Naczelnictwo ZHP.27 W celu redukcji kosztów przeniesiono cześć etatów 

z GK do Naczelnictwa.28 

W sumie na 19 rocznych sprawozdań finansowych, 5 wykazuje niedobory finansowe. 

Inne 5 sprawozdań informuje o powstaniu nadwyżek finansowych w kwocie przekraczającej 

20 000zł. Niekiedy nadwyżki inwestowano, np. w papiery wartościowe.   

W 1934r. w posiadaniu ZHP znalazły się następujące papiery wartościowe: 

 6% Obligacji Pożyczki Narodowej, 

 5% Obligacji Państwowej Pożyczki Konwersyjnej, 

 7% Obligacji Pożyczki Dolnośląskiej, 

 4% Obligacji Państwowej Premiowej Pożyczki Dolarowej.29 

W 1935r. portfel papierów wartościowych uległ zwiększeniu, ze względu 

na „subskrybowanie przez NZHP 3% Premiowej Pożyczki Inwestycyjnej o nominalnej 

wartości 1 000 zł”.30 Z tego 500 zł stanowiły inwestycje GK Harcerzy.31 

Wartość papierów wartościowych NZHP i GKH-y wyniosła 31 grudnia 1935r. – 12 634 

zł.32 Kwota ta rosła w latach następnych, osiągając w 1937r. – 14 734 zł., a w 1938r. – 

15 084zł.33 

Budżety Zarządów Okręgów 

Budżety oddziałów terenowych były niezależne od budżetu władz naczelnych. Od 

formalnego ukonstytuowania się ZHP Zarządy Oddziałów prowadziły własną księgowość.34 

Zarządy Oddziałów prowadziły początkowo również sprawy finansowe komend chorągwi.35 

W 1932r., zgodnie z uchwałami XII Zjazdu Walnego, nastąpiło odpisanie z majątku Związku 

nieściągalnych należności (m.in. zarządów oddziałów) oraz został wyksięgowany majątek 

zarządów oddziałów (54 660 zł).36 

Wielokrotnie zgłaszano potrzebę opracowania zbiorczego preliminarza budżetu 

rocznego obejmującego budżety, zarówno władz naczelnych, jak i zarządów okręgów 

oraz wspólnych sprawozdań finansowych. Pozwoliłoby to uzyskać pełniejszy obraz 

gospodarki finansowej w całym Związku Harcerstwa Polskiego, a przynajmniej 

                                                 
27 Tamże. 
28 Tamże. 
29 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.365. 
30 Tamże. 
31 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.55. 
32 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.368. 
33 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.40. 
34 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.30-31. 
35 Np. do 1933r. Komendy Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek. Zob. D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.36. 
36 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.2. 
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na ponadlokalnych szczeblach struktury. Dopiero jednak w 1938r. Dział Skarbowy NZHP 

opracował ramowy projekt wystandaryzowanych preliminarzy budżetowych dla zarządów 

okręgów, które pozwoliły na przedstawienie po raz pierwszy na posiedzeniu Naczelnej Rady 

Harcerskiej budżetów tak władz naczelnych jak i zarządów okręgów.37 

Niektóre ZO samodzielnie porządkowały sprawy majątkowe na swoim terenie. 

ZO Wołyńskiego scalał sprawozdania kasowe, zestawienia majątkowe i preliminarze 

budżetowe, zarówno na szczeblu Okręgu i komend chorągwi, jak i na szczeblu KPH i Hufców 

– umożliwiało to ZO przedstawienie w każdej chwili ogólnego stanu majątkowego 

i gospodarczego harcerstwa wołyńskiego. Wprowadzono i ustalono zasady budżetowania 

opierające się na trzech wyodrębnionych działach: administracyjnym, szkoleniowym 

i inwestycyjnym.38 

Jak pokazują dane z ostatnich lat przedwojennej działalności ZHP (tabele poniżej), 

wpływy wszystkich okręgów w ZHP wnosiły w 1937r. prawie 326 000 zł, czyli około 41% 

wpływów do budżetu centralnego. W 1938r. wpływy zarządów okręgów były o ponad 

120 000 zł wyższe niż w roku poprzednim, ale ponieważ budżet centralny wzrósł w jeszcze 

większym stopniu, wpływy zarządów okręgów stanowiły wtedy ok. 35% tego budżetu.  

W latach tych zarządy okręgów wykazywały nadwyżkę finansową w wysokości ponad 21 tys. 

zł w 1937r. i 37 tys. zł w roku 1938. W porównaniu do nadwyżek w budżecie centralnym, 

nadwyżki okręgów stanowiły znaczący wynik finansowy, bo w 1937r. były w sumie przeszło 

6 razy wyższe niż nadwyżka w budżecie centralnym. Z kolei w 1938r. sytuacja się odwróciła 

i nadwyżka budżetu władz naczelnych była prawie 2,5 razy większa od nadwyżki zarządów 

okręgów.  

Subiektywna ocena wyników finansowych zarządów okręgów bywała zróżnicowana. 

W sprawozdaniu Zarządu Okręgu Lubelskiego z 1938r. czytamy: „Główną troską były 

starania o wzmożenie wpływów finansowych w celu większego dotowania komend chorągwi, 

starania te nie przyniosły jednak większych rezultatów. Możliwości ZO były bardzo 

ograniczone i nie rokowały większych wpływów w najbliższym czasie.”39 

Zestawienia wpływów i wydatków Zarządów Okręgów z lat 1935-1938 pokazują 

ponadto duże zróżnicowanie różnych kategorii przychodów i rozchodów, zarówno między 

poszczególnymi okręgami, jak i w kolejnych latach; łączne wpływy wszystkich zarządów 

okręgów w 1938r. były przeszło dwukrotnie wyższe niż w 1936r. 

                                                 
37 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.31. 
38 Tamże, s.330. 
39 Tamże, s.320. 
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Tabela 27. Zestawienie wpływów Zarządów Okręgów w latach 1936-1938. 

 
WPŁYWY (w zł)

1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 Białostockiego 342 311 477 171 178 273 300 0 434
2 Kieleckiego 107 195 583 271 112 0 6 700 55 616 52 500
3 Krakowskiego 1 749 1 273 1 896 0 0 0 950 3 053 200
4 Lubelskiego 241 347 0 120 557 0 950 1 200 1 483
5 Lwowskiego 2 146 2 090 3 266 274 1 078 889 1 000 1 250 1 697
6 Łódzkiego 12 062 5 025 20 176 3 011 1 392 0 300 5 100 12 500
7 Mazowieckiego 827 837 715 113 0 0 5 230 7 405 10 230
8 Poleskiego 152 73 160 1 133 661 758 1 332 1 260 1 900
9 Pomorskiego 567 811 882 708 0 3 324 2 585 2 100 2 750

10 Radomskiego 880 0 60 2 032 3 660 4 496 0 0 0
11 Śląskiego 1 539 1 036 1 497 1 334 1 080 875 10 054 4 000 16 950
12 Warszawskiego 1 567 1 888 1 770 1 670 4 000 6 232 12 400 12 500 28 335
13 Wielkopolskiego 1 161 1 730 712 0 0 0 6 064 7 556 9 759
14 Wileńskiego 288 869 129 98 0 0 810 1 256 285
15 Wołyńskiego 191 230 296 0 912 838 60 0 0

Razem: 23 818 16 716 32 619 10 934 13 629 17 685 48 735 102 297 139 022

1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 Białostockiego 0 0 0 0 0 400 398 173 26 1 211 662 1 609
2 Kieleckiego 0 0 0 0 0 0 147 1 041 1 032 7 225 56 964 54 115
3 Krakowskiego 6 500 6 000 3 700 0 9 709 8 240 2 338 3 347 2 673 11 537 23 382 16 709
4 Lubelskiego 5 000 3 000 6 040 0 400 0 830 66 224 7 141 5 569 7 747
5 Lwowskiego 7 200 10 060 10 315 672 0 0 792 2 527 4 367 12 084 17 006 20 534
6 Łódzkiego 17 104 21 000 15 500 15 300 0 5 000 8 713 5 247 7 811 56 490 37 764 60 986
7 Mazowieckiego 0 0 0 0 0 0 324 1 454 36 6 493 9 696 10 981
8 Poleskiego 2 050 9 225 10 120 3 200 3 880 2 279 127 74 187 7 994 15 173 15 404
9 Pomorskiego 1 500 4 700 8 409 700 3 000 1 200 157 78 153 6 217 10 689 16 718

10 Radomskiego 0 9 885 11 000 0 0 0 0 415 15 2 912 13 959 15 571
11 Śląskiego 0 0 28 550 0 0 20 000 3 861 7 391 4 551 16 788 13 507 72 423
12 Warszawskiego 8 000 42 300 45 000 1 500 3 600 5 000 6 181 5 590 8 615 31 319 69 878 94 952
13 Wielkopolskiego 6 979 12 150 6 145 1 000 3 000 1 000 4 651 4 51 19 855 24 441 17 666
14 Wileńskiego 2 000 3 293 1 000 510 11 300 26 926 232 357 389 3 937 17 076 28 729
15 Wołyńskiego 3 700 8 098 9 100 0 0 400 1 418 632 2 041 5 369 9 872 12 675

Razem: 60 033 129 711 154 878 22 882 34 889 70 445 30 168 28 396 32 169 196 570 325 637 446 819

Lp. Zarząd Okręgu

Lp. Zarząd Okręgu

Subwencje na cele specjalne Różne i nieprzewidziane Wszystkie wpływy

Opłaty organizacyjne Wpływy z własnych imprez Subwencje na cele ogólne

Subwencje na cele obozowe

 
 

Źródło: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.331-333.  
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Tabela 28. Zestawienie wydatków Zarządów Okręgów w latach 1936-1938. 
 

WYDATKI (w zł)

1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 Białostockiego 124 0 32 114 3 54 0 0 0
2 Kieleckiego 0 0 0 182 156 329 163 2 150 0
3 Krakowskiego 178 155 513 989 575 1 001 1 080 4 855 1 820
4 Lubelskiego 166 240 130 966 168 35 1 547 1 277 0
5 Lwowskiego 0 0 160 1 033 461 1 129 1 193 1 508 3 519
6 Łódzkiego 860 600 800 322 1 266 1 234 32 457 6 529 868
7 Mazowieckiego 600 800 1 903 1 792 2 403 2 097 55 258 1 143
8 Poleskiego 636 3 013 2 110 565 804 1 271 3 324 3 971 1 713
9 Pomorskiego 0 0 410 499 579 952 770 800 315

10 Radomskiego 0 0 0 48 545 147 110 1 357 0
11 Śląskiego 0 0 2 525 490 344 471 2 758 4 580 3 498
12 Warszawskiego 0 0 0 1 478 1 997 2 170 4 302 5 695 17 475
13 Wielkopolskiego 2 204 2 184 2 194 2 165 1 353 2 343 730 391 610
14 Wileńskiego 0 0 0 427 373 325 531 709 729
15 Wołyńskiego 220 300 672 438 569 889 0 1 380 150

Razem: 4 988 7 292 11 449 11 508 11 594 14 446 49 020 35 460 31 840

1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938 1936 1937 1938
1 Białostockiego 0 0 400 200 320 430 1 323 438 275 1 761 762 1 191
2 Kieleckiego 2 293 15 779 17 050 5 319 37 293 31 876 738 52 2 711 8 695 55 429 51 966
3 Krakowskiego 2 167 2 000 4 880 4 333 4 000 4 580 2 763 8 730 5 399 11 511 20 315 18 194
4 Lubelskiego 2 630 1 634 3 390 1 770 1 733 3 430 61 515 614 7 141 5 567 7 599
5 Lwowskiego 4 505 5 127 4 150 5 539 6 342 4 230 1 820 4 029 4 983 14 092 17 467 18 171
6 Łódzkiego 6 525 8 790 11 700 11 430 13 514 29 044 948 2 164 2 409 52 543 32 863 46 055
7 Mazowieckiego 1 745 900 1 600 4 800 2 455 2 000 0 3 170 2 206 8 992 9 986 10 948
8 Poleskiego 1 435 3 310 4 209 1 285 4 761 4 751 0 0 497 7 245 15 858 14 550
9 Pomorskiego 2 273 3 393 5 623 4 452 6 378 8 590 57 0 62 8 050 11 150 15 951

10 Radomskiego 0 2 720 1 160 2 254 9 240 12 190 323 0 0 2 735 13 862 13 497
11 Śląskiego 4 000 3 500 20 641 1 500 3 000 21 827 1 494 1 707 2 483 10 242 13 131 51 445
12 Warszawskiego 8 184 14 645 19 730 22 293 44 960 49 105 5 062 2 987 6 472 41 319 70 284 94 952
13 Wielkopolskiego 3 979 4 312 3 281 9 940 13 981 8 712 827 2 220 526 19 845 24 441 17 666
14 Wileńskiego 893 1 140 350 1 407 2 153 650 5 639 1 208 33 854 8 897 5 583 35 908
15 Wołyńskiego 1 380 1 750 2 400 2 620 3 400 4 800 154 494 177 4 811 7 893 9 088

Razem: 42 009 69 000 100 564 79 142 153 529 186 215 21 211 27 714 62 668 207 877 304 590 407 181

Wydatki rzeczoweWydatki administracyjneWydatki osobowe

RazemRóżne i nieprzewidzianeSubwencje dla KCh HarcerzySubwencje dla KCh Harcerek

Lp. Zarząd Okręgu

Lp. Zarząd Okręgu

 
 

Źródło: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.333-335.  
 

Trzeba zaznaczyć, że kwoty jakie Zarządy Okręgów przekazywały do komend 

chorągwi harcerzy i harcerek stanowiły łącznie znaczącą większość wszystkich wydatków 

budżetowych. W drugiej połowie lat trzydziestych odsetek ten kształtował się następująco: 

 w 1936r. – 58%, 

 w 1937r. – 73%, 

 w 1938r. – 70%.40 

Zauważalna jest prawidłowość, że budżety jednostek z niższych szczebli struktury 

na danym terenie były generalnie większe niż budżety jednostek terenowych na wyższym 

poziomie struktury. Największe więc roczne obroty finansowe miały podstawowe jednostki 

organizacyjne, tj. drużyny harcerskie, potem hufce, chorągwie i okręgi. Szczebel centralny 

                                                 
40 Tamże, s.333-335. 
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był tu wyjątkiem, ze względu na liczne środki finansowe przekazywane przez władze 

państwowe do ZHP, tylko poprzez władze naczelne organizacji.  

Według sprawozdania Zarządu Okręgu Wołyńskiego budżety Zarządu Okręgu i komend 

chorągwi zamknęły się w kwocie 32 329,87 zł, natomiast łączny budżet 13 Kół Przyjaciół 

Harcerstwa i hufców wołyńskich był prawie 3 razy większy i zamknął się w kwocie 

92 249,22 zł.41 

Budżety komend chorągwi 

W 1932r. 55. Zjazd NRH uchwalił Regulamin gospodarczy komend chorągwi.42 

Zgodnie z nim budżety komend chorągwi, jako „składowych jednostek gospodarczych 

oddziału”, zatwierdzał zjazd oddziału równocześnie z budżetem zarządu oddziału. Budżet 

składał się z przychodów i rozchodów kategorii „A” i „B”. Kategoria „A” zawierała 

najniezbędniejsze i konieczne wydatki oraz dochody pewne. Rozchód i dochód w budżecie 

„B” niekoniecznie miał się bilansować, ale wydatki budżetu „B” mogła czynić komenda 

chorągwi dopiero po każdorazowej akceptacji przez zarząd oddziału.43 

Analizę kategorii przychodów i rozchodów z budżetu chorągwi na przykładzie 

zestawień kasowych Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1934-1937 przedstawia 

poniższa tabela. 

 

                                                 
41 Tamże, s.330. 
42 Wyjątki z  Regulaminu gospodarczego komend chorągwi znajduje się w aneksie pracy nr 9. 
43 AAN, AZHP, Regulamin gospodarczy komend chorągwi uchwalony przez 55 Zjazd NRH 

w dniu 1 listopada 1932r., sygn. 362, s.97. 
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Tabela 29. Struktura przychodów i rozchodów Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w latach 1934-1937. 
 

 zł  %   zł  %   zł  %   zł  %  

opłaty organizacyjne 2 582 zł 25% 5 999 zł 65% 2 021 zł 23% 1 976 zł 21%
subwencje 4 341 zł 42% 1 940 zł 21% 3 945 zł 45% 7 480 zł 79%
dochody z imprez 183 zł 2% 374 zł 4% 802 zł 9% bd. bd.
inne: 3 178 zł 31% 885 zł 10% 1 974 zł 23% 45 zł 0%

razem: 10 284 zł 100% 9 198 zł 100% 8 742 zł 100% 9 501 zł 100%

opłaty organizacyjne 1 297 zł 12% 2 124 zł 24% 907 zł 9% bd. bd.
subwencje dla drużyn 1 357 zł 13% 1 750 zł 20% 2 868 zł 30% 4 503 zł 43%
wydatki administracyjne 1 638 zł 15% 2 722 zł 31% 2 658 zł 27% 3 986 zł 38%
odprawy i zjazdy 399 zł 4% 315 zł 4% 239 zł 2% bd. bd.
wizytacje 401 zł 4% 335 zł 4% 243 zł 3% 999 zł 9%
magazy i biblioteka 726 zł 7% 286 zł 3% 1 988 zł 21% bd. bd.
inne 4 843 zł 45% 1 160 zł 13% 787 zł 8% 1 090 zł 10%

razem: 10 661 zł 100% 8 691 zł 100% 9 689 zł 100% 10 579 zł 100%
Saldo

1935

Rozchody

1936 1937

-376 zł 507 zł -948 zł -1 078 zł

Przychody

 Przychody i rozchody Wielkopolskiej 
Chorągwi Harcerek 

1934

 
 

Źródło: D. Piotrowska-Szulczewska, Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912 – 31 sierpnia 1939r.  
Przyczynki – Materiały – Pogląd ogólny, Poznań 1992, s.143-144, 152, 176, 193 (oprac. własne). 

 

Wynika z niej, że kategorią wydatków, której udział we wszystkich wydatkach 

systematycznie wzrastał, były subwencje (dotacje) przekazywane przez Komendę Chorągwi 

bezpośrednio do drużyn (z 13% do 38%). W większości było to wsparcie finansowe letniej 

akcji obozowej drużyn. Sumaryczna wartość tych dotacji zwiększyła się w ciągu tych 

czterech lat ponad trzykrotnie. 

Sytuacja w innych chorągwiach ZHP nie musiała być jednakowa, co pokazuje analiza 

budżetów innej chorągwi harcerek – Wołyńskiej, przedstawiona w poniższej tabeli. W tej 

chorągwi pozyskane dotacje zewnętrzne stanowiły w latach 1935-1938 od 31% do 61% 

wszystkich wpływów, ale subwencje przekazywane środowiskom harcerskim na Wołyniu 

wynosiły od 68 do 74% wszystkich wydatków Chorągwi. Były więc istotnie wyższe 

od analogicznych kategorii wydatków w Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek 

przy porównywalnych budżetach. Wynika z tego, że chorągwie ZHP potrafiły wyraźnie 

różnić się od siebie polityką finansową i przyznawać nieco odmienne priorytety 

poszczególnych kategoriom wydatków. I tak np. w Chorągwi Wołyńskiej, w latach 1935-

1937, wysokiemu odsetkowi wszystkich środków finansowych przekazywanych 

na bezpośrednie subwencje dla środowisk harcerskich (68%-74%) towarzyszył stosunkowo 

niski odsetek wydatków administracyjnych (12%-16%), podczas gdy w tym samym okresie 
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subwencje dla środowisk w Chorągwi Wielkopolskiej były stosunkowo niższe (20%-43%), 

natomiast wydatki administracyjne stosunkowo wysokie (27%-38%). 

 
Tabela 30. Struktura przychodów i rozchodów Wołyńskiej Chorągwi Harcerek w latach 1935-1938. 

 

 zł  %   zł  %   zł  %   zł  %  

opłaty organizacyjne 1 011 zł 11% 1 145 zł 16% 1 059 zł 12% 1 133 zł 11%
subwencje 2 833 zł 31% 3 939 zł 54% 5 468 zł 63% 6 200 zł 61%
wpływy własne 4 696 zł 52% 2 185 zł 30% 2 215 zł 25% 1 778 zł 18%
inne: 530 zł 6% 0 zł 0% 0 zł 0% 1 041 zł 10%

razem: 9 070 zł 100% 7 269 zł 100% 8 742 zł 100% 10 152 zł 100%

opłaty organizacyjne 275 zł 3% 592 zł 8% 562 zł 7% 437 zł 5%
subwencje dla drużyn/hufców, 
odbrawy, zawody, zloty 6 047 zł 68% 5 435 zł 74% 5 686 zł 71% 5 999 zł 69%

wydatki administracyjne 1 047 zł 12% 941 zł 13% 1 292 zł 16% 2 122 zł 24%
wizytacje 429 zł 5% 318 zł 4% 417 zł 5% 85 zł 1%
inne 1 156 zł 13% 74 zł 1% 0 zł 0% 51 zł 1%

razem: 8 954 zł 100% 7 360 zł 100% 7 957 zł 100% 8 694 zł 100%
Saldo

1935

Rozchody

1936 1937 1938

116 zł -91 zł 785 zł 1 458 zł

Przychody

 Przychody i rozchody Wołyńskiej 
Chorągwi Harcerek 

 
 

Źródło: W. Filippoto, Rozdział „Statystyka”. Zestawienie dotyczące działalności Zarządu Oddziału (Okręgu) 
oraz Żeńskiej i Męskiej Chorągwi Wołyńskiej ZHP w okresie 1918-1938  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918-1939,  
Tom I – Część II, Londyn 1998, s.69-70 (oprac. własne). 
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Tabela 31. Struktura przychodów i rozchodów Krakowskiej Chorągwi Harcerek w latach 1930 i 1934. 
 

 zł  %   zł  %  

opłaty organizacyjne 1 200 zł 11% 3 896 zł 32%
subwencje 9 211 zł 88% 4 657 zł 38%
wpływy własne 63 zł 1% 1 006 zł 8%
inne: 0 zł 0% 2 625 zł 22%

razem: 10 474 zł 100% 12 184 zł 100%

opłaty organizacyjne 0 zł 0% 1 911 zł 22%
subwencje dla drużyn/hufców, 
odbrawy, zawody, zloty 8 153 zł 78% 3 634 zł 42%

wydatki administracyjne 1 128 zł 11% 2 212 zł 26%
wizytacje i wyjazdy służbowe 492 zł 5% 498 zł 6%
inne 702 zł 7% 305 zł 4%

razem: 10 475 zł 100% 8 560 zł 100%
Saldo 116 zł -91 zł

1930

Rozchody

1934*

Przychody

 Przychody i rozchody Krakowskiej 
Chorągwi Harcerek 

 
(*) bez kategorii dochodów „pożyczki, wierzytelności”  

oraz „spłaty pożyczek, dłużnicy” w rozchodach. 
 

Źródło: M. I. Mileska, Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911-1939,  
Tom I, Kraków 2003, s. 81 (oprac. własne). 

 

Budżety podstawowych jednostek organizacyjnych 

Jeszcze ciekawszych informacji dostarczają dane dotyczące wpływów i wydatków 

męskich drużyn harcerskich w latach 1931-1932 (tabela poniżej). Otóż w 1931r. drużyny 

te wykazały 552 729 zł dochodów. Było to 3,8 razy więcej niż budżet władz naczelnych 

w tamtym okresie (2,6 razy więcej w 1932r.). Wszystkie drużyny męskie wypracowywały 

w 1931r. i 1932r. nadwyżkę roczną w wysokości ponad 44 tys. zł. Łączne saldo z obu tych 

lat na szczeblu centralnym nie przekroczyło w tym czasie 38 tys. zł. Wartość posiadanego 

przez drużyny majątku ruchomego wynosiła ponad 690 tys. w 1931 r. i ponad 740 tys. 

w 1932r. W ciągu jednego roku nastąpił przyrost w środkach trwałych majątku drużyn 

o ponad 50 tys. złotych. Oznacza to, że męskie drużyny harcerskie dysponowały w 1931 

i 1932r. majątkiem w sprzęcie i gotówce o łącznej wartości ponad 730 tys. zł. Biorąc 

pod uwagę fakt, że w tych latach liczba męskich drużyn harcerskich wynosiła 

ok. 1 300 jednostek, można zauważyć, że statystycznie jedna drużyna harcerska dysponowała 

corocznie majątkiem rzędu 500-600 zł. 
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Fakt posiadania przez władze centralne informacji o stanie majątku jednostek 

terenowych wydaje się oczywisty, jednak posiadanie tak szczegółowych – ręcznie 

obliczanych –zestawień dotyczących obrotu gotówką i wartości majątku ruchomego ponad 

1200 jednostek organizacyjnych budzi podziw i świadczy o bardzo szczegółowo prowadzonej 

wtedy sprawozdawczości finansowo-księgowej. 
 

Tabela 32. Wpływy i wydatki drużyn harcerskich (męskich) w latach 1931-1932 
 

1931 1932
całkowity dochód 552 729 zł 670 256 zł
całkowity rozchód 508 338 zł 625 503 zł

saldo 44 391 zł 44 753 zł

wartość inwentarzowa 690 280 zł 741 273 zł
majątek ruchomy + gotówka 734 671 zł 786 026 zł

l. drużyn 1 235 1 457
średnio na drużynę 595 zł 539 zł  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1931-1932 (oprac. własne).  

 

1.1. Koszty działalności ZHP 

1.1.1 Kategorie wydatków 

Porównywanie struktury wydatków w poszczególnych latach nastręcza pewne 

trudności, gdyż kolejne roczne sprawozdania finansowe Działu Skarbowego różnią się 

między sobą w kategoryzacji poszczególnych kosztów. Z czasem zmieniała się również 

struktura wydatków, razem ze sposobami ich grupowania i księgowania. Jednak analiza 

rocznych sprawozdań finansowych pozwala na wyróżnienie kilku najbardziej istotnych grup 

kategorii wydatków, którymi są: 

 wydatki osobowe, ubezpieczenia pracowników i świadczenia socjalne, 

 koszty wydawnictw, promocji Związku i produkcji filmów o tematyce 

harcerskiej, 

 koszty kursów, obozów i zlotów centralnych, 

 koszty prowadzenia kancelarii i administracji, 

 subwencje władz naczelnych dla zarządów okręgów, chorągwi i drużyn, 

 wydatki rzeczowe na pracę wydziałów Głównych Kwater, 

 koszty zjazdów i odpraw instruktorskich, 
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 wydatki działów zagranicznych i międzynarodowych, związane przede 

wszystkim ze wspieraniem drużyn harcerskich poza granicami kraju 

oraz z uczestnictwem w międzynarodowym ruchu skautowym. 

 oraz kategoria „inne”, grupująca pozostałe wydatki nie pozwalające się 

zakwalifikować do wymienionych powyżej grup. 
 

Tabela 33. Struktura wydatków ZHP wg kategorii w latach 1920-1938 
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1920 116 640 100,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 116 640 100%
1921 1 684 163 35,5% 1 584 110 33,4% 1 474 819 31,1% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 4 743 092 100%
1922 1 614 466 46,4% 809 218 23,3% 1 053 392 30,3% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 3 477 076 100%
1923 734 115 810 96,8% 8 543 735 1,1% 16 108 350 2,1% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% - 0,0% 758 767 895 100%
1924 17 123 63,9% 920 3,4% 270 1,0% 5 749 21,4% 627 2,3% 1 729 6,5% - 0,0% - 0,0% 387 1,4% 26 805 100%
1925 21 816 42,0% 5 866 11,3% - 0,0% 9 599 18,5% 1 566 3,0% 3 580 6,9% - 0,0% - 0,0% 9 556 18,4% 51 983 100%
1926 26 213 25,7% 16 035 15,7% 8 620 8,5% 12 061 11,8% 2 845 2,8% 3 657 3,6% - 0,0% - 0,0% 32 551 31,9% 101 982 100%
1927 31 242 32,2% 3 421 3,5% 17 893 18,4% 14 108 14,5% 5 144 5,3% 6 485 6,7% - 0,0% - 0,0% 18 779 19,3% 97 072 100%
1928 42 287 19,8% 3 939 1,8% 116 022 54,4% 12 821 6,0% 6 601 3,1% 8 139 3,8% 11 752 5,5% - 0,0% 11 649 5,5% 213 210 100%
1929 52 124 38,1% 2 269 1,7% 21 160 15,5% 18 262 13,3% 3 821 2,8% 8 434 6,2% 8 347 6,1% 2 246 1,6% 20 185 14,7% 136 848 100%
1930 51 983 30,9% 5 558 3,3% 28 532 17,0% 26 241 15,6% 2 395 1,4% 9 419 5,6% 8 517 5,1% 3 777 2,2% 31 859 18,9% 168 281 100%
1931 32 734 27,5% 1 519 1,3% 31 574 26,5% 13 562 11,4% 1 445 1,2% 8 128 6,8% - 0,0% 2 993 2,5% 27 063 22,7% 119 018 100%
1932 48 889 19,7% 8 530 3,4% 89 176 35,9% - 0,0% - 0,0% 5 678 2,3% 13 525 5,5% - 0,0% 82 327 33,2% 248 125 100%
1933 59 823 24,7% 13 234 5,5% 94 728 39,1% - 0,0% 467 0,2% 8 747 3,6% 18 797 7,8% 31 508 13,0% 14 763 6,1% 242 067 100%
1934 72 037 23,5% 20 386 6,7% 108 288 35,4% - 0,0% 1 606 0,5% 14 974 4,9% 22 402 7,3% 39 894 13,0% 26 415 8,6% 306 002 100%
1935 74 720 19,3% 14 463 3,7% 83 513 21,5% 1 780 0,5% - 0,0% 13 740 3,5% 37 972 9,8% 46 381 12,0% 115 455 29,8% 388 024 100%
1936 88 140 17,6% 15 792 3,2% 109 960 22,0% 2 656 0,5% - 0,0% 20 103 4,0% 41 015 8,2% 64 221 12,9% 157 808 31,6% 499 695 100%
1937 87 249 11,1% - 0,0% 163 808 20,7% 196 710 24,9% 15 573 2,0% 45 604 5,8% 30 194 3,8% - 0,0% 250 381 31,7% 789 519 100%
1938 114 677 9,7% 4 264 0,4% 148 320 12,6% 561 060 47,6% 16 754 1,4% 47 386 4,0% 93 914 8,0% 53 453 4,5% 137 645 11,7% 1 177 474 100%

 razem dział zagraniczny / 
miedzynarodowy wizytacje i zjazdy wydatki rzeczowe na 

pracę wydziałów GK

subwencje 
chorągwiom, ZO i 

drużynom

kancelaria i 
administracja inne

Rok 
sprawozdawczy

wydatki osobowe i 
ubezpieczenia 
pracowników / 

świadczenia socjalne

wydawnictwa / film i 
propaganda kursy i obozy / zloty

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1920-1939 (oprac. własne).  
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Wykres 8. Procentowe zestawienie wybranych kategorii wydatków  
w budżetach rocznych centralnego szczebla ZHP 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1920-1938 (oprac. własne). 
 

Struktura wydatków władz naczelnych ZHP wyraźnie zmieniała się w zależności 

od okoliczności i potrzeb. Wyraźnie można też określić priorytety finansowe w różnych 

okresach gospodarki finansowej. W jednych latach priorytetem było zapewnienie stabilności 

działania władz centralnych, w innych promocja Związku, w jeszcze innych – wyszkolenie 

kadry lub zintensyfikowanie działań poza granicami kraju. 

1.1.2 Koszty osobowe 

Główną grupą wydatków, na poziomie centralnym struktury organizacyjnej, były 

wydatki osobowe, ubezpieczenia pracowników i świadczenia socjalne. Stanowiły 

one w 1921r. 35,5% wszystkich wydatków. Odsetek ten wzrósł do 96,8% w 1923r. 

Spowodowane to było narastającą inflacją i koniecznością zapewnienia stabilności działania 

władz naczelnych w chwiejnych warunkach finansowych. Nie wiązało się to natomiast 

ze wzrostem zatrudnienia na szczeblu centralnym. Opracowany w grudniu 1921r. roczny 

budżet ZHP przewidywał zatrudnienie we władzach naczelnych (co de facto oznaczało 

wówczas zatrudnienie w całym ZHP) 27 pracowników, w tym: 

 9 pracowników w Sekretariacie Generalnym 

 7 pracowników w GKM, 
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 7 pracowników w GKŻ, 

 1 pracownika w Ref. St. Harc, 

 1 pracownika w Ref. Przyjac. Harc.,  

 2 pracowników skarbowości. 

Wynagrodzenie tych pracowników wynosiło średnio 12 648 marek i było stosunkowo 

małe – nie dawało całkowitego utrzymania, lecz jedynie zastępowało częściowo dochody  

z innej pracy zarobkowej.44 

Od 1924r. można zauważyć systematyczne zmniejszanie się udziału tej grupy kosztów 

w całości wydatków rocznych. W 1937r. – przy największym budżecie w międzywojennej 

historii organizacji – grupa wydatków osobowych stanowiła mniej niż dziesiątą część 

wszystkich wydatków władz naczelnych (9,7%). Można więc stwierdzić, że im większe 

stawało się ZHP i im większymi pieniędzmi obracało, tym mniejsza ich część finansowała 

pracowników centralnego szczebla struktury. 

Pomimo stosunkowo wolnego wzrostu wydatków osobowych, liczba stałych 

pracowników i współpracowników Naczelnictwa ZHP i Głównych Kwater wzrastała w dużo 

większym tempie. Brak jest niestety zadowalających danych dotyczących pracowników 

w sprawozdaniach Głównej Kwatery Żeńskiej (Harcerek), natomiast w sprawozdaniach 

Głównej Kwatery Męskiej (Harcerzy) można znaleźć dane z początkowych i z ostatnich 

lat działalności GKM (GKH). 

Liczba wszystkich osób zaangażowanych w prace GKM wynosiła w pierwszych latach 

ok. 30-40 pracowników, w tym ok. 9 pracowników stałych. W drugiej połowie lat 

trzydziestych liczba pracowników i współpracowników sięgała od 100 do nawet 139 osób 

w 1937r. przy ok. 40 pracownikach stałych (zob. wykres poniżej).  
 

                                                 
44 „Harcerz”, nr 33, 10 grudnia 1921, s.245-247 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.187. 
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Wykres 9. Zmiany liczby pracowników i współpracowników Głównej Kwatery Męskiej (Harcerzy) 
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Źródło: Sprawozdania Naczelnej Rady Harcerskiej z lat 1921-1938 (oprac. własne).45 
 

Mimo tej wzrastającej liczby osób pracujących na najwyższym szczeblu struktury, 

koszty osobowe nie zwiększały się aż w takich proporcjach. Zachowane listy płac 

Naczelnictwa ZHP z lat 1924-1926 pokazują, że w 1926r. na 51 osób pracujących przy 

Głównej Kwaterze Męskiej nie było żadnego zatrudnionego pracownika w pełnym wymiarze 

godzin. W sumie, we wszystkich władzach naczelnych było tylko pięciu płatnych 

pracowników pracujących w pełnym wymiarze godzin. W styczniu 1926r. 7 godzin dziennie 

pracowali w biurze NZHP: Sekretarz Generalny, kierowniczka kancelarii oraz protokolantka 

(maszynistka) i goniec, a w Dziale Skarbowym – zastępca Skarbnika NZHP. Pozostałe 8 osób 

pracowało od 3 do 5 godzin dziennie.46 

W 1932r., jak informował Naczelnik A. Olbromski, „na pensjach zaoszczędzono w GK 

przeszło 500 zł miesięcznie, skutkiem czego można było zwiększyć wydatki rzeczowe, 

zawłaszcza na wizytacje i zaangażowanie na okres najbliższy instruktora objazdowego GK”.47 

W 1934r. liczba pracowników i współpracowników zwiększa się do 92 osób, natomiast 

pracowników płatnych jest tylko 13, z czego personel biurowy stanowią 4 osoby. Uposażenie 

                                                 
45 W sprawozdaniach NRH brak danych dla lat: 1925 oraz 1927-33 oraz szczątkowe dane dla Głównej Kwatery 

Żeńskiej (Harcerek). 
46 AAN, AZHP, Naczelnictwo. Dział Skarbowy. Listy płac NZHP, sygn. 813 i 814. 
47 „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.32. 
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miesięczne wszystkich 13 pracowników wynosi 2 900 zł, czyli średnio 223 zł miesięcznie 

na osobę.48 Kwota ta była nieco wyższa od średniego wynagrodzenia pracownika 

umysłowego w tym okresie, które wynosiło 198 zł.49  

Zatrudnienie dotyczyło więc, przede wszystkim, pracowników obsługujących 

organizację pod względem finansowym, biurowym i administracyjnym. W znacznie 

mniejszym stopniu i w mniejszym zakresie godzin pracownikami płatnymi byli instruktorzy – 

pracownicy merytoryczni w Głównych Kwaterach oraz osoby zajmujące się wydawnictwami 

i promowaniem działań ZHP. Przy tym wysokość uposażenia nie odbiegała zbytnio 

od średniej krajowej pracowników umysłowych. 

 
Tabela 34. Centralne wydatki osobowe ZHP w latach 1924-1926 

 
Styczeń 1924 Styczeń 1925 Styczeń 1926 Grudzień 1926

Liczba 
godzin pracy 

dziennie

 Płaca 
miesięczna 

(mkp) 

 Procent 
wszystkich 
centralnych 
wydatków 

osobowych 

Liczba 
godzin pracy 

dziennie

 Płaca 
miesięczna 

(zł) 

 Procent 
wszystkich 
centralnych 
wydatków 

osobowych 

Liczba 
godzin pracy 

dziennie

 Płaca 
miesięczna 

(zł) 

 Procent 
wszystkich 
centralnych 
wydatków 

osobowych 

Liczba 
godzin pracy 

dziennie

 Płaca 
miesięczna 

(zł) 

 Procent 
wszystkich 
centralnych 
wydatków 

osobowych 
Biuro NZHP 28      509 800 000    54% 28            805    49% 21            849    40% 28            849    40%
Sekretarz generalny 7      179 000 000    19% 7            277    17% 7            284    13% 7            284    13%
Kierowniczka kancelari 7      150 000 000    16% 7            232    14% b.d.            237    11% 7            237    11%
Protokulantka / maszynistka 7      130 400 000    14% 7            202    12% 7            206    10% 7            206    10%
Goniec 7        42 300 000    4% 7              78    5% 7            105    5% 7            105    5%
Woźny b.d.          8 100 000    1% b.d.              16    1% b.d.              17    1% b.d.              17    1%
Główna Kwatera Żeńska 6      139 300 000    15% b.d.            217    13% 6            225    10% 6            225    11%
Naczelniczak GKŻ / p.o.Naczelniczki 4      102 000 000    11% - - - 3            122    6% 3            122    6%
Przyboczna NGKŻ - - - b.d.            117    7% - - - -  - -
Sekretarka 2        37 300 000    4% b.d.            100    6% 3            103    5% 3            103    5%
Główna Kwatera Męska 6      139 300 000    15% 6            217    13% 12,5            552    26% 9            400    19%
Naczelnik GKM - - - 4            158    10% - - - -  - -
Zast. / Przyboczny Naczelnika GKM 4      102 000 000    11% - - - 5            202    9% 5            202    10%
Sekretarz 2        37 300 000    4% - - - - - - - - -
Kierownik. Wydz. Ogólnego - - - 2              59    4% - - - - - -
Kierownik Dzi.Org. i P.W. - - - - - - 4            198    9% 4            198    9%
Instruktor P.W. - - - - - - 3,5            152    7% - - -
Dział Skarbowy 3        76 800 000    8% 7            277    17% 10            387    18% 10            387    18%
Zast. Skarbnika 3        76 800 000    8% 7            277    17% 7            284    13% 7            284    13%
Kier. Wydz.Opłat Stałych - - - - - - 3            103    5% 3            103    5%
Dział Wydawnictw ( i Propagandy) 2        85 699 998    9% 2            130    8% 2            133    6% 7            257    12%
Kierownik Działu 2        85 699 998    9% 2            130    8% 2            133    6% - - -
Sekretarka "Harcerza" - - - - - - - - - 3            122    6%
Sekretarka Działu Wydawnictw - - - - - - - - - 4            135    6%

Razem: 45      950 899 998    100%                43            1 646    100% 51,5         2 146    100%                60            2 118    100%

Pełniona funkcja

 
 

Źródło: AAN, Naczelnictwo. Dział Skarbowy. Listy płacy Naczelnictwa ZHP 1924-1926,  
Akta ZHP 1919-1939, sygn.813 oraz 814 (oprac. własne).  

 
 

                                                 
48 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.17. 
49 Mały Rocznik Statystyczny 1938, dz. cyt., s.262. 
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Wykres 10. Struktura centralnych wydatków osobowych ZHP w latach 1924-1926 
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Źródło: AAN, Naczelnictwo. Dział Skarbowy. Listy płacy Naczelnictwa ZHP 1924-1926,  
Akta ZHP 1919-1939, sygn.813 oraz 814 (oprac. własne).  

 
 

Wykres 11. Liczba dziennych godzin pracy pracowników szczebla centralnego ZHP w latach 1924-1926 
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Źródło: AAN, Naczelnictwo. Dział Skarbowy. Listy płacy Naczelnictwa ZHP 1924-1926,  
Akta ZHP 1919-1939, sygn.813 oraz 814 (oprac. własne).  
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1.1.3 Kancelaria i administracja 

W pierwszym okresie funkcjonowania organizacji, tj. od 1 VIII do 10 XII 1920r., 

wydatki na kancelarię (sekretariat naczelnictwa i NRH) wyniosły 8985 marek polskich, 

czyli ok. 2200 mkp miesięcznie.50 W 1921r. ilość obsługiwanej przez biuro korespondencji 

to 3 443 listy przychodzące i 4 324 listy wychodzące. Kwoty przeznaczane na obsługę 

kancelaryjną władz naczelnych rosły systematycznie, ale ciągle utrzymywały się na poziomie 

ok. 4,9% wydatków budżetu władz naczelnych.  

W 1923r., wobec dużych kosztów korespondencji, Naczelnictwo starało się na różne 

sposoby zredukować koszty obsługi, np. prosząc o „dołączanie do listów znaczków 

pocztowych na odpowiedź”.51 Przypomniało także „dawny zwyczaj, zaniedbany w ostatnich 

czasach, na korespondencji wszelkiego rodzaju skierowanej do władz harcerskich nalepiano 

znaczki harcerskie”. Znaczki można było nabyć w CKDH.52 

W kolejnych latach liczba korespondencji władz naczelnych wzrosła kilkakrotnie. 

Według Sprawozdania NRH za 1938r. pracownicy biurowi Naczelnictwa i Głównych Kwater 

przyjęli w tym roku 10 953 i wysłali 27 561 listów. 

1.1.4 Wizytacje, konferencje i zjazdy 

W 1923r. Główne Kwatery musiały radzić sobie z licznymi problemami finansowymi. 

GKŻ szczególnie trudno było organizować wyjazdy swych instruktorek do poszczególnych 

środowisk. Ponieważ spotkania z instruktorkami GKŻ były oczekiwane i pożądane przez 

lokalne środowiska harcerskie, zdarzało się, że same środowiska pokrywały niekiedy koszty 

dojazdów instruktorek GKŻ.53 

Problemem było też finansowanie wizytacji i dojazdów do środowisk na szczeblu 

chorągwi. Jak podaje W. Goszczyński, w Chorągwi Wołyńskiej Harcerzy w latach 

trzydziestych, „niektóre koszty, głównie wyjazdy, członkowie komendy i komendant 

pokrywali często z własnej kieszeni”.54 

Przez dłuższy okres funkcjonowania ZHP w II RP, Zjazdy Walne organizowane były 

co roku. Było to oczywiście związane z kosztami, które starano się obniżyć, np. poprzez 

współpracę z wojskiem i korzystanie z jego lokali. Nie pokrywano natomiast z budżetu 

                                                 
50 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.30. 
51 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.32. 
52 Tamże. 
53 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.7. 
54 W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
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centralnego kosztów przejazdów delegatów. Koszty te ponosili sami delegaci lub jednostki 

terenowe, które oni reprezentowali. Powodowało to pewne – czasami dość duże – trudności, 

także ze względu na to, że Zjazdy Walne organizowane były w różnych miastach na terenie 

II RP, co wiązało się z różnorodnymi czasami i kosztami dojazdów.  

Dobrym przykładem obrazującym ten problem jest list Przewodniczącego Zarządu Okręgu 

Toruńskiego do NZHP w sprawie konieczności wydelegowania 3 osób z ZO w Toruniu 

na Zjazd Walny we Lwowie: „[...] każdy z członków ZO w Toruniu, jako pracownik 

w instytucjach państwowych, musiałby w takim wypadku prosić o kilkudniowy urlop. 

Zważywszy, że pobyt poza miejscem stałego pobytu uczestnika połączony jest z kosztami, 

ZO nie ma prawa wymagać, aby jego delegaci pokrywali z własnych funduszów wydatki 

z ich misją związane. Kasa zaś ZO nie jest na tyle zasobna, aby mogła opłacać koszta swoich 

reprezentantów na zjeździe. [...] należałoby ustalić Warszawę jako centrum Państwa 

najbardziej odpowiednie na tego rodzaju cele [...] wszelkiego rodzaju zjazdy, konferencje 

i zebrania za często się odbywają, co obciąża członków i kasy zarządów organizacji. Taka 

częstotliwość obniża powagę, znaczenie i istotną celowość tego rodzaju wspólnych obrad, 

które powinny być zastrzeżone dla spraw nadzwyczajnych i bardzo doniosłych [...] kasy 

ZO zamiast pokrywać koszta reprezentacji uczestników zjazdów powinny obracać fundusze 

publiczne na sprawy istotnie potrzebne w hufcach, drużynach itd., bez których praca 

u podstaw organizacji utyka, albo wprost niemożliwą się staje.” 55 

Problem ten został przez ZO w Toruniu rozwiązany następująco: dwie osoby – jedna 

z Warszawy, a druga z Grudziądza – zostały upoważnione przez ZO Toruńskiego 

do reprezentacji Okręgu na Zjeździe Walnym we Lwowie.56 

Problem finansowania przejazdów na konferencje instruktorskie występował także 

w 1938r. Wtedy to w Organizacji Harcerzy Kierownictwo Harcerskich Drużyn Żeglarskich 

było zmuszone odwołać konferencję żeglarską z powodu nie uzyskania odpowiednich zniżek 

kolejowych na przejazdy dla uczestników konferencji. Pokazuje to po pierwsze, że koszy 

przejazdów były bardzo istotnym czynnikiem decydującym o udziale instruktorów w tego 

typu aktywności, a po drugie, że państwowe koleje były ważnym dla ZHP partnerem, 

od którego przychylności mogło wiele zależeć.57 

                                                 
55 AAN, AZHP, List przewodniczącego Zarządu Okręgu Toruńskiego do NZHP w sprawie konieczności 

wydelegowania 3 osób z ZO w Toruniu na Zjazd Walny we Lwowie  
[w:] V Zjazd Walny we Lwowie 17-18 maja 1925r. Protokół, wnioski, sygn. 313, s.15-16. 

56 Tamże. 
57 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.142. 
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1.1.5 Kursy, obozy i zloty 

Nikłe zasoby środków materialnych były stałą barierą w organizacji obozów 

harcerskich. Problemy stanowiły wszystkie główne kategorie kosztów: aprowizacja, transport, 

sprzęt obozowy i indywidualny. Sukcesem samym w sobie było często zorganizowanie obozu 

drużyny pod namiotami, którego członkowie mieli co jeść – wówczas atrakcyjny program 

i atmosfera obozu stanowiła o  pozytywnych wrażeniach, a nie spartańskie warunki 

i konieczność oszczędzania na każdym kroku. Nie oznaczało to jednak, że nie starano się 

stworzyć optymalnych – jak na ówczesne możliwości – warunków obozowych. 

W sprawozdaniu z obozu skautowego, który odbył się w 1917r. mowa jest o zjedzeniu przez 

skautów 5 kg „prawdziwego chleba” dziennie i o przybraniu na wadze jednego z uczestników 

o 5,5 kg.58 

W początkach lat dwudziestych, nawet najmniejszy koszt akcji letniej był często 

niemożliwy do pokrycia przez przeciętnego harcerza. Jak pisze W. Niderliński: „marzeniem 

wszystkich drużyn było wówczas posiadanie sprzętu kuchennego (kociołki do gotowania), 

pionierskiego i obozowego. [...] Zakupienie nawet dziesięciolitrowego kociołka stawało się 

wielkim problemem, a jeżeli do tego doszło, było to jakby dodatkowym dniem świątecznym 

w drużynie. Nieliczne drużyny posiadały wówczas Koła Przyjaciół Harcerzy, które wspierały 

je materialnie”.59 

Interesujące i dość szczegółowe dane, dotyczące finansowych aspektów harcerskiej 

akcji obozowej w późniejszym okresie, pochodzą ze sprawozdań NRH i dotyczą lat 1927-

1928.60 Dane te pokazują, że w kosztach obozów znaczącą grupą wydatków był transport 

uczestników. Wynosiły one 41% wszystkich kosztów w 1927r. i 26% w 1928r. (zob. tabela 

poniżej). Około połowy wszystkich wpływów obozów akcji letniej stanowiły środki własne 

ZHP. Na drugą połowę składały się – w zmieniającej się proporcji – środki zewnętrzne: 

dotacje państwowe i samorządowe, instytucji społecznych, szkół i innych instytucji. 

Sam tylko Państwowy Urząd Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 

(WFiPW) finansował 24% kosztów obozowej akcji letniej w 1927r. i 14% kosztów w 1928r. 

(zob. tabela poniżej). Subwencje władz wojewódzkich i samorządowych nie były duże.  

                                                 
5858 Krąg byłych Skautów – Harcerzy najstarszej polskiej drużyny harcerskiej, Komenda Dolnośląskiej Chorągwi 

ZHP, Wrocław 1993, s.10-17 [w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.43. 
Niekiedy problemem było również zaopatrzenie obozu w wodę pitną – w takich wypadkach stosowano 
np. rozwiązanie, że wodę w kotłach przynosił do obozu codziennie zastęp służbowy a jej zużycie było 
ograniczane. Zob. T. Dudziński (oprac.), dz. cyt., s.75. 

59 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.90-91. 
60 Dane te dotyczą obozów męskich. Analogiczne, choć mniej wyczerpujące dane dotyczące obozów żeńskich 

można znaleźć w sprawozdaniu NRH za rok 1932. 
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Wynika z tego, że harcerska akcja obozowa była bardzo mocno uzależniona od źródeł 

zewnętrznych. Gospodarkę finansami obozowymi komplikował dodatkowo fakt, że często 

subwencje napływały dopiero po zakończeniu obozów.61 Dostrzec jednak można, 

że stosunkowo duża dywersyfikacja źródeł finansowania akcji letniej była w grupie funduszy 

własnych organizacji. W latach 1927 i 1928 od 23% do 29% stanowiły jedynie opłaty własne 

uczestników, czyli przeciętny harcerz – a właściwie jego rodzice – opłacali mniej 

niż 1/3 kosztów obozu. Pozostałe środki własne organizacji pozyskiwane były przez ZHP, 

np. 13-14% z dotacji Kół Przyjaciół Harcerstwa, których pomoc finansowa miała często 

niemały wpływ na rozszerzanie się akcji letniej.62 Większość środków finansowych, 

zdobywanych przez KPH, przeznaczano na organizację obozów i kolonii letnich drużyn 

oraz na zakup namiotów i innego sprzętu obozowego.63 

Pozostałe wpływy funduszy własnych pochodziły z dotacji zarządów okręgów, Naczelnictwa, 

wreszcie pieniędzy wypracowanych i zaoszczędzonych przez same drużyny harcerskie. 
Tabela 35. Źródła wpływów i koszty harcerskiej akcji obozowej w latach 1927-1928. 

 

 zł 
 % 

wszystkich 
wpływów 

 zł 
 % 

wszystkich 
wpływów 

fundusze własne: 122 203 zł 47% 260 265 zł 51%
opłaty uczestników 59 691 zł 23% 146 315 zł 29%
zasiłki KPH z funduszy własnych 35 289 zł 14% 66 827 zł 13%
zarobione, oszczędzone przez drużyny 18 239 zł 7% 18 287 zł 4%
zasiłki ZO z funduszy własnych i Naczelnictwa 8 984 zł 3% 28 836 zł 6%

dotacje państwowe i samorządowe: 112 862 zł 44% 177 456 zł 35%
Państwowy Urząd WFiPW 62 592 zł 24% 69 916 zł 14%
władze wojewódzkie 22 300 zł 9% 26 766 zł 5%
władze samorządowe 13 120 zł 5% 28 821 zł 6%
KOP 13 350 zł 5% 48 207 zł 9%
inne 1 500 zł 1% 3 746 zł 1%

dotacje instytucji społecznych i inne: 17 236 zł 7% 45 127 zł 9%
dotacje szkół i komitetów rodzicielskich: 5 224 zł 2% 26 454 zł 5%

razem: 257 525 zł 100% 509 302 zł 100%

koszt obozu bez przejzdów 173 191 zł 59% 347 855 zł 74%
koszty przejazdów 120 473 zł 41% 124 896 zł 26%

razem: 293 664 zł 100% 472 751 zł 100%
SALDO POWAKACYJNE (wpływy - koszty):

1927 1928

WPŁYWY

KOSZTY

Wpływy i koszy letniej akcji obozowej

-36 139 zł 36 551 zł  
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1927-1928 (oprac. własne).  
                                                 

61 M. Bonkiewicz-Sittauerowa, Praca Komendy Wołyńskiej..., dz. cyt., s.127. 
62 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.64. 
63 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.91. 
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Wykres 12. Dywersyfikacja źródeł finansowania harcerskiej akcji obozowej w latach 1927-1938 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1927-1928 (oprac. własne).  
 

Porównanie źródeł wpływów harcerskiej akcji letniej z letnimi koloniami 

i półkoloniami dziecięcymi, organizowanymi w Polsce w latach trzydziestych przez różne 

organizacje i instytucje, pozwala stwierdzić, że mimo dużej zależności harcerstwa 

od zewnętrznych źródeł finansowania, sama letnia akcja obozowa była od nich mniej zależna, 

a zwłaszcza od dotacji państwowych. Przybliżony ogólny koszt wszystkich obozów żeńskich 

w 1933r. wniósł 335 632 zł, z czego subwencje władz państwowych pokryły 21 000 zł czyli 

nieco ponad 6% kosztów.64 

Jak natomiast pokazują dane statystyczne, szczególnie z lat 1935-1936, letnie kolonie 

i półkolonie innych instytucji i organizacji były finansowane przez źródła zewnętrzne w około 

75-78%; czyli o ok. 25 punktów procentowych więcej niż miało to miejsce w przypadku 

letniej akcji harcerskiej w latach 1927-1928 (patrz tabela poniżej).65 
 

Tabela 36. Letnie kolonie i półkolonie dziecięce w latach 1932 oraz 1935-1937. 
 

                                                 
64 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.21. 
65 Trzeba tu brać poprawkę na dość dużą, bo ośmioletnią, różnicę pomiędzy danymi statystycznymi harcerstwa 

i GUS-u. Jednak wdaje się, że tendencje były stałe, szczególnie w drugim dziesięcioleciu okresu 
międzywojennego. 
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dzieci na koloniach i półkoloniach 138 000       2 373 000    323 500    417 300    
liczba kolonii i półkoloni 1 247           2 566           3 464        5 300        

1932 1935* 1936 1937

 zł 
 % 

wszystkich 
wpływów 

 zł 
 % 

wszystkich 
wpływów 

 zł 
 % 

wszystkich 
wpływów 

 zł 
 % 

wszystkich 
wpływów 

dotacje Skarbu Państwa 780 zł 14% 984 zł 15% 1 248 zł 17% 1 907 zł 19%
Związki samorządu terytorialnego 835 zł 15% 1 061 zł 16% 849 zł 11% 1 032 zł 10%
Fundusz Pracy - - 665 zł 10% 598 zł 8% 842 zł 8%
Subsydia społeczne 2 082 zł 31% 2 604 zł 35%
opłaty rodziców 1 649 zł 25% 1 687 zł 22%
Ubezpieczalnie społeczne i ZUS 446 zł 8% 140 zł 2% 540 zł 7% 998 zł 10%

razem: 5 569 zł 100% 6 670 zł 100% 7 526 zł 100% 9 918 zł 100%
(*) brak podziału dla 89 tys. zł

3 508 zł 63% 5 139 zł 52%

Wpływy letnich kolonii i półkolonii dziecięcych

  
 

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.281 (oprac. własne).  
 
Okazuje się, że średni koszt obozu (lub kursu) harcerzy wynosił w 1927r. niecałe 35 zł. 

W 1928r. koszt ten był dużo wyższy i wynosił prawie 53 zł. Koszt obozu harcerek w cztery 

lata później utrzymywał się na tym samym poziomie (53 zł).66  

Na podobnej wysokości utrzymywały się koszty kursów i obozów instruktorskich. 

W 1927r. koszt 15-dniowego obozu starszyzny wynosił 40 zł.67 Związkowy obóz 

instruktorski kosztował wtedy 35 zł od osoby.68 W 1932r. tygodniowy koszt pobytu  

na 3-4 tygodniowym kursie dla drużynowych wynosił 10 zł tygodniowo.69 Dla porównania – 

według szacunków H. Jędruszczakowej – tygodniowy koszt utrzymania rodziny robotniczej 

złożonej z 4 osób wynosił w 1934r. 25,5 zł. W tymże roku – jak podaje H. Zieliński – 52,4% 

robotników zarabiało poniżej 20 zł tygodniowo.70 Najniższe uposażenie nauczyciela wynosiło 

około 32 zł tygodniowo i było – jak pisze H. Zieliński – już niemal zamożnością.71 

Średnia wysokość wpłaty uczestników obozu wynosiła w 1927r. 7,03 zł i była przeszło 

dwa razy niższa od opłaty w roku kolejnym (16,35 zł). Oznacza to, że opłata uczestnika 

obozu pokrywała średnio tylko od 20 do 30 % wszystkich kosztów.72 Dla porównania: za 1 zł 

można było w 1928r. w Warszawie kupić, np. 25 kg chleba żytniego pytlowego lub 84 kg 

                                                 
66  Przybliżony ogólny koszt wszystkich obozów żeńskich w 1933r. wniósł 335 632 zł z tego subwencje 

władz państwowych wyniosły 21 000zł. Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.21. 
67 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1927, nr 2, s.7. 
68 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1927, nr 5, s.21. 
69 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1932, nr 8. 
70 H. Zieliński, dz. cyt., s.291. 
71 Tamże, s.322. 
72 Pamiętać trzeba, że są to obliczenia uśredniające. W zależności od środowiska i regionu sytuacja mogła 

wyglądać bardzo różnie – np. M. Jarosińska podaje że w żeńskim hufcu rzeszowskim „koszt wyjazdu 
harcerki na obóz ponosili w zasadzie rodzice, ale drużyny również starały się pozyskiwać fundusze przez 
prowadzenie akcji zarobkowej, zbiórki pieniędzy w czasie prezentacji hufców z okazji np. święta PWiWF, 
organizację wieczornic. Czasami dostawały skromną dotację od władz miasta lub innych instytucji. 
W kronice Hufca Męskiego jest zapis, że na wakacje w 1929 r. harcerze i harcerki dostali subwencję 
od magistratu w wysokości 800 zł. i od Kasy Oszczędności - 500 zł. Pieniądze podzielono po połowie 
pomiędzy Hufiec Męski i Żeński.” Zob. M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.47. 
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ziemniaków, 76 jajek, 10 kg cukru czy też 5 kg mięsa.73 W tym czasie we Lwowie para 

męskich butów sznurowanych kosztowała 42-44 zł.74  

Wynika z tego, że koszty uczestnictwa dziecka w kilkutygodniowym, letnim obozie 

harcerskim były, jak na ówczesne czasy, minimalne i wynosiły mniej niż zakup nowego 

obuwia.75 Jednak wciąż pozostawały dużym problemem w tych rodzinach, w których na nowe 

obuwie nie było rodziców stać. Można znaleźć nawet informacje, że uczestniczki jednego 

z obozów harcerskich w 1925r. chodziły boso, aby nie narażać rodziców na dodatkowe 

wydatki.76 S. Seweryn pisał w 1931r. o „brakach materialnych, zaznaczających się najczęściej 

w zbyt szczupłych zasobach pieniężnych, nie wystarczających na wysłanie większej ilości 

harcerzy do obozów letnich i na urządzenie tych obozów, co jest – jak wiemy – nieodzowne 

do wykonania całokształtu prac harcerskich”.77 W. Goszczyński szacuje, że w Chorągwi 

Wołyńskiej około 10% uczestników obozów nie było w stanie samodzielnie opłacić kosztów 

swojego pobytu na obozie.78 

Akcja obozowa, organizowana w ramach ZHP, była więc bardzo atrakcyjną ofertą 

dla młodzieży i rodziców. Tym bardziej, że przeciętny obóz trwał dość długo – od 24 do 26 

dni i był, jeśli patrzyć na to z dzisiejszej perspektywy, dość tani dzienny koszt utrzymania 

jednej osoby wynosił od 1,43 do 2,09 zł, a tylko małą część tego bezpośrednio pokrywali 

rodzice harcerzy. Pomimo tego, w akcji letniej brała udział tylko ok. 1/3 część członków 

organizacji. Świadczy to o bardzo słabej kondycji finansowej zarówno harcerzy, jak i ich 

rodziców. Nawet niewielki koszt mógł być nieprzekraczalną barierą, powstrzymującą przed 

udziałem w letnim obozie harcerskim. 

 

                                                 
73 Mały Rocznik Statystyczny 1938, dz. cyt., s.234. 
74 H. Zieliński, dz. cyt., s.289. 
75 Warto zauważyć, że szczególnie pierwsze obozy harcerskie musiały funkcjonować skrajnie oszczędnie. 

Przykładowo uczestnicy kursów skautowych w Kiń Grust w 1917-1918 dożywiali się po skromnym obiedzie 
owocami drzew morwowych a na kolację spożywali nieraz tylko „kartofle w mundurkach” z herbatą. 
Zob. Z. Izdebska, N. Majewska-Nekraszowa, dz. cyt., s.32. 

76 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.10. 
77 S. Seweryn, dz. cyt., s.226. 
78 W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
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Tabela 37. Koszt obozu harcerskiego w przeliczeniu na jednego uczestnika w latach 1927-1928. 
 

Żeńska akcja obozowa

1927 1928 1933

koszt całej akcji letniej: 293 664 zł 472 751 zł 335 632 zł
opłaty uczestników: 59 691 zł 146 315 zł b.d.

liczba uczestników kursów i obozów: 8 485 8 948 6 383
osobodni: 204 796 230 272 147 575

średni czas trwania obozu: 24 26 23

 średni koszt kursu/obozu na jednego 
uczestnika: 34,61 zł 52,83 zł 52,58 zł

 średnia wysokość wpłaty własnej na 
jednego uczestnika: 7,03 zł 16,35 zł b,d,

 koszt jednego osobodnia: 1,43 zł 2,05 zł 2,27 zł
 procent średniej wpłaty własnej 

uczestnika w średnim koszcie 
kursu/obozu: 

20,33% 30,95% b.d

Męska akcja obozowa

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1927-1928 i 1933 oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa  
polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne).  

 
 

Podstawowym problemem w organizacji obozów były wysokie koszty transportu. 

Ta kategoria kosztów powodowała, że przeciętny dzienny koszt utrzymania uczestnika obozu 

mógł wykazywać dość duże wahania. Np. w Chorągwi Krakowskiej Harcerek średni dzienny 

koszt utrzymania jednej harcerki wnosił w 1932r. 1,62 zł (1,50 zł w 1933r.), w tym samego 

wyżywienia 1,18 zł.79 W Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek w 1933r. dzienny koszt 

utrzymania na obozach wynosił od 0,55 zł do 2,80 zł.80  

W roku 1924 był to problem na tyle istotny, że stał się powodem złożenia wniosku 

ZO Krakowskiego do NRH o przesunięcie o rok planowanego na 1924r. Zlotu Narodowego – 

„bardzo znaczne koszta podróży, które byłyby wydatkiem nieproduktywnym, 

bo nie pozostającym w żadnym stosunku do osiągniętych ze Zlotu korzyści, a wymagałyby 

ze strony harcerzy i ich rodzin wysiłku, nader uciążliwego w teraźniejszych stosunkach 

ekonomicznych”.81 Niekiedy koszty przejazdów uczestników obozów harcerek i harcerzy 

starano się ograniczać w ten sposób, że sprzęt obozowy i plecaki jechały np. furmanką, 

a uczestnicy obozów szli na teren obozu pieszo – czasami nawet 70 km, co oznaczało dwie 

                                                 
79 M. I. Mileska, dz. cyt., s.120. 
80 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.131. 
81 AAN, AZHP, Wnioski na IV Zjazd Walny w Lublinie, sygn. 312, s.53. 
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doby marszu.82 Redukowano koszty wykorzystując także wsparcie rzeczowe np. przydziały 

kawy z cukrem lub zapasy żywności ofiarowane przez miejscową ludność.83 

Jak pokazuje przykładowa analiza koszów letniej akcji obozowej wybranych chorągwi 

w latach 1936-1938 (tabele poniżej), główną kategorią wydatków były koszty wyżywienia 

uczestników obozów (od 43% do 61%), drugą co do wielkości były wydatki związane 

z transportem i przejazdami uczestników (od 22% do 28%). 

 
Tabela 38. Struktura kosztów letniej akcji obozowej Wielkopolskiej Chorągwi Harcerek. 

 

 zł  %   zł  %  zł  % 
transport / przejazdy 694 zł 28% 12 650 zł 22% 11 766 zł 24%
wyżywienie 1 084 zł 43% 35 084 zł 61% 27 543 zł 55%
inne (apteczka, koszty leczenie, wycieczki, urządzenie 
obozu, opał, światło, lokal, płace personelu) 715 zł 29% 10 217 zł 18% 10 337 zł 21%

razem: 2 493    100% 57 951      100% 49 646      100%

Struktura kosztów letniej akcji obozowej 1936 1937 1938

 
 

Źródło: D. Piotrowska-Szulczewska, Wielkopolska Chorągiew Harcerek 1912 – 31 sierpnia 1939r. 
Przyczynki – Materiały – Pogląd ogólny, Poznań 1992, s.174, 191, 203 (oprac. własne). 

 
 

Tabela 39. Struktura kosztów letniej akcji obozowej Krakowskiej Chorągwi Harcerek. 
 

 zł  %   zł  %  zł  %  zł  %  zł  %  zł  % 
transport / przejazdy / urządzenie obozu 11 549 zł 24% 15 452 zł 27% 19 700 zł 31% 7 979 zł 20% 5 181 zł 15% 5 292 zł 13%
wyżywienie 32 727 zł 68% 36 785 zł 65% 39 125 zł 61% 23 638 zł 60% 24 033 zł 69% 23 749 zł 59%
inwentarz / namioty / inne 4 005 zł 8% 4 547 zł 8% 4 829 zł 8% 7 960 zł 8% 5 421 zł 8% 11 404 zł 8%

razem: 48 281 zł 100% 56 784 zł 100% 63 654 zł 100% 39 577 zł 100% 34 635 zł 100% 40 446 zł 100%

1935 1937 1938 Struktura kosztów letniej akcji obozowej 
Krakowskiej Chorągwi Harcerek 

1932 1933 1934

 
 

Źródło: M. I. Mileska, Materiały do historii krakowskiego harcerstwa żeńskiego w latach 1911-1939, 
Tom I, Kraków 2003, s.125 (oprac. własne). 

 
Finansowanie i koszty zlotów centralnych 

Dążenie organizacji do samodzielności finansowej było szczególnie widoczne przy 

okazji organizacji zlotów centralnych. W 1924r. wpłata uczestnika zlotu miała początkowo 

wynosić 50 groszy. Jednak NZHP rozkazem L.12 z 1 kwietnia 1924r. podniosło składkę 

do 2 zł.84 Spowodowane to było przyjęciem nowej koncepcji finansowania zlotów, w której 

dodatkowe 1,50 groszy stanowić miało dodatkowy kapitał obrotowy. Tym samym został 

przyjęty przez NZHP wniosek Feliksa Laskowskiego, dotyczący oparcia całego zlotu 

na „samowystarczalności organizacji harcerskiej”.85 

                                                 
82 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.144 oraz W. Goszczyński, dz. cyt., s.146. 
83 W. Goszczyński, dz. cyt., s.143 oraz W. Goszczyński, dz. cyt., s.146. 
84 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1924, nr 4, s.27. 
85 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.23-24. 
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Wykorzystanie zysków z kapitału obrotowego precyzowała Instrukcja L.1 Zlotu 

Narodowego 1924r.: 

„NZHP  urządzając w roku bieżącym Zlot Narodowy, postanowiło wykonać to zamierzenie 

bez uciekania się od subsydiów rządowych – w tym też celu został opracowany budżet, oparty 

na kooperacji, na samowystarczalności organizacji. Wszyscy uczestnicy Zlotu są jego 

współtwórcami – wnoszą swe udziały dwuzłotowe – (50 gr. pogłównego + 1,50 zł udziału 

na ogólne cele Zlotu) jest to kapitał obrotowy. 

Kapitał ten jest zwrotny w wypadku uzyskania dochodu czystego z przedsiębiorstw 

zlotowych (bilety wejściowe, opłaty znaczka itp.,); wtedy to z uzyskanego dochodu 40% 

pozostaje dla Naczelnictwa, 20% dla ZO, a 40 % zostanie zwrócone uczestnikom Zlotu. 

Widzimy więc, że finansowanie Zlotu oparte jest na zasadach handlowych – udziałowcy 

mogą otrzymać nie tylko zwrot swych udziałów, lecz i nadwyżkę.”86 

Efektem wprowadzenia takiej koncepcji gospodarki było sfinansowanie własnymi tylko 

siłami – kosztów Zlotu Narodowego w wysokości 22 803 złotych, obiecany zwrot udziałów 

uczestników zlotu (1 zł 50 gr.) oraz wypracowanie, dzięki dochodom z biletów wejściowych, 

dodatkowej nadwyżki finansowej w wysokości 5 464 zł, która została podzielona między 

Naczelnictwo (40%), Zarządy Oddziałów (20%) oraz drużyny (40%) i zaliczona ZO 

i drużynom na poczet zaległych opłat.87 

Podobnie II Zlot Narodowy, w 1929r., oparł się w większości na własnych zasobach 

organizacji. Na 118 392 zł dochodów, przychody Sekcji Gospodarczej stanowiły 85 297 zł, 

ze wstępów za bilety 9 298zł,  z opłat drużyn 12 745 (6 700 harcerzy),88 

Rok 1935 był ze względu na Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale, wyjątkowym 

rokiem w całym ZHP, także z perspektywy finansów organizacji. Przygotowywany 

i zrealizowany dużymi nakładami finansowymi Zlot mocno obciążył, zarówno wewnętrzne, 

jak i zewnętrzne źródła finansowania, i jak przyznaje w swoim sprawozdaniu NRH – 

„wyczerpał zasoby finansowe organizacji i źródła subwencji społecznych”.89 Ponadto, 

niektóre chorągwie zauważyły po Zlocie na swych terenach „obniżenie sprawności płatniczej 

drużyn i pewne rozprężenie organizacyjne.”90 

Pozyskiwaniem środków finansowych na Zlot zajmowała się Sekcja Finansowa 

Komitetu Organizacyjnego, na czele którego stał Przewodniczący ZHP – M. Grażyński. 

                                                 
86 „Harcmistrz”, kwiecień 1924, nr 4, Instrukcja L.1 Zlotu Narodowego 1924r. 
87 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.23-24. 
88 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.10. 
89 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.35. 
90 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.139. 
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Budżet Zlotu został opracowany przez Naczelne Kwatermistrzostwo Zlotu i po uzyskaniu 

akceptacji Komendy Naczelnej Zlotu został zatwierdzony przez Naczelnictwo ZHP.  

Za finanse odpowiadał bezpośrednio Skarbnik Główny Zlotu oraz podlegająca 

mu Skarbniczka Zlotu Harcerek i Skarbnik Zlotu Harcerzy.91 

Wydział Skarbowy Zlotu był częścią Kwatermistrzostwa Głównego. Wydziałem 

kierował Skarbnik Główny Zlotu. Miał on podległych sobie odpowiedników 

w poszczególnych zlotach harcerzy i harcerek. 

W skład Wydziału Skarbowego wchodzili: 

 Skarbnik Główny, 

 Zastępca Skarbnika Głównego, 

 Księgowy, 

 Referent budżetowy, 

 Komisja Kontrolująca. 

Kompetencje tych organów były następujące: 

Skarbnik – czuwał nad wykonywaniem budżetu, kontrolował gospodarkę wszystkimi 

finansami Komendy Głównej Zlotu oraz finansami Komend Zlotów Harcerek i Harcerzy, 

współpracował z sekcją finansową Komitetu Organizacyjnego, czuwał nad całością skarbu 

Zlotu oraz bezpieczeństwem depozytów. Skarbnik odpowiadał za prowadzenie w sposób 

jasny i przejrzysty księgowości Zlotu. 

Zastępca Skarbnika – prowadził kasę podręczną i dokonywał wypłat na zlecanie 

Skarbnika Głównego, prowadził konta rachunków bieżących PKO i KKO. 

Księgowy – prowadził główne księgi kasowe, sporządzał miesięczne zamknięcia ksiąg 

dla użytku Kwatermistrza i Komisji kontrolującej, 

Referent budżetowy – wykonywał prace techniczne związane z opracowaniem budżetu 

ogólnego, opracowywał miesięczne i okresowe plany realizacji budżetu, opracowywał 

wspólnie z księgowym bilans końcowy Zlotu, referował sprawy budżetu i jego wykonanie 

na żądanie Kwatermistrza, Komisji Kontrolującej i organów rewizyjnych ZHP 

Komisja Kontrolująca – 3 osobowa, mianowana przez Komendanta Naczelnego Zlotu, 

prowadziła kontrolę rachunków i stanu kasy. Protokoły komisji dostawali Komendant 

Naczelny, Kwatermistrz Główny i Skarbnik Główny.92 

                                                 
91 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.217. 
92 AAN, AZHP, Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, wytyczne 

do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji]. 
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Dochody zlotowe opierały się, między innymi, na opłatach zlotowych za wyżywienie, 

opłat wejściowych od zwiedzających, opłat za dzierżawę miejsc w dzielnicy handlowej itp. 

Całość wpływów z tych opłat wyniosła 488 492,99 zł, tj. 50,8% ogółu wpływów zlotowych. 

Dotacji zewnętrznych wpłynęło do budżetu Zlotu 470 083,75 zł, tj. 49,2% ogólnej sumy 

wpływów.93 

Preliminarz zakładał 20 000 uczestników (5 000 harcerek i 15 000 harcerzy) 

wpłacających po 5 zł opłaty zlotowej oraz 10 000 zwiedzających, wpłacających 1 zł 

za wejście na teren Zlotu.94  

Preliminarz wydatków biura Komendy Naczelnej Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa 

Polskiego w Spale zawierał bardzo szczegółowy wykaz proponowanych wydatków, w którym 

na wyszczególnionych pozycjach znajdowały się: teczki, segregatory, pieczątki, dziurkacze, 

pióra do tuszu, linijki i ekierki, plany, datowniki, ołówki, gumki, kleje, papier, wydatki 

osobowe maszynistki i łącznika oraz nieprzewidzianych 5% wydatków z ogólnej sumy 

preliminowanych kosztów.95 

Do opracowania końcowego preliminarza weszły projekty budżetu kwatermistrzostwa 

Komendy Naczelnej Zlotu, budżetu Komendy Zlotu Harcerek i budżetu Komendy Zlotu 

Harcerzy. Każda pozycja dochodowa i rozchodowa w preliminarzach musiała być 

odpowiednio uzasadniona.96 

Warto zauważyć, że wpływy budżetu Zlotu były preliminowane na 933 000 zł i choć 

w niektórych kategoriach preliminowane koszty zostały przekroczone, to jednak gospodarka 

całością budżetu była na tyle efektywna, że wydatki globalne nie przekroczyły 

preliminowanej kwoty. Większe natomiast okazały się wpływy, głównie dzięki zwiększonym 

znacznie kwotom subwencji (o ponad 74 000 zł więcej od zakładanych).97 Ostatecznie jednak 

udało się Komendzie Zlotu i Przewodniczącemu ZHP uzyskać dodatkową, wysoką sumę, 

za likwidację Zlotu (sprzedaż drzewa, słomy, armatury wodociągowej i oświetleniowej, 

                                                 
93 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.218. Zob. A. Wysocki Z jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego 

w Spale [w:] „Przewodnik Katolicki” nr 32, Rok 41, Poznań 11 sierpnia 1935r. 
94 AAN, AZHP, Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, wytyczne 

do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji] oraz „Wiadomości Urzędowe”, 
maj 1935, nr 5, s.60. 

95 AAN, AZHP, Preliminarz wydatków Biura Komendy Naczelnej Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego 
[w:] Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, wytyczne 
do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji]. 

96 AAN, AZHP, Wytyczne do opracowania preliminarza budżetowego sporządzone przez Kwatermistrz 
Głównego Zlotu [w:] Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, 
wytyczne do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji]. 

97 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.219-221. 
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pozostałych artykułów żywnościowych itp.) w wysokości 80 883,79 zł, uzyskano także 

bonifikatę od dostawców Zlotu w łącznej wysokości 23 630,38 zł.98 

Opłata zlotowa uczestników stanowiła zaledwie 10,7% wszystkich preliminowanych 

wpływów. Średni zakładany koszt uczestnictwa w Zlocie wynosił 46,65 zł na osobę. 

Dla porównania koszt uczestnictwa w I Słowiańskim Zlocie Narodowym (16 tys. 

przewidywanych uczestników) według preliminarza z 22 lutego 1934r. wynosił 30 zł 

od uczestnika za 14 dni (3-7 VII 1935r.).99 

Ostateczny koszt dziennego wyżywienia jednego uczestnika Zlotu wynosił 1,36 zł, zaś 

całkowity koszt uczestnictwa w Zlocie – 40,56 zł. Były to kwoty – jak zauważała Komisja 

Rewizyjna ZHP – „niewysokie i świadczące o oszczędnej gospodarce” – „tym bardziej, jeśli 

się weźmie pod uwagę rozmiary tej imprezy, przekraczające znacznie to wszystko, 

co dotychczas w Polsce w tym zakresie było robione”.100 

1.1.6 Pozostałe kategorie wydatków 

Udział w imprezach międzynarodowych, poza granicami kraju, nie był tani ze względu 

na wysokie koszty transportu; np. planowany koszt wyjazdu na Zlot Starszych Skautów 

w Szwecji wynosił 160 zł od osoby, z czego znaczą część stanowiły koszty przejazdu 

kolejowego.101  Było to około 3 razy więcej niż koszt harcerskiego obozu krajowego. Pomimo 

trudności radzono sobie z tym problemem na różne sposoby, często korzystając także 

z subwencji władz centralnych i państwowych. 

Szczególny wzrost subwencjonowania działań poza granicami kraju nastąpił w latach 

1937-1938. Znaczne zwiększenie wydatków tego typu było zrozumiałe, ze względu na trudną 

sytuację Polski na ówczesnej arenie politycznej. W 1938r. wydatki na sprawy zagraniczne 

wyniosły prawie 50% wszystkich kosztów władz naczelnych. 

Potwierdza to dość dużą rolę ZHP w kreowaniu wizerunku Polski poza granicami, jaką 

przypisywano harcerstwu oraz dostrzeganie przez władze naczelne ZHP zmiany w sytuacji 

międzynarodowej i reagowaniu na nią także poprzez relokację środków finansowych. 

                                                 
98 MH, Sprawozdanie Skarbowe Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Spale  

[w:] Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.219. 
98 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4. 
99 AAN, AZHP, Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, wytyczne 

do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji]. 
100 MH, Sprawozdanie Skarbowe Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Spale  

[w:] Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.222. 
101 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 21 lipca 1935r., nr 11, s.84. 
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W latach 1921-22, tj. w pierwszych latach funkcjonowania organizacji, widoczną grupą 

wydatków były wydatki na wydawnictwa harcerskie oraz wydatki związane ściśle z promocją 

organizacji wśród młodzieży i dorosłych – sięgały one 1/3 budżetów rocznych. Od 1932r. 

na te cele przeznaczano kwoty powyżej 10 tys. zł rocznie, co jest wprawdzie zauważalną 

grupą kosztów, ale nie stanowi wielkiego odsetka budżetów rocznych (poniżej 7%). Kwoty 

te pozwalały na wykorzystanie różnych narzędzi promocji, jak np. produkcję filmów 

o tematyce harcerskiej. 

Wydawanie niektórych pozycji np. „Wiadomości Urzędowych”, Naczelnictwo 

delegowało na inne instytucje harcerskie. W 1923r. Centralne Komisja Dostaw Harcerskich 

przejęła finansowanie i wydawanie „Wiadomości Urzędowych NZHP” i sama pokrywała 

ok. 70% kosztów. Pozostałe 30% finansowane było z wpłat prenumeratorów.102 

1.2. Źródła finansowania działań harcerskich 

1.2.1 Rodzaje źródeł finansowania 

Rozwój harcerskich drużyn wspierany był od początku przez publiczne i prywatne 

środki finansowe. Czasami była to pomoc symboliczna, lecz niekiedy było to również istotne 

wsparcie materialne. W 1918r. Macierz Szkolna w Łucku przeznaczyła w swoim preliminarzu 

budżetowym 10 000 marek na urządzenie bibliotek technicznych w 10 środowiskach 

harcerskich oraz na urządzenie warsztatów introligatorskich w czterech miejscowościach 

na Wołyniu. Współfinansowała ona także wyposażenie i objazdy (wizytacje) środowisk 

harcerskich oraz udzielała lokalu na siedzibę Okręgu.103 

Zapisy statutowe pierwszego Statutu ZHP dawały formalną możliwość pozyskiwania 

środków finansowych z różnorodnych źródeł. Paragraf 29 Statutu ZHP z 1920r. dopuszczał 

możliwość pozyskiwania funduszy przez organizację ze:  

 składek członkowskich,  

 opłat pobieranych od młodzieży harcerskiej  

(pierwotnie było to 2 marki rocznie),  

 zasiłków społecznych i rządowych,  

 przedsiębiorstw harcerskich, 

 wydawnictw,  

 dochodów z majątków ZHP,  

                                                 
102 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
103 Z. Izdebska, N. Majewska-Nekraszowa, dz. cyt., s.36. 
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 ofiar, darowizn, zapisów itp.104  

Paragraf ten został rozszerzony w 1923r. o nowe możliwości. Zrezygnowano 

z podawania w nim stałej składki od młodzieży, pozostawiając decyzję co do jej wysokości 

corocznie NRH. 

Nowością, wynikającą z rozbudowującej się struktury organizacji było wprowadzenie 

pobierania od zarządów oddziałów 10% części105 stałych dochodów, (wnoszonych 

po zamknięciu bilansu) i od niestałych – każdorazowo po otrzymaniu danej sumy przez 

zarząd oddziału, przy czym Naczelnictwo mogło zrzec się ściągania 10% od sum 

ofiarowanych na cele specjalne.106 

Na Zjeździe Walnym w 1926r. pojawiła się uchwała, która zdecydowanie wykluczała 

jedno z potencjalnych źródeł dochodów ZHP, tj. zbiórki publiczne: „ZHP jako całość, 

jak również poszczególne jego ogniwa organizacyjne, nie mogą czerpać dochodów 

z jakichkolwiek kwest publicznych; obecny bowiem charakter tych kwest obniża prestiż 

moralny Harcerstwa”.107 Problem ten jednak był obecny także w kolejnych latach, gdyż także 

później pojawiały się nadal bardzo kategoryczne opinie instruktorów sprzeciwiające się 

takiemu pozyskiwaniu środków finansowych — „[...] jeszcze gorszą, wprost hańbiącą rzeczą 

jest urządzanie zbiórek ulicznych, żebraniny na cele harcerskie, wszystko jedno, 

czy to urządza drużyna, czy Koło Przyjaciół na rzecz drużyny”.108 

Statut z 1934r. określał ogólne źródła finansowania Związku, szczegóły pozostawiając 

regulaminowi wewnętrznemu ZHP.109 Dzięki statusowi stowarzyszenia wyższej użyteczności, 

ZHP mogło natomiast „przyjmować zapisy i darowizny oraz nabywać i zbywać majątek 

ruchomy i nieruchomy bez ograniczeń i bez potrzeby uzyskiwania pozwoleń przewidzianych 

w przepisach specjalnych [...]”.110 Dawało to ZHP niewątpliwie uprzywilejowaną pozycję 

i dogodne warunki prawne do powiększania i gospodarowania majątkiem organizacji. 

Problem odpowiedniego zróżnicowania źródeł finansowania ZHP był niemal tak stary 

jak sama organizacja. Już w 1921r. A. Pawełek pisał, że ZHP „mając przeważnie młodzież 

ubogą, zbyt często musi odwoływać się do ofiarności publicznej – żyjąc nadzieją – że kiedyś 

                                                 
104 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.24-25. 
105 Statut z 1930r. ustalenie wysokości opłaty wnoszonej przez oddziały pozostawiał w gestii Walnego 

Zgromadzenia. Zob. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym 
Zjeździe ZHP w 1930r., sygn. 355, s.210. 

106 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.32. 
107 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie  

10-11 kwietnia 1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.77. 
108 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.18. 
109 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.327. 
110 Tamże, s.313. 
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społeczeństwo te miliony, które wydaje na więzienia i domy poprawcze – łożyć będzie 

na wychowanie młodzieży”.111 Analizując główne tendencje zmian w budżetach centralnego 

szczebla struktury ZHP, trudno jest dopatrzyć się znacznej dywersyfikacji źródeł 

finansowania ZHP. Praktycznie przez cały okres międzywojenny wpływy do budżetu 

centralnego były zdominowane przez subwencje państwowe, które stanowiły od 41,1% 

w 1924r. do prawie 86% w 1931 i w 1937r. Pojawiały się regularnie głosy krytyki takie stanu 

rzeczy i postulowano konieczność osiągnięcia niezależności od subwencji rządowych, 

ale rzeczywistość kierowała się innymi prawami.112 Dużą część wpływów stanowiły opłaty 

organizacyjne (rejestracyjne, składki i pogłówne), ale odsetek tych kwot w budżetach malał 

z czasem na korzyść dotacji państwowych.  

Niewielką część wpływów stanowiły też dochody własne z przedsiębiorstw harcerskich 

czy akcji zarobkowych. Jedynie w 1923r. stanowiły ponad 40% wszystkich wpływów. 

W 1931r. stanowiły one zaledwie 1,1% wszystkich wpływów centralnych. 
 

                                                 
111 Autor daje też przykład ofiarności społeczeństwa brytyjskiego, które na wezwanie R. Baden-Powella 

przekazało na angielski skauting ćwierć miliona funtów.  
Zob. A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.14. 

112 Konsekwentne przykłady realizacji zasady niezależności skautingu od funduszy rządowych dawał 
za to Baden-Powell i organizacja brytyjska – gdy Główna Kwatera stanęła przed ciężką decyzją o zamknięciu 
Szkoły Skautów Morskich z powodów braku funduszy, rząd brytyjski zaoferował pomoc finansową, która 
jednak nie została przyjęta przez organizację, a szkoła została czasowo zamknięta.  
Zob. H. Glass, Gawędy..., dz. cyt., s.83. 
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Tabela 40. Dywersyfikacja źródeł finansowania ZHP wg kategorii w latach 1920-1938 
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1920 0,0% 0,0% 6 986 100,0% 0,0% 6 986 100%
1921 3 133 000 72,0% 981 682 22,5% 239 309 5,5% 0,0% 4 353 991 100%
1922 4 967 870 50,6% 4 053 784 41,3% 795 246 8,1% 0,0% 9 816 900 100%
1923 516 038 705 46,2% 106 106 168 9,5% 38 215 970 3,4% 457 735 838 40,9% 1 118 096 681 100%
1924 8 750 41,1% 6 294 29,6% 4 551 21,4% 1 701 8,0% 21 296 100%
1925 34 900 43,6% 25 089 31,4% 17 925 22,4% 2 060 2,6% 79 974 100%
1926 64 593 59,0% 10 299 9,4% 15 248 13,9% 19 321 17,7% 109 461 100%
1927 80 002 73,3% 4 318 4,0% 20 422 18,7% 4 410 4,0% 109 152 100%
1928 176 419 78,4% 0,0% 29 101 12,9% 19 504 8,7% 225 024 100%
1929 77 263 59,9% 4 622 3,6% 28 046 21,7% 19 109 14,8% 129 040 100%
1930 93 093 63,0% 246 0,2% 39 718 26,9% 14 763 10,0% 147 820 100%
1931 123 587 85,7% 0,0% 19 028 13,2% 1 638 1,1% 144 253 100%
1932 178 669 68,7% 27 865 10,7% 34 839 13,4% 18 863 7,2% 260 236 100%
1933 227 374 80,5% 1 244 0,4% 44 407 15,7% 9 411 3,3% 282 436 100%
1934 246 302 79,5% 2 454 0,8% 48 139 15,5% 12 915 4,2% 309 810 100%
1935 320 637 77,2% 27 084 6,5% 62 661 15,1% 4 837 1,2% 415 219 100%
1936 309 281 61,1% 119 643 23,6% 66 758 13,2% 10 227 2,0% 505 909 100%
1937 678 648 85,6% 15 327 1,9% 59 981 7,6% 38 926 4,9% 792 882 100%
1938 961 564 75,8% 243 456 19,2% 20 778 1,6% 42 402 3,3% 1 268 200 100%

Rok 
sprawozdawczy

 razem dotacje państwowe 
/subwencje

opłaty rejestracyjne, 
składki i pogłówne

darowizny osób fiz. i 
prawnych oraz inne

akcje zarobkowe 
/dochody własne /CKDH 

/10% ZO

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1920-1938 (oprac. własne).  
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Wykres 13. Procentowy wykres wpływów poszczególnych źródeł finansowania ZHP w latach 1920-1938 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1920-1938 (oprac. własne). 
 

Dział Skarbowy Naczelnictwa ZHP w obliczu kryzysu w 1923r. planował ustabilizować 

sytuację finansową Związku poprzez działalność organizacyjną, idącą w trzech kierunkach: 

 „stworzenie stałego źródła dochodów dla organizacji (w postaci Centralnej Komisji 

Dostaw Harcerskich), 

 ustalenie opłat (składek i pogłównego) w równoważniku złotowym 

(uwzględniających dużą inflację),  

 przyzwyczajenie członków Związku do konieczności regularnego uiszczania tych 

opłat, 

 pobudzenie ofiarności publicznej i doraźne zdobycie większych środków”.113 

Dotacje państwowe stanowiły znaczną część wszystkich wpływów centralnych, co było 

przez NRH oceniane jako zjawisko niepożądane. Dlatego też NRH dążyła do dywersyfikacji 

źródeł dochodów, a w konsekwencji do całkowitego uniezależnienia Związku od dotacji 

państwowych. W 1924r. udało się władzom naczelnym doprowadzić do sytuacji, kiedy środki 

                                                 
113 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.16. 
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państwowe w całości były przeznaczane na dotacje celowe i żadna ich część nie pokrywała 

wydatków administracyjnych.114 

GK Harcerek dąży do oparcia gospodarki jednostek harcerskich o własne dochody, 

uniezależniające pracę przynajmniej częściowo od pomocy z zewnątrz. W 1933r. kwota 

wpływów własnych we wszystkich wpływach GK Harcerek stanowiła 25,9% całości 

wpływów i była ponad dwukrotnie wyższa od podobnego wskaźnika dla poprzedniego roku 

(12,7%).115 

W 1934r. własne wpływy Głównej Kwater Harcerek stanowiły 27% otrzymanych 

subwencji, a gdy dołączyć do nich dochód ze sprzedaży czasopisma instruktorek „Skrzydła”, 

to okazuje się, że wpływy własne wyniosły ok. 50% wszystkich subwencji.116 

Według Regulaminu Hufca Harcerzy z 1936r. wpływy finansowe Komendy Hufca 

miały stanowić: 

1) 10% od zysku z imprez organizowanych przez podstawowe jednostki organizacyjne 

(Regulamin Hufca Harcerzy z 1939r. zmniejszył te wpływy do 5% 117); 

2) 5% od zysku z warsztatów i sklepików prowadzonych przez jednostki 

organizacyjne; 

3) dochód z przedsiębiorstw Komendy Hufca; 

4) 10% od pogłównego przesłanego do Komendy Chorągwi z terenu Hufca; 

5) dotacje Komendy Chorągwi, Zarządu Obwodu i Zarządu Okręgu; 

6) dotacje KPH; 

7) dotacje osób prywatnych, instytucji państwowych i samorządowych.118 

W 1935r., w trosce o jak największą samodzielność finansową organizacji, Walny Zjazd 

ZHP swą uchwałą zalecał: „w najbliższym okresie trzyletnim stworzyć warunki do oparcia 

pracy harcerskiej na pełnej samowystarczalności gospodarczej Związku. Z dochodów 

Związku mają być wyeliminowane wszelkiego rodzaju subwencje, pochodzące z instytucji 

publicznych i prywatnych; dochody natomiast Związku mają pochodzić z: 

a) opłat organizacyjnych, 

b) dochodów z pracy harcerzy, 

c) z funduszów zebranych wśród przyjaciół Związku.”119 

                                                 
114 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.8. 
115 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.26. 
116 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.125. 
117 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.81. 
118 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.82. 
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Te same trudności ze zwiększeniem własnych źródeł finansowania miały także niższe 

szczeble struktury jeszcze w 1938r. Według sprawozdania ZO Radomskiego, „największą 

troską ZO było zdobywanie środków pieniężnych na akcję harcerską z własnych źródeł, 

aby w przyszłości nie być uzależnionym od wysokości subsydiów, udzielanych przez władze 

państwowe i nie skorzystać z ofiarności społeczeństwa.”120 

Ciągle jednak potrzeby finansowe powodowały konieczność zwracania się 

do zewnętrznych źródeł finansowania. W wytycznych akcji letniej w 1938r. sugerowano 

nawet, że „na obozy można starać się o pomoc finansową w Ubezpieczalniach Społecznych, 

gdyż obozowisko zapobiega rozwojowi szeregu chorób”.121 

ZHP dość znacząco wspierane było także finansowo przez osoby prywatne, głównie 

jednak na szczeblu lokalnym i w formie celowych dotacji na konkretne formy działalności 

np. na akcję obozową.122 Niekiedy był to wkład bardzo istotny, np. zapisanie na rzecz 

skautingu 600 000 franków przez dr A. Burzyńskiego, czy przekazanie domu i ogrodu 

w Pustomytach na stałe obozy skautowe.123 W 1935r. wpływy od osób prywatnych pokryły 

¼ wszystkich kosztów letniej akcji obozowej w Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek.124 

1.2.2 Dotacje państwowe 

S. Sedlaczek stwierdzał, że konsekwencją bliskiego powiązania ZHP z władzami 

państwowymi, była także znaczna pomoc materialna ze strony władz, „z jakiej na ogół 

skauting w innych krajach w tym stopniu nie korzysta”.125 

Kształcenie kadry było już w pierwszych latach traktowane priorytetowo i w dużej 

mierze dofinansowywane z różnych źródeł. W 1919r. koszt 4-tygodniowego Kursu 

Zwierzynieckiego wyniósł 115 316 marek, czyli około 500 marek na osobę, przy czym 

uczestnicy płacili ok. 100 marek; 1/3 kosztów (37 500 marek) finansowana była z dotacji 

Ministerstwa WRiOP, kurs współfinansowała także NRH i patronat harcerski w Staszowie.126 

                                                                                                                                                       
119 AAN, AZHP, XV Zjazd Walny w Gdyni 24-26 maja 1935r. Program. Protokół Komisji Starszego 

Harcerstwa. Wnioski, sygn. 331, s.81. 
120 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.324. 
121 List Okólny GKH-y L.16 z 10 marca 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.41-44. 
122 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.40. 
123 A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowskiego..., dz. cyt., s.61. 
124 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.39. 
125 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.33. 
126 Na podstawie Sprawozdania Kasowego z Kursu Zwierzynieckiego, Zob. AAN, AZHP, Sprawozdanie 

Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920),  
sygn. 371, s.23-25. 
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Istotne dotacje na kształcenie płynęły też z Ministerstwa Pracy. W okresie od 1 IV 1919r. 

do 10 IV 1920r. Ministerstwo przeznaczyło na kursy 18 000 marek.127 

W 1921r. główne źródła finansowania były dotacjami państwowymi lub darowiznami 

instytucji, bądź osób prywatnych, przeznaczonymi na sprawy ogólne, bądź na konkretne cele 

(np. kurs instruktorski). Pokrywały one praktycznie całość wydatków ponoszonych przez 

Związek.128 

Wpływy księgowane były głównie na rachunkach poszczególnych funduszy. W 1921r. 

istniały następujące konta księgowe funduszy: 

 Fundusz Angielski, 

 Fundusz Burs129, 

 Fundusz Kursów, 

 Fundusz Obozów, 

 Fundusz Ofiar, 

 Fundusz Paryski, 

 Fundusz Plebiscytowy, 

 Fundusz Pogłównego i Składek, 

 Fundusz Kresowy 

 Organizacja Harcerskich Oddziałów Ochotniczych, 

 oraz inne fundusze.130 

Ze strony władz państwowych ZHP było dofinansowywane przede wszystkim przez:  

 Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, 

 Ministerstwo Spraw Wojskowych, 

 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 

 Ministerstwo Pracy i Opieki Społecznej, 

 Związek Obrony Kresów. 

Dotacje państwowe, mimo że finansowały znaczną część działań ZHP, miały nieraz 

negatywny wpływ na działalność harcerską. W 1923r. stwierdzono ujemne strony włączenia 

do programu obozów harcerskich kursu przysposobienia wojskowego. Ale jak podaje 

                                                 
127 AAN, AZHP, Wydział Skarbowy. Sprawozdanie za czas od 1 IV 1919 – 10 IV 1920r., sygn. 371, s.26-28. 
128 AAN, AZHP, Bilans majątkowy ZHP z 31 XII 1920r., sygn. 372, s.24-26. 
129 Bursy były zakładami, które zapewniały uczącej się młodzieży z różnych szkół (dla jednej szkoły to internat) 

wspólne mieszkanie, wyżywienie i opiekę. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.46. 
130 AAN, AZHP, Bilans majątkowy ZHP z 31 XII 1920r., sygn. 372, s.24-26 
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W. Błażejewski, było to konieczne dla uzyskania pomocy materialnej od wojska. „Jednak, 

mimo ograniczenia liczby godzin, fatalnie ciążyło na programie harcerskim”.131 

Właśnie te ujemne strony uzależnienia działalności od dotacji państwowych oraz świadomość 

krytycznego stanu budżetu państwa sprawiały, że już w 1923r. opowiadano się 

za maksymalną samodzielnością finansową organizacji – „o pomoc państwową Harcerstwo 

zabiegać winno tylko wyjątkowo i przeznaczać ja na rozwinięcie i pogłębienie pracy”.132 

NRH wydała nawet odezwę, w której stwierdzała: „Zasiłków państwowych nadużywać 

nie możemy; budżet Polski i tak jest przeciążony wydatkami. Dotychczas zaś ogólne wydatki 

Związku były pokrywane prawie wyłącznie z zasiłków Ministerstwa spraw Wojskowych, 

Min. WRiOP i Naczelnika Państwa. Czas już żebyśmy stanęli o własnych siłach.”133 

W 1924r. udało się doprowadzić do sytuacji, kiedy dotacje państwowe stanowiły „jedynie” 

40% budżetu centralnego. Jednak w następnych latach władze naczelne ZHP przyjmowały 

coraz więcej środków od państwa, sięgających nawet ponad 80% wszystkich wpływów 

centralnych. 

Pamiętać trzeba, że dotacje państwowe nie płynęły jedynie do ZHP. Jak podaje M. Ponczek, 

„Z zachowanych również akt referatu WFiPW KSMM [Katolickie Stowarzyszenia Młodzieży 

Męskiej] wynikało, że w roku budżetowym 1936/1937 KSMM we wszystkich diecezjach 

Kościoła rzymskokatolickiego w II Rzeczypospolitej zostały wsparte – na organizację kursów 

i obozów WF oraz PW – subwencją państwową w wysokości 24 000 zł (1 200 zł razy 20) 

dla 6 875 osób”.134  

Dotacja państwowa dla KSMM wyniosła więc średnio 3,49 zł na osobę. W 1932r. subwencje 

państwowe dla obozów harcerek wyniosły 21 000 zł. na 6 383 osób, czyli średnio 3,29 zł 

na osobę.135 Wynika z tego, że dotacje państwowe dla ZHP były porównywalne do dotacji 

na podobne cele dla innych organizacji młodzieżowych, działających w tamtym okresie.  

W 1936r. nastąpiło bardzo duże obniżenie wysokości subwencji państwowych, 

co szybko odczuły władze naczelne. Dla samej Głównej Kwatery Harcerek oznaczało 

to dotacje w wysokości 77 111,50 zł – czyli mniej o ponad 20 587,60 zł w stosunku do roku 

poprzedniego.136 

                                                 
131 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.172. 
132 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.13. 
133 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.19. 
134 Ponczek M., dz. cyt., s.42. 
135  Przybliżony ogólny koszt wszystkich obozów żeńskich w 1933r. wniósł 335 632 zł z tego subwencje władz 

państwowych wyniosły 21 000zł. Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.21. 
136 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.91. 
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1.2.3 Opłaty organizacyjne 

W 1922 i 1923r. warunki ekonomiczne działania organizacji były oceniane 

przez władze ZHP jako bardzo trudne. Dział Skarbowy Naczelnictwa ZHP stwierdza 

w swoim sprawozdaniu: „Zasadniczo Harcerstwo powinno opierać się 

na samowystarczalności, czerpiąc fundusze z opłat członków. Niestety poczucie obowiązku 

w tej dziedzinie jest bardzo małe, a jeżeli dodamy do tego fakt, że ustalone przez Zjazdy 

Walne składki i opłaty wskutek spadku waluty polskiej w wartości istotnej spadły praktycznie 

do zera – staniemy wobec bardzo poważnego zagadnienia ratowania podstaw materialnych 

naszej pracy”.137 

Dlatego też NRH postanowiła zaostrzyć swoją politykę fiskalną i wymusić ściągalność 

opłat organizacyjnych wszelkimi możliwymi sposobami. W 1923r. NRH postanowiła 

ściągnąć ze wszystkich Oddziałów należne sumy za rok 1922 wraz z 10% podatkiem, 

pod karą wywieszenia na ścianie w salach obrad Walnego Zjazdu jednostek, które 

nie uregulowały swych należności. Sumy niezapłacone miały zostać również podane 

w sprawozdaniach. Dodatkowo wszyscy instruktorzy urlopowani na okres do jednego roku, 

winni byli płacić składki na równi z aktywnymi członkami czynnymi.138 Z kolei w 1924r. 

legitymacje instruktorskie mogli otrzymać za opłatą 1 zł tylko instruktorzy i kandydaci 

na instruktorów (w stopniu przodownika), którzy zgłosili się do służby czynnej i opłacili 

całoroczną składkę instruktorską.139 

Rozbudowanie systemu opłat organizacyjnych i konieczność włączania się w centralne 

akcje zarobkowe wywoływał protesty instruktorów, którzy pisali: „Brak jakiegokolwiek 

oparcia materialnego spowodował zbyt intensywne i wyłączne staranie się drużyn o zdobycie 

środków pieniężnych, a właściwą pracę wychowania młodzieży odsuwa na dalszy plan 

lub często wyklucza ją zupełnie. Wyższe władze harcerskie pogarszają ten stan przez 

pobieranie najrozmaitszych danin, pogłównego i in.”.140  

Z okazjonalnie ściąganych opłat organizacyjnych z oddziałów terenowych Związku 

pokrywana była też czasem działalność wydawnicza. Przykładem takiej praktyki jest uchwała 

III Zjazdu Walnego z 1923r., która stwierdza „konieczność szybkiego wydania broszury 

zawierającej sprawozdanie NRH opracowane w formie informatora i poleca NZHP 

                                                 
137 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.16. 
138 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.8. 
139 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1924, nr 4, s.25. 
140 Zob. List instruktorów z Męskiej Chorągwi Lwowskiej uzasadniający ich wystąpienie z ZHP 

[w:] „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
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ściągnięcie od Zarządów Oddziałów i komend samodzielnych odpowiednich kwot, 

a następnie rozesłanie wydrukowanego sprawozdania w ilości egzemplarzy odpowiadającej 

sumie opłaconej przez dany Zarząd lub Komendę”.141 

Problemem była nie tylko ściągalność pogłównego, ale też i odprowadzanie 

go do Naczelnictwa. NRH stwierdzając w 1924r., że ZO hamują przepływ tych środków, 

wnioskowało zarządzić w większości Oddziałów pobór pogłównego bezpośrednio od drużyn 

do kasy Naczelnictwa czekami PKO.142 

Przez wiele lat organizacja borykała się z problemem niskiej ściągalności składek 

członkowskich. Jak znaczne były zaległości finansowe i wynikająca z tego trudność oparcia 

działalności organizacji na środkach własnych pokazuje zestawienie preliminowanych kwot 

i faktycznych wpływów w 1925r. (tabela poniżej).143 
 

Tabela 41. Kwoty opłat organizacyjnych preliminowane i otrzymane za 1925r. 
 

nazwa pozycji preliminowano otrzymano różnica %
pogłówne od młodzieży 37 000 zł 5 203 zł 31 797 zł 14,1%

składki członków czynnych 3 600 zł 1 580 zł 2 020 zł 43,9%
składki członków współdziałających 600 zł 266 zł 334 zł 44,3%

wpisowe KPH, KSH, członkach NRH 1 400 zł 979 zł 421 zł 69,9%
10% dochodów ZO 3 000 zł 792 zł 2 208 zł 26,4%

CKDH 1% obrotu 3 600 zł 1 268 zł 2 332 zł 35,2%
 razem: 49 200 zł 10 088 zł 39 112 zł 20,5%  

 
Źródło: Sprawozdania NRH 1925r. (oprac. własne).  

 

Wynika z tego, że w 1925r. ściągnięto zaledwie 43,7% preliminowanych opłat. 

Sytuacja poprawiła się już w 1926r., gdyż do kasy wpłynęło 75,7% preliminowanych sum. 

Udało się też zmniejszyć zaległości ZO względem centrali Związku, co było możliwe także 

dzięki ciągle znacznym dotacjom państwowym.144 Polepszenie sytuacji finansowej – z jednej 

strony i chęć rozwiązania problemu zaległych opłat – z drugiej strony,  pozwoliło na Zjeździe 

Walnym w 1926r. podjąć w uchwale decyzję o skreśleniu wszelkich zaległości w opłatach 

organizacyjnych należnych naczelnictwu za lata wcześniejsze – do 1923r. włącznie.145 

W 1926r. Zjazd Walny zniósł także coroczne wydawanie nowych legitymacji 

oraz zrezygnował z pobierania przy tym specjalnych opłat. Nowo mianowany instruktor miał, 

przy wpłacaniu wpisowego, otrzymywać legitymację instruktorską, której ważność była 

                                                 
141 AAN, AZHP, Wnioski nagłe na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.29. 
142 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.11. 
143 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.19. 
144 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.43. 
145 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1926, nr 6., s.18. 
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przedłużana na następne lata przy opłacaniu składki instruktorskiej.146 Była to jedna z form 

redukcji biurokratycznych kosztów funkcjonowania organizacji.147 

Zjazd Walny wypowiedział się także w sprawie wykorzystywania składek członkowskich 

na potrzeby lokalne. „[Zjazd] wyklucza możność, aby opłaty zbierane na rzecz Naczelnictwa 

były używane przez Oddziały lub też inne jednostki organizacyjne na inne cele”.148 

Już jednak w 1927r. wpływy stanowią znowu jedynie 43% (64% w 1928r.149) 

preliminowanych dochodów, zaś ogólna suma zaległych należności Oddziałów w stosunku 

do Naczelnictwa wynosi 91 924 zł.150 Dlatego też NZHP podjęło kolejne kroki zmierzające 

do zwiększenia ściągalności opłat organizacyjnych. Zapadła decyzja o miesięcznym – zamiast 

całorocznym – opłacaniu pogłównego. Rozkazem NZHP L.2 z 15 stycznia 1927r. 

zadecydowano także, że pogłówne będzie płatne bezpośrednio na konto NZHP. 151 

Pogłówne, płacone od młodzieży harcerskiej, miało sfinansować „najważniejsze 

przynajmniej wydatki Naczelnictwa”.152 Jednak, jak pisze J. Kamińska, „fundusze zebrane 

tą drogą nie wystarczały nawet na prowadzenie w skromnych rozmiarach pracy 

organizacyjnej centrali.”153 Również środki z pogłównego zebrane w chorągwiach nie były 

raczej w stanie pokryć wszystkich kosztów organizacyjnych chorągwi. Pogłówne 

dla chorągwi było z czasem zbierane na konta PKO. W. Goszczyński podaje, że w Chorągwi 

                                                 
146 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie 10-11 kwietnia 

1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.78. 
147 Pewną ciekawostką dającą obraz jednocześnie procedur  biurokratycznych i postaw instruktorskich 

są wydarzenia związane z osobą znanego dzisiaj instruktora – wówczas phm. Aleksandra Kamińskiego. 
Kamińskiemu zarzucono opóźnienie w zapłaceniu składki w wysokości 1 zł, a następnie doliczono koszty 
dwukrotnego powiadomienia listownego (chociaż A. Kamiński twierdził w swym wyjaśnieniu, że było tylko 
jedno i w dodatku niesłuszne), w końcu zażądano „w ostrej formie” opłacenia zaległości w sumie 2,50 zł. 
A. Kamiński odwołał się od tej decyzji do Naczelnika ZHP, przy czym zakończył swój list do Naczelnika 
tymi słowami: „Zarazem komunikuję, że w oczekiwaniu ostatecznej Waszej decyzji wpłacam do Kasy Działu 
Skarbowego 2,50zł i proszę, w razie uznania słuszności mego stanowiska, pobrane niesłusznie 1,50zł zaliczyć 
na poczet mojej składki za 1926r.”. Sprawa trawiła nawet do Komisji Dyscyplinarnej, która rozpatrzyła 
zgłoszony przez phm. Kamińskiego problem rzekomego zalegania ze składkami organizacyjnymi i przyznała 
mu rację. Po zbadaniu sprawy, Naczelnik powiadomił A. Kamińskiego w specjalnym liście z 17 marca 1926r. 
o niesłuszności postawionych mu zarzutów.  Zob. AAN, AZHP, Sprawa Kamińskiego [w:] Główna Kwatera 
Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, 
s.192, 199. 

148 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie 10-11 kwietnia 
1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.81. 

149 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.25 verte. 
150 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.35-38. 
151 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1927, nr 2, s.5 oraz Rozkaz NZHP L.3 z 16 stycznia 1928r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.3. 
152 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.24. 
153 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.74-76. 
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Wołyńskiej Harcerek w latach trzydziestych zostało założone konto PKO, na które wpływało 

pogłówne od drużyn w ustalonym przez Komendę Chorągwi ryczałcie.154 

Wysokość oficjalnych rocznych opłat organizacyjnych w różnych latach przedstawia 

poniższa tabela.  

 
Tabela 42. Wysokość wewnętrznych opłat organizacyjnych  

 
opłata organizacyjna 1923r. 1924r. 1925r. 1926r. 1927r. 1934r. 

** 
1935r. 

*** 
wpisowe dla członków 
współdziałających i starszych harcerzy 

1,00 zł 1,00 zł 1,00 zł 2,00 zł 2,00 zł b.d. b.d. 

wpisowe dla członków czynnych i 
przodowników 

2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 2,00 zł 

wpisowe dla członka współdziałającego 
(osoby prawnej) 

5,00 zł b.d. b.d. b.d. 20,00 zł b.d. b.d. 

minimalna roczna składka członka 
współdziałającego  (osoby fizyczna) 

2,00 zł 2,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł b.d. b.d. 

minimalna roczna składka członka 
współdziałającego (osoby prawnej) 

20,00 zł 20,00 zł b.d. b.d. 50,00 zł b.d. b.d. 

roczna składka członka czynnego i 
przodownika 

2,00 zł 2,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 

pogłówne młodzieży  0,24 zł 0,24 zł 0,60 zł 1,00 zł 
0,50 zł* 

0,60 zł 1,00 zł 0,50 zł 

pogłówne starszych harcerzy  2,00 zł b.d. b.d. 6,00 zł 6,00 zł 3,00 zł 1,50 zł 
coroczna opłata rejestracyjna drużyn 
harcerskich i kół starszoharcerskich 
(koszty wpisu do rejestru, dyplomu, 
ogłoszenia w WU) 

5,00 zł b.d. 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł b.d. 5,00 zł 
**** 

opłata rejestracyjna od każdych 50 
członków KPH do NZHP 

10,00 zł b.d. b.d. 10,00 zł 10,00 zł b.d. b.d. 

b.d. – brak danych 
* od września 1926r. 
** opłaty w Organizacji Harcerek 
*** opłaty w Organizacji Harcerzy 
**** 10 zł dla drużyn żeglarskich 

       

Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, Akta ZHP 1919-1939, 
sygn. 374, s.63; „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1923, nr 11, s.126; „Wiadomości Urzędowe”, maj 
1924, nr 5, s.43; „Wiadomości Urzędowe”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.67; „Harcmistrz”, 
kwiecień 1925, nr 4, s.68; „Harcmistrz”, maj 1926, nr 5; „Harcmistrz”, wrzesień 1926, nr 9; 
„Wiadomości Urzędowe”, luty 1927, nr 2, s.5; „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1934, nr 3, s.6;  
„Wiadomości Urzędowe”, marzec 1935, nr 3, s.21; Hm. inż. Władysław Nekrasz. Komendant Chorągwi 
Wołyńskiej w latach 1926-1930 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i 
Harcerzy 1918-1939, Tom I – Część I, Londyn 1997, s.177 (oprac. własne).  

 

W 1926r. pisano w „Harcmistrzu” bardzo krytycznie o opłatach organizacyjnych. Jedna 

z chorągwi twierdziła, że „opłata pogłównego to prawdziwa klęska”, która uniemożliwia 

normalną pracę w drużynie harcerskiej. Władze odpowiadały wówczas zdecydowanie: 

                                                 
154 W. Goszczyński, dz. cyt., s.141. 
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„Z czego więc ma się pokrywać wydatki organizacyjne? czy z kwest? Nie. Nareszcie 

zdecydowaliśmy zerwać z żebraniną. Może więc ma Harcerstwo pójść na utrzymanie jakiejś 

innej organizacji lub ciągnąć chudą kasę państwową? Tyle mówiliśmy o samostarczalności! 

Pięćdziesiąt groszy na rok od harcerza lub harcerki na rzecz Związku – rozbija pracę? 

Pesymizm nieusprawiedliwiony – więcej zaradności. Narzekająca na pogłówne KCh wpłaciła  

w 1926r. 73 zł 50 groszy, należy się jeszcze 175 zł za 1926r.”155 

Warto przy tym zauważyć, że wysokość pogłównego była – obiektywnie rzecz biorąc – 

niewielka. Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych pogłówne młodzieży wynosiło 

od 50 groszy do 1 zł od osoby rocznie. W styczniu 1929r. za 60 groszy można było kupić: 

 kieliszek wódki; 

 6 szklanek mleka; 

 5 jaj; 

 1 kg chleba; 

 12 bułek; 

 4 kg ziemniaków; 

 55 dkg sera.156 

Odmówienie więc sobie kilku jajek rocznie, żeby opłacić roczną składkę, nie wydaje się 

z dzisiejszej perspektywy większym problemem. Jednak, ze względu na bardzo trudne 

warunki ekonomiczne niektórych środowisk, pozyskanie nawet tak niewielkiej ilości gotówki 

było niekiedy trudną do przekroczenia barierą, zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę, że duża 

część drużyn nie posiadała swoich placówek gospodarczych i nie zajmowała się pracą 

zarobkową.157 W. Niderliński podaje przykładowo, że „harcerze opłacali składki w wysokości 

do 25 groszy, jednak niektórzy płacili po 5, 10 lub 20 groszy – zależało to od warunków 

finansowych rodzin. Byli również tacy, którzy w ogóle składek nie płacili, bo ich ojcowie byli 

bez pracy”.158  

Główna Kwatera otrzymywała połowę wysokości pogłównego, a Zarząd Oddziału 

i Komenda Chorągwi po jednej czwartej. Poza obowiązkowym uiszczaniem pogłównego, 

drużyny zwykle ustalały samodzielnie dla swoich członków obowiązkową miesięczną 

składkę. Wysokości rzeczywistych składek mogły być mniejsze lub większe od oficjalnych 

i bardzo zróżnicowane – wynosiły od 10 gr. do 5 zł.159 

                                                 
155 „Harcmistrz”, wrzesień 1926, nr 9, s.79. 
156 „Harcmistrz”, styczeń 1929, nr 10, s.5. 
157 R. Kupper, dz. cyt., s.147-148. 
158 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.90-91. 
159 R. Kupper, dz. cyt oraz W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
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Niektóre Komendy Chorągwi rezygnowały z należnej im części pogłównego, żeby 

ułatwić drużynom wywiązanie się z pozostałych opłat organizacyjnych.160 Również niektóre 

drużyny nie zbierały składek ze względu na graniczącą z ubóstwem sytuację swoich 

członków.161 Mimo tego, na niektórych terenach, np. na Śląsku Opolskim, gdzie 

w harcerstwie działała głównie młodzież robotnicza, „bezrobocie powodowało brak środków 

nawet tak skromnych, jakich wymaga udział w drużynie harcerskiej”.162 

Rok 1932 był dla organizacji ciężkim rokiem pod względem finansowym z powodu 

problemów gospodarczych kraju. Biorąc to pod uwagę, stwierdzić należy, że ściągalność 

opłat organizacyjnych pozostawała na wysokim poziomie – ok. 70%. Było to tym bardziej 

istotne osiągnięcie, gdyż, jak twierdził Wydział Skarbowy GK Harcerek, „wszystkie opłaty 

wnoszone są przecież z dobrej woli członkiń i środków egzekutywy, prócz moralnych, 

Harcerstwo nie posiada.”163 

Wydział Skarbowy GK Harcerek wychodził naprzeciw problemom finansowym 

środowisk; udzielał kilkunastu procentowych zwolnień w opłatach i rozkładał należności 

na raty.164 W 1932r. XII Zjazd Walny, ze względu na ciężkie położenie materialne młodzieży 

akademickiej, obniża składkę członkowską do 1,50 zł.165 

Niektóre komendy podchodziły do sprawy opłat organizacyjnych bardzo obowiązkowo. 

Komenda Chorągwi Śląskiej Harcerek, „wychodząc z zasady, iż opłaty organizacyjne są 

podstawą bytu finansowego organizacji oraz stanowią ważny element wychowawczy, 

nie zwalniała drużyn z obowiązku płacenia składek. W wyjątkowych wypadkach drużyny 

nie płaciły 15% opłaty pogłównego, liczba ich sięgała zaledwie kilkunastu. Mimo kryzysu 

zaznaczył się stały wzrost opłat organizacyjnych wpłacanych do Głównej Kwatery 

Harcerek”.166 

                                                 
160 Zrobiła tak np. Komenda Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek w 1931r.  

Zob. D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s. 
161 R. Kupper, dz. cyt., s. 
162 M. Lis, Związek..., dz. cyt., s.87. 
163 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.9. 
164Tamże.  

Problem ściągalności składek nie były wyłącznym problemem ZHP. W żydowskich organizacjach 
młodzieżowych również starano się wywalczyć zniżki i zwolnienia z opłat organizacyjnych. Przykładem tego 
może być korespondencja Gniazda Rzeszowskiego z Radą Naczelną „Hanoar Haiwri” we Lwowie:  
Do RN we Lwowie z 15 II 1931r.: „Dlatego w miejsce wyznaczonego przez Was Maas będziemy płacić tylko 
6 zł/miesiąc [Maas Histadruti - 12 zł/miesiąc] co i tak przyjdzie nam z wielkim trudem. Nie jest to uchylanie 
się od obowiązków względem RN lecz dyktuje nam to troska o byt i rozwój naszego gniazda. Po spłaceniu 
długów będziemy mogli wkładkę powiększyć.” Do kierownictwa Gniazda - 8 III 1931r.: Odmowa obniżenia 
składki Mas Histadruti do 6 z 12 zł i ustalona zniżka do 10 zł. Por. CPAHU, Fond 441/1/16, Korespondencja 
Rady Naczelnej "Hanoar Haiwri" we Lwowie z Gniazdem Rzeszowskim z lat 1930-1932r., s.39 i 42. 

165 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.222. 
166 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.36, 
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W 1933r. Organizacja Harcerzy notowała jedynie 55% ściągalność preliminowanych 

opłat organizacyjnych, za to następowała znaczna poprawa w ściągalności opłat 

organizacyjnych w organizacji żeńskiej.167 Na 15 chorągwi harcerek tylko 5 ma wypłacalność 

z tytułu opłat organizacyjnych mniejszą od 100%. Są to chorągwie: Łódzka (94,3%), Poleska 

(23,4%), Wileńska (86%), Wołyńska (96%), Zagłębiowska (14,4%). Wzrastają też znacznie 

wpływy ze składek instruktorskich. W sumie następuje 75,8% wzrostu wpływów z tego tytułu 

w stosunku do poprzedniego roku.168 

Tenże wzrost wpływów ze składek i innych opłat organizacyjnych, mimo ogólnego zubożenia 

ludności, tłumaczony był „konsekwentnie przeprowadzonemu w harcerstwie żeńskim 

od kilku lat wychowaniu przez finanse. Celem tego wychowania nie jest jedynie wdrożenie 

dziewcząt do terminowego składania opłat organizacyjnych, ale przede wszystkim 

przyzwyczajenie ich do solidności we wszystkich sprawach pieniężnych, do prowadzenia 

odpowiedniej gospodarki nawet w zakresie bardzo małych budżetów.”169 
 

Tabela 43. Wypłacalność chorągwi żeńskich z tytułu opłat organizacyjnych w 1933r. 
 

Chorągiew Wypłacalność (%)
Białostocka 100
Kielecko-Radomska 100
Krakowska 100
Lubelska 100
Lwowska 100
Łódzka 94,3
Mazowiecka 100
Poleska 23,4
Pomorska 100
Śląska 100
Warszawska 100
Wielkopolska 100
Wileńska 86
Wołyńska 96
Zagłębiowska 14,4  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za 1933r.  

 

 
W 1934r. GKH-k nadal bardzo konsekwentnie traktowała sprawę opłat 

organizacyjnych, co zapewne pozwalało jej osiągać ich wysoką ściągalność. Kierowała się 

przy tym następującymi zasadami: 

 nie zwalniała z żadnych zaległości KCh, instruktorek ani drużyn; 

                                                 
167 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.43. 
168 Tamże, s.25-26. 
169 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.26. 
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 udzielała KCh częściowych zwolnień z opłat pogłównego od podległych im 

drużyn w postaci ryczałtu; 

 udzielała tylko częściowych zwolnień ze składek instruktorskich (podania 

musiały być kierowane przez właściwe KCh); 

 inne zwolnienia częściowe rozpatrywały KCh.170 

W 1936r. problem opłat organizacyjnych skomplikował fakt wydania 

przez Ministerstwo WRiOP zakazu zbierania przez organizacje składek członkowskich 

(pogłównego) wśród młodzieży w szkołach powszechnych powyżej 1 grosza miesięcznie 

od ucznia, i w szkołach średnich powyżej 25 groszy. Zakaz ten w stosunku do harcerstwa 

został odwołany, lecz dopiero w 1937r.171 

Zakaz ten odbił się na wysokościach wpływów z tytułu opłat organizacyjnych ZHP. W 1936r. 

w Organizacji Harcerek wpływy te wyniosły 14 415,60 zł; podczas gdy rok wcześniej 

wynosiły 16 054,83 zł.172 

„Dziesięcina” 

Od 1923r. jednym ze źródeł finansowania władz naczelnych miała być „dziesięcina”, 

czyli 10% z pozyskanych środków pozyskanych przez Zarządy Oddziałów i odprowadzonych 

przez nie do Naczelnictwa. Wspomniany zapis statutowy nie przyniósł jednak spodziewanych 

skutków. Już w sprawozdaniu za 1924r. NRH wysunęła wniosek, że „na ogół Zarządy 

Oddziałów są zasłoną chroniącą Naczelnictwo od przypływu gotówki [...] nie [należy] 

spodziewać się od ZO większych wpływów z tytułu dziesięciny”.173 

Zapis ten był wówczas w dużej mierze martwym zapisem. Zarządy Okręgów nie nadsyłały 

Naczelnictwu należnych procentów, miały też problemy ze ściągnięciem należności 

od drużyn.174 W 1924r. z 17 Zarządów Oddziałów, tylko jeden (poznański), wywiązał się 

całkowicie ze zobowiązań finansowych wobec NZHP.175 ZO nie były skłonne przedstawiać 

Naczelnictwu rozliczeń ze swoich wpływów i wydatków, tłumacząc niewywiązywanie się 

ze statutowych zobowiązań brakiem gotówki.176 

Według regulacji z 1927r. KPH miały przesyłać 10% swoich dochodów do ZO, 

zaś Zarządy na końcu roku odprowadzać miały całe sumy do kasy NZHP. W przypadku 

                                                 
170 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1934, nr 3, s.6. 
171 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.37. 
172 Tamże, s.90. 
173 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.11. 
174 Tamże, s.12. 
175 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.7. 
176 Tamże, s.42. 
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dochodów nadzwyczajnych 10% miało być przekazywane w chwili wpłynięcia dochodu 

do ZO.177 Zarządy mogły też ustalić opłaty wewnętrzne na własne potrzeby. 

Nie ma w materiałach źródłowych jednak śladów, by ZO korzystały z tej możliwości 

w praktyce.  

Przy tworzeniu Statutu z 1930r. zdecydowano się na małą reformę kwestii 

„dziesięciny”, pozostawiając decydowanie o jej wysokości uchwałom kolejnych zjazdów 

walnych. 178 Statut ten nie wszedł w życie, więc i ta reforma nie została wypróbowana 

w praktyce życia codziennego. Ostatecznie w 1931r. uchwałą Zjazdu Walnego został 

zniesiony obowiązek odprowadzania do NZHP przez ZO 10% dochodów.179 

Koncpecja przekazywania procenta pozyskanych funduszy na realizowanie zadań 

wyższych szczebli struktury organizacyjnej, była stale obecna w całym okresie 

międzywojennym i ralizowano ją w różnych formach. Na początku lat dwudziestych 10% 

swoich dochodów drużyny miały przekazywać Zarządom Oddziałów.180 W Regulaminie 

Hufca Harcerzy z 1936r. mowa jest o obowiązku przekazywania 10% wpływów drużyn – 

ale do kasy Komendy Hufca, a nie ZO. Nowelizacja Regulaminu z 1939r. zmniejszyła 

ten odsetek do 5%.181 

1.2.4 Zarządy Oddziałów i Koła Przyjaciół Harcerstwa  

Koła Przyjaciół Harcerstwa i Zarządy Oddziałów starały się aktywnie wspierać 

finansowo nie tylko akcję obozową harcerek i harcerzy, ale także ich działalność śródroczną. 

Przy czym wsparcie finansowe miało często bardziej charakter wychowawczy 

niż filantropijny. Obrazuje to dobrze działalność Oddziału Łódzkiego, który w 1921r. stara się 

wspomagać finansowo poszczególnych harcerzy i „przekazuje pieniądze na leczenie 

niezamożnej harcerki, a młodzież, która musi rezygnować z działalności harcerskiej, żeby 

móc zarabiać, znajduje zatrudnienie w sekretariacie komendy chorągwi i pełni tam codzienne 

dwugodzinne płatne dyżury”.182  

                                                 
177 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1927, nr 2, s.5. 
178 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.210. 
179 AAN, AZHP, XI  Zjazd Walny w Krakowie 1-2 lutego 1931r. Protokoły obrad oraz protokoły komisji. 

Wnioski, sygn. 322, s.135. 
180 AAN, AZHP, Zobowiązania drużynowych i opiekunów drużyn z lat 1921-1922, sygn. 434, s.125 i inne 

oraz „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.143  
181 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.81. 
182 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.33. 
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W 1926r. Oddział Krakowski pozyskał po raz pierwszy subwencje od szkół 

na organizację obozów harcerskich.183 Z kolei zarząd Okręgu Lubelskiego subwencjonował, 

utworzoną przy obu KCh, stację krótkofalową, która rozpoczęła działalność w 1939r.184  

W 1927r. szczegółowe sprawozdania finansowe ZO wskazują już na ich, dość znaczne, 

możliwości wspierania materialnego działalności harcerskich. Przykładowe budżety zarządów 

okręgów z tego roku wynoszą: 

 ZO Pomorskiego – 2 500zł 

 ZO Lwowskiego – 6 500zł, 

 ZO Krakowskiego (łącznie z KPH) – 29 129 zł 

 ZO Śląskiego – 32 300zł 

 ZO Wielkopolskiego – 43 493 zł.185 

Także w Okręgu Warszawskim wzrasta wielkość dotacji dla KCH i na akcje obozowe 

udzielane przez ZO. W 1936r. dotacje wynoszą 27 355 zł, w 1937r. – 59 605 zł, a w 1938r. – 

68 835 zł.186 Jednak jest to skutek pozyskiwania większych subwencji z różnych instytucji 

pozazwiązkowych. Oznacza to, że tak naprawdę, dotacje ZO były często w niewielkim 

stopniu dotacjami własnymi organizacji – ZO pełniły wtedy bardziej rolę komórek 

pozyskujących pieniądze z otoczenia niż samodzielnie wypracowujących dane kwoty. 

Potwierdza tę tezę również analiza zestawień wpływów do budżetów Zarządu Okręgu 

Wołyńskiego ZHP z lat 1935-1939. Pokazuje ona, że subwencje od władz państwowych, 

samorządowych, organizacji społecznych oraz osób fizycznych stanowiły łącznie 65-93% 

wszystkich  wpływów Zarządu Okręgu. W kolejnych latach przedstawiało się to następująco: 

 w 1935r. – 9 119 zł wpływów  

– z czego subwencji zewnętrznych: 93%;  

 w 1936r. – 5 369 zł wpływów  

– z czego subwencji zewnętrznych: 70%;  

 w 1937r. – 9 872 zł wpływów  

– z czego subwencji zewnętrznych: 82%;  

 w 1938r. – 12 675 zł wpływów  

– z czego subwencji zewnętrznych: 75%;  

                                                 
183 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.32. 
184 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.320. 
185 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.28. 
186 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.327. 
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 w preliminarzu na 1939r. – 12 672 zł wpływów  

– z czego subwencji zewnętrznych: 65%.187 

Sytuacja materialna na mniej zamożnych terenach była jednak dużo gorsza. Okręg 

Łucki nie subwencjonował KPH, a w 1928r. jego zadłużenie z tytułu opłat organizacyjnych 

wynosiło 6 000 zł i w końcu musiało zostać umorzone.188 

Na poziomie lokalnym wydajna pomoc materialna była udzielana przez Koła Przyjaciół 

Harcerstwa, które kupowały sprzęt (nieraz były to zakupy bardzo kosztowne, np. aparaty 

fotograficzne czy warsztaty introligatorskie, które dawały harcerzom rzadko spotykane 

możliwości), fundowały nagrody w konkursach, finansowały szkolenia harcerskie 

i finansowe.189 

Koła organizowały także własne akcje zarobkowe. W grudniu 1922r., jak podaje 

M. Jarosińska, „Koło Przyjaciół Harcerstwa w Rzeszowie zainicjowało przygotowanie przez 

oba hufce spektaklu Lucjana Rydla pt. Betlejem Polskie. Przedstawienie dobrze 

wyreżyserowane i obsadzone ‘harcerskimi aktorami’, pełne śpiewu, przyniosło 93 189 marek 

czystego dochodu.”190 

Miesięczna składka członkowska w KPH mogła wynosić ponad 1 zł, co w dużych Kołach, 

liczących nawet 300 członków, dawało miesięcznie przychód pozwalający na zakup jednego 

dużego namiotu dla harcerzy. Były to jednak sytuacje wyjątkowe – w mniej zamożnych 

chorągwiach większość Kół nie dysponowała takim kapitałem.191 Pewnym problem był 

również fakt, że członkowie KPH działali często w różnych organizacjach społecznych i suma 

wszystkich zobowiązań finansowych wobec tych organizacji nie pozwalała istotnie zwiększyć 

wpływów ze składek członkowskich w KPH.192 

W 1927r. suma pozyskanych środków na działalność drużyn przez 84 KPH, które 

złożyły do centrali swoje sprawozdania finansowe, wyniosła 104 469 zł. Świadczy 

to o niebagatelnej roli tej części struktury w bezpośrednim wspieraniu materialnym 

podstawowych jednostek organizacyjnych. Charakterystyczną cechą działań wszystkich KPH 

                                                 
187 W. Filippoto, Rozdział „Statystyka”. Zestawienie dotyczące działalności Zarządu Oddziału (Okręgu) 

oraz Żeńskiej i Męskiej Chorągwi Wołyńskiej ZHP w okresie 1918-1938  
[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część II, dz. cyt., s.40. 

188 W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
189 AAN, AZHP, Sprawozdanie z działalności KPH w Grudziądzu za czas pierwszego roku istnienia, 

sygn. 310, s.41-42. 
190 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.38. 
191 Którego koszt – wg W. Goszczyńskiego – wynosił od 200 zł w górę. Zob. W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
192 W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 



 693

jest to, że priorytetowo traktują one zapewnienie wsparcia dla wakacyjnych obozów 

drużyn.193 

Na podstawie sprawozdań, nadesłanych do Naczelnictwa ZHP przez KPH w 1933r., 

można stwierdzić, że praca tych kół skupiała się na gromadzeniu środków finansowych 

potrzebnych na pokrycie kosztów akcji letniej oraz szkoleń, a także na wsparcie zespołów 

harcerskich udających się na Światowy Zlot Skautów w Gödöllö w Szwecji. KPH oprócz 

działalności typowo wspierającej, podejmowały także własną aktywność i organizowały 

przedstawienia, odczyty, bale, wieczornice. Członkowie kół często prowadzili kursy 

i warsztaty fachowe.194 

W 1935r. wiele Kół udzieliło pomocy materialnej harcerzom i harcerkom udającym się 

na Zlot do Spały; przed wyjazdem do Spały KPH w Żółkwi udzieliło drużynie subwencji – 

150 zł w celu sfinansowania wyjazdu.195 KPH w Rzeszowie, jak podaje Zew Rzeszowa, 

„ciągłą pracą zebrało, mimo obecnych ciężkich czasów, taką sumę, że mogło obdarzyć oba 

hufce subwencjami po 300 zł, które zostały użyte na obozy letnie dla harcerstwa”.196 Niektóre 

Koła Przyjaciół Harcerstwa, np. w Okręgu Wołyńskim, liczyły nawet po 100 osób, więc już 

same składki członkowskie tworzyły poważne źródła finansowania harcerstwa. Do tego 

dochodziły jeszcze sumy pozyskane z imprez dochodowych i subwencji zewnętrznych.197 

Niektóre więc Koła przekazywały drużynom harcerskim istotne kwoty na ich działalność. 

Na Wołyniu łączne dotacje udzielone przez KPH wynosiły: 

 w 1935r. – 25 079 zł; 

 w 1936r. – 16 288 zł  

– 1 920 członków KPH – 8,5 zł dotacji na jednego członka KPH: 

 w 1937r. – 19 974 zł  

– 2 277 członków KPH –  8,7 zł dotacji na jednego członka KPH: 

 w 1938r. – 10 159 zł  

– 2 440 członków KPH – 4,2 zł dotacji na jednego członka KPH.198 

                                                 
193 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.31-32. 
194 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.6. 
195 CPAHU we Lwowie, Sprawozdania z działalności Prywatnego Gimnazjum Żeńskiego ss. Felicjanek 

w Żółkwi 1934-1935, fond 179, opis 3, sprawa 778, s.8, s.47; oraz sprawa 779, s.9  
[podaję za:] I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.117. 

196 „Zew Rzeszowa”, 1936, nr 19 [podaję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.52. 
197 N. Nekrasz, Komenda Chorągwi Wołyńskiej..., dz. cyt., s.101. 
198 W. Filippoto, Rozdział „Statystyka”. Zestawienie dotyczące działalności Zarządu Oddziału (Okręgu) 

oraz Żeńskiej i Męskiej Chorągwi Wołyńskiej ZHP w okresie 1918-1938  
[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część II, dz. cyt., s.39. 
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Natomiast KPH Okręgu Wielkopolskiego wykazało w 1938r. przeszło ćwierć miliona 

złotych rocznego obrotu, z czego czysty zysk szedł na potrzeby harcerstwa wielkopolskiego. 

Koło to organizowało też własne placówki handlowe.199  

1.2.5 Akcje zarobkowe 

Najczęstszą formą pozyskiwania funduszy na działalność były organizowane, 

szczególnie na szczeblu lokalnym, doraźne akcje zarobkowe. Ale nie tylko drużyny czy hufce 

organizowały takie akcje, przygotowywano je również na szczeblu centralnym.  

Organizacja akcyjnej czy stałej pracy zarobkowej jako form pozyskiwania środków 

finansowych na działalność harcerską, była w pełni zgodna ze wskazaniami założycieli 

harcerstwa i przeciwstawiana była pomysłom biernego pozyskiwania środków 

od darczyńców. Andrzej Małkowski, po zlocie skautów w Birmingham w 1913r., pisał o tym 

w sposób następujący: „Pieniądz jest wyrazem wykonywanej pracy rozumnej, ale pieniądzem 

nigdy nie budowano organizacji skautowej. Spróbujcie dać ubogiemu skautowi angielskiemu 

jałmużnę w jakiejkolwiek postaci – a przekonacie się, że jej nie przyjmie. Tak samo i od tych 

lordów i panów, którzy w organizacji skautowej i w wystawie brali udział, nie żądano 

i nie brano łaskawych subwencji i ofiar, lecz brano ich prace i tęgość charakteru, tak samo, 

jak brano od każdego innego człowieka”.200 

Centralne akcje zarobkowe 

W 1922r. GKM zorganizowała bal, z którego dochód w wysokości 65 000 marek zasilił 

fundusze ZHP.201 W 1925r. zabawę taneczną zorganizował Wydział Zagraniczny GKŻ, który 

w ten sposób usiłował przezwyciężyć trudności finansowe, akcja przyniosła wtedy 262 zł 

dochodu.202 W 1926r. Wydział Drużyn Polskich Za Granicą GKŻ zorganizował koncert, 

z którego dochód (573 zł) przeznaczony był na sfinansowanie akcji letniej z udziałem 

harcerek spoza kraju.203  

Władze naczelne nawiązywały też współpracę z różnymi firmami, użyczając 

niektórym produktom nazw i symboli harcerskich, w zamian za określony odsetek 

z wpływów ze sprzedaży. W 1934r. pojawia się na przykład na rynku „Czekolada Harcerska” 

„opodatkowana 10% podatkiem od ceny detalicznej do dyspozycji ZHP na zakup Szkolnego 

Statku Harcerskiego, wydana za zezwoleniem NZHP z 1 maja 1934r. L.596 przez Wytwórnie 

                                                 
199 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.328. 
200 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.88. 
201 AAN, AZHP, Sprawozdanie rachunkowe Naczelnictwa ZHP za rok 1922, sygn. 373, s.21. 
202 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.5. 
203 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.8. 
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Czekolad i Cukrów w Warszawie.” Tabliczki 100 gramowe oraz bloki 1 kg wysyłane były 

także poza Warszawę paczkami żywnościowymi za pobraniem pocztowym.204 Niektóre 

komórki organizacyjne – jak np. Referat Prasowy Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek – były 

samowystarczalne finansowo, dzięki, między innymi, sprzedaży czekolady z Goplany 

pod nazwą „Harcerka”.205 

Z kolei w 1936r. firma St. Majewski wprowadziła na rynek kredki „Harcerz”, które również 

były opodatkowane na rzecz ZHP.206 

Popierano i promowano również rozwijające się dopiero firmy. W 1938r. można znaleźć 

w „Wiadomościach Urzędowych” apel z prośbą o poparcie Polskiej Fabryki Sukna 

w Bielsku-Białej i propozycje „rozprzedaży jej wyrobów przez harcerzy 

za wynagrodzeniem”.207 

Najbardziej pożądane były rozwiązania systemowe, które zapewnić potrafiły możliwie 

stały dopływ środków na konkretne cele. Tak, np. w drugiej połowie lat trzydziestych 

regularnie zamieszczano w prasie harcerskiej informacje, że prewentorium harcerskie 

„Gniazdo Tatrzańskie” utrzymywane jest ze sprzedaży znaczków harcerskich i zachęcano 

do ich zakupu i dystrybucji. Łączono w ten sposób zakup znaczka z przyczynieniem się 

do „walki z gruźlicą”.208 

W 1938r. Referat Gospodarczy (wcześniej Referat Pracy) GKH-y zorganizował sprzedaż 

pocztówek harcerskich połączoną z konkursem. Ogólny zysk wyniósł 6 000 zł.209 Ponieważ 

pomysł się sprawdził, w kolejnym roku powtórzono akcje, wydając kolejne edycje 

pocztówek. Już w styczniu 1939r. Komisja Finansowo-Gospodarcza GKH-y ogłosiła nowy 

konkurs powiązany z wydaniem II serii pocztówek „wielkanocnych”. Komplet kolorowych 

pocztówek, składający się z sześciu sztuk, kosztował w sprzedaży detalicznej 50 groszy. 20% 

ceny zaliczane było „jednostce sprzedającej na wpłatę na cegiełkę, względnie w wypadku, 

gdy drużyna ma już zapłaconą cegiełkę, procent ten pozostaje na potrzeby drużyny”.210 

Podobną ofertę przygotowała Komisja Finansowo-Gospodarcza GKH-y z okazji 23 kwietnia 

– imienin św. Jerzego – patrona skautingu. Specjalne pocztówki ze św. Jerzym oferowano 

                                                 
204 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1934, nr 6. 
205 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.36. 
206 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1936, nr 10, s.155. 
207 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1938, nr 9, s.186. 
208 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień 1936, nr 8, s.127. 
209 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.102 
210 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.19. 
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w cenie 10 groszy za sztukę. Przy zamówieniu ponad 50 sztuk nie doliczano kosztów 

przesyłki, a 20% dochodu stanowił zysk jednostki sprzedającej.211 

Akcje zarobkowe, oparte na pocztówkach, cieszyły się dużą popularności wśród środowisk 

harcerskich. W 1939r. w ciągu miesiąca od dnia ogłoszenia akcji „wielkanocnej” 

rozkolportowano ponad 27 560 kompletów pocztówek.212 

„Tydzień Harcerski” 

Dość interesującym przykładem pomysłu na pokrycie braków finansowych był projekt 

doraźnej ogólnozwiązkowej akcji zarobkowej nazwanej „Tygodniem Harcerskim”, zgłoszony 

na III Zjeździe Walnym przez S. Sedlaczka. Powodem organizacji takiej akcji, było powstanie 

braków finansowych w budżecie ZHP i jego oddziałów na przełomie 1922/23r. w wyniku 

niezwykle trudnej sytuacji krajowej gospodarki w tamtym okresie. Podstawowym celem 

pierwszego „Tygodnia Harcerskiego” nie była więc rekrutacja nowych członków. 

Cele promocyjne zostały niejako dopisane do koncepcji zakładanej akcji zarobkowej. 

Z czasem zdominowały pierwotne założenia, dotyczące materialnych efektów „Tygodni 

Harcerskich”. 

W 1923r. III Walny Zjazd przyjął uchwałę, w której całkowitą sumę niedoborów 

rozdzielił pomiędzy poszczególne oddziały i środowiska podległe samodzielnym komendom 

– według ilości zrzeszonej młodzieży. Następnie, do tych kwot zarządy oddziałów miały 

dodać własne niedobory i tak uzyskaną liczbę rozdzielić pomiędzy wszystkie środowiska, 

także proporcjonalnie do ilości młodzieży. Później środowiska te miały dodać kwoty 

zaspokajające ich potrzeby własne, w szczególności zorganizowanie obozów wakacyjnych 

i kształcenie instruktorów. Uzyskana w ten sposób końcowa liczba była sumą, jaką dane 

środowisko harcerskie miało zebrać podczas dużej, ogólnopolskiej akcji zarobkowej.213 Akcję 

zbierania funduszów wnioskodawca polecał skoncentrować w Tygodniu Harcerskim, 

organizowanym według załączonego do wniosku szczegółowego projektu.214  

Projekt „Tygodnia Harcerskiego” obejmował następujące działania: 

                                                 
211 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.43. 
212 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1939, nr 3, s.67. 
213 Interesujące jest sformułowanie skierowanie do harcerzy w projekcie akcji, dotyczące wyliczonych 

w ten sposób kwot, które można traktować jako wskazówkę z pogranicza współczesnej psychologii 
społecznej i jednocześnie świadczące o specyficznym podejściu do problemów finansowych Związku 
i jego możliwości oddziaływania na społeczeństwo: „Nie zrażajcie się wysokością tych liczb, więcej dostaje, 
kto wiele żąda”. Zob. AAN, AZHP, Wnioski na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.102. 

214 AAN, AZHP, Wnioski na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.99. 
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 utworzenie komitetów Tygodnia Harcerskiego z przedstawicieli władz 

cywilnych i wojskowych, samorządów, prasy, duchowieństwa, nauczycieli, 

przedsiębiorców, banków itp. 

 przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie wspieranej przez znane 

społeczności osoby, 

 zorganizowanie odczytów,  

 sprzedaż broszurek o harcerstwie, znaczków, itp. 

 zorganizowanie publicznych koncertów orkiestr harcerskich, zabaw dla 

młodzieży, pochodów drużyn, prezentacji harcerskich, 

 zorganizowanie wystaw harcerskich, 

 rozlepienie afiszów,  

 przeprowadzenie zbiórek publicznych, loterii.215 

Naczelnictwo ZHP – rozkazem L.10 z 28 kwietnia 1923r. – sprecyzowało, na czym 

ma polegać „Tydzień Harcerski” i jakie efekty powinien przynieść: „W związku z odezwą 

NRH z 26 IV 1923r., w myśl uchwał III Zjazdu Walnego, NZHP ogłasza niniejszą instrukcję, 

wyjaśniającą cel i szczegóły organizacji Tygodnia Harcerskiego. 

Tydzień Harcerski powinien mieć na celu wszechstronną propagandę Harcerstwa w kołach 

społeczeństwa i młodzieży oraz zyskanie środków materialnych na cele ogólne Związku 

Harcerstwa Polskiego, a także na potrzeby Oddziałów, Komend i instytucji miejscowych. 

Wynikiem konkretnym, wobec tego, powinno być: 

a) poruszenie i pozyskanie opinii publicznej i stałego poparcia społeczeństwa dla 

Harcerstwa, 

b) pozyskanie nowych członków Kół Przyjaciół i członków współdziałających ZHP, 

ewentualnie założenie Kół, gdzie dotąd nie ma, 

c) pozyskanie większych darowizn i ofiar w naturze na Domy Harcerskie, warsztaty, 

biblioteki, obozy i boiska, 

d) pozyskanie materiału na instruktorów, w szczególności fachowców do 

poszczególnych działów, np. wychowania fizycznego, rzemiosł i w ogóle sprawności, 

e) zebranie funduszów w takiej ilości, aby mogły pokryć niedobór ogólny ZHP 

i potrzeby miejscowe. 

                                                 
215 Tamże, s.100-102. 
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UWAGA: Zwerbowanie nowych członków drużyn spośród młodzieży nie jest celem 

tegorocznej akcji „Tygodnia Harcerskiego, z powodu braku instruktorów nie możemy 

na razie zbytnio rozszerzać organizacji.”216 

„Tygodnie Harcerskie” były zrealizowane w wielu środowiskach przy wykorzystaniu 

bardzo różnorodnych środków – np. w Kowlu hufce żeński i męski w ramach Tygodnia 

zorganizowały wygłoszenie obszernych referatów o metodzie i pracy młodzieży, wystawę 

prac i dorobku drużyn, loterię, zbiórki pokazowe, popisy gimnastyczne, defiladę i występ 

teatralny.217 

„Tydzień Harcerski”, mimo nadziei pokładanych w nim przez władze naczelne, 

nie przyniósł w 1922r. spodziewanych efektów, ponieważ wzięło w nim udział bardzo mało 

środowisk. Przyczynę małego odzewu upatrywano w zbyt późnym terminie inicjującym 

akcję, co planowano poprawić już w następnym roku.218 Ponowienie akcji w następnych 

latach także jednak nie przyniosło takich rezultatów, na jakie władze centralne liczyły.219  

Mimo, że z akcją tą wiązano dużo większe nadzieje, to już jej pierwsza edycja dała  

199 055 023 marek dochodu do kasy Naczelnictwa, co stanowiło 17,8 % wszystkich 

dochodów NZHP w 1923r.220     

Jednak nie wszyscy instruktorzy pochwalali taki sposób pozyskiwania środków 

finansowych. Zarzucano, że „pieniądze zebrane w czasie tygodnia harcerskiego poszły 

do Warszawy na pokrycie niedoboru NZHP”.221 

W 1923r. CKDH, reagując na trudną sytuację finansową Związku, zainicjowała dwie 

duże akcje zarobkowe: sprzedaż znaczków harcerskich, a następnie nalepek rocznicowych 

„Cudu nad Wisłą” – sprzedawanych podczas „Tygodnia Harcerskiego”. Dochód ze sprzedaży 

znaczków wyniósł 52 000 000 marek (przy czym koszty wyniosły poniżej 5% tej sumy). 

Akcja ta nie dała spodziewanych efektów ze względu na gwałtowny spadek wartości marki 

polskiej. Za to rozprowadzenie nalepek dało 90 253 500 mkp czystego zysku (koszt akcji 

wyniósł niespełna 19% tej sumy).222 

Kolejne „Tygodnie Harcerskie” organizowane były systematycznie także w kolejnych 

latach. Sprawozdanie ZO Gdańskiego mówi o „Tygodniu Harcerskim” organizowanym 
                                                 

216 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.20. 
217 M. Skorupska-Daszkiewicz, Wołyńska Chorągiew Harcerek..., dz. cyt., s.79. 
218 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.16. 
219 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.2 i inne. 
220 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.11. 
221 Zob. List instruktorów z Męskiej Chorągwi Lwowskiej uzasadniający ich wystąpienie z ZHP 

[w:] „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
222 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
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jeszcze w roku 1938r.223 Często akcje te stawały się okazją do innych działań, np. pozwalały 

na zapewnienie zbytu na towary wytwarzane w przedsiębiorstwach harcerskich, 

jak np. zorganizowany w 1925r. Kiermasz Chorągwi Warszawskiej, w którym wzięły udział 

ponad 32 drużyny harcerskie.224 

Loterie fantowe 

W latach 1922-1923 dały się odczuć władzom naczelnym organizacji problemy 

lokalowe w stolicy. Zdecydowano się więc na budowę Domu Harcerstwa w Warszawie. 

Pozyskiwano środki na ten cel przez rozprowadzanie wydrukowanych cegiełek, ale główną 

akcją dochodową miała być loteria fantowa.  

Na początku 1924r. NZHP ogłosiło więc taką loterię fantową. Kupon loteryjny, 

kosztujący 5 zł, brał udział w losowaniu nagród rzeczowych (umeblowania, brylantów, 

pianina, samochodu i in.); a wraz z nim każdy uczestnik loterii – niezależnie od szansy 

na wygraną – otrzymywał paczkę z wyrobami kosmetycznymi (mydłem, wodą kolońską 

i in.).225 Te dodatki do kuponu loteryjnego dostarczała firma „Tlen” ze Lwowa. 

Loteria jednak nie powiodła się.226  Rozprowadzono za mało biletów i zamiast dochodu 

powstały straty i zadłużenie w firmie, która domagała się zapłaty za dostarczone 

kosmetyki.227  

W swoim sprawozdaniu Komisja Loteryjna stwierdziła znaczne przekroczenia 

budżetowe, ale także ostro krytykowała „niepunktualność młodzieży, brak poczucia 

odpowiedzialności Zarządów Oddziałów, lekkomyślność, obojętność niektórych kół starszego 

społeczeństwa [...]”.228 

NRH stwierdzała „dosyć częste przypadki nieobowiązkowości i nieumiejętności 

traktowania spraw finansowych przez członków ZHP”, broniąc przy tym jednak młodych 

                                                 
223 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.316. 
224 R. Kupper, dz. cyt., s.147. 
225 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.65. 
226 Także loterie i zbiórki nie były pomysłem wyłącznie ZHP – realizowano podobne akcje także w żydowskiej 

organizacji młodzieżowej „Hanoar Hacijoni”. W 1935r. zorganizowano akcję „Hitajaszwut” której celem 
było wsparcie finansowe osiedla kibucu w Erec. Zakładana kwota dochodu z akcji wynosiła na 13 000 zł – 
osiągnięto jedynie 40% zakładanego wyniku finansowego. Skrytykowano 25 gniazd, pochwalono około 35. 
Gniazdom które nie osiągnęły zakładanych wyników dano 3 miesiące na wywiązanie się. Co ciekawe pełne 
zrealizowanie akcji było sprawą honorową dla organizatorów. Kierownik akcji, Seiger, złożył nawet 
uroczyste przyrzeczenie złożone w którym obiecał pełne wywiązanie się z założeń akcji i  zrealizowanie 
100% zakładanych wyników finansowych. Por. CPAHU, „Hanoar Hacijoni” Komenda Naczelna 
w Warszawie - Kierownictwo akcji na osiedlenie, Lwów-Warszawa 23 IX 1935r., Sprawozdanie z akcji 
na osiedlenie kibucu gniazd Małopolski i Śląska, Fond 337/1/4, s.8 oraz CPAHU, „Hanoar Hacijoni” 
Komenda Naczelna w Warszawie, Warszawa 25 IX 1935r., Komenda Naczelna do wszystkich gniazd 
Małopolski i Śląska w sprawie akcji Hitajaszwut, Fond 337/1/4, s.10 i 10verte. 

227 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.293. 
228 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.28. 
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drużynowych, którzy jej zdaniem „wywiązywali się na ogół lepiej z tych obowiązków, 

niż wielu dorosłych”.229  

W 1927r. nadal sprawy loterii nie były w pełni zamknięte i zakończone.  

Pomimo, że loteria uznana została za nieudaną, wyniki akcji nie przyniosły 

spodziewanych zysków, a „były nawet groźne chwile, gdy Komisja Loteryjna stawała przed 

widmem deficytu”,230 to jednak ostateczny wynik finansowy całej akcji, okazał się dodatni, 

bowiem ostateczny zysk szacowany był na 36 459 zł, a więc niebagatelną sumę stanowiącą 

1/3 ówczesnego budżetu centralnego całej organizacji.231 

Komisja Loteryjna podsumowując akcję w swoim sprawozdaniu pisała:  

„[...] właśnie nie była organizacja na tym stopniu rozwoju, nie była jeszcze 

tak skonsolidowaną, karną, zewnętrznie potężną, aby sobie pozwolić na wyjścia na całą 

Rzeczypospolitą z tego rodzaju akcją”.232 

„[...] przyznać się również musimy, że o ile chodzi o mierny wynik finansowy całej 

akcji loteryjnej, że jedną z przyczyn tego jest nie zorientowanie się zarówno Komisji 

jak i Naczelnictwa w tej sytuacji, jaka powstała po zamianie marek na złote. [...] wydawało 

się że cena 5 zł jest małą, drobną, że każdy bez uszczerbku będzie mógł pośpieszyć nam 

z pomocą w formie zakupienia losu. Był to pogląd niesłuszny, a jak dalece błędny, dowodzą 

owe listy z prowincji, donoszące o sprzedawaniu losów na raty. 

Również pomysł dodawania fantów do każdego losu był niefortunny. Lepiej znacznie było 

pozostawić według pierwszego projektu cenę losu 1 zł, albo nawet 50 groszy bowiem 

wówczas można było istotnie liczyć na możność rozprzedania całej sumy 100 000 losów albo 

i więcej, aniżeli przez pozorne unikanie formy loterii narażać cały szereg jednostek 

i środowisk na straty moralne, choćby one dotknęły tylko jednostki, a Związek na straty 

materialne.”233 

„[...] musimy przyznać się, iż nadzieje nasze na rychłe zlikwidowanie całej sprawy 

runęły bardzo szybko. Dopiero wówczas, gdy zainteresowanie loterią minęło zobaczyliśmy, 

jak bardzo trudną jest rzeczą przyzwyczaić szerokie koła społeczeństwa do solidnego 

traktowania zobowiązań pieniężnych. Przecież sumy uzyskane ze sprzedaży biletów były 

własnością publiczną, przecież długi, jakie Związek musiał zaciągnąć na spłatę swych 
                                                 

229 Tamże, s.2. 
230 AAN, AZHP, Sprawozdanie Komisji Loteryjnej [w:] Materiały krytyczne dot. działalności Naczelnictwa 

w latach 1925-1926, sygn. 791, s.57. 
231 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.42. 
232 AAN, AZHP, Sprawozdanie Komisji Loteryjnej [w:] Materiały krytyczne dot. działalności Naczelnictwa 

w latach 1925-1926, sygn. 791, s.59. 
233 Tamże, s.60. 
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zobowiązań wobec fabryki „Tlen” musieliśmy opłacać z procentami, a jednak sprawa zwrotu 

i pieniędzy i fantów szła tak opornie, iż komisja po roku borykania się ze swymi dłużnikami 

musiała wreszcie zrezygnować z samodzielnego zakończenia akcji, a zwrócić się do Władz 

Związku, mających egzekutywę, mających możność wystąpienia nawet na drogę sądową, 

aby one już, jako bardziej uprawnione i rozporządzające innymi środkami, zajęły się 

zlikwidowaniem tych spraw. 

[...] Równocześnie postawiliśmy wnioski o pociągnięcie do organizacyjnej 

odpowiedzialności, a nawet sądowej tych, którzy w akcji nas zawiedli. Osób takich 

wskazaliśmy 77 [...] a 21 spoza organizacji.”234 

Loteria okazała się mieć duże znaczenie promocyjne. W sprawozdaniu Komisji 

Loteryjnej czytam również: „[...] w całym szeregu organów prasy stołecznej, prowincjonalnej, 

a nawet zagranicznej stałe tygodniowe, czy dwutygodniowe rubryki o ruchu harcerskim. 

Tą dopiero drogą stała się idea harcerska powszechnie znana i jeśli dzisiaj całe społeczeństwo 

orientuje się w wartości ruchu, jeśli nie identyfikuje się już z harcerstwa z rozwojem sportu, 

jak to niejednokrotnie przedtem miało miejsce [...] olbrzymią w tym zasługę ma Komisja 

Loteryjna, która umożliwiła Działowi Propagandy szeroką w tym kierunku akcję.235 

Przeprowadzanie loterii fantowych, nie było z gruntu chybionym pomysłem. Pokazała 

to praktyka w wykonaniu Zarządu Oddziału Wielkopolskiego, któremu w 1926r. udało się 

zorganizować sprawnie loterię fantową, która przyniosła 15 000 zł czystego zysku i stanowiła 

niemal połowę całorocznego budżetu tego Oddziału.236 Także drużyny organizowały własne 

loterie, które również, jak twierdzi R. Kupper, w wielu przypadkach przynosiły im znaczne 

dochody.237 

Lokalne akcje zarobkowe 

Środowiska harcerskie prowadziły różnorodne formy akcji zarobkowych. W różnych 

okresach jedne z tych form były bardziej popularne, inne mniej. Zwykle dostosowywano się 

do lokalnych potrzeb, szukając jednocześnie form zarobkowania możliwie najbardziej 

opłacalnych. Podkreślić należy, że akcje te praktycznie nigdy nie miały negatywnego 

oddźwięku w opinii publicznej, a często cieszyły się szerokim poparciem społeczeństwa.238 

                                                 
234 Tamże, s.62. 
235 Tamże, s.58 
236 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.32. 
237 R. Kupper, dz. cyt., s.148. 
238 Trudno jest określić na podstawie dostępnych danych źródłowych, czy akcje zarobkowe harcerze prowadzili 

w umundurowaniu organizacyjnym. W amerykańskiej organizacji skautowej (Boy Scouts of America) 
istniały w okresie międzywojennym bardzo restrykcyjne wskazania dotyczące zarobkowania skautów – 
„Mundur nie może być noszony podczas pozyskiwania funduszy, sprzedawania towarów 
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Z czasem koordynatorzy harcerskich prac zarobkowych byli gruntownie do tego 

przygotowywani na specjalnych szkoleniach. W 1938r. w Kieleckiej Chorągwi Harcerek 

organizowane były, trwające dwanaście dni, kursy kierowniczek pracy zarobkowej.239  

Wśród form akcji zarobkowych, prowadzonych przez harcerzy od początków ruchu 

na ziemiach polskich do wybuchu II wojny światowej, można znaleźć: 

 organizację:  

wieczorków tanecznych;240 balu akademickiego, jasełek, zabawy ogrodowej;241 

odpłatnych kursów sanitarnych;242 pikników dochodowych, projekcji 

filmowych, loterii i kolędowania;243 loterii prac hafciarskich;244 dochodowych 

zabaw ogrodowych dla dzieci i osób starszych z koncertem muzyki,245 zabaw 

karnawałowych,246 wieczornic i „herbatek tańcujących”;247 przedstawień 

teatralnych w sali teatru łuckiego, kiedy nie była wykorzystywana 

do profesjonalnych spektakli;248 sztuk teatralnych (np. „Ślubów panieńskich”)  

w teatrze Fredreum w Przemyślu;249 zabaw dla dzieci;250 loterii fantowych 

i bufetów na zabawach;251 festynów dla zdobycia środków na akcję letnią;252 

„kiermaszy” w okresie świątecznym, na których sprzedawano wyroby 

drużyn;253 przedstawień kinematograficznych;254 imprez mikołajkowych, 

wieczorków towarzyskich, wieczornic, płatnych popisów i pokazów 

harcerskich;255  

 produkcję rzemieślniczą i sprzedaż: 

                                                                                                                                                       
lub wykorzystywany w jakimkolwiek biznesie. Skaut powinien zarabiać, ale powinien czynić to w cywilnym 
ubraniu [...]”. Zob. Matching Mountains with the Boy Scout Uniform, New York 1929, s.69. 

239 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.249. 
240 Z. Podhorska, dz. cyt., s.64. 
241 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.178-185. 
242 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.54. 
243 Tamże, s.112. 
244 Z. Podhorska, dz. cyt., s.64. 
245 A. Gromski, dz. cyt., s.11. 
246 Z. Podhorska, dz. cyt., s.63. 
247 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.146. 
248 Tamże, s.140. 
249 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.149. 
250 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.37. 
251 Tamże, s.207. 
252 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.166. 
253 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.16. 
254 Tamże, s.15. 
255 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.39-40. 
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ram, stolików, pólek i szafek, pasów, apteczek, piłek wełnianych, lasek 

skautowych, woreczków, odlewów gipsowych, kamaszy;256 pasków 

skórzanych, plecaków, chlebaków, ładownic i neseserów dla żołnierzy;257 

mereżek (haftów), pasty do zębów, zabawek choinkowych;258 guzików, 

pantofli;259 proszku do zębów;260 swetrów, zakładek do książek;261 zabawek, 

wyplatanych krzeseł, tarcz słomianych  do strzelania z łuku, wypiekanych 

własnoręcznie ciastek;262 fartuszków, kołnierzyków, serwetek, portmonetek, 

pasków;263 artystycznych haftów, szali jedwabnych, ramek, słodyczy;264 piłek 

do gier;265 palm, pisanek, kalendarzy;266 wieńców na Zaduszki;267 serwet 

z włóczki;268 sznurków, siatek, kotylionów, kornetów;269 przedmiotów 

z gliny;270 programów na przedstawienia;271 guzików do bielizny na zlecenie 

jednego z kupców lwowskich;272 

 usługi:  

haftowanie, malowanie herbu miasta, malowanie garnków glinianych, 

haftowanie serwetek;273 rozprowadzanie biletów do teatru i opery;274 

wynajmowanie łódek latem;275 krawieckie i robót włóczkowych;276 zbiórka 

makulatury i innych surowców wtórnych „co przynosiło znaczne dochody”;277 

haftowanie odznak sprawności dla harcerzy innych drużyn;278 uprawianie 

ogrodu szkolnego; zbieranie i sprzedaż kasztanów; 279 obrębianie nowych 

                                                 
256 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.53. 
257 M. I. Mileska, dz. cyt., s.53. 
258 Z. Podhorska, dz. cyt., s.63. 
259 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.34. 
260 Tamże, s.115. 
261 Tamże, s.140. 
262 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.37. 
263 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.231. 
264 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.16. 
265 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.20. 
266 Tamże, s.75. 
267 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.15. 
268 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.86. 
269 Tamże, s.125 oraz Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.15. 
270 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.133. 
271 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.178-185. 
272 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.63. 
273 Tamże, s.146. 
274 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.37. 
275 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.16. 
276 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.75. 
277 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.96. 
278 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.39-40. 
279 Tamże. 
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ręczników dla internatu oraz pakowanie w paczki w czasie gawęd 

na zbiórkach, towar dla fabryki wykałaczek;280 roznoszenie podarunków przez 

św. Mikołaja po domach — „ogłasza się kilka dni naprzód, gdzie należy 

składać zaadresowane podarunki za małą opłatą, a w przeddzień wieczorem 

św. Mikołaj obchodzi domy ze swym orszakiem i nie zdradzając ofiarodawcy, 

roznosi podarunki młodym i starym. Ma to ogromne powodzenie”;281 szycie:  

koszul skautowych, plecaków,282 piłek,283 mundurów;284 

 sprzedaż:  

przyborów skautowych podręczników, zeszytów, czasopism harcerskich 

i innych wydawnictw, fotografii, kalendarzy, biletów kinowych, wyrobów 

cukierniczych, kartek świątecznych, gazet, znaczków;285 pocztówek 

(pół tysiąca egzemplarzy) z tekstem Roty M. Konopnickiej;286   

 prowadzenie:  

antykwariatu, warsztatu w Szkole Przemysłu Drzewnego, wypożyczalni 

sanek;287 wypożyczalni przyborów skautowych;288 „harcerskiej antykwarni 

książek szkolnych”,289 usług introligatorskich,290 warsztatu reprodukcji 

wartościowych dzieł malarzy polskich i zagranicznych i ich sprzedaż 

na własnym stoisku w rynku lwowskim jako „konkurencja dla sprzedawców 

szmirowatych obrazków”;291 sklepiku przyborów szkolnych w lokalu hufca;292 

kursów gimnastyki dla pań, kół korepetytorskich;293 płatnych ślizgawek 

zimą;294 wydzierżawionego przez zastęp harcerek pola i jego własnoręczna 

                                                 
280 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.16. 
281 Tamże, s.15. 
282 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.53. 
283 Z. Podhorska, dz. cyt., s.63. 
284 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.125 oraz Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.15. 
285 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.178-185. 
286 Akcja zarobkowa Związkowej Komendy Skautowej w Kijowie w 1915r. dała ponad 55 rubli czystego zysku. 

Zob. S. Sedlaczek, Harcerstwo na Rusi i w Rosji 1913-1920, Warszawa 1936, s.12-20 [w:] M. M. 
Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.93. 

287 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.178-185. 
288 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.54. 
289 „Skaut”, nr 20, 15 listopada 1917r., s.167-168 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.42. 
290 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.34 oraz T. Dudziński (oprac.), dz. cyt., s.43. 
291 Tamże, s.59. 
292 Tamże. 
293 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.75. 
294 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.16. 
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uprawa;295 uprawy ziemniaków na zagonkach przekazanych z magistratu;296 

uprawy ogrodu, sklepu;297 sklepików szkolnych;298 

 prace zlecone:  

konserwacja torów w czasie wakacji;299 porządkowanie ogródków;300 

zorganizowany przez komendę chorągwi wyrób przedmiotów regionalnych 

na zapotrzebowanie Głównej Kwatery, następnie wysyłka i sprzedaż 

w Stanach Zjednoczonych;301 

 oraz: 

korzystanie z oprocentowanych wkładów oszczędnościowych;302 sprzedaż 

redagowanych i wydawanych przez środowiska jednodniówek;303  

1.2.6 Fundusze ZHP 

Fundusze centralne 

Działalność i rozwój placówek gospodarczych wspierały systemowe rozwiązania, 

których przykładem był powstały najprawdopodobniej 1 maja 1934r., Fundusz Pracy 

Harcerzy. Jego zadaniem było gromadzenie środków, przeznaczonych, między innymi, 

na wsparcie rozwijających się harcerskich placówek gospodarczych.304  

Fundusz Pracy Harcerzy tworzył się z dobrowolnego opodatkowania członków 

harcerskich obozów pracy, z darowizn, z dochodów z imprez itp. W 1935r. wynosił 

6 219 zł.305 Rozkazem Naczelnika Harcerzy L.26 z 29 listopada 1935r., w sprawie niesienia 

pomocy bezrobotnym harcerzom, poszerzono zakres możliwych źródeł pozyskiwania 

środków na Fundusz. Pojawiły się pewne rozwiązania systemowe: Fundusz Pracy tworzono, 

między innymi, ze składek członków harcerskiego hufca pracy oraz kwoty 10% od pierwszej 

pensji harcerzy uzyskujących posadę za pośrednictwem władz harcerskich.306 

Z Funduszu tego udzielono pożyczek na rozwój harcerskich placówek gospodarczych. 

Pożyczki otrzymały: 

                                                 
295 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.124. 
296 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.39. 
297 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.22. 
298 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.39-40. 
299 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.54. 
300 Tamże, s.53. 
301 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.278. 
302 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.54. 
303 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.105. 
304 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.61. 
305 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.139. 
306 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1937, nr 1, s.4. 
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 Spółdzielnia Starszych Harcerzy we Lwowie, 307  

 Harcerskie Warsztaty Szybowcowe w Warszawie, 

 Spółdzielnia Grzybiarska w Porzeczu,  

 Harcerskie Warsztaty Spółdzielcze – Wytwórnia Czapek w Żyrardowie, 

 Harcerskie Schronisko Turystyczne na Głodówce. 

Z funduszu czasami udzielano też indywidualnych pożyczek harcerzom z obozów roboczych, 

potrzebnych im do usamodzielnienia się.308 Ogółem przyznano w 1937r. ponad 4 800 zł.309  

Przy jego pomocy we wrześniu 1938r. zorganizowano również Przetwórnię Rolniczą 

Harcerzy. Z Funduszu Pracy pochodziły także środki finansowe, które przeznaczane były 

przez NZHP na dotowanie harcerskich referatów pracy w wysokości 100 zł miesięcznie.310 

Ponieważ czynniki ekonomiczne były istotne dla funkcjonowania organizacji, ich 

zmienność powodowała zawsze pewną destabilizację działań ZHP. Władzom Związku 

zależało na zapewnieniu większej stabilności i płynności finansowej organizacji, szczególnie 

w mniej sprzyjających okresach. Dlatego też w 1937r. powstał projekt regulaminu Funduszu 

Żelaznego, na którym miano gromadzić określony odsetek z wpływów ZHP, którego kapitał 

miał być chroniony, a który miał zostać uruchamiany w „okresach słabej koniunktury”.311  

We wrześniu 1938r., funkcjonujący w Organizacji Harcerzy, Fundusz Pracy został 

zlikwidowany, a środki wcześniej na nim zgromadzone – włączone zostały 

do nowoutworzonego Funduszu Żelaznego Harcerzy.312 

Fundusz Żelazny był zasilany środkami pochodzącymi ze sprzedaży specjalnych 

„cegiełek”. Z kolei sztandarową akcją pozyskania środków na Fundusz Gospodarczy była 

sprzedaż pocztówek harcerskich.313 

Cegiełki na Fundusz Żelazny Harcerzy miały wartość 50 zł i były wykupywane 

przez pojedynczych instruktorów, działaczy, drużyny, grupy instruktorów, komendy chorągwi 

i hufców itp.314 W 1939r. podjęto decyzję o wprowadzeniu specjalnych „cegiełek zuchowych” 

przeznaczonych do wykupu przez drużyny zuchowe. 315 

                                                 
307 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.139. 
308 Tamże. 
309 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.161. 
310 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.19-20. 
311 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.32. 
312 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.102 
313 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.167. 
314 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1938, nr 9, s.183. 
315 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.43. 
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 Choć wartość takiej cegiełki była odpowiednio niższa – wynosiła 5 zł 316 – to trzeba 

zauważyć, że nie zwalniano z obowiązku wsparcia Funduszu żadnej jednostki organizacyjnej. 

W budowaniu bezpieczeństwa finansowego organizacji uczestniczyli wszyscy członkowie 

ZHP, bez względu na wiek, stopień czy staż. 

Idea Funduszy została stanowczo poparta przez wszystkich instruktorów. Konferencja 

Harcmistrzowska w 1938r. wezwała swoją uchwałą grono instruktorskie do czynnego 

poparcia Funduszu Żelaznego i Gospodarczego Organizacji Harcerzy, a w szczególności 

zalecała: 

1) „nabywanie cegiełek przez wszystkich instruktorów; 

2) wykorzystanie wszystkich odpraw na propagandę idei Funduszu Żelaznego 

i Gospodarczego; 

3) czynne popieranie w terenie wszelkich poczynań Komisji Finansowo-Gospodarczej 

GKH-y”.317 

W 1939r. pojawiła się kolejna możliwość – wynegocjowana przez władze naczelne –

pozyskania środków na Fundusz Żelazny. Była to możliwość przekazywania papierów 

wartościowych emitowanych przez państwo — „Komisja Finansowo-Gospodarcza GKH-y 

podaje do wiadomości, że na podstawie zezwolenia Min. Skarbu można do GKH składać, 

tytułem darowizn, na Fundusz Żelazny Harcerzy obligacje Pożyczki Narodowej [...]”.318 

Idea Funduszy Żelaznego i Gospodarczego wydawała się być nadzwyczaj trafną 

i odpowiadającą na potrzeby organizacji. Wprowadzanie tych koncepcji w życie pozwalało 

sądzić, iż Fundusze mogły odegrać znaczną rolę i bardzo skutecznie wesprzeć rozwój ZHP 

w przyszłości. Nie udało się jednak zweryfikować tego w praktyce – ich funkcjonowanie 

przerwała wojna.  

We wcześniejszych latach funkcjonowały w ZHP także inne fundusze celowe, takie jak: 

np. Fundusz Żeglarski Harcerek, w którego komitecie zarządzającym zasiadała 

wiceprzewodnicząca ZHP – Helena Gepner-Śliwowska-Grażyńska.319 

Przez Kierownictwo Drużyn Żeglarskich w 1933r. zorganizowana została zbiórka na Fundusz 

Żeglarski Harcerzy, na który zebrano do 24 I 1934r. kwotę 10 534,04zł.320 

W 1937r. przyjęto zasadę, że wszystkie zgłoszenia uczestnictwa na harcerskie kursy morskie 

wysyłane były z jednoczesnym wpłaceniem 1 zł na konto Funduszu.321 

                                                 
316 Tamże. 
317 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1938, nr 10, s.204. 
318 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.92. 
319 Życiorysy [...] Helena Gepner-Śliwowska-Grażyńska..., dz. cyt., s.330. 
320 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.51. 
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Kolejnym przykładem funduszu celowego było utworzenie przez NZHP w 1934r. 

Stypendium im. inż. Wandy Wojciechowskiej z odsetek od funduszu ofiarowanego na ten cel 

przez rodziców zmarłej córki. Fundusz ten stanowiły początkowo obligacje 7 % Pożyczki 

Śląskiej na kwotę 2 000 dolarów. Celem utworzenia stypendium miało być coroczne 

przyznawanie niezamożnej harcerce z Chorągwi Śląskiej pomocy finansowej, pozwalającej 

na dalsze kształcenie się w Harcerskiej Szkole Instruktorskiej na Buczu i ewentualnie 

leczenie. W skład Komisji zarządzającej wchodzili: Naczelniczka Harcerek, Komendantka 

Szkoły Instruktorskiej na Buczu, Komendantka Śląskiej Chorągwi Harcerek. Sprawozdania 

ogłaszano w „Wiadomościach Urzędowych” i „Skrzydłach”.322 

GKH-k składała regularne sprawozdania oraz konsultowała drogą pocztową ważniejsze 

decyzje związane z funduszem z ojczymem Wandy Wojciechowskiej-Neumanem, który wraz 

z jej matką przebywał w Genewie.323 

Ze względu na konwersję pożyczek dolarowych, nominalna wartość funduszu spadała 

(początkowo wynosiła 18 000 zł), co powodowało zmniejszenie wielkości odsetek 

przeznaczanych na stypendium. W celu zabezpieczenia funduszu przed spadkiem wartości, 

został on zamieniony – z inicjatywy Skarbnika ZHP i po konsultacji z Neumanem – 

ze Śląskiej Pożyczki Dolarowej na 4,5% Wewnętrzną Pożyczkę Państwową w 1937r.324 

Odsetki z funduszu przeznaczone ZO Śląskiemu na stypendia dla harcerek wynosiły: 

 w 1934r. 732,20zł, 

 w 1935r. 700,00zł,325 

 w 1936r. 737,00zł,326 

 w 1938r. 552,00zł.327 

Odsetki te wystarczały na pomoc dla kilku harcerek rocznie. W 1937r. ufundowano jedno 

stypendium na kształcenie w Seminarium Przedszkolanek oraz 3 stypendia na pobyt i roczną 

naukę w Szkole Przysposobienia Gospodyń Wiejskich na Buczu.328 W 1938r. ufundowano 

kolejne dwa roczne stypendia w Szkole na Buczu.329 

                                                                                                                                                       
321 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1937, nr 4, s70. 
322 AAN, AZHP, Projekt regulaminu stypendium im. śp. inż. Wandy Woyciechowskiej, sygn. 2004, s.1-2. 
323 AAN, AZHP, Stypendium im. śp. inż. Wandy Woyciechowskiej (projekt regulaminu, korespondencja), 

sygn. 2004, s.11. 
324 Tamże, s.44. 
325 AAN, AZHP, Projekt regulaminu stypendium im. śp. inż. Wandy Woyciechowskiej, sygn. 2004, s.5-8. 
326 AAN, AZHP, Rozliczenie ze stypendium im. Wandy Wojciechowskiej, sygn. 2004, s.43. 
327 Tamże, s.47. 
328 Tamże, s.43. 
329 Tamże, s.47. 
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Fundusze lokalne 

W Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek funkcjonował fundusz kształcenia instruktorek. 

Udzielano z niego pożyczek lub bezzwrotnych subwencji harcerkom jadącym na Bucze. 

W 1935r. 14 harcerek skorzystało w sumie ze 150 zł pożyczki, a 10 harcerek z subwencji 

w łącznej wysokości 308,35 zł.330 Instruktorki z tej chorągwi wpłacały na fundusz roczną 

składkę w umownej wysokości 6 zł, którą w 1930r., z własnej inicjatywy, zwiększyły 

do 12 zł. Wartość środków zgromadzonych na funduszu wynosiła wówczas 558,39 zł.331 

Inną formą instytucjonalnego i systemowego wspierania materialnego harcerstwa była, 

zorganizowana przed 1923r. przez VI Okręg ZHP, Kasa Zapomogowa im. Jaśka 

Wocalewskiego, która była niejako prototypem współczesnych fundacji. Kasa gromadziła 

fundusze ze składek członkowskich, odsetek od kapitału, ofiar i darowizn oraz dochodów 

z różnych przedsięwzięć gospodarczych. Według Ustawy Kasy Zapomogowej im. Jaśka 

Wocalewskiego kapitał Kasy dzielił się na: żelazny, zasobowy i obrotowy; 

„Żelazny tworzy się z 10% czystego zysku, przechowuje się w instytucji finansowej. 

Zasobowy tworzy się z 5% czystego zysku i nie może przewyższyć sumy 1000 mkp. Używać 

go wolno, za zgodą Rady Nadzorczej, w wypadku, gdy się wyczerpie kapitał obrotowy. 

Reszta wpływów oraz odsetki tworzyły kapitał obrotowy. Kasa, zgodnie ze swym statutem, 

rozpoczynała działalność z chwilą, gdy kapitał żelazny wnosił 500 mkp. Fundusze 

przeznaczała na: „zapomogi instytucjom harcerskim, a zwłaszcza samopomocy, bibliotekom, 

wydziałom komend, komitetom kolonijnym, pożyczki bezprocentowe powyższym 

instytucjom oraz drużynom na zakładanie warsztatów itp.”332 

W 1936r. w Chorągwi Krakowskiej Harcerek funkcjonował Fundusz Kształcenia 

Starszyzny. Miał on charakter pożyczkowy i jego celem było umożliwienie udziału 

w formach kształceniowych, a następnie spłata zaciągniętych pożyczek w ratach określonych 

przez samych pożyczających.333 

Oddolny rozwój różnych instytucjonalnych form wspierania finansowego działalności 

harcerek i harcerzy spowodował, że w 1937r. NZHP wraz z Głównymi Kwaterami 

i przedstawicielami PKO opracowały projekt regulaminu harcerskich kas oszczędnościowych 

                                                 
330 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.19. 
331 Tamże, s.103. 
332 AAN, AZHP, Ustawa Kasy Zapomogowej im. Jaśka Wocalewskiego, sygn. 362, s.123. 
333 M. I. Mileska, dz. cyt., s.187. 
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oraz projekt statutu stowarzyszenia samopomocy grona instruktorskiego.334 Pierwowzory 

dla tych instytucji funkcjonowały już w Galicji w 1916r., gdzie działały Harcerskie Kasy 

Oszczędności, a skautki lwowskie prowadziły Bratnią Pomoc Skautową z sekcjami: 

pożyczkową, pośrednictwa pracy i pomocy naukowej.335 

1.3. Placówki gospodarcze ZHP 

Od czasu powstania harcerstwa na ziemiach polskich harcerze podejmowali próby 

organizowania własnych placówek gospodarczych. Z czasem wykształciły się centralne 

placówki takie jak Centralna Komisja Dostaw Harcerskich, Warsztaty Szybowcowe, 

czy Harcerskie Warsztaty Wyrobów Brezentowych. Jednak działalność wychowawcza, 

prowadzona była także w lokalnych placówkach, organizowanych przez komendy chorągwi 

i hufców, zarządy okręgów, czy same jednostki organizacyjne.  

Harcerze już w 1924r. wykazywali w sprawozdaniach liczbę 306 harcerskich 

warsztatów. Harcerki wówczas dopiero rozwijały działalność tego typu, dysponując wtedy 

43 placówkami.  

W Organizacji Harcerzy, w okresie międzywojennym, każdego roku funkcjonowało 

średnio 330 warsztatów.336 Były to zapewne, w większości, niedługo działające, małe 

warsztaty przy drużynach harcerzy, o czym świadczą dość duże wahania ich liczby 

w kolejnych latach, co pokazane jest w tabeli nr 45.337 
Tabela 44. Liczba warsztatów Organizacji Harcerzy w latach 1924-1938r. 

Rok Liczba  
warsztatów

1924 306
1925 300
1926 280
1927 384
1928 bd.
1929 bd.
1930 bd.
1931 366
1932 649
1933 318
1934 238
1935 229
1936 344
1937 269
1938 265  

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne).  
                                                 

334 Pierwsze harcerskie kasy oszczędnościowe powstawały jeszcze przed ukonstytuowaniem się ZHP. W 1913r. 
Skauci krakowscy (ok. 400 chłopców) prowadzili oprócz własne Komisji Dostaw Harcerskich także własną 
Harcerską Kasę Oszczędności. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.51. 

335 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.112. 
336 Oszacowane na podstawie sprawozdań NRH za lata 1924-1938. 
337 Swoimi warsztatami dysponowały też drużyny żeńskie. Brak jest jednak w sprawozdaniach władz naczelnych 

odpowiednich danych liczbowych. 
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W 1927r. na VII Zjeździe Walnym pojawia się uchwała zjazdowa, w której wzywa się 

NZHP „do zwrócenia uwagi GK na konieczność szerzenia wśród młodzieży oraz stosowania 

zasad spółdzielczości, a więc: tworzenia i popierania spółdzielni i kooperatyw 

harcerskich”.338 

Niespełna osiem lat później władze naczelne precyzują, czym są przedsiębiorstwa 

harcerskie i na jakich zasadach powinny działać. Wydział Gospodarczy Działu Skarbowego 

przygotował w 1935r. materiały służące „przekształceniu harcerskich placówek handlowych 

i wytwórczych na osoby prawne w myśl zasady, że nazw: harcerskie, harcerska, harcerski 

może używać jedynie placówka gospodarcza, będąca całkowicie własnością Związku, oraz 

że wszystkie placówki gospodarcze Związku winny być osobnymi jednostkami prawnymi”.339 

W 1938r. Wydział Handlowy opracował normy prawne dla istniejących placówek 

handlowych i gospodarczych ZHP,  np. statut spółki z o.o. dla składnic harcerskich.340 

Z kolejnych corocznych sprawozdań Naczelnej Rady Harcerskiej wynika, 

że harcerskich placówek gospodarczych było w latach trzydziestych około pół tysiąca, i że ich 

liczba utrzymywała się, z niewielkimi odchyleniami, na tym samym poziomie do II Wojny 

Światowej. 

Trzeba nadmienić, że harcerstwo dysponowało bardzo różnymi placówkami 

gospodarczymi.341 Istniały więc warsztaty: kaletnicze, introligatorskiej, krawieckie (szycie 

koszul harcerskich, chlebaków, sztandarów, proporczyków, chorągiewek), dywanów, 

trykotarskie, stolarskie (produkcja pudełek, naprawa mebli), rymarskie, hafciarskie, 

ślusarskie, malarskie (plakaty, odnawianie izb, mebli), koszykarskie (wyrób krzeseł 

i koszyków), cukiernie, różnego rodzaju szwalnie, sklepiki.342 R. Kupper wymienia jeszcze: 

wyrób guzików i papieru listowego, zabawek, ozdób choinkowych, wyrób produktów 

galanteryjnych (teczek, pudełek itp.), wyrób pantofli gimnastycznych, wyrób atramentu,343 

wyrób produktów sznurkowych, kartonowych, modelowanie z gliny, hodowla gołębi 

                                                 
338 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.35. 
339 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.36. 
340 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.30. 
341 Przy czym zaznaczyć trzeba, że harcerstwo nie było jedyną organizacją młodzieżową, która interesowała się 

rozwojem własnych placówek gospodarczych. Także w skautowych organizacjach żydowskich 
funkcjonowały placówki gospodarcze, które pozwalały na zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy 
członkom swojej organizacji. m.in. tzw. „hachszary” sezonowe – zorganizowane kolonie robocze obejmujące 
pracę na farmach i przygotowanie teoretyczne z zakresu tematyki produkcji rolnej. Zob. CPAHU, Resort 
Hachszary i Aliji - Mazkirut Kibucu, Lwów, 6 lipca 1936r. Fond 337t.1/8, s.2. 

342 Zob. np. K. Daszkiewicz, dz. cyt., s.65. 
343 R. Kupper, dz. cyt., s.144 i 147. 
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pocztowych,344 wyrabianie kołnierzyków i chusteczek, wyrabianie sznurka i siatki, 

prowadzenie sklepików szkolnych – włącznie ze sprzedażą własnego wypieku i wyrobów 

kulinarnych, reperacja sprzętu szkolnego.345 

Niekiedy przedsięwzięcia gospodarcze harcerzy były bardzo nowatorskie. Przykładem tego 

może być, np. działalność handlowa Komendy Hufca Harcerzy w Chodzieży, która 

dostarczała „w każdej ilości kubki, komplety śniadaniowe (filiżanka, spodek, talerz 

deserowy), wazony, puderniczki, bombonierki, dzbanki, figurki porcelanowe lub fajansowe 

z malaturą harcerską)”.346 Zdarzały się też pomysły bardzo odważne i zakrojone na szeroką 

skalę, np. plany zorganizowania przez Oddział Włocławski ZHP „Włocławskich Wytwórni i 

Bazarów Harcerskich”, na które składać się miały: hurtownie węgla i drzewa, warsztaty 

kilimiarskie, metaloplastyczne, i hafciarskie, wytwornie obuwia, ogrody i sady oraz dział 

dostaw harcerskich.347 

Sporadycznie, jak twierdzi R. Kupper i potwierdzają to materiały źródłowe, zdarzały się 

fiaska harcerskich przedsięwzięć gospodarczych lub nie wywiązywanie się z umów, 

np. pobranie towaru do sprzedaży i nie spłacenie rachunku.348 Najbardziej na taki koniec były 

narażone przedsiębiorstwa harcerskie w okresie hiperinflacji, czego przykładem może być 

likwidacja Spółdzielni Harcerskiej w Wilnie.349 

Inicjatywy, związane z harcerskimi placówkami gospodarczymi, były omawiane, 

na Konferencji Harcmistrzów na Buczu (31 XII 1933r. – 2 I 1934r.).  Na konferencji został 

wygłoszony przez Podgórskiego referat dotyczący zagadnień gospodarczych w ZHP, 

w którym znalazł się pomysł organizowania „wytwórni harcerskich o charakterze 

spółdzielczym”.350  

Niektóre, tworzone w ZHP spółdzielnie harcerskie podejmowały bardzo rozbudowaną 

i różnorodną działalność. Spółdzielnia harcerska „Czuj-Czyn” prowadziła sklep w Łodzi 

i posiadała własne warsztaty: szwalnię, krawiectwo, rymarnię, czapnictwo i hafciarstwo. 

Jej roczny obrót w 1935r. wynosił – 173 659zł.351 

                                                 
344 Tamże, s.146. 
345 Tamże, s.194. 
346 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1939, nr 2, s.47. 
347 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1924, nr 5, s.43. 
348 R. Kupper, dz. cyt., s.146. 
349 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.40. 
350 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.264. 
351 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.9. 
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W 1933r. jednym z głównych haseł, wskazującym kierunek działań Wydziału Starszych 

Harcerek, było „tworzenie warsztatów pracy i klubów starszych harcerek”. Specjalną uwagę 

zwrócono na tworzenie samodzielnych placówek pracy”.352 

W tym samym roku listopadowa konferencja gospodarcza GKH-k uchwaliła, 

że „konieczne jest dążenie do stwarzania stałych podstaw finansowych działalności 

harcerskich, poprzez zakładanie przy komendach chorągwi spółdzielni harcerskich, 

dostarczających taniego ekwipunku i pośredniczących w zbycie wyrobów drużyn, a przy 

hufcach i drużynach starszych dziewcząt warsztatów pracy, przynoszących dochód i dających 

pracę bezrobotnym harcerkom. Drużyny młodsze powinny również zdobywać pieniądze 

pracą własną, czy to przez drobny przemysł, czy też przez planowo organizowane imprezy 

dochodowe”.353 

VIII Zjazd Starszych Harcerzy przyjął wytyczne, zgodnie z którymi odbyła się 

w Warszawie w dniu 1 XI 1936r. odprawa kierowników wydziałów starszego harcerstwa 

komend chorągwi, na której została omówiona sprawa utworzenia Komitetu Gospodarczego 

Starszych Harcerzy.354 

W grudniu 1936r. przy Wydziale Starszoharcerskim GKH-y został powołany Komitet 

Gospodarczy, który zachęcał do podejmowania inicjatyw gospodarczych, prowadził 

działalność informacyjną i fachowe poradnictwo (także prawne) dotyczące rynków zbytu 

i możliwości zakładania i prowadzenia lokalnych placówek gospodarczych – spółdzielni 

i spółek.355 W ramach Komitetu działały trzy referaty: spółdzielczy, handlowy 

i przemysłowy.356 Komitet wprowadził również do miesięcznika starszych harcerzy „Brzask” 

specjalny dział poświęcony zagadnieniom gospodarczym. Członkowie komitetu brali również 

udział w zjazdach gospodarczych (w 1938r. w Chorągwi Śląskiej i Krakowskiej).357   

W Organizacji Harcerek w 1936r. mówiło się nawet o konieczności organizowania 

dla starszych harcerek ośrodków pracy zawodowej, społecznej i kulturalnej – zwłaszcza 

dla harcerek bezrobotnych.  

Postulaty te były konsekwentnie realizowane. W 1937r. jednym z priorytetów pracy GKH-k 

było przygotowanie dziewcząt do pracy zawodowej oraz uporządkowanie, trwającej od kilku 

                                                 
352 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.15. 
353 Tamże, s.26. 
354 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.144. 
355 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.173  

oraz MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.110. 
356 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.144. 
357 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.110. 
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lat, akcji przygotowującej placówki zarobkowe Głównej Kwatery i poszczególnych 

chorągwi.358 

W 1937r. Referat Pracy GKH-y zorganizował kurs grzybiarski i powołał spółdzielnię 

grzybiarską w Porzeczu k. Grodna. 359 

W Organizacji Harcerek w 1938r. dąży się do zdobycia niezależności materialnej 

poprzez zakładanie nowych placówek handlowych.360 Oprócz zakładania nowych, badano 

też stan już istniejących placówek gospodarczych w chorągwiach. Otaczano specjalną opieką 

placówki słabo prosperujące i udzielano im pomocy finansowej.361 Podkreślić należy, 

że pomoc władz centralnych dla harcerskich placówek gospodarczych nie miała tylko 

i wyłącznie biernego charakteru, zdarzało się że GK przejmowała rolę i odpowiedzialność 

zarządcy w tych placówkach, które nie radziły sobie pod kontrolą komend niższych szczebli. 

Przykładem może być prowadzona przez KCh Poleskiej pracownia krawiecko-bieliźniarska 

w Pińsku, która w jesieni 1938r. została przejęta przez GK ze względu na trudności 

finansowe.362 

W 1938r. rozbudowano dwie placówki gospodarcze GKH-k: Gospodę Harcerską 

w Warszawie oraz Harcerski Warsztat Wyrobów Brezentowych (Centralna Szwalnia) 

w Warszawie. 363 

Oprócz placówek centralnych również hufce i chorągwie inicjowały i organizowały 

harcerskie placówki handlowe. Celem tych placówek było, oczywiście, zapewnienie 

niezbędnych środków finansowych na działalność harcerską, jednak przede wszystkim, 

podkreślano ich wartość wychowawczą, gdyż harcerskie placówki gospodarcze umożliwiały 

nauczenie w działaniu – systematycznej i rzetelnej pracy, a także były stałymi, 

niesezonowymi miejscami, które pozwalały na podnoszenie kompetencji zawodowych 

harcerek, zamiast dorywczych zatrudnień przy pracach nie wymagających kwalifikacji.364 

Centralna Komisja Dostaw Harcerskich 

Pod nazwą „Komisja Dostaw Harcerskich (KDH)” istniało w 1920r. wiele sklepów 

(m.in. we Lwowie, Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Tarnowie). Warszawska KDH była 

w pewnym stopniu centralą dostaw dla byłej Kongresówki. Obrót miesięczny wynosił w roku 

                                                 
358 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.71. 
359 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.161. 
360 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.196. 
361 Tamże, s.227. 
362 Tamże, s.259. 
363 Tamże, s.227. 
364 Tamże, s.279. 
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1920 około 200 000 marek. KDH dostarcza ekwipunek wycieczkowy, materiały, literaturę 

i inne.365  

W 1922r. działa już Centralna Komisja Dostaw Harcerskich (CKDH), której pierwszym 

celem było pokrycie zapotrzebowania na sprzęt i materiały harcerskie, a drugim stworzenie 

placówki częściowo finansującej prace organizacyjne ZHP. Pierwszy cel został już w 1922r. 

w znacznej mierze osiągnięty, jednak ciągły wzrost kosztów – wynikający z postępującej 

inflacji – skutecznie uniemożliwił wypracowanie znacznego zysku. Natomiast dzięki oparciu 

się na kredytach towarowych, udzielanych przez firmy i gotówkowych, udzielanych przez 

banki, CKDH zamyka rok 1922 z nieznaczną stratą, dysponując ciągle dość dużym (choć 

trudnym do wyceny) kapitałem zakładowym.366 

Zgodnie z decyzją władz naczelnych już w 1922r. wszelkie pozwolenia na wyrób oznak 

sprawności wydane do 1922r. straciły ważność.367 Powoli rozpoczął się wtedy proces 

zapewniania CKDH monopolistycznej pozycji w produkcji i dystrybucji niektórych wyrobów 

harcerskich. Już w 1923r. w legitymacje i odznaki mieli członkowie KPH zaopatrywać się 

w CKDH.368 

Od 16 maja 1922r. CKDH staje się stałym źródłem finansowania NZHP w myśl 

uchwały Komisji Zarządzającej, która nakazała wpłacać do kasy NZHP 1% jej obrotu 

miesięcznego.369 Takie rozwiązanie zapewniało stały dopływ do NZHP określonych sum, 

nawet w przypadku kiedy CKDH nie wykazywała jeszcze żadnego zysku. 

W 1923r. CKDH przejęła finansowanie i wydawanie Wiadomości Urzędowych NZHP 

i sama pokrywała ok. 70% kosztów. Pozostałe 30% finansowane było z wpłat 

prenumeratorów.370 Ostatecznie, wydawanie i sprzedaż Wiadomości Urzędowych dało pod 

koniec roku nieznaczny zysk, który udało się osiągnąć dzięki niskim kosztom redakcyjnym: 

redaktor nie brał honorarium, sekretarz redakcji był opłacany już przez Naczelnictwo, 

nie płacono honorariów autorskich.371 

Działalność handlowa CKDH oparła się przede wszystkim na kontaktach 

ze środowiskami spoza Warszawy. Warszawskie natomiast nie uznawały CKDH za instytucję 

                                                 
365 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.60. 
366 AAN, AZHP, Sprawozdanie Centralnej Komisji Dostaw Harcerskich (od 1 XI 1921r. do 1 XII 1922r.), 

sygn. 373, s.13-14. 
367 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.2. 
368 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.41. 
369 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.25. 
370 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
371 Tamże, s.14. 
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centralną. Pomimo kłopotów, z powodu szybkiej dewaluacji marki polskiej pod koniec 

1923r., CKDH mogła wykazać 948 280 600 marek czystego zysku.372 

W 1924r. CKDH przejęła finansowanie wydawnictw Związkowych „Harcmistrza” 

oraz „Harcerza”.373 Próbowała także rozszerzyć swój asortyment o artykuły piśmiennicze 

i szkolne przeznaczone dla harcerzy, co jednak nie udało się zrealizować, gdyż ponad 83% 

odbiorców tych produktów nie należało do harcerstwa, a robiło zakupy w CKDH ze względu 

na konkurencyjną ofertę cenową.374 Oferta skierowania do harcerzy okazała się być bardziej 

atrakcyjna dla osób spoza organizacji. 

Sukcesem CKDH jest niewątpliwie wyrobienie opinii solidnej firmy u dostawców. 

Weksle wystawione przez CKDH były płacone punktualnie i stały się, z braku odpowiedniego 

kapitału obrotowego, podstawą operacji finansowych CKDH, co było dość znaczące 

ze względu na fakt, że ówczesne weksle instytucji społecznych były zwykle niechętnie 

widziane, gdyż bardzo często były długo spłacane.375 

Skarżono się również na szybkość i jakość obsługi wysyłkowej. CKDH odpowiadała: 

„Nie możecie też chyba wszyscy powiedzieć, że CKDH Was zawsze źle obsługuje. 

Oczywiście [...] błądzimy; w CKDH też ludzie tylko pracują; wierzcie, że ludzie dobrej woli 

i pomórzcie im: zamiast po kątach narzekać, piszcie do CKDH z zażaleniami, jeżeli 

to nie pomoże, zwracajcie uwagę Naczelnictwu na niedomagania”.376 

CKDH osiągała najwyższe obroty od marca do sierpnia, a najniższe w listopadzie 

i grudniu, co pokazuje wykaz obrotów towarowych za rok 1925.377 Miesiące zimowe były 

więc okresami, w których CKDH musiała walczyć o przetrwanie i czekać na lepszą 

„wakacyjną” koniunkturę.  

CKDH sprzedawała natomiast przez cały rok obowiązujące druki harcerskie: wykazy służby, 

zgłoszenia do obozu instruktorskiego, protokóły próby instruktorskiej, druki opinii 

i przedstawienia do nominacji, raporty wizytatora obozu, raporty powakacyjne drużyny, 

raporty roczne drużyny, arkusze rejestracyjne. Druki były sprzedawane razem ze znaczkami 

harcerskimi (5 groszy od każdego arkusza).378 

Rozkaz NZHP L.19 z 15 października 1926r. wzmacnia pozycję CKDH jako 

monopolisty na rynku niektórych wyrobów harcerskich. – „Wobec wydawania przez niektóre 
                                                 

372 Tamże, s.24. 
373 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.8. 
374 Tamże, s.47. 
375 Tamże, s.48. 
376 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1924, nr 2, s.21. 
377 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.22. 
378 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1925, nr 12, s.43. 
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Oddziały ZHP znaczków i nalepek na specjalne cele ZHP – Naczelnictwo zabrania 

poszczególnym ogniwom Związku na podobne wydawnictwa, zastrzegając sobie wyłącznie 

prawo wydawania znaczków, mareczek i nalepek na cele Związku”.379 

Z kolei, dzięki rozkazowi NZHP L.6 z 1 kwietnia 1935r., CKDH zyskuje przywilej wyłącznej 

produkcji i hurtowej sprzedaży odznak harcerskich.380 Przy czym cena krzyży harcerskich, 

lilijek i sznurów funkcyjnych ustalane były odgórnie decyzją Naczelnictwa, które zapobiegało 

w ten sposób rynkowym wahaniom cen. W 1934r. cena krzyża wynosiła 1 zł za sztukę, lilijki 

– 20 groszy, sznurów funkcyjnych trzyskrętnych 50 groszy.381 NZHP regulowało te ceny 

w zależności od sytuacji ekonomicznej i wysokości kosztów produkcji. W czerwcu 1938r. 

cena krzyża harcerskiego została obniżona do 70 gr.382 

Działalność CKDH w połowie lat dwudziestych poddawana była ostrej krytyce. 

Przewodniczący Centralnej Komisji Rewizyjnej (CKR) zarzucił CKDH „szastanie pieniędzmi 

loteryjnymi” oraz „przedstawienie fałszywego bilansu”. Pisano wówczas: „Komisja Dostaw, 

jako instytucja handlowa musi być prowadzona energicznie, z tym, że jeśli ma wydatki, 

to musi prowadzić takie prace, aby wydatki zostały pokryte z ich zysków. Jeśli nie potrafimy 

takich prac zainicjować, poprowadzić, to należy natychmiast instytucję zlikwidować 

lub kierownictwo zmienić.”383 

W odpowiedzi na stawiane zarzuty, przewodniczący CKDH poprosił o postawienie 

na Walnym Zjeździe wniosku o powołanie specjalnej komisji, która zbadałaby całą 

działalność CKDH oraz o powołanie tymczasowego zastępcy, który by „do czasu wydania 

orzeczenia przez Komisję Rewizyjną przejął moje [przewodniczącego CKDH] funkcje w roli 

Komisarza Naczelnictwa. Oświadczam, że nie chcąc Naczelnictwa, w związku 

z mianowaniem Komisarza, narażać na nieprzewidziane wydatki, zrzekam się na czas 

urzędowania tegoż 50% moich poborów.”384 

W 1925r. została powołana przez NZHP Komisja, która miała zbadać gospodarkę 

CKDH i wystawić odpowiednią opinię władzom naczelnym. W skład tej Komisji wszedł 

wydelegowany — na prośbę NZHP, przez Zarząd Związku Buchalterów w Warszawie — 

rzeczoznawca. Ustaliła ona, że wydatki administracyjne i handlowe CKDH z roku 1925 

                                                 
379 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1926, nr 11, s.33. 
380 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1935, nr 5, s.52. 
381 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1934, nr 10, s.67. 
382 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1938, nr 6, s.102. 
383 AAN, AZHP, Materiały krytyczne dot. działalności Naczelnictwa w latach 1925-1926, sygn. 791, s.106. 
384 AAN, AZHP, Pismo szefa CKDH do NAZHP z 26 marca 1926r., sygn. 791, s.97-98. 
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„można uznać za usprawiedliwione i celowe”.385 Przy czym w sprawozdaniu delegata 

Związku Buchalterów w Warszawie z dokonanej lustracji zamknięcia ksiąg buchalteryjnych i 

bilansu CKDH za 1925r. znajduje się pkt.7, w którym stwierdza on, że „celowość 

dokonywania przez CKDH wydatków winna być ustaloną przez organ kontrolujący 

działalność instytucji, a nie przez przedstawiciela Związku Buchalterów kontrolującego tylko 

poprawność prowadzonej księgowości”.386 

NRH powołał w 1926r. Komisję Skarbową NRH, która działała w 3 podkomisjach, 

w tym, w podkomisji ds. CKDH. Ta podkomisja była faktycznie stale działającym organem 

nadzorczym dla CKDH i sprawowała ciągły nadzór nad jej gospodarką.387 

Nadal pojawiały się jednak różnice zdań co do efektywności CKDH. Zarzucano 

Komisji Skarbowej zbytni pozytywizm w ocenie kosztów funkcjonowania CKDH; „Koszta 

administracyjne i handlowe CKDH w roku 1925 stanowiły ponad 40%, a w roku 1926 ok. 

65%, co wykazuje więc nieścisłość twierdzenia Komisji Skarbowej, jakoby wydatki uległy 

znacznej redukcji i dążono do wybrnięcia z ciężkiej sytuacji.”388 

W protokole z 25 marca 1928r. Komisja Rewizyjna ZHP stwierdziła znaczną poprawę 

działalności CKDH, wzrost obrotów towarowych (przeszło 75%) dzięki sprzedaży towarów 

osobom spoza organizacji, zmniejszenie zadłużenia wekslowego o 40%, i zmniejszenie 

kosztów, w tym wydatków osobowych, o połowę. Pomijając deficytowy dział wydawniczy, 

CKDH w 1927r. wykazała zysk na sumę 22 219 zł.389 W 1932r. CKDH wykazała po latach 

oczekiwań, po raz pierwszy, nadwyżkę finansową.390 

Harcerski Warsztat Wyrobów Brezentowych 

Żeby odpowiadać na potrzeby harcerzy i harcerek komendy inicjowały powstawanie 

lokalnych firm. Przykładem takiego działania był Harcerski Warsztat Wyrobów 

Brezentowych, założony w 1936r. przez Komendę Chorągwi Mazowieckiej Harcerek. 

W 1939r. został on przejęty przez Główną Kwaterę Harcerek ze względu na utrudniony 

rozwój spowodowany brakiem kapitału.391 Warsztat miał na celu zatrudnianie bezrobotnej 

młodzieży oraz dostarczanie organizacjom taniego i dobrego sprzętu. Produkował namioty, 

plandeki, dachy na kuchnie, płachty namiotowe, plecaki, śpiwory, peleryny, chlebaki, 

                                                 
385 AAN, AZHP, Protokół komisji powołanej przez NZHP do wydania opinii o gospodarce CKDH w roku 1925, 

sygn. 791, s.77. 
386 Tamże, s.88. 
387 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.3. 
388 AAN, AZHP, Materiały krytyczne dot. działalności Naczelnictwa w latach 1925-1926, sygn. 791, s.112. 
389 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.42. 
390 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.1. 
391 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.245. 
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fartuchy obozowe, worki pościelowe i inne. Prowadził sprzedaż wysyłkową. Z pełną ofertą 

można było się zapoznać w drukowanym w formie małej książeczki cenniku, zawierającym 

także opis sprzętu i próbki materiałowe wykorzystywanych tkanin i kolorów.392 

W 1938r. Warsztat Wyrobów Brezentowych został przeniesiony do Warszawy 

do Domu Harcerstwa przy ul. Łazienkowskiej 7. Nadal produkował sprzęt turystyczny; 

namioty, śpiwory, plecaki itp. – podejmował się szycia wyrobów seryjnych. Zatrudniał 

początkowo na stałe 14 pracownic – harcerek, później miał zostać przeorganizowany, 

by umożliwić pracę na dwie zmiany, co pozwoliłoby na zatrudnienie 28 osób. Zatrudnione 

maszynistki –wykończarki i uczennice były najczęściej absolwentkami szkoły zawodowej, 

rzadziej szkoły powszechnej.393 Przeciętny zarobek pracownic (maszynistki) wynosił 

w sezonie 200zł miesięcznie, zimą ok. 80 zł. Warsztat miał na celu zatrudnienie bezrobotnych 

harcerek oraz wychowanie pracownic.394 

Harcerskie Warsztaty Szybowcowe 

W trakcje przygotowań do międzynarodowego zlotu skautowego w Gödöllo w 1833r. 

powstał budowany samodzielnie przez harcerzy model szybowca szkolnego typu „Wrona”. 

W marcu 1934r. Referat Szybowcowy uruchamia na Polach Mokotowskich w Warszawie 

Harcerskie Warsztaty Szybowcowe dzięki uprzejmości dyrektora Państwowej Szkoły 

Lotniczo-Samochodowej, który udzielił dachu harcerzom i pozwolił korzystać z warsztatów 

szkolnych.395 

W Harcerskich Warsztatach Szybowcowych zbudowano 23 szybowce „Wrona-bis” 

i 3 prototypy według projektów członków Sekcji Lotniczej Koła Mechaników Studentów 

Politechniki Warszawskiej. Odbiorcami szybowców były: 

 Zarząd Główny i okręgi LOPP, 

 koła szybowcowe, 

 Państwowa Szkoła Techniki Lotniczej i Samochodowej, 

 Harcerski Klub Lotniczy. 396 

W 1934r. Warsztaty przystąpiły do budowy kilku serii szybowców szkolnych typu 

„Wrona-bis”. Wybudowany został także wóz transportowy do szybowców.397 

                                                 
392 AAN, AZHP, Harcerski Warsztat Wyrobów Brezentowych. Cennik na 1939r., sygn. 2116, s.131-139. 
393 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.245. 
394 Tamże, s.246. 
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396 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.162-163. 
397 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.54. 
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W 1936r. Harcerskie Warsztaty Szybowcowe zbudowały prototyp motoszybowca typu 

„Smyk” o silniku 18 KM i szybkości 160 km/h, który miał wejść w skład taboru drużyny 

lotniczej na zbliżające się, kolejne Jamboree.398 Dodatkowo dokonywano napraw szybowców 

różnych typów (Komar, Sroka, Czajka, Wrona, itp.). Warsztaty produkowały także: kajaki (35 

sztuk w 1937r.), trapezy spadochronowe, meble itp. W Warsztatach odbywała praktyki 

młodzież różnych organizacji, a także harcerze – studenci Politechniki Warszawskiej.399 

Z początkiem 1938r. Harcerskie Warsztaty Szybowcowe ukończyły budowę prototypu 

szybowca z silnikiem typu „Smyk”. Dalej wykonywały naprawy szybowców, budowały 

łodzie i kajaki. W drugiej połowie 1938r., w związku z likwidacją terenu na lotnisku 

mokotowskim, działalność Warsztatów została zlikwidowana.400 

Inne harcerskie warsztaty i placówki handlowe 

Warsztaty, sklepiki i spółdzielnie harcerskie, dające harcerzom przygotowanie 

zawodowe, ale także stały dochód drużynom, powstawały z inicjatywy zarządów okręgów, 

komend hufców i chorągwi, a także w oparciu o lokalne Koła Przyjaciół Harcerstwa, które 

wykazywały nieraz bardzo dużą aktywność w tym kierunku; 

 W 1918r. w Nowym Sączu działa skautowy warsztat szewski.401 

 W 1919r. w Rzeszowie funkcjonuje zakład introligatorski.402 

 W 1921r. drużyny w Rzeszowie prowadziły „pszczelarstwo, stolarkę, fryzjernię 

i introligatornię”.403 

 W marcu 1937r. rozpoczęła działalność szwalnia harcerska zatrudniająca 

25 bezrobotnych harcerek (5 na stałe),  wyposażona w 6 maszyn do szycia.404 

 W 1922r. KPH w Grudziądzu organizowało praktyczne szkolenia zawodowe. 

Koło zakupiło niezbędne narzędzia i materiały do wyposażenia nowego zakładu 

introligatorskiego, który został zlokalizowany w budynku magistratu. W warsztacie 

organizowane były kursy introligatorskie, a stałą opiekę nad nim sprawowała jedna 

z drużyn harcerskich. 405 

                                                 
398 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.162. 
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 Na terenie Zarządu Okręgu Poznańskiego działały w 1926r. warsztaty szklarskie.406 

 Przy Komendzie Chorągwi Wołyńskiej, w Łucku, funkcjonowała spółdzielnia 

harcerska „Pionier” zorganizowana przez drużynowego jednej z łuckich drużyn.407 

 W 1935r. w Organizacji Harcerek rozpoczęto przygotowania do zorganizowania 

nowej, harcerskiej placówki gospodarczej w Warszawie, którą miał być warsztat 

krawiecki umożliwiający kształcenie instruktorek warsztatów krawieckich.408 W tym 

samym roku został przeprowadzony próbny, 4-tygodniowy warsztat szycia mundurów 

harcerskich.409 

 W Krakowie powstał sklep harcerski przekształcony z referatu dostaw KCh żeńskiej, 

który był prowadzony przez jedną z harcmistrzyń.410 

 W 1936r. Krąg Starszoharcerski w Łucku powołał spółdzielnię harcerską z 50 zł 

kapitałem zakładowym, która zajmowała się wyposażeniem drużyn w plecaki, 

namioty i ekwipunek osobisty. Spółdzielnia była w kontakcie z polskimi 

rzemieślnikami.411 

 Organizowane były przez Oddział Wołyński kursy-pracownie: krawiecka i tkacką 

(kilimów).412 

 W 1937r. Komenda Chorągwi Śląskiej Harcerek zainicjowała placówki handlowe: 

szwalnię w Katowicach, składnicę harcerską, cukiernię prowadzoną przez krąg 

starszoharcerski w Katowicach oraz warsztat dywanów prowadzony przez drużyny 

w Szopienicach. Jak podają: M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna – 

„we wszystkich tych placówkach chodziło nic tylko o uzyskanie pieniędzy 

potrzebnych do prowadzenia pracy, ale o zatrudnienie bezrobotnych dziewcząt, 

wyrobienie gospodarności, zaradności i odpowiedzialności”.413 Komenda Chorągwi 

dbała też o reklamę swoich placówek gospodarczych (handlowych i warsztatów).414 

                                                 
406 AAN, AZHP, Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy 

od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.265. 
407 Wołyńska Chorągiew Męska..., dz. cyt., s.162. 
408 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.168. 
409 Tamże. 
410 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.26-27. 
411 W. Goszczyński, dz. cyt., s.145. 
412 M. Bonkowicz-Sittauer, Autobiografia [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu...,  

Tom I – Część II, dz. cyt., s.158. 
413 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.37. 
414 Tamże. 
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 W Porzeczu koło Grodna harcerze – członkowie byłych Harcerskich Ochotniczych 

Drużyn Roboczych założyli spółdzielnię grzybiarską. Grzyby zamawiać można było 

w dowolnych ilościach w Referacie Pracy Głównej Kwatery Harcerzy.415 

 W 1938r. Zarząd Okręgu Śląskiego przekształcił Składnicę Harcerską na spółkę z o.o., 

nadając jej nowy statut. Kapitał zakładowy, ustalony początkowo na 12 000 zł, 

podniesiono do 22 000 zł.416 

 ZO Radomskiego rozbudował w 1938r. istniejącą przy Zarządzie Kolekturę 

Harcerską. Jej bilans za 1938r. wykazał 8300,94 zł czystego zysku. ZO powołał 

również pracownię trykotarską harcerek, wyposażając ją w niezbędne maszyny, 

umożliwił zatrudnienie bezrobotnych harcerek. Zorganizowano także składnicę 

harcerską, która w ciągu 5 miesięcy istnienia dała 600zł czystego zysku.417 

 ZO Mazowieckiego prowadził w 1938r. Harcerskie Warsztaty Czapnicze 

w Żyrardowie.418 

 Nie mniej aktywne od zarządów okręgów były w 1938r. komendy chorągwi OH-k. 

KCh Białostockiej prowadziła sklep z książkami oraz warsztat krawiecko-

hafciarski.419  

 KCh Krakowskiej posiadała: Szwalnię przy KCh, Komisję Dostaw Harcerskich – 

będącą własnością obu komend (męskiej i żeńskiej), a także kram w Sukiennicach 

z wyrobami drużyn. 420 KCh Pomorskiej prowadziła komisję dostaw harcerskich oraz 

szwalnię plecaków w Toruniu.421 

 W Chorągwi Śląskiej, oprócz szwalni i Składnicy Harcerskiej w Katowicach, 

funkcjonował także warsztat dywanów w Szopienicach, prowadzony przez tamtejsze 

drużyny  oraz cukiernia w Katowicach, prowadzona przez Krąg Starszoharcerski.422 

W 1938r. Hufiec Harcerzy w Lunincu prowadził spółdzielczą księgarnię, a Komenda 

Chorągwi Poleskiej Harcerek – pracownię krawiecko-bieliźniarską w Pińsku.423 

 W Domu Harcerstwa w Warszawie działała Gospoda Harcerska prowadzona przez 

Organizację Harcerek. Gospoda spełniała funkcję jadłodajni – wydawała stałe posiłki 

dla personelu biur, organizowała wyżywienie dla kursów, konferencji i zjazdów 
                                                 

415 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1937, nr 10, s.162. 
416 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.326. 
417 Tamże, s.324. 
418 Tamże, s.322. 
419 Tamże, s.248. 
420 Tamże, s.250. 
421 Tamże, s.260. 
422 Tamże, s.261. 
423 Tamże, s.323. 
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odbywających się w Domu Harcerstwa. W 1938r. zatrudniała na stałe 5 pracownic. 

Gospoda oprócz jadłodajni miała również charakter świetlicy wraz z bezpłatną 

czytelnią czasopism.424 

 Interesującym przykładem harcerskiej placówki gospodarczej było uruchomienie 

przez harcerki lwowskie warsztatów oprawy wartościowych reprodukcji dzieł sztuki 

malarzy polskich i ich sprzedaż. Ponadto harcerki w siedzibie hufca prowadziły sklep 

z przyborami szkolnymi.425  

 Rozbudowaną działalność gospodarczą prowadziło środowisko harcerzy wileńskich 

z tzw. „Czarnej Trzynastki Wileńskiej”, którzy podczas wystawy w ramach zlotu 

chorągwi wileńskich w Karolinkach k. Wilna prowadzili dwa warsztaty – szewski 

i introligatorski.426 

Wiele męskich drużyn harcerskich organizowało warsztaty introligatorskie, które 

przynosiły dość znaczne dochody, przeznaczane przez środowiska na zakup sprzętu 

obozowego oraz na koszty organizacji akcji obozowej.427 Kursy zawodowe, organizowane 

przy warsztatach harcerskich, były jednym z elementów przyciągających młodzież. Hufiec 

bytomski urządził kurs introligatorski i zorganizował własny warsztat ślusarski.428 Warsztaty 

introligatorskie prowadziły także harcerki – np. środowisko harcerek lwowskich, które 

z introligatorstwa czerpało środki na swoją działalność.429 Pomimo dość intensywnego 

rozwoju placówek gospodarczych w ZHP komendy chorągwi nie zawsze były w pełni 

usatysfakcjonowane ilością i stanem rozwoju placówek w swoich hufcach.430 

Wykaz większych placówek gospodarczych w Organizacji Harcerek w 1938r. 

przedstawia tabela nr 46. 
 

                                                 
424 Tamże, s.246. 
425 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.29. 
426 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.167. 
427 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.96. 
428 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.131. 
429 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.177. 
430 Zob. np. M. I. Mileska, dz. cyt., s.222. 



 724

Tabela 45. Wykaz placówek gospodarczych Organizacji Harcerek w 1938r. 
 

LP. Nazwa 
placówki 

Miejscowość Na czyj 
rachunek 
prowadzona? 

Ilość 
zatrudnionych 

Rodzaj wytwórczości lub handlu 

1. Harcerski 
Warsztat 
Wyrobów 
Brezentowych 

Warszawa GK Harcerek 17 osób na 
stałe i 7 
chałupniczek 

Wytwarza: namioty, plecaki, wiatrówki, 
śpiwory i inne wyroby brezentowe – poza tym 
szyje rzeczy seryjne 

2 Gospoda 
Harcerska 

Warszawa GK Harcerek 5-6 osób Wydaje obiady, śniadania, kolacje wypieka 
ciasta. 

3 Harcerska 
Pracowania 
Szkoleniowa 
Krawiecko-
Bieliźniarska  

Pińsk GK Harcerek 16 osób Przyjmuje zamówienia od prywatnych klientek 
na suknie, okrycia, bieliznę osobistą, bieliznę 
pościelową, kołdry, galanterię damską. 

4 Sklep 
galanteryjny 
„Macierzanka”  

Pińsk Okręg Polskiej 
Macierzy 
Szkolnej w 
Pińsku GK 
Harcerek 
wspólnikiem 
cichym 

3 osoby (2 
kierowniczki 
bezpłatnie i 
płatna 
ekspedientka) 

Handel galanterią damską, konfekcją oraz 
plecakami 

5 Komisja 
Mundurowa 
GK Harcerek 

Warszawa GK Harcerek 1 osoba Pośrednictwo handlowe i sprzedaż 
rozmaitych części umundurowania. 

6 Harcerska 
Pracowania 
Trykotarska 

Radom Hufiec 
harcerek w 
Radomiu 

7-8 dziewcząt Swetry, skarpety, suknie, płaszcze i inne 
trykotaże 

7 Szwalnia Kraków KCh Harcerek ok. 10 
dziewcząt 

Szycie partii seryjnych 

8 KDH Kraków Spółka 
nieformalna 
Komend 
Chorągwi i ZO 

ok. 6 osób Pośrednictwa handlowe artykułami 
sportowymi. 

9 Kram w 
Sukiennicach 

Kraków KCh Harcerek 2 dziewczyny Pośrednictwo handlowe, wyroby drużyn i 
pamiątki z Krakowa. 

10 Szwalnia Katowice KCh  7 dziewcząt Szyje rzecz seryjne. 
11 Składnica 

Harcerska 
Katowice Sp. z o.o. 3 

wspólników: 
kcx2  ZO 

kilkanaście 
osób 

pośrednictwo handlowe art. spożywczymi, 
warsztat rymarski, brezentowy i szycie 
seryjne. 

12 Warsztat 
dywanów 

Szopienice – 
Śląsk 

Drużyny w 
Szopienicach 

x Warsztat dywanów i szwalnia 

13 Cukiernia Nikiszowiec – 
Śląsk 

Kręgu 
Starszoharcer
skiego 

4-5 dziewcząt Sprzedaż ciast, słodycz i napojów 

14 Szwalnie Wilno Drużyny 13tej 8-10 osób Szycie mundurów harcerskich 
15 KDH Wilno KCh. ? Pośrednictwo handlowe art. sportowymi. 
16 Handel 

wyrobami 
regionalnymi 

Wilno Drużyny 13 tej - Handel wyrobami regionalnymi 

17 KDH Toruń KCh. - Pośrednictwo handlowe artykułami 
harcerskimi. 

18 Szycie 
plecaków 

Toruń KCh. 4-5 dziewcząt Szycie plecaków. 

19 Szwalnia Białystok KCh. 4-5 dziewcząt Szycie rzecz seryjnych i hafciarstwo. 
20 Szwalnia Lublin KCh. x Szycie mundurów. 

 
Źródło: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.280-283. 
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Szwalnie 

Bardzo rozwiniętą gałęzią działalności gospodarczej harcerek były harcerskie szwalnie. 

W 1933r. istniały już one przy komendach chorągwi: śląskiej, lwowskiej, krakowskiej, 

białostockiej.431  

Opisy zarobkowych przedsiębiorstw harcerskich z 1933r. tak przedstawiają tę formę 

zarobku: „Uruchomienie szwalni harcerskiej, jako pracowni dorywczej jest na ogół dość 

łatwe do przeprowadzenia, chociażby z tych względów, że w drużynach żeńskich łatwo 

znaleźć harcerkę posiadającą maszynę, którą mogłaby wypożyczyć. Można też urządzić 

szwalnię w szkole i na maszynach szkolnych w godzinach popołudniowych. Do prowadzenia 

szwalni konieczna jest rutynowana krawcowa. Szycie bielizny jest zajęciem dość popłatnym, 

zwłaszcza bielizny dziecięcej. W szwalni dorywczej, oczywiście, większych zamówień się 

nie przyjmuje. Prócz szycia, można przyjmować do cerowania. Robota winna być staranna, 

by nie odstraszyła klienta [...] Mundury żołnierskie, harcerskie, organizacji wymagają 

już dużego, fachowego doświadczenia, mogą więc to robić tylko zrzeszenia żeńskie 

starszoharcerskie, jeżeli znajdą odpowiednią krojczynię i przynajmniej dwie fachowe 

krawcowe. Jak więc widzimy tego rodzaju praca nie może być dorywczą, a poważnym 

warsztatem pracy”.432 

Harcerska szwalnia w Krakowie została przekazana Hufcom Krakowskim w 1934r. 

Przestała jednak działać, dlatego też Komenda Chorągwi uruchomiła szwalnię na nowo pod 

bezpośrednim nadzorem Referatu Gospodarczego Komendy Chorągwi. Personel szwalni 

stanowił pięć harcerek zatrudnionych na stałe i 25 harcerek bezrobotnych, pracujących 

chałupniczo. Z sześciu maszyn do szycia cztery były wypożyczone z Głównej Kwatery 

Harcerek, a dwie pochodziły z dawniej placówki z 1933r. Kapitał początkowy szwalni 

wynosił 50 zł przekazanych z kasy Komendy Chorągwi oraz został wsparty 

nieoprocentowaną pożyczką z GKH-k w wysokości 1 000 zł, płatną w ciągu dwóch lat. 

Szwalnia była wyodrębnionym z ZHP przedsiębiorstwem opłacającym podatki (dochodowy, 

obrotowy), świadectwa przemysłowe, ubezpieczenia społeczne itp. W ciągu 10 miesięcy 

wyprodukowano: 

 1 700 sztuk ubrań, kombinezonów i ubrań ochronnych, 

 30 płaszczy biurowych, 

                                                 
431 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.26-27. 
432 AAN, AZHP, Zeszyty i bruliony, szwalnia – szycie bielizny, mundury, sygn. 1917, s.75. 
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 100 czapek mundurowych, 

 2 500 szt. umundurowania harcerskiego 

 450 sztuk części ekwipunku polowego i sportowego 

 oraz „wiele prac doraźnych”.433 

W 1938r. szwalnia zatrudniała na stałe 10 osób. Dodatkowo w Komisji Dostaw 

Harcerskich zatrudnionych było około 6 osób, a w kramie w Sukiennicach – 2 osoby.434 

Instruktorki lwowskie utworzyły w 1935r. spółdzielnię krawiecką „Przyszłość”. 

Spółdzielnia zatrudniała około 20 osób na miejscu i 50 pracujących systemem chałupniczym. 

Placówka ta realizowała duże dostawy dla urzędów i wojska. Po otrzymaniu wstępnego 

zamówienia pocztą, spółdzielnia przygotowywała szczegółowy kosztorys i określała termin 

dostawy. Gdy warunki zamówienia zostawały zaakceptowane, spółdzielnia realizowała 

zamówienie, skrupulatnie przestrzegając końcowego terminu jego realizacji. Za każdy dzień 

spóźnienia płacono bowiem dużą karę. Spółdzielnia wynajmowała sklep na Placu Halickim, 

w którym znajdowały się maszyny do szycia. Szyte tam były różne typy mundurów szkolnych 

dla dziewcząt, fartuszki, naszywki, stroje gimnastyczne itp. Spółdzielnia działała na otwartym 

rynku, dlatego też musiała dołożyć wszelkich starań, aby znaleźć dostawców o najniższych 

cenach materiałów, tak aby móc przedstawić konkurencyjną ofertę. Spółdzielnia została 

zlikwidowana w październiku 1939r. na skutek zarządzenia sowieckich władz 

okupacyjnych.435 

W 1936r. w Radomiu powstała trykotarnia,436 która była prowadzona przez Hufiec 

Radomski i miała charakter komercyjnej placówki handlowej.437 

W 1937r. uruchomiono szwalnię w Katowicach, która rozpoczęła działalność dzięki 

pożyczce finansowej ze strony komendy chorągwi w wysokości 713zł. Szwalnia 

w Katowicach zatrudniała początkowo trzy bezrobotne dziewczyny po szkole powszechnej. 

Później, jak podaje M. Szylerowa, „ilość szyjących powiększyła się do 10 stałych pracownic, 

a w nawale zamówień nawet do 15 harcerek pracowało w warsztacie”. Zarobki wynosiły 

od 2,50 zł do 4 zł dziennie. Kierowniczka Szwalni otrzymywała 15% wszystkich wpływów 

pracując zwykle od 8 do 10 godzin dziennie. 

                                                 
433 Sprawozdanie Zarządu Okręgu, Komend Chorągwi Harcerek i Harcerzy za lata 1936 i 1937, 

Kraków 1938, s.29-30 [cytuję za:] M. I. Mileska, dz. cyt., s.221. 
434 Tamże, s.222. 
435 „Skaut” nr 18/19 z 1975 r., Londyn 1975, s.34-35  

[podaję za:] I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.71-72. 
436 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.91. 
437 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.249. 
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Szwalnia szyła: bluzy do składnicy harcerskiej, ubrania ochronne dla fabryki azotów 

w Chorzowie, mundury (szyte na miarę, męskie, zuchowe, przysposobienia wojskowego), 

bluzy dla sportowców, spodenki gimnastyczne, mundury dla poczty. Część zleceniodawców, 

jak zakłady azotowe, dostarczało swoje materiały do szycia, a inne, jak kopalnie skarbowe, 

korzystały z materiałów Szwalni. 

Sprowadzono ze Stuttgartu (w kraju był on niedostępny) elektryczny nóż do cięcia materiału 

o wartości 675zł. Zakupiono półciężką maszynę Singera do szycia mundurów wełnianych. 

Obrót roczny wynosił 5589,52zł, a czysty zysk – 713,11zł. Szwalnia opłacała kasę chorych, 

ubezpieczenie, czynsz za lokal. Szwalnia posiadała radio ofiarowane przez komendę 

chorągwi, organizowała wycieczki krajoznawcze i wyjścia do teatru. 

Szwalnia musiała sprostać wyzwaniom konkurencji i wymaganiom jakościowym. 

M. Szylerowa pisze: „Zaczęła się walka o zdobycie rynku. Izba Rzemieślnicza wezwała mnie 

do przedstawienia świadectwa mistrzowskiego. Ponieważ nie miałam go, zabronili 

mi prowadzić szwalnię. Wreszcie kazali mi złożyć egzamin mistrzowski i wykazać się 

fachowym przygotowaniem. Zdałam pomyślnie egzamin.”438 

W 1938r. również Chorągiew Lubelska posiadała własną szwalnię.439 W 1939r. 

w Chorągwi Lwowskiej została utworzona pracowania krawiecka wyposażona przez 

środowisko „rodziny kolejowej”.440 

1.4. Kontrola, nadzór i transparentność finansów 

Już na początku 1923r. NRH wezwała Naczelnictwo ZHP do opracowania instrukcji 

„zmierzającej w sposób energiczny i bezwzględny do podniesienia odpowiedzialności drużyn 

i innych organów ZHP w zakresie pieczy nad mieniem własnym i wypożyczonym 

oraz ścisłości w prowadzeniu rachunkowości”.441 

Jednocześnie starano się także zwiększyć kontrolę finansowo-gospodarczą 

na wszystkich szczeblach Związku.442 W corocznych sprawozdaniach NRH można zauważyć 

także konsekwentne trzymanie się zasady jawności finansów organizacji. Publikowane były 

bilanse i budżety centrali, ale także streszczenia sprawozdań finansowych Zarządów 

                                                 
438 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.37 oraz M. Szylerowa, Sprawozdanie 

z działalności szwalni harcerskiej w Katowicach. [w:] Z dziejów harcerstwa śląskiego. Rozwój i działalność 
harcerstwa na Górnym Śląsku w latach 1920-1945, Katowice 1985, s.226-227. 

439 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.252. 
440 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.169. 
441 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.8. 
442 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.26. 
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Okręgów, Kół Przyjaciół Harcerstwa, zestawienia otrzymanych dotacji i pozyskanych 

funduszy.443  

W 1926r. KCh Radomskiej wprowadziła zwyczaj kontrolowania książek i dowodów 

kasowych drużyn i hufców w czasie odpraw hufcowych i drużynowych, co zostało zalecone 

do powszechnego stosowania przez Naczelnika GKM rozkazem L.11 z 11 grudnia 1926r.444 

W Chorągwi Wołyńskiej Komenda wprowadziła rozkazem obowiązek podawania przez 

środowiska wysokości otrzymanych dotacji samorządowych na akcję obozową.445 

Władze naczelne dbały o to, by wszystkie dotacje były w pełni wykorzystywane, 

rozliczane, a pożyczki spłacane, gdyż miało to bezpośredni wpływ na wizerunek Związku 

i na dalszą współpracę z darczyńcami czy instytucjami subwencjonującymi. Tak więc nawet 

najbardziej zasłużone osoby dla ZHP były skrupulatnie rozliczane ze wszelkich finansów. 

Nie ominęło to nawet Olgi Małkowskiej, która kierując ośrodkiem harcerskim na Buczu 

nie rozliczyła się na czas z subwencji i zaciągniętej pożyczki. Z tego też powodu została 

wezwana Rozkazem NZHP L.21 z lutego 1931r. do wywiązania się ze zobowiązań, 

tj.z niewykonania „w ciągu lat trzech rozrachunków z tytułu subwencji 15 000 zł i pożyczki 

2 000 zł udzielonej przez NZHP”.446 

W 1932r. został przyjęty przez NRH Regulamin Gospodarczy Komend Chorągwi, 

w którym bardzo precyzyjnie określano zasady postępowania komend chorągwi 

przy planowaniu i rozdzielaniu dotacji celowych dla obozów harcerskich: „Najdalej do 1 maja 

Komendant Chor. złoży Zarządowi Oddziału projekt akcji letniej, a zwłaszcza projekt 

sfinansowania akcji letniej. Zarząd Oddziału dwa tygodnie później projekt rozpozna 

i zatwierdzi, ustali podział zapomóg i subsydiów (specjalnie na akcję letnią przeznaczonych) 

pomiędzy akcję letnią dla drużyn oraz dla druhów, ustali tryb i sposób podejmowania przez 

Komendantów obozów i kursów przyznawanych sum. 

Najpóźniej do 15 października Komendant Chorągwi złoży Zarządowi Oddziału szczegółowe 

sprawozdanie łącznie z dowodami z akcji letniej, które to sprawozdanie wejdzie w skład 

ogólnego sprawozdania składanego Zjazdowi oraz dla wyrachowania się przed władzami 

z udzielonych zapomóg i dotacji”.447 

                                                 
443 Zob. przykładowo AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.29 i następne. 
444 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1927, nr 1, s.4. 
445 Hm. inż. Władysław Nekrasz..., dz. cyt., s.178. 
446 „Wiadomości Urzędowe”, luty-marzec 1931, nr 2-3, s.33. 
447 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1932, nr 10. 
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W 1937r. funkcjonowała w Organizacji Harcerek bardzo szczegółowa już Instrukcja 

Skarbowa.448 Według niej szczegółowa rachunkowość prowadzona była już na poziomie 

zastępu harcerskiego, w którym zastępowa zbierała księgową dokumentację źródłową 

i prowadziła książkę kasową. Pieniądze drużyny musiały być złożone na książeczce 

oszczędnościowej (np. PKO), a drużyna na co dzień wykorzystywała tylko niewielkie 

pogotowie kasowe.449 

„Rachunkowość drużyn jest prowadzona w szczegółach, tak jak rachunkowość zastępu. 

Drużyna musi mieć osobną książkę kasową kontową, ponumerowaną, i podpisaną przez 

hufcową. Kasę drużyny musi prowadzić skarbniczka. Skarbniczkę kontroluje drużynowa, 

oraz skarbniczka hufca”.450 

„Rachunkowość hufca prowadzona jest na tych samych zasadach co rachunkowość drużyny. 

Kasowość i rachunkowość hufca kontrolowana jest przynajmniej raz do roku przez komisję 

rewizyjną Chorągwi.” 451 

Wszystkie warsztaty i przedsiębiorstwa przy hufcach i chorągwiach prowadziły według tej 

instrukcji osobną rachunkowość i tylko czysty zysk lub stratę wpisywało się do książki 

kontowej.452 

Każdy rachunek hufca podpisywany był przez hufcową, a chorągwi – przez komendantkę 

chorągwi, która odpowiadała za gospodarkę finansową całej chorągwi.453 

Budżet komendy chorągwi był konstruowany na następujących zasadach: „Budżet jest 

przepracowanym w cyfrach planem pracy Komendy Chorągwi. Przed przystąpieniem 

do opracowania budżetu należy przepracować budżety poszczególnych etapów planu pracy 

(obozy, odprawy, kursy) i działu organizacyjno-administracyjnego. Z tych danych zestawia 

się budżet na wzór budżetu Głównej Kwatery Harcerek”.454 

W budżecie musiały być wyszczególnione subwencje na akcję letnią oraz wydatki osobowe 

i świadczenia. Instrukcja Skarbowa przewidywała 1 etat dla personelu biurowego 

chorągwi.455 

W latach trzydziestych, zgodnie z zasadą „nie trzymania w ręku grosza publicznego”456, 

dążono do tego, aby wszystkie większe środki finansowe jednostek harcerskich – poza 
                                                 

448 Wyjątki z Instrukcje Skarbowej znajdują się w aneksie do pracy. 
449 Załącznik L.2 do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.4  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.125. 
450 Tamże, s.125. 
451 Tamże. 
452 Tamże. 
453 Tamże. 
454 Tamże. 
455 Tamże. 
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niewielkim pogotowiem kasowym – znajdowały się na książeczkach oszczędnościowych 

lub kontach bankowych (czekowych). 

W 1932r. do otwierania kont czekowych PKO były uprawnione – oprócz Naczelnictwa –

poszczególne Zarządy Oddziałów, natomiast do otwierania rachunków (książeczek) 

oszczędnościowych były uprawnione także komendy chorągwi oraz drużynowi i kierownicy 

zrzeszeń starszych harcerzy.457 

W 1937r. posunięto się jeszcze dalej i pozwolono na korzystanie z kont i książeczek 

oszczędnościowych możliwie szerokiej rzeszy jednostek organizacyjnych. I tak, konta 

czekowe w PKO mogły posiadać hufce, chorągwie, koła przyjaciół harcerstwa, zarządy 

obwodów, zarządy okręgów, Główne Kwatery, Naczelnictwo. Poza tym rachunek czekowy 

mogła posiadać każda podstawowa jednostka organizacyjna, o ile tylko uzyskała zgodę 

odpowiedniej władzy.458 Natomiast książeczki oszczędnościowe mogły mieć: począwszy 

od najmniejszej jednostki młodzieży – drużyny, aż do komend, zarządów obwodów 

i okręgów z Naczelnictwem włącznie459 

2. Majątek ruchomy 

1.1. Sprzęt biwakowy i inny sprzęt specjalistyczny 

Do 1925r. działalność Działu Skarbowego obejmowała jedynie finanse Naczelnictwa 

Związku. Dane na temat majątku Zarządów Oddziałów są szczątkowe. Istniał dość znaczny 

majątek ruchomy w drużynach harcerskich, który do 1926r. nie był w żaden sposób 

ewidencjonowany. Dlatego NZHP, jako jedyny prawny administrator majątku ZHP, czyniło 

starania o doprowadzenie do kompletnej sprawozdawczości i pełnego nadzoru majątkowego 

organizacji. Było to trudne, gdyż nie były wtedy jeszcze uregulowane formalności, dotyczące 

istnienia oddziałów ZHP na terenie byłych czterech dzielnic.460 

Zgodnie z uchwałą Komisji Skarbowej XIII Zjazdu Walnego, NZHP zwołało w 1935r. 

konferencję kierowników spółdzielni i komisji dostaw harcerskich. Rezultatem konferencji 

było utworzenie Komisji Zakupów, której celem było ułatwienie zakupów poszczególnym 

harcerskim placówkom gospodarczym, jak też zapewnienie zbytu ich własnej produkcji.461 

                                                                                                                                                       
456 Tamże. 
457 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1933, nr 1-2, s.1. 
458 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.125. 
459 Tamże, s.126. 
460 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.17. 
461 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.147. 
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W 1938r. ZO Lubelskiego opracował i wydał broszurę pt. „Instrukcja w sprawie 

konserwacji sprzętu harcerskiego”. Ogłoszono również, przez okólnik 1.6 z 7 listopada 1936r.  

„Instrukcję w sprawie zaopatrywania się drużyn harcerek i harcerzy w sprzęt 

wycieczkowy”.462 

Pod koniec 1938r. majątek zarządzany przez Władze Naczelne ZHP został wyceniony 

na kwotę 777 586 zł (nie wyceniono 28 nieruchomości, 3 jednostek morskich: „Zawisza 

Czarny”, ”Grażyna”, „Poleszuk”). W stosunku do poprzedniego roku wartość majątku 

zwiększyła się o 453 138 zł.463 

Jeszcze w 1931r. pojawiały się głosy, że brak odpowiedniego wyposażenia jest dużą 

barierą dla działalności harcerskiej, a powodów tego braku upatrywano często w biernych 

postawach samych harcerzy. Pisał tak o tym S. Seweryn w swoim referacie na Zjazd 

Dyrektorów Łódzkiego Okręgu Szkolnego — „Poważnym natomiast niedomaganiem jest 

brak odpowiedniego sprzętu, którego wielu harcerzy domaga się bezpośrednio od szkoły, 

gdy tymczasem w żądaniach tych bardzo często tkwi najzwyklejsze niedołęstwo 

i niezaradność”.464 

W ZHP podejmowano jednak coraz częściej różne działania mające na celu podniesienie 

stanu ilościowego i jakościowego sprzętu harcerskiego. W 1934r. Wydział Obozów GKH-y 

sprowadził z zagranicy nowe modele śpiworów i namiotów w celu wyprodukowania 

analogicznych modelów w kraju. Były one produkowane w miejscowości Jabłonna.465 

W1938r. w Okręgu Lubelskim Powiatowe Komitety Zlotowe zakupiły 67 namiotów 

dziesięcioosobowych, KPH zakupiło ich 19 szt., a Powiatowe Komitety WFiPW 4 szt., razem 

zakupiono dla drużyn Okręgu Lubelskiego 90 namiotów.466 Także ZO Krakowskiego 

wypożyczał na akcję letnią własne namioty.467 

Również różne firmy proponowały harcerzom swoje produkty, często na specjalnych 

warunkach. W 1939r. Państwowe Wytwórnie Uzbrojenia w Warszawie oferowały sprzedaż 

swoich rowerów „Łucznik-Extra”, których cena rozpoczynała się od 135 zł, rozkładając spłatę 

na raty na 12 miesięcy.468 

W 1938r. w magazynie GKH-y przybyło wyposażenie radiowo-telegraficzne w postaci 

10 radiostacji, 600 aparatów telefonicznych, 75 łącznic 10-liniowych oraz 120 km kabla 
                                                 

462 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.319. 
463 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, dz. cyt., s.334. 
464 S. Seweryn, dz. cyt., s.226. 
465 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.147. 
466 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.319. 
467 Tamże, s.318. 
468 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.117. 
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o łącznej wartości ok. 20 000 zł.469 Sprzęt ten został przekazany harcerstwu przez Dowództwo 

Wojsk Łączności, następnie został podzielony na „zestawy zastępu”, rozdzielony i rozesłany 

pomiędzy jednostki organizacyjne odpowiednich specjalności.470 

W tym samym roku ZO Krakowskiego udzielił pomocy drużynom: szybowcowej 

i motorowej, zakupując dla nich dwa samochody, a orkiestrę harcerską wyposażając 

w kompletne umundurowanie i część instrumentów.471 

2.1. Tabor pływający 

W latach 1931-1932 dał się zauważyć gwałtowny wzrost liczby jednostek pływających. 

W styczniu 1931r. harcerze posiadali 83 jednostki, rok później było ich już 290.472 

W Warszawie i Przemyślu harcerstwo posiadało już własne przystanie rzeczne, w kilku 

zaś innych miastach przystąpiono do ich budowy.473 

I Narodowy Zlot Drużyn i Zastępów Żeglarskich w 1932r. gromadzi 896 harcerzy 

z 52 środowisk, dysponujących taborem wodnym złożonym z 386 kajaków i 38 innych 

łodzi.474 Ogółem harcerze wodni dysponują w 1932r. taborem składającym się z:  

 564 kajaków,  

 107 łodzi żaglowych  

 oraz 15 jachtów morskich.475 

W kolejnych latach następował stały wzrost jednostek pływających stanowiących 

własność harcerzy. W 1934r. harcerze dysponowali już 81 przystaniami wodnymi. Tabor 

wzrósł do 1090 jednostek pływających.476 

W 1938r. tabor wodny liczył 1016 (869 w 1937r.) jednostek w tym: 

 726 kajaków,  

 91 żaglówek,  

 73 kajaki żaglowe typu P7,  

 21 pychówek,  

 17 łodzi wiosłowo sportowych,  

 16 jednostek morskich,  

                                                 
469 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.102-103. 
470 Tamże, s.136. 
471 Tamże, s.318. 
472 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.231-232. 
473 Tamże. 
474 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.21. 
475 Tamże, s.33. 
476 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
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 8 łodzi wiosłowo – żaglowych typu „H”,  

 64 innych jednostek pływających. 477 

Z 1016 łodzi – 555 zbudowane były przez harcerzy, 206 nabyte, a reszta, tj. 255 

jednostek – wypożyczone ZHP.478 Typy śródlądowych jednostek pływających były 

zróżnicowane, od kajaków gumowych, składanych (typu „Piast”), po łodzie wiosłowe (typu 

„H”), aż do żaglówek małych (5 m2 powierzchni żagla) i większych – ćwiczebnych 

i sportowych (15 m2 powierzchni żagla).479 

Według ostatnich danych sprzed wojny, tabor wodny liczył w 1939r. 1916 jednostek 

pływających, w tym 550 kajaków.480 

W 1933r., za pośrednictwem CKDH, zorganizowano masową produkcję kajaka typu 

„H” („Harcerz”), którego prototyp został wcześniej opracowany i skonstruowany 

przez harcerzy. Wkrótce potem przystąpiono do produkcji łodzi wiosłowo-żaglowych typu 

„H”, także opartych na harcerskich projektach., które wcześniej były poprzedzone ankietą 

dotycząca ustalenia odpowiedniego typu łodzi wiosłowo-żaglowej dla potrzeb harcerskich.481 

Jak pisze W. Błażejewski: „Żeglarstwo harcerskie zyskało sobie rzetelne uznanie wśród 

społeczeństwa. Podczas pierwszej ogólnokrajowej wystawy kajakowej turystyki wodnej 

i żeglarstwa wręczono harcerstwu list pochwalny za wspaniały rozwój drużyn żeglarskich. 

Ustalony przez kierownictwo harcerskich drużyn żeglarskich specjalny typ kajaka został 

przyjęty w skautingu angielskim. Komisarz skautów morskich angielskiej Głównej Kwatery 

nadesłał pismo z podziękowaniem za plany kajaka ‘H’, które po wprowadzeniu drobnych 

poprawek zostały tam całkowicie przyjęte”.482 W 1934r. wyprodukowano ok. 500 sztuk 

kajaków typu „H”483 

W 1933r., po wcześniejszych badaniach, zamówiono w stoczni fińskiej 10 jachtów 

przybrzeżnych typu „Czajka” („Wingboot”).484 Następnych 5 miało być do odbioru 

we wrześniu 1939r.485 Nawiązano także łączność z konsulatami, stoczniami i maklerami 

państw obcych w sprawie zakupu większej jednostki szkoleniowej.486 

                                                 
477 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.145. 
478 Tamże. 
479 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.207. 
480 „Żeglarz”, miesięcznik KHDŻ, nr 4/39 [podaję za:] W. Podleśny, dz. cyt., s.216. 
481 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.51. 
482 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
483 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.46. 
484 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.52. 
485 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.133. 
486 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.52. 
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Zakup większej jednostki morskiej planowany był już w 1926r. „Grupa harcerzy 

z Wielkopolski i Pomorza, wśród których jest paru czynnych lub byłych oficerów Marynarki 

Polskiej, powzięła myśl sprawienia dla ZHP własnego okrętu. Istnieją dwa projekty, większy 

i mniejszy. Większy projekt dotyczy zakupienia żaglowca o pojemności do 200 ton”.487 

Realizacja tego pomysłu zabrał prawie 8 lat, jednak efekt przeszedł pierwotne oczekiwania. 

W 1934r. został zakupiony w Danii, zbudowany w Szwecji w 1902r. trzymasztowy, 

handlowy szkuner „Petrea” nazwany później w ZHP „Zawiszą Czarnym”.488 Szkuner ten miał 

305 ton pojemności489, 42 metry długości, 8 metrów szerokości, 432 m2 powierzchni 

ożaglowania, 55 miejsc noclegowych490 oraz motor 80 HP.491 Jednostka miała więc o 75 ton 

większą wyporność niż to początkowo zakładano i była największym jachtem skautowym 

na świecie. Jacht odbył 16 rejsów zagranicznych, odwiedzając przy tym 27 portów 

w 10 krajach.492 

W tym samym roku zakupiono w Helsinkach w Finlandii, ze środków Funduszu 

Żeglarskiego Harcerek, jacht morski przeznaczony do szkolenia morskiego harcerek o nazwie 

„Grażyna”. Nazwa jachtu pochodziła od nazwiska głównego sponsora Funduszu Żeglarskiego 

– Michała Grażyńskiego. „Grażyna” była dwumasztowym jachtem typu kecz, długości 12 m, 

pojemności 7 ton, 75 m2 powierzchni ożaglowania oraz wyposażonym w 7 koi.493 

Poza „Zawiszą Czarnym” i „Grażyną” oraz dziesięcioma jednomasztowymi wingbootami, 

ZHP posiadało jeszcze 20-tonową żaglowo-motorową łódź ratowniczą494 oraz najszybszy 

w Polsce, bo rozwijający szybkość 90 km na godzinę, ślizgowiec.495 

Przebudowę „Zawiszy Czarnego” w stoczni oparto na „systemie gospodarczym, 

bez środków i sił wykwalifikowanych”. Jak czytamy w sprawozdaniu: „ze względu na duże 

trudności finansowe i ciągłe przeszkody, sprawa ta wymagała stałego napięcia uwagi 

i absorbowała wiele wysiłków i czasu”.496 Pomimo braku fachowców zakończono remont 

jachtu, a sam „Zawisza Czarny” został zakwalifikowany do najwyższej klasy biura „Veritas”, 

które zajmowało się określaniem wartości nawigacyjnej statków. Wynik ten osiągnięto 

                                                 
487 „Harcmistrz”, kwiecień 1926, nr 4, s.39. 
488 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
489 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.16. 
490 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.524. 
491 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.46. 
492 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.524. 
493 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.109. 
494 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.46. 
495 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
496 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.85. 
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za cenę „wielokrotnie niższą od ofert stoczni”.497 W opłatach za pływanie na s/y „Zawisza 

Czarny” i za kursy żeglarstwa przybrzeżnego stosowano 50% ulgi dla tych harcerzy, którzy 

wykazali się niezamożnością, i odznaczali się aktywnością w pracy żeglarskiej.  

W późniejszym okresie ZHP dalej rozbudowywał flotę morską. Został właścicielem 

kolejnego jachtu morskiego o nazwie „Poleszuk”.498 Był to kecz przebudowany z łodzi 

motorowej „Cerra Marena”, zakupionej w 1937r. przez Oddział Ligi Morskiej i Kolonialnej 

województwa poleskiego (stąd nazwa) i ofiarowanej harcerstwu w 1937r. Jacht brał udział 

w drugim rejsie harcerskim dookoła świata i Wystawie Światowej w Nowym Jorku w lipcu 

1939r.499  

Ostatecznie, pod koniec 1938r. ZHP dysponowało 16 morskimi jednostkami 

pływającymi.500 

W 1939r. ZHP posiadało: 

 16 jachtów morskich 

 9 szalup, 

 926 kajaków 

 218 żaglówek 

 152 pychówek i innych łodzi.501 

ZHP dysponowało również około 100. tzw. „punktami postoju” zlokalizowanymi 

nad rzekami, a przeznaczonymi głownie do obsługi turystów. Wiele drużyn miało własne 

stanice lub przystanie, wyposażone w podręczne warsztaty szkutnicze, w których budowano 

i konserwowano sprzęt wodny.502 

2.2. Tabor latający 

W 1931r. harcerze z Nowogródka zaprojektowali i zbudowali pierwszy harcerski 

szybowiec oraz wykonali na nim loty ćwiczebne.503 

W 1932r., jak pisze W. Błażejewski, ZHP posiadało już 10 szybowców.       

„Państwowa Wytwórnia Broni w Radomiu przydzieliła miejscowemu hufcowi harcerzy 

                                                 
497 Tamże oraz W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.19. 
498 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, dz. cyt., s.334. 
499 Jacht miał 29 ton wyporności. Długość pokładu wynosiła 15,3 m; szerokość – 3,6 m; powierzchnia żagli – 

90 m2; zanurzenie – 1,6 m, silnik pomocniczy – 12 KM (Leksykon podaje moc 30 KM). Jacht określano jako 
trudny w manewrowaniu, ale wygodny i użyteczny. Por. E. Sikorski, dz. cyt., s.80 oraz O. Fietkiewicz (red.), 
dz. cyt., s.350. 

500 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.145. 
501 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.553. 
502 Tamże, s.552. 
503 Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.284 oraz E. Sikorski, dz. cyt., s.84. 
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szybowiec ćwiczebny, podobny dar otrzymano od Ligi Obrony Powietrznej Państwa. W dniu 

zaś imienin Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego – harcerstwo otrzymało od Polskiej 

Akcyjnej Spółki Telefonicznej (PAST) pierwszy samolot, na którym zaawansowani 

w szybownictwie mogli ćwiczyć się w lotnictwie motorowym”. 504 

W 1933r. harcerze z Liceum Mechanicznego w Warszawie zbudowali w swoich 

warsztatach kilka szybowców typu „Wrona” konstrukcji Antoniego Kocjana.505 

W Harcerskich Warsztatach Szybowcowych od 1934r. wybudowano 23 szybowce „Wrona-

bis” i 3 prototypy: wodnoszybowca, samolotu i samolotu słabosilnikowego.506 

W 1936r. ZHP otrzymał samolot RWD-8 ufundowany przez pracowników Polskiej 

Spółki Telefonicznej.507 Z kolei w 1937r. aeroklub krakowski otrzymał następne 

5 szybowców, ufundowanych przez pracowników warsztatowych Pułku Lotniczego 

z przeznaczeniem do szkolenia harcerzy.  

3. Baza lokalowa 

1.1. Nieruchomości w ZHP 

W początkach funkcjonowania ZHP, w oparciu o zatwierdzony Statut ZHP, decyzję 

o kupnie i sprzedaży nieruchomości podejmował sam Walny Zjazd. W 1923r. Walny Zjazd 

zrezygnował z części swoich kompetencji, przekazując bieżący zarząd nad majątkiem w ręce 

władz naczelnych. Ale nadal Walny Zjazd decydował o sprzedaży nieruchomości 

harcerskich.508 W 1928r. Walny Zjazd zadecydował uchwałą, że to w kompetencji NRH 

zaczęło od tej chwili leżeć zarówno kupno, jak i sprzedaż ruchomości.509 

W 1933r. Naczelnictwo ZHP podjęło działania mające na celu uregulowanie stanu 

prawnego licznych nieruchomości harcerskich. Sprawami tymi zajmował się instruktor 

w stopniu harcmistrza, będący jednocześnie doktorem prawa – adwokat E. Muszalski. 

Doradcą ZHP ds. budowlanych był inspektor budowlany, inż. arch. Tadeusz Ptaszycki.510 

W tym samym roku został sporządzony szczegółowy rejestr nieruchomości oraz rozpoczęto 

ustalać tytuły własności do poszczególnych nieruchomości użytkowanych przez harcerzy.511 

                                                 
504 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.284. 
505 E. Sikorski, dz. cyt., s.85. 
506 Tamże. 
507 Tamże, s.86. 
508 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.30. 
509 „Wiadomości Urzędowe”, maj-czerwiec 1928, nr 5-6, s.20. 
510 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.318-319. 
511 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.5. 



 737

Niektóre nieruchomości ZHP przejmował na skutek zapisów w testamentach osób 

związanych blisko z harcerstwem.512 Jak twierdzi W. Błażejewski, jedną z pierwszych 

darowizn na rzecz powstającego wówczas skautingu był zapis Alfreda Burzyńskiego, 

obejmujący dwie kamienice we Lwowie. W okresie późniejszym ks. J. Mauersberger 

ufundował na Buczu dom dla instruktorek im. Z. Wocalewskiej oraz schronisko dla harcerek 

w Kościelisku koło Zakopanego. 513 

W 1934r., zgodnie z uchwałą poprzedniego Zjazdu Walnego, NZHP przystąpiło 

do dalszego uregulowania sprawy nieruchomości harcerskich. Został wtedy opracowany 

wewnętrzny związkowy regulamin tych nieruchomości.514 

Regulamin nieruchomości, który bardzo precyzyjnie regulował sposoby zarządzania 

nieruchomościami w ZHP, został przyjęty przez NZHP w dniu 17 stycznia 1935r.515 

Regulamin ten funkcjonował bez większych zmian do 1939r., kiedy to w maju wprowadzono 

kilka drobnych poprawek o charakterze raczej kosmetycznym.516 

Zarząd nieruchomościami harcerskimi opierał się według niego na następujących zasadach: 

 wprowadzenie zarządu przez pojedynczych, samodzielnych harcerzy – zarządców 

na miejscu, mających umowy prywatno-prawne ze Związkiem, 

 opieka i kontrola nad gospodarką przez kuratorium, wyłonione przez miejscowy 

Zarząd Oddziału w szczególnych wypadkach zaś przez Naczelnictwo ZHP, 

 centralizacja spraw ogólnych i prawnych w ręku Inspektora Nieruchomości ZHP.517 

Zgodnie z regulaminem, każda nieruchomość ZHP stanowiła odrębną jednostkę gospodarczą 

podległą Naczelnictwu, które też miało decydować o przeznaczeniu nieruchomości. 

Nieruchomość pozostawała pod „zarządem i opieką zarządcy, z którym NZHP, przez 

inspektora, zawiera umowę na zasadach prywatno-prawnych, i który jest odpowiedzialny 

osobiście moralnie i materialnie za zarządzanie nieruchomością” (paragraf 2 regulaminu).  

Zarządcę ustanawiało NZHP, po uwzględnieniu opinii właściwego ZO, który mógł powołać 

kuratorium złożone z 3 do 5 osób, sprawujące opiekę nad nieruchomością i kontrolujące 

zarządcę. W składzie kuratorium powinni być: 

 ofiarodawca nieruchomości lub jego przedstawiciel,  

 członkowie Zarządu Oddziału, 

                                                 
512 Tamże. 
513 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.318-319. 
514 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.4. 
515 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1935, nr 11, s.121. 
516 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.107. 
517 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.147. 
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 skarbnik, osoba zamieszkała blisko nieruchomości i posiadająca kwalifikacje 

gospodarcze, 

 przedstawiciele komendanta i komendantki chorągwi. 

Członków Kuratorium odwoływał ZO, a zarządcę Naczelnictwo ZHP. 

Każda nieruchomość należąca do ZHP, w myśl paragrafu 8 regulaminu, „winna służyć przede 

wszystkim dla celów miejscowych harcerzy /izby, boiska harcerskie/, a następnie 

na harcerskie wycieczki, i [następnie być] otwarta dla obozów młodzieży harcerskiej 

i ew. innych osób, wreszcie na cele gospodarcze mogące przynieść dochód. Budżety roczne 

nieruchomości miały być oparte możliwie na zasadzie samowystarczalności placówki. 

Wydatki pozabudżetowe dopuszczalne były tylko za podjętą, w formie uchwały, zgodą 

kuratorium i tylko [wtedy], kiedy było na nie pokrycie”.518 

W 1937r. Wydział Gospodarczy Działu Skarbowego NZHP określa precyzyjnie 

warunki, jakie muszą być spełnione, aby można było udzielić zgodę na budowę nowych, 

harcerskich nieruchomości. Zapisy te porządkowy sprawy, pojawiające się na tym gruncie 

w ciągu poprzednich lat i miały zapobiegać takim problemom, jak budowa 

na krótkoterminowych dzierżawach lub brak odpowiedniego zaplecza finansowego. Warunki 

te były określone następująco: 

1) „plac musi być własnością ZHP, względnie własnością Państwa lub 

Samorządu i oddany w długoterminową dzierżawę ZHP, z możliwością 

nabycia w przyszłości na dogodnych warunkach; 

2) plan zabudowy winien być opracowany zgodnie z potrzebami środowiska 

i zatwierdzony przez NZHP, przed oddaniem do zatwierdzenia Władzom 

budowlanym; 

3) przystępować do budowy wolno dopiero po zebraniu funduszy, w ilości 

wystarczającej na wykończenie w stanie surowym; 

4) odpowiedzialność materialną za budowę muszą ponosić konkretne osoby 

fizyczne, względnie osoba prawna, a nie ZHP”.519 

W 1938r. baza lokalowa wciąż powiększała się. Nadal też pojawiały się problemy 

związane, m.in., z faktem budowania domów lub przystani harcerskich na gruntach 

nie będących własnością ZHP lub otrzymywanych na krótką dzierżawę.520 Wdział 

                                                 
518 AAN, AZHP, Regulamin Nieruchomości, sygn. 362, s.78-79. 
519 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.31. 
520 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, dz. cyt., s.30. 
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Gospodarczy opracował, w związku z tym, instrukcje w sprawach budowy i ubezpieczenia 

nieruchomości oraz szczegółowe zestawienie nieruchomości ZHP.521 

W 1939r. ZHP uzyskało nowy przywilej dotyczący nieruchomości. Zarządzeniem 

Ministrów Spraw Wewnętrznych i Skarbu z dnia 26 kwietnia 1939r. stowarzyszenie wyższej 

użyteczności, jakim był „Związek Harcerstwa Polskiego”, otrzymał zwolnienie od podatku 

od lokalu.522 W tym samym czasie ogłoszono także, w komunikacje NZHP, zasady budowy 

nowych obiektów harcerskich.523 Zasady te dotyczyły placu, planów budowy i kosztorysów, 

subsydiów państwowych, odpowiedzialności za budowę. W komunikacie tym Naczelnictwo 

ZHP uważało za pożądane „tworzenie dla celów budowy osobowość prawną – 

stowarzyszenie, w statucie którego przewidzieć należy oddanie budowy na własność ZHP po 

jej całkowitym wykończeniu”.524  

Zdarzały się sytuacje, kiedy ZHP otrzymywało w darze nieruchomości, ale nie miało 

wystarczających środków na ich utrzymanie. Tak też w 1923r. ZHP musiało odstąpić 

Związkowi Hallerczyków gotowy już domek w Hallerowie, przeznaczony wcześniej 

dla potrzeb Związku.525 

W sprawozdaniu NRH za 1934r. można znaleźć informacje o następujących 

nieruchomościach harcerskich: 

 Suchedniów, ul. Bodzeństyńska 57, dar inż. Stefana Ostrowskiego – dom 

drewniany mieszkalny sześcioizbowy, 6 morgów ziemi;526 

 Płock, ul. Kolegialna 21, „Stanica Harcerska im. Geni Majdeckiej”, 

dar Towarzystwa Siedmioklasowej Szkoły Żeńskiej w Płocku – 

dom murowany z placem.527 

 Osiedle Wypoczynkowe „Wilga” nad Wisłą. pow. Garwoliński, dar Stanisława 

i Marii Rostworowskich – ok.  8 900 ha lasu w pobliżu rzeki Wilgi.528 

 Niemen – huty szklane, gm. Bielicka, pow. Lidzki, działka ziemi 

o powierzchni 2 720 m2, zakupiona przez NZHP po właścicielu huty.529 

                                                 
521 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.30. 
522 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.108. 
523 Szczegółowa treść komunikatu w aneksie do pracy. 
524 Komunikat NZHP w sprawie budowy nowych obiektów harcerskich  

[w:]„Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.3.  
525 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.16. 
526 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.145. 
527 Tamże. 
528 Tamże. 
529 Tamże. 
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 „Grotnii”, poczta Ozorków, pow. Łęczyca – dar Bolesława i Janiny Jasińskich, 

działka zadrzewiona 17 132 m2.530 

 „Zawiercie”, działka gruntu 1 ha i 97,5 m2 – dar Stanisława Holenderskiego.531 

 Posiadłość Rzęsna Ruska – dar ks. arcybiskupa Bilczewskiego, działki 

o powierzchni 5 m2 pola i 7 m2 łąki.532 

 Posiadłość w Karaczynowie – dar Polaskiej, o powierzchni 69 morgów.533 

 Stanica harcerska w Kosarzyskach koło Piwnicznej – zakupiony przez KPH 

w Nowym Sączu, budynek drewniany z działką.534 Stanica wybudowana 

w latach 1920-1928.535 

 Łękawa, dar Józefa Przedpełskiego – pałac z kaplicą, parkiem i ogrodem 

warzywnym o ogólnej powierzchni 4,5 ha (nieuregulowany tytuł własności).536 

W 1936r. wybudowano w Równem na Wołyniu przystań kajakową dzięki subwencjom 

Ligi Morskiej i Kolonialnej. Planowano też budowę na Wołyniu Ośrodka Żeglarstwa 

Śródlądowego.537 

W czerwcowym numerze „Wiadomości Urzędowych” z roku 1938 ogłoszony został 

wykaz lokalizacji, z których korzystają harcerki i harcerze. Wykaz ten liczył 89 pozycji 

(domów harcerstwa, stanic, pól, przystani i innych).538  

Ogólna ilość obiektów nieruchomych, będących własnością ZHP 

lub z nieuregulowanym jeszcze tytułem własności, lub też będących w użytkowaniu 

ZHP, wynosiła: 

 w 1934r. — 22 obiekty, 

 w 1935r. — 22 obiekty, 

 w 1936r. — 34 obiekty, 

 w 1937r. — 38 obiektów, 

 w 1938r. — 54 obiekty.539 

                                                 
530 Tamże. 
531 Tamże. 
532 Tamże. 
533 Tamże. 
534 Tamże, s.146. 
535 E. Sikorski, dz. cyt., s.72. 
536 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.146. 
537 H. Styczyński, dz. cyt., s.226. 
538 Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.318-319. 
539 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.48. 



 741

Stan prac porządkowych na 31 grudnia 1938r. przedstawiają poniżej tabele opracowane 

ze sprawozdania NRH, wyszczególniające nieruchomości z uregulowanym tytułem 

własności, bez uregulowanego tytułu oraz będące w dyspozycji ZHP.540 

 
Tabela 46. Obiekty własne ZHP z uregulowanym tytułem własności (stan na 31 grudnia 1938r.) 

 
LP. Miejscowość Charatker obiektu Użytkowanie Kuratorium

1 Bucze Harcerskie I Budynki, rola Szkoła Instruktorska Zależność bezpośrednia od GKH-
k

2 Bucze Harcerskie II Dom, plac Dom wypoczynkowy Zależność bezpośrednia od GKH-
k

3 Cieszyn Dom, plac Dom Harcerstwa Zarząd KPH
4 Głodówka Dom, plac Nowe schronisko turystyczne Przewodn. Sędzia S.O. Wiktor 

Danielewicz
5 Górki Wielkie Kompleks budynków, rola Gospodarstwo rolne, Ośrodek 

Kształcenia Starszyzny 
Harcerskiej

Przewodniczący ZHP dr Michał 
Grażński

6 Grotniki Dom, plac Zjazdy, kursy, kolonie Inż. Zgmunt Rau, Łódź
7 Karczynów Rola, budynki gospodarcze Wydzierżawione -
8 Mikuszowice Dom, plac Dom Harcerstwa Zarząd KPH
9 Niesłucz nad Noroczą Dom, teren, las Harcerski Ośrodek Żeglarski im. 

płk. Lisa-Kuli
Przewodnicząc hm. W. 
Bublewski

10 Płock Dom, plac Stanica Harcerska im. G. 
Majdeckiej

Przewodniczący Prokurator dr 
W. Szczyciński

11 Rzęsna Ruska Rola Wydzierżawione -
12 Skarżsko-Kamienna Plac 6000 m2 Pod budowę Krąg Starszoharcerski
13 Suchedniów Budynki, plac, łąka Dom Harcerza Przewodniczący W. Neimitz
14 Warszawa Dom Harcerstwa Biura Władz Naczelnych ZHP, 

schornisko, warsztaty, gospoda, 
sale konferencyjne

Zależność bezośrednio od Działu 
Skarbowego Naczelnictwa ZHP

15 Wilga nad Wisłą Działka Teren obozowy Naczelnictwo ZHP
16 Zalesie-Wrzosy Działka Pod budowę KPH, 16 WDH
17 Kościelisko k. Zakopanego Plac pod budowę Przeznaczone dla „Towarzystwa 

Gniazd Tatrzańskich”
Naczelnictwo ZHP

18 Niemen Barak i plac (2720 m2) Przystań żeglarska -
19 Łódź-Marysin Dom z ogródkiem Izba Kręgu „Bałuciarzy” ZO Łódzkiego  

 
Źródło: Sprawozdanie NRH za 1938r. 

 
 

                                                 
540 Tamże, s.42-48. 
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Tabela 47. Obiekty z nieuregulowanym tytułem własności (stan na 31 grudnia 1938r.) 
 

LP. Miejscowość Charatker obiektu Użytkowanie Kuratorium

1 Aleksandrów Działka Boisko do gier KPH Aleksandrów
2 Brześć nad Bugiem Dom własny  i plac 

wydzierżawiony
Biura, świetlice, przstań 
żeglarska, schronisko trystyczne,

Przewodniczący Kurator OS 
Romuald Petrykowski

3 Kosarzska k. Piwnicznej Budynek własny – grunt 
wydzierżawiony

Kolonie, obozy zimowe -

4 Przemyśl „Czuwaj” Budynki drewniane – trybuny Boiska sportowe inż. G. Krupiński
5 Przemyśl Budynki drewniane Przystań żeglarska Komenda Hufca Harcerzy w 

Przemyślu
6 Kiekrz Budynek drewniany Ośrodek żeglarski Zastępca przewodniczącego 

KPH i drużynowy „Wilków 
Morskich”

7 Łękawa Dom i rola (4 morgi) Kolonie, kursy letnie i zimowe Przewodnicząc inż. Józef 
Przedpelski Sosnowiec, 
Towarzystwo „Saturn”

8 Toruń Lokal w Domu Społecznym Biura i świetlica Zarząd Okręgu Pomorskiego, 
Dom Społeczny

9 Warszawa Saska-Kępa Dom własny i plac 
wydzierżawiony

Zbiórki, kursy, zloty. Zarząd Okręgu Warszawskiego

10 Wieluń Dom murowany Świetlice, zbiórki, kursy. Zarząd KPH
11 Grodzisk Mazowiecki Budnek drewniany i plac Ogródek Jordanowski, miejsca 

zbiórki i gier
Zarząd KPH

12 Horodyszcze Plac na jeziorem - Zarząd Okręgu Poleskiego
13 Ruda Śląska Dom Harcerstwa Świetlica, sala gimnastyczna, 

biura
KPH w Rudzie Śląskiej przy 
Szkole V

14 Wilno Stanica im. biskupa W. 
Bandurskiego

Biura, sala gimnastyczna, 
schronisko i in.

Zarząd Okręgu Wileńskiego

15 Zawiercie Dom Harcerstwa Kancelarie hufców, świetlica, 
biblioteka itp.

Zarząd Obwodu w Zawierciu
 

 
Źródło: Sprawozdanie NRH za 1938r. 
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Tabela 48. Obiekty nieruchome będące w dyspozycji ZHP (stan na 31 grudnia 1938r.) 
 

LP. Miejscowość Charatker obiektu Użytkowanie Kuratorium

1. Bydgoszcz Plac nad rzeką (1402m2) - Komenda Hufca Harcerzy w 
Bydgoszczy

2 Wełnowiec Dom Zbiórki, zebrania, warsztaty Zarząd KPH
3 Brwilno Ziemia nad Wisłą 3ha bez użytku Komenda Hufca Harcerzy w 

Płocku
4 Łęg Rola 3ha Wydzierżawione KPH Włocławek
5 Dobiegniewo Rola 12ha Bez użytku KPH Włocławek
6 Susiec nad Tanwią Dom Schronisko, świetlice Przewodniczący – Dowódca 3 

Dwizji Piechoty Legionów
7 Wilno, ul. Błękitnych Harcerzy Budynek i plac przystań żeglarska i miejsce 

zbiórek
Zarząd Okręgu Wileńskiego

8 Tomaszów Mazowiecki Barak i plac (1ha) przystań żeglarska Zarząd KPH
9 Oświęcim Budnek drewniany z placem Przstań żeglarska Komenda Hufca Hrcerzy

10 Grajewo Budynek drewniany przstań żeglarska -
11 Gdynia Budynki, plac Harcerski Ośrodek Morski Zależność bezpośrednia od GK 

Harcerzy
12 Zakopane Działka w dzierżawie Szybowisko Główna Kwatera Harcerzy
13 Klosnowo Przystań nad jeziorem 

Charzykowskim
 Ośrodek Żeglarski Harcerek Główna Kwatera Harcerek

14 Gdańsk Dom Harcerstwa, budnek, plac Ośrodek Harcerski dz.h. R. Reyman
15 Warszawa Domek, teren Przstań nad Wisłą -
16 Bukowno koło Olkusza Dom w budowie - inż. W. Wybraniec
17 Kowel Plac pod budowę - Przewodniczący płk. dypl. G. 

Kowiński
18 Włodzimierz Woł. Plac pod budowę - Przewodn. płk. dypl. J. 

Grudziński
19 Ruda Pabianicka - Fundacja im. A. Goldenberga -
20 Kostrzyca Dom z otoczeniem Harcerskie Schronisko 

Turystyczne
Towarzystwo Budowy 
Harcerskich Schronisk 
Turystycznych  

 
Źródło: Sprawozdanie NRH za 1938r. 

 
W drugiej połowie lat trzydziestych coraz częściej poszukiwano nowych działek 

i rozpoczynano budowę harcerskich domów, burs i stanic.  

W 1935r. ZO Poleskiego wykończył własny dom harcerski w Brześciu nad Bugiem, 

gdzie były: siedziba władz okręgowych, przystań żeglarska i schronisko wycieczkowe.541 

W 1937r. wybudowano stanicę harcerską w Gonikach na terenie Okręgu Łódzkiego. 

Stanica w  lecie mieściła 70 osób, w zimie 50. Koszt budowy wyniósł 49 151,78 zł i został 

pokryty w znacznej części ze sprzedaży cegiełek.542 

W sierpniu 1937r. rozpoczęto w Wilnie budowę Stanicy Harcerskiej im. ks. biskupa 

Władysława Bandurskiego.543 Budowę dofinansowali: 

 Komitet Uczczenia Pamięci biskupa W. Bandurskiego – 70 000 zł, 

 Zarząd Miasta w Wilnie – terenem pod budowę o powierzchni 4 300 m2, 

                                                 
541 Tamże, s.323. 
542 Tamże, s.321. 
543 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.313. 
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 Fundusz Pracy – dotacją w kwocie 20 000 zł, 

 harcerze – samodzielnie zdobytymi kilkunastoma tysiącami zł.544 

Kubatura Stanicy wynosiła 5 690 m3, zaś koszt budowy całości 210 000 zł. Brak środków 

finansowych na całość budowy spowodował odłożenie na dalszy plan dobudowy sali 

gimnastycznej, co zmniejszyło koszt budowy głównej części budynku do kwoty 145 000 zł. 

W sierpniu 1938r. oddano do użytku wykończoną część budynku. W Stanicy mieściła się 

siedziba ZO, komend chorągwi, komend hufców, czytelnia i świetlica instruktorska, świetlice 

drużyn oraz schronisko wycieczkowe, boiska i strzelnica małokalibrowa.545 

W 1938r. ZO Śląskiego uzyskał parcelę w śródmieściu Katowic pod budowę domu 

harcerskiego, którego budowa miała się rozpocząć w 1939r.546 Także w tym samym roku, 

ZO Białostockiego gromadził fundusze na budowę własnego domu harcerskiego.547 

W 1939r. na terenie Okręgu Wołyńskiego rozpoczęto budowę stanic harcerskich. KPH 

we Włodzimierzu oddało w 1939r. dom o kilkunastu pokojach i salach do użytku środowisk 

harcerskich. KPH w Kowlu również rozpoczęło budowę stanicy.548 

3.1. Miejsca zbiórek drużyn i działania komend harcerskich 

Do wybuchu I wojny światowej większość drużyn skautowych w Galicji prowadziła 

zbiórki w lokalach „Sokoła” lub w pomieszczeniach szkolnych. Znacznie mniej drużyn 

wynajmowało pomieszczenia lub korzystało z gościnności innych instytucji.549 

Gromady zuchowe organizowano przeważnie przy szkołach, ale zbiórki odbywały się 

często w terenie, podobnie jak drużyn harcerskich. Odsetek zbiórek organizowanych 

w terenie był wskaźnikiem pewnego poziomu wyrobienia harcerskiego drużyn i zastępów — 

dobrze było, jeśli drużyna harcerska posiadała własną izbę, ale jeszcze lepiej, jeśli 

organizowała swe zbiórki właśnie w terenie; na wycieczkach, w lesie i w polu. 

Tak realizowany program wychowawczy był uważany za bardziej zgodny z założeniami 

metody skautowej i skłaniający, szczególnie młodzież miejską, do aktywności na łonie 

przyrody.  

Zachowały się dane dotyczące rodzajów zbiórek męskich zastępów i drużyn Organizacji 

Harcerzy w latach 1933-1935 oraz w 1938r. Można zauważyć jedną, generalną tendencję. 

Otóż odsetek zbiórek organizowanych „w terenie” był dość wysoki w 1933r. i wynosił prawię 
                                                 

544 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.329. 
545 Tamże. 
546 Tamże, s.326. 
547 Tamże, s.315. 
548 Tamże, s.330. 
549 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.166-167. 
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połowę w przypadku zbiórek drużynowych – 48,4% i 40% w przypadku zbiórek zastępów. 

Odsetek ten zmalał w 1934r., by potem w kolejnych latach ponownie wzrastać do ponad 40% 

w 1938r. 
Tabela 49. Zbiórki harcerzy w latach 1933-1935 oraz 1938. 

 
1933 1934 1935 1938

zbiórki drużyny N % N % N % N %
w izbie i inne zebrania na boisku 42 184 51,6% 72 449 70,0% 73 501 69,5% 56 128 59,1%

w lesie i polu, wycieczki 39 598 48,4% 31 102 30,0% 32 326 30,5% 38 894 40,9%
razem: 81 782 100,0% 103 551 100,0% 105 827 100,0% 95 022 100,0%

zbiórki zastępów
w izbie i inne zebrania 82 650 59,5% 124 110 74,0% 164 648 71,3% 123 111 56,3%

na boisku, w polu w lesie, wycieczki 56 179 40,5% 43 647 26,0% 66 247 28,7% 95 476 43,7%
razem: 138 829 100,0% 167 757 100,0% 230 895 100,0% 218 587 100,0%  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1935 oraz za 1938 (oprac. własne). 

 
 
 
 

Wykres 14. Zbiórki drużyn harcerzy w latach 1933-1935 oraz 1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1935 oraz za 1938 (oprac. własne). 
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Wykres 15. Zbiórki zastępów harcerzy w latach 1933-1935 oraz 1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1935 oraz za 1938 (oprac. własne). 
 

Dane przedstawione powyżej dotyczą całej Organizacji Harcerzy. Sytuacja 

w chorągwiach mogła być bardziej zróżnicowana. W Chorągwi Wołyńskiej, np. zbiórki, 

zarówno drużyn, jak i zastępów organizowane poza izbą wraz z wycieczkami stanowiły 

większość wszystkich spotkań harcerzy tych jednostek, co pokazuje tabela i wykresy 

zamieszczone poniżej.  

 
Tabela 50. Zbiórki harcerzy Chorągwi Wołyńskiej w latach 1932-1938. 

 
1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

zbiórki drużyny N % N % N % N % N % N % N %
w izbie 360 53,7% 430 45,4% 1 056 38,6% 1 416 43,6% 1 403 36,5% 2 303 43,1% 2 738 45,3%

poza izbą 231 34,4% 430 45,4% 1 446 52,9% 1 566 48,2% 1 966 51,1% 2 095 39,2% 2 405 39,8%
wycieczki 80 11,9% 88 9,3% 233 8,5% 266 8,2% 476 12,4% 940 17,6% 901 14,9%

razem: 671 100,0% 948 100,0% 2 735 100,0% 3 248 100,0% 3 845 100,0% 5 338 100,0% 6 044 100,0%
zbiórki zastępów

w izbie 894 58,4% 918 54,6% 1 702 43,4% 2 694 47,0% 2 445 45,7% 3 716 45,8% 3 922 45,4%
poza izbą 530 34,6% 615 36,6% 1 854 47,2% 2 587 45,2% 2 284 42,7% 2 792 34,4% 3 352 38,8%
wycieczki 107 7,0% 148 8,8% 368 9,4% 445 7,8% 626 11,7% 1 598 19,7% 1 359 15,7%

razem: 1 531 100,0% 1 681 100,0% 3 924 100,0% 5 726 100,0% 5 355 100,0% 8 106 100,0% 8 633 100,0%  
 

Źródło: W. Filippoto, Rozdział „Statystyka”. Zestawienie dotyczące działalności Zarządu Oddziału (Okręgu) 
oraz Żeńskiej i Męskiej Chorągwi Wołyńskiej ZHP w okresie 1918-1938 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na 

Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918-1939, Tom I – Część II, Londyn 1998, s.71 (oprac. własne). 
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Wykres 16. Zbiórki drużyn harcerzy Chorągwi Wołyńskiej w latach 1932-1938. 
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Źródło: W. Filippoto, Rozdział „Statystyka”. Zestawienie dotyczące działalności Zarządu Oddziału (Okręgu) 
oraz Żeńskiej i Męskiej Chorągwi Wołyńskiej ZHP w okresie 1918-1938 [w:] Związek Harcerstwa Polskiego 

na Wołyniu. Chorągiew Harcerek i Harcerzy 1918-1939, Tom I – Część II, Londyn 1998, s.71 (oprac. własne). 
 
 
 
 
 

Wykres 17. Zbiórki zastępów harcerzy Chorągwi Wołyńskiej w latach 1932-1938. 
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Harcerstwo korzystało z bardzo zróżnicowanej bazy lokalowej. Dążono oczywiście 

do jak największej samodzielności i niezależności od innych osób, czy instytucji; jednak 

nie zawsze było możliwe posiadanie własnego pomieszczenia wyłącznie na zbiórki drużyn, 

czy spotkania komendy.550  

Liczba harcerzy przypadających na jedną izbę harcerską wahała się w poszczególnych 

latach okresu międzywojennego dość znacznie. Spowodowane to było niekiedy znacznym 

przyrostem liczby członków, za którym nie nadążał wzrost liczby posiadanych przez drużyny 

izb harcerskich. Największy wzrost liczby lokali, jakimi dysponowały drużyny harcerzy, 

nastąpił na przełomie 1936 i 1937r. Wtedy to Organizacja Harcerzy dysponowała prawie 

2 500 izb harcerskich. Wówczas na jedną izbę przypadało, podobnie jak w 1927r., około 50 

harcerzy. Oznacza to, że ponad połowa drużyn harcerzy posiadała w tych latach własny lokal 

na zbiórki harcerskie.  

 
Tabela 51. Izby harcerskie w latach 1924-1938. 

 

Rok Liczba izb 
harcerzy

Liczba 
harcerzy

Liczba 
harcerzy na 
jedną izbę

1924 307 25 274 82,3
1925 411 27 569 67,1
1926 348 30 383 87,3
1927 641 31 079 48,5
1928 bd. 38 778 —
1929 bd. 41 480 —
1930 bd. 42 094 —
1931 789 44 569 56,5
1932 1 031 55 881 54,2
1933 919 85 443 93,0
1934 968 102 867 106,3
1935 1 200 103 471 86,2
1936 1 178 108 257 91,9
1937 2 485 120 925 48,7
1938 2 452 130 589 53,3  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne). 

 
 
 
 

                                                 
550 Problemy lokalowe były także znane innym organizacjom młodzieżowym. Przykładowo niektóre środowiska 

żydowskiej organizacji „Hanoar Haiwri” dotkliwie odczuwały brak własnego lokalu i konieczność 
wynajmowania pomieszczeń. Zob. CPAHU, Fond 441/1/16, Korespondencja Rady Naczelnej „Hanoar 
Haiwri” we Lwowie z Gniazdem Rzeszowskim z lat 1930-1932r., s.13. 
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Wykres 18. Izby harcerskie w latach 1924-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne). 
 
 
Z kolei duża samodzielność lokalowa środowisk harcerskich nie zawsze była 

postrzegana jako zjawisko pozytywne — S. Seweryn tak opisuje problemy lokalowe 

harcerstwa: „Innym zaś brakiem jest nieposiadanie odpowiedniej izby, lecz gnieżdżenie się 

kątem w jakiejś sali szkolnej. Ten argument, poparty wymaganiami atmosfery przyjaźni 

i swoistego ciepła rodzinnego, które mają panować w izbie harcerskiej, nie może mnie 

przekonać, gdyż zarówno z własnego doświadczenia, jak i ze zbieranych na różnych terenach 

informacji wiem, że atmosfera izby harcerskiej bez czujnego oka opiekuna wiele pozostawia 

do życzenia”.551 W późniejszych latach jednak środowisko instruktorskie stanowczo 

opowiadano się za użytkowaniem przez drużynę pomieszczenia – docelowo własnego lokalu 

– gdzie harcerze mogliby się swobodnie spotykać.552 Harcówka taka pozwalała „czas spędzić 

                                                 
551 S. Seweryn, dz. cyt., s.226. 
552 W ramach materiałów „wyścigu pracy”, opracowano wytyczne zasad użytkowania takich pomieszczeń. 

Czytamy w nich, że warunkami są: „ odpowiedzialny za Izbę jej gospodarz [...], ograniczona ilość kluczy 
do Izby [...], szczegółowy rozkład godzin korzystania z Izby [...], nie nazbyt szczegółowy, ale jasny 
regulamin korzystania z Izby [...], stale odnawiany rozkład służby w Izbie [...]. rozdział funkcji świetlicowych 
między poszczególnych harcerzy [...], włączenie dbałości o izbę do zawodów zastępów [...], powierzanie 
harcerzom zdobywającym sprawności prac dla Izby [...] taka polityka gospodarczo-finansowa, aby do Izby 
coraz przybywał jakiś sprzęt własny Drużyny, zamiast wypożyczonych i aby kiedyś, w przyszłości, 
móc przerzucić się bez nadmiernych trudności do własnego lokalu”.  
Zob. J. Dąbrowski, W świetlicy..., dz. cyt., s.15. 
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w warunkach przyjemnych, których niejednemu brak w domu”.553 O takim miejscu pisał 

również R. Baden-Powell: „Przez izbę nie rozumiem półgodzinnej raz na tydzień musztry 

w dużej sali szkolnej, co tak często wydawało się celem pracujących wśród młodzieży – mam 

tu na myśli miejsce, które chłopcy mogliby rzeczywiście uważać za swoje własne, gdzie 

by mogli zbierać się każdego wieczora w razie potrzeby i znaleźć odpowiednie zajęcie 

i rozrywkę, jasną i radosną atmosferę”,554 natomiast A. Pawełek w 1921r. dodawał: „niech nie 

wygląda ona na lokal urzędowy, na miejsce zebrań lub kancelarię, niech będzie pokojem 

mieszkalnym, posiadającym nawet łóżka, sprzęty i ozdoby. Tu często też wpadamy 

w »angielską chorobę« — na ścianach same godła, semafory, chorągiewki itd. – a w żadnej 

izbie nie widziałem najprostszych firanek albo marnej doniczki z kwiatami. Zresztą 

to wygórowane żądania; najczęściej izba drużyny ma gołe ściany, proste ławy i nic więcej. 

Po prostu oko nie ma się na czym zatrzymać, a nie czym rozweselić”.555 

Środowiska i komendy harcerskie korzystały często z gościnności przyjaciół 

harcerstwa, wynajmowały pomieszczenia lub szukały jeszcze innych rozwiązań.556 Można 

podać następujące przykłady różnych form zapewnienia lokalu na działalność harcerską: 

 korzystanie z domów prywatnych,557 

 pomieszczenia biblioteki,558 

 korzystanie z pomieszczeń „Sokoła”,559 

 biura komendy chorągwi funkcjonujące w gmachu Kuratorium Okręgu 

Szkolnego Wołyńskiego,560 

 korzystanie z lokalu udostępnionego przez stację PKP,561 

 organizowanie odpraw hufców w domach prywatnych,562 

                                                 
553 J. Dąbrowski, W świetlicy..., dz. cyt., s.4. 
554 R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, s.36 [podaję za:] E. Grodecka, Wskazówki..., s.70. 
555 A. Pawełek, Młoda drużyna..., dz. cyt., s.166-167. 
556 Niektóre organizacje młodzieżowe z uwagi na swój charakter czyniły próby oparcia swojej działalności 

o istniejącą już bazę lokalową. Tak czyniło to np. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, w którym w 1937r. 
wysunięto pomysł oparcia wychowania fizycznego o ”odpowiednio urządzone sale gimnastyczne, specjalnie 
przeznaczone dla celów wychowania fizycznego w domach parafialnych”. Por. Ponczek M., dz. cyt., s.47. 
M. Ponczek zwraca także uwagę, że wcześniej w organizacjach takich jak Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej 
oraz po 1934r. w Katolickich Stowarzyszeniach Młodzieży Męskiej i Żeńskiej z reguły bazę materialną 
wynajmowano. Por. Ponczek M., dz. cyt., s.51. 

557 M. I. Mileska, dz. cyt., s.49. 
558 Tamże. 
559 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.119 oraz 120. 
560 H. Styczyński, dz. cyt., s.207. 
561 C. Faber, Kolejowe drużyny harcerskie w Żywcu w okresie międzywojennym [w:] H. Woźniak (red.), 

Na harcerskim szlaku [...] Część druga – Wspomnienia..., dz. cyt., s.39. 
562 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.28. 
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 zaadaptowanie niewykorzystywanych pomieszczeń na potrzeby harcerskie  

– przykładem może być przerobienie komory na węgiel na harcówkę 

przez drużynę harcerek w Brzozowie,563 

 korzystanie z sal szkolnych,564 

 korzystanie z sal szkolnych szkół polskich poza granicami kraju,565 

 korzystanie z pomieszczeń przekazanych przez Polonię na cele ogólno-

młodzieżowe – np. otrzymanie pomieszczeń w gmachu byłego teatru 

w Piotrogrodzie, oddanego do użytkowania młodzieży polskiej,566 

 korzystanie z pomieszczeń lokalnych klubów organizacji kulturalno-

oświatowych,567 

 korzystanie z lokali instytucji państwowych – np. Inspektorat Harcerski miał 

w 1922r. siedzibę w pomieszczeniach Polskiej Agencji Prasowej,568 

 korzystanie z dawnych pomieszczeń przemysłowych – np. harcówka w dawnej 

Fabryce Suchej Destylacji Drewna,569 

 wynajmowanie baraków, budynków, pojedynczych lokali itp. od władz 

państwowych i samorządowych – np. barak Komendy Chorągwi Żeńskiej 

w Katowicach ze świetlicą, izbami drużyn i hufca oraz mieszkaniami 

instruktorek opiekujących się  barakiem, o dziesięciu małych pokojach, 

z dużym holem i strychem, wynajmowany od władz wojewódzkich,570 

 korzystanie z pomieszczeń instytucji oświatowych – np. w późniejszym 

okresie KCh Żeńskiej w Katowicach korzystała z pomieszczeń nowo 

wybudowanego gmachu Biblioteki Śląskiej,571 

 wynajmowanie pomieszczeń przez zarządy okręgów dla siebie i komend 

chorągwi,572 

 korzystanie z lokali udostępnionych przez władze miasta dla pomieszczeń 

komend chorągwi i zarządów okręgów – np. 16-to pokojowy lokal uzyskany 

od Zarządu Miasta Krakowa,573 

                                                 
563 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.133. 
564 S. Seweryn, dz. cyt., s.226 oraz I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.168. 
565 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.125. 
566 Tamże, s.120. 
567 Tamże, s.125. 
568 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.79. 
569 70 lat..., dz. cyt., s.13. 
570 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.59. 
571 Tamże. 
572 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.330. 
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 korzystanie z lokali budynków komercyjnych np. banku,574 

 korzystanie z pomieszczeń instytucji kultury np. Czytelni Ludowych 

(nieodpłatnie lub za opłatą czynszową),575 

4. Stałe ośrodki pracy harcerskiej 

1.1. Dworek Cisowy w Sromowcach Wyżnych 

Ośrodek harcerski w Pieninach powstał za sprawą Olgi Małkowskiej, która w 1922r. 

na Międzynarodowej Konferencji Instruktorek Skautowych w Cambridge poznała Violettę 

Mason. O. Małkowska zaprzyjaźniła się z V. Mason, a ta przyjechała w styczniu 1923r. 

do Polski i pozostała u O. Małkowskiej przez kilka tygodni. Zapoznała się wtedy z dawnym 

pomysłem stworzenia domu dziecięcego dla sierot, prowadzonego metodą harcerską. Violetta 

Mason zaoferowała Oldze Małkowskiej pomoc finansową w realizacji tego pomysłu.576  

Zakupiono działkę w Pieninach – w Sromowcach Wyżnych k. Czorsztyna. Budowę domu 

wsparły finansowo także inne skautki amerykańskie577 i angielskie578. Duży wkład finansowy 

wniosła Lwowska Chorągiew Harcerek; dkładał się on z zapisu instruktorki lwowskiej 

hm. Stanisławy Wasilewskiej, która przed śmiercią przekazała swoje oszczędności na ten cel 

oraz ze składek harcerek.579 Sama Małkowska wyjechała w celach zarobkowych do Stanów 

Zjednoczonych, z których przywiozła kwotę w wysokości 5 000 dolarów, co pozwoliło jej 

na urządzenie domu.580 

Zorganizowano również obozy robocze dla drużyn harcerskich581, które przyjeżdżały 

pomagać przy budowie, a były wspierane przez góralskich cieśli.582 Przykładem może być 

przyjazd na obóz roboczy 7 harcerek ze Lwowa.583 Wiele harcerek pracowało też przy 

zakładaniu ogrodu warzywno-owocowego. Budowę domu, nazwanego „Dworkiem 

Cisowym”, zakończono ostatecznie w sierpniu 1925r.584 

                                                                                                                                                       
573 Tamże, s.318. 
574 M. Lis, Związek..., dz. cyt., s.112. 
575 P. Matys, „Rodowody” pierwszych drużyn skautowych w Bieczu i Gorlicach [w:] Z dziejów ruchu 

harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.95. 
576 Życiorysy Harcmistrzyń Rzeczypospolitej. Olga Drahonowska-Małkowska (1888-1979)  

[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939..., dz. cyt., s.312-313. 
577 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.58. 
578 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
579 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
580 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.172. 
581 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
582 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.277. 
583 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.73. 
584 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
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Po pięciu latach, obok Dworku Cisowego, powstał drugi dom zwany „Orle Gniazdo”. 

Ponadto na łące, poniżej Dworku, zbudowano dom ludowy „Ludowiec”, a w 1936r. — 

„Watrę” z kominkiem — miejsce zbiórek i imprez harcerskich.585 

Dworek był, jak pisze J. Kamińska, pierwszą „szkołą nowego typu — szkołą pracy, 

prowadzoną przez harcerki metodami harcerskimi dla dzieci w wieku szkolnym”.586 

Jak twierdzi W. Błażejewski, była to „szkoła o nowoczesnym typie pracy, na wzór podobnych 

instytucji w Anglii, Ameryce, Szwajcarii”.587 W szkole prowadzono nauczanie z zakresu 

szkoły podstawowej, a później niższych klas gimnazjum – według nowoczesnych zasad 

pedagogiki pod kierunkiem kwalifikowanych nauczycieli.588 

Dworek przyjmował do szkoły podstawowej dzieci czasem chorowite, czasem trudne  

oraz harcerki i skautki w różnym wieku i z różnym przygotowaniem do pracy: w domu, 

w szkole, w ogrodzie, w gospodarstwie oraz prowadzonym we wsi Domu Ludowym 

i ambulatorium.589 Personel Dworku był bardzo starannie dobierany przez Olgę Małkowską. 

Często różne harcerki nie spełniały stawianych przez nią wymagań i oczekiwań, co było 

przyczyną dużej rotacji kadry w Dworku.590 

Dworek Cisowy prowadził stale punkt pielęgniarsko-sanitarny, udzielając pomocy 

mieszkańcom okolicznych wiosek.591 W Dworku prowadzono także kursy dla dziewcząt 

wiejskich z zakresu gospodarstwa domowego, ogrodnictwa, krawiectwa itp. 592 

W 1926r., w okresie od czerwca do września, organizowane były Obozy Robotnicze 

dla harcerek ze wszystkich chorągwi. W sierpniu 1926r. w Cisowym Dworku obradował 

II Zjazd Starszego Harcerstwa.593 

W Cisowym Dworku działały: 

 Cisowa Gromada – drużyna instruktorska prowadzona przez O. Małkowską, 

 szkoła dziecięca nowego typu – prowadzona w czasie roku szkolnego przez 

O. Małkowską, 

 stacja meteorologiczna i frenologiczna – prowadziły obserwacje dla Instytutu 

Meteorologicznego w Warszawie, a także kalendarzyk przyrodniczy, 

                                                 
585 Tamże, s.312-313. 
586 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.58. 
587 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.184. 
588 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
589 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.277. 
590 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
591 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.58. 
592 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
593 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.190-191. 
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 ambulatorium – prowadzone przez druhną H. Paderewską, współpracowało 

ze Stacją Przeciwgruźliczną w Nowym Targu, przygotowywało ciepłe kąpiele 

dla dzieci góralskich, 

 sklepik – funkcjonował w czasie obozów, 

 biblioteka i czytelnia wiejska – posiadała 230 książek i prenumerowała 3 

czasopisma,  

 zastęp harcerek, gromada zuchów – składały się z dzieci szkolnych i góralskich 

prowadzone przez druhny z drużyny instruktorskiej.594 

W 1927r. liczba osób zamieszkujących stale Dworek zwiększyła się dwukrotnie. 

Wybudowano także Dom Ludowy, a latem urządzono 3 obozy robocze dla ok. 50 dziewcząt. 

Rozpoczęto działalność zarobkową, polegającą na skupywaniu wełny w okolicznych wsiach, 

oddawaniu jej do przędzenia kobietom w Sromowcach, a następnie sprzedawano fabryce 

kilimów w Warszawie. Od maja do grudnia 1927r. sprzedano prawie pół tony wełny. 

Dodatkowo zainicjowano produkcję i handel kamizelkami góralskimi, wyrabianymi dotąd 

w Szczawnicy i Krościenku. Rynki zbytu zapewniono w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej 

Brytanii. Ogród prowadzony był przez fachowego ogrodnika, któremu pomagały obozy 

robocze. Ogród dostarczał jarzyn na całą zimę oraz zaopatrywał obozy letnie. Nadwyżki 

sprzedawane były w Nowym Targu.595 

W Cisowym Dworku odbywały się kursy instruktorek – kandydatek 

na podharcmistrzynie.596 Do Dworku Cisowego przyjeżdżały też skautki z różnych krajów 

na kursy i obozy międzynarodowe597 Placówka służyła też spotkaniom pozaharcerskim; 

w 1930r. odbył się w Cisowym Dworku Zjazd Międzynarodowy Organizacji Pacyfistów 

przy udziale przedstawicieli z 15 państw. Olga Małkowska pełniła na Zjeździe rolę gospodyni 

i tłumaczki.598 

4.1. Bucze  

Jak pisze J. Kamińska, już w 1922r. na konferencji programowej w Spuszy wysunięto 

potrzebę utworzenia stałej szkoły instruktorskiej harcerstwa żeńskiego. Myśl ta w pełni 

doczekała się realizacji w 1931r.599 Już w 1928r. Zarząd Oddziału Śląskiego ZHP podął 

decyzję o zakupie 19-to hektarowego folwarku z majątku mjr Tadeusza Kossaka (brata 
                                                 

594 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.15. 
595 Tamże, s.12. 
596 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.59. 
597 Życiorysy [...] Olga Drahonowska-Małkowska..., dz. cyt., s.312-313. 
598 Tamże, s.314. 
599 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.79. 
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bliźniaka malarza Wojciecha Kossaka).600 Teren folwarku umiejscowiony 

był na południowych stokach góry (417 m n.p.m.) na Śląsku Cieszyńskim w pobliżu 

Skoczowa i niedaleko wsi Górki Wielkie (w Beskidzie Śląskim). Budowa stanicy została 

oparta na pozostałościach po zabudowaniach dawnego folwarku. Jedyny pozostały budynek 

o silnych fundamentach i całych murach – dawna obora – została zaadaptowana do celów 

stanicy. Budynek został wyremontowany i wyposażony w cztery duże sypialnie, świetlicę, 

jadalnię, hole, łazienki, kilka pokoi dla instruktorów oraz w obszerną kuchnię.601 Bucze 

wyremontowano dzięki wysiłkom Oddziału Śląskiego i pomocy władz, a głównie wojewody 

M. Grażyńskiego. Dużą rolę odegrała także pomoc śląskiego społeczeństwa i przemysłu.602 

Również jednostki harcerskie, jak twierdzi W. Niderliński, wykonały dużo prac 

wykończeniowych na rzecz budowanej na Buczu Stanicy Harcerskiej: urządziły i wyposażyły 

na strychu stanicy pomieszczania dla wycieczek harcerskich.603 Pierwotnie stanica miała być 

punktem turystycznym i ośrodkiem narciarskim, dlatego też jeden z budynków przebudowano 

na schronisko narciarskie. W 1933 ukończony został plac tenisowy. Planowano również 

urządzenie boiska sportowego i strzelnicy z broni małokalibrowej.604  

Założono sad liczący ponad 200 drzewek owocowych, 140 krzaków porzeczek, 

300 krzaków malin, 100 krzaków agrestu, półhektarowy ogród warzywny oraz ogród 

kwiatowy z ponad pół tysiącem kwiatów.605 Kompletowano również żywy inwentarz (krowy, 

świnie, indyki, gołębie, psy).606 Wybudowano wodociąg i stację pomp.607 Część pastwisk 

została wydzierżawiona.608  

Pierwszym komendantem Bucza został druh hm. Stefan Szletyński i wkrótce 

zamieszkał na Buczu wraz z żoną, hm. Jadwigą z Wocalewskich i z dziećmi. Fakt, że stanica 

była wspólna dla obu komend chorągwi — żeńskiej i męskiej, nasuwał też trudności 

w dzieleniu się czasem wykorzystania budynku i przylegających terenów obozowych. 

Czyniono różne próby, lecz nie były one zadowalające. Skutkiem tego była decyzja 

Naczelnictwa, na podstawie której ośrodek na Buczu otrzymała Organizacja Harcerek, 

                                                 
600 K. Witkowski, dz. cyt., s.254. A. Zawadzka podaje, że 9 ha pozostawiono na tereny obozowe, łąki i jary. 

Por. A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.7. 
601 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.54-55. 
602 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.225-226. 
603 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.98. 
604 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.8 i 15. 
605 Stan na styczeń 1933r. Zob. A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.7 i 15-16. 
606 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.16 i 19. 
607 Tamże, s.19. 
608 Tamże, s.7. 
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a dla Organizacji Harcerzy miała zostać wybudowana szkoła instruktorska w Górkach 

Wielkich.609 

Kierowniczką Bucza została Józefina Łapińska, a później Ewa Grodecka. Na Buczu 

uruchomiono z czasem szkołę instruktorską, szkołę rolniczą, dom wypoczynkowy 

oraz gospodarstwo ogrodniczo-rolne.610  

Bucze prowadziło rozbudowane kształcenie gospodarcze dziewcząt. Pierwsze kursy 

gospodarstwa domowego dla starszych dziewcząt zorganizowano w 1932/1933 roku, trwały 

one po siedem tygodni i obejmowały 14 lekcji prowadzonych przez instruktorki z Bucza, 

które były jednocześnie absolwentkami seminarium dla nauczycielek gospodarstwa 

domowego.611 Kursy te przekształciły się z czasem w stałą szkołę rolniczą, a potem w Szkołę 

Przysposobienia Gospodyń Wiejskich. Pracowała ona według programu obowiązującego 

placówki tego typu, wykorzystując dla szkolenia dziewcząt gospodarstwo Bucza: ogród, 

ziemię orną, hodowlę zwierząt, pralnię i szwalnię. Kierowniczką tej szkoły była hm. Irena 

Sawicka”.612 Kurs szkoły rolniczej trwały rok.613 

Według sprawozdania NRH, „zadaniem szkoły rolniczej było przygotowanie dziewcząt 

wiejskich do pracy zawodowej na własnym gospodarstwie oraz przygotowanie do służby 

obywatelskiej na wsi.  Do szkoły przyjmowane były dziewczęta powyżej 16 lat – przeważnie 

harcerki. Program szkoły był zgodny z programami Ministerstwa WRiOP dla szkół tego typu. 

W realizacji programu i w pracy wychowawczej stosowana była metoda harcerska”614 

W 1938 r. szkołę ukończyło 11 uczennic. W 1939r. w toku był normalny kurs roczny 

w którym uczestniczyło 16 dziewcząt.615 

W 1938r. Bucze było, jak czytamy w sprawozdaniu z jego działalności, „ośrodkiem 

gospodarczym o typie gospodarstwa średniego. Obejmowało 20 ha ziemi w tym pola orne, 

łąki, pastwiska, sady, ogrody warzywne i kwiatowe. Pozostałe zabudowania folwarczne 

z nowoczesną oborą i stajnią. Inwentarz żywy stanowił 6 krów, 3 konie, 6 świń. Prowadziło 

hodowlę kur, królików, indyków i gęsi. W 1938r. zakończono budowę transformatora 

i wodociągów”.616 

                                                 
609 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.54-55. 
610 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.106. 
611 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.50. 
612 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.185. 
613 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.56.56. 
614 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.237. 
615 Tamże, s.240. 
616 Tamże, s.237. 
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Początkowo uczestniczki kursów gospodarczych odbierały zajęcia negatywnie, gdyż nie 

chciały – jak pisze A. Zawadzka – robić tego, co robią w domu. Z czasem stwierdzały, 

że „wszystko ma powód, dla którego trzeba robić tak a nie inaczej – to się opiera na zasadach 

naukowych” oraz, że „dobrze byłoby, gdyby wszędzie szanowano pracę na roli, tak jak 

na Buczu”.617 

Od 1934r. – pisze A. J. Grodecka – „Bucze rozpoczęło w terenie opiekę nad dziećmi. 

Na początku tego roku zorganizowane zostało pierwsze przedszkole dla dzieci wiejskich 

w Grodźcu. Później, w styczniu 1937r. uruchomiono przedszkole dla wsi Górki Wielkie 

i Małe. Z biegiem czasu przybyły przedszkola w Brennej, Swiętoszówce, Lipowcu”.618  

A. J. Grodecka podaje, że praca instruktorek Bucza w przedszkolach była płatna – 

„płatna na etatach inspektoratu szkolnego”.619 W sprawozdaniu NRH za 1938r. praca 

w przedszkolach w Brennej, w Górkach Wielkich i dodatkowo jeszcze w Grodźcu, wyraźnie 

została określona jako „praca społeczna”.620 Być może jednak w tym przypadku inaczej 

definiowano „pracę społeczną” – uznając za nią również płatną działalność na rzecz 

społeczeństwa. 

Przez jakiś czas, od roku 1935, istniała świetlica dla okolicznej młodzieży, do której 

przychodziły również kobiety-mężatki.621 Funkcjonował też na Buczu ośrodek pomocy 

okolicznym mieszkańcom w postaci: przychodni lekarskiej, ambulatorium (które zostało 

zorganizowane jako pierwsze), małej apteki, kursów kulturalno-oświatowych itp.622 

Sezonowo prowadzono poradnię gospodarczą, udzielając pomocy w zakładaniu ogródków 

kwiatowych i warzywnych.623 

Na Buczu zbudowany został także osobny budynek – prewentorium dla dzieci 

słabszych, odrębnie prowadzony, jako  tzw. „klasa zdrowia”, z własną szkołą i odpowiednio 

wyposażonymi pomieszczeniami. W pewnych okresach przebywały na Buczu również 

dziewczęta starsze, uczennice gimnazjum”.624 „Klasa zdrowia” była jednym z harcerskich 

zakładów wychowawczo-leczniczych dla dzieci „niedożywionych, słabszych, z trudnych 

warunków bytowych”.625 W 1935r. harcerska metoda wychowawcza została 

eksperymentalnie wprowadzana do dziecięcych zakładów leczniczych także do „klasy 
                                                 

617 [cytuję za:] A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.34. 
618 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.185. 
619 Tamże. 
620 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.240. 
621 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.185. 
622 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.225-226. 
623 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.50. 
624 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.184. 
625 Tamże, s.185. 
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zdrowia” na Buczu.626 Dzieci zagrożone gruźlicą kierowane były na Bucze przez Wydział 

Zdrowia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na czas wyznaczony przez lekarza (zwykle 

na okresy czteromiesięczne).627 Uczyły się normalnie według swych klas. W klasie zdrowia 

przebywało średnio około 20 dzieci.628 

W pewnych okresach, jak podaje A. J. Grodecka, „prowadzona była pomoc dla najbliżej 

położonych wsi: Górek Wielkich i Małych – zorganizowano ambulatorium, dożywiano 

dzieci. Prowadzono też poradnię gospodarczą oraz naukę gotowania, robienia przetworów, 

a także porządków, uczono szycia. W pracach tych zależnie od potrzeby brała udział 

gospodyni Bucza oraz ogrodnik. Na zajęcia przychodziły kobiety ze wsi”.629 

Bucze prowadziło stałe kolonie dla dzieci bezrobotnych ze Śląska, przysyłane w ciągu 

całego roku przez Wydział Opieki Społecznej Województwa Śląskiego w celu wzmocnienia 

zdrowia, podniesienia kultury oraz utrwalenia poczucia polskości. Kolonie te były 

równocześnie podstawą pracy metodycznych kursów dla drużynowych zuchów i harcerek. 

Ogółem, w 1938r. było 9 kolonii z 403 dziećmi.630 Wszystkie kolonie na Buczu, które 

prowadzono w ciągu 6-ciu lat działalności, objęły około 2000 dzieci.631 

Na Buczu działała również w 1938r. Internatowa Szkoła Dziecięca o charakterze 

prewentoryjnym. Prowadziła prace w trzech kierunkach: zdrowia, wychowania, 

i nauczania.632 Lekcje odbywały się systemem grupowym – w oparciu o indywidualne 

przydziały lekcyjne. Dzieci miały możność nauki języka francuskiego i niemieckiego. 

W pracy wychowawczej stosowano metodę harcerską. Dzieci były zorganizowanie 

w gromady zuchów. Personel Szkoły składał się z kierowniczki, wychowawczyni 

i higienistki. Od września 1838r. uruchomiono pierwszą klasę gimnazjum.633 

Na Buczu pracowały harcerki, wykonując wszystkie niezbędne czynności. J. Gradek-

Konopka, bezrobotna harcerska, skierowana do pracy na Bucze przez Główną Kwaterę 

Harcerek, w swoich wspomnieniach tak opisuje pracę na Buczu: „[..] otrzymałam mieszkanie 

w budynku szkolnym, a do pracy chodziłam pieszo do Grodźca Śląskiego koło Skoczowa. 

Było to Przedszkole „Młodych Polek” pod patronatem ZHP. Mieściło się w budynku starej 

Szkoły Podstawowej. [...] Po przyjściu z pracy czekały na mnie na Buczu nowe zajęcia 

                                                 
626 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.135. 
627 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.54. 
628 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.56. 
629 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.184. 
630 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.236. 
631 Tamże, s.277. 
632 Tamże, s.236. 
633 Tamże, s.237. 



 759

z dziećmi prewentoryjnymi, które przebywały tu na leczeniu klimatycznym i kontynuowały 

naukę szkolną. Poza tym byłam współodpowiedzialna, wraz z innymi mieszkającymi 

na Buczu harcerkami, za utrzymanie porządku w pomieszczeniach budynku szkoły, 

jak i też jego otoczenia. W zimie paliłyśmy w kotłowni celem ogrzania budynku, a na wiosnę 

robiłyśmy gruntowne porządki (mycie okien, czyszczenie podłóg, itp.) Na terenie szkolnym 

była też szwalnia, gdzie instruktorki – harcerki uczyły miejscowe dziewczęta kroju i szycia. 

Na okres wakacji przyjeżdżały na Bucze dzieci kolonijne z terenów górniczych, ze Śląska. 

Dzieci te były często niedożywione, zaniedbane pod względem higienicznym. W związku 

z tym, musiałyśmy przeprowadzać dezynfekcję odzieży i gruntowne mycie dzieci”.634 

Organizację pracownic Bucza opisuje A. J. Grodecka: „Pracownice ośrodka, 

tzw. Buczanki, były zespolone w jedno grono. Obok zajęć zawodowych, pełnionych 

na Buczu, pracowały społecznie na terenie okolicznych wsi i osiedli, prowadząc drużyny 

harcerskie oraz gromady zuchowe. Tworzyły one Hufiec Buczański. Według danych z roku 

1937/1938 Hufiec liczył 7 drużyn harcerskich w 7 miejscowościach; w trzech z nich istniały 

również gromady zuchowe. Wszystkie drużyny i gromady prowadzone były przez Buczanki. 

Pierwszą hufcową była hm. Ewa Grodecka, drugą hm. Agnieszka Jadwiga Grodecka, 

następnie przejęła obowiązki hufcowej phm. Aniela Libionka, kierowniczka zespołu 

Buczanek”. 635 

Już w 1931r. roku odbyły się na Buczu pierwsze konferencje, jak np. konferencja 

Państwowego Urzędu WFiPW.636 W dniach od 6 do 14 VIII 1932r. Bucze gościło 

VII Światową Konferencję Skautek. Reprezentowane były na niej 24 kraje: Afryka 

Południowa, Australia, Belgia, Czechosłowacja, Dania, Egipt, Finlandia, Francja, Holandia, 

Indie, Irlandia, Kanada, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Norwegia, Nowa Zelandia, Polska, 

Rumunia, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka 

Brytania.637 

Wiceprzewodniczący ZHP, ks. Jan Mauersberger z własnych funduszów sfinansował 

budowę niewielkiego domku dla instruktorek potrzebujących wypoczynku lub poratowania 

zdrowia, aby mogły przyjechać na Bucze i w pewnej odległości od głównego budynku 

spokojnie wypocząć.638 Dom Instruktorski k. Bucza nosił imię Zofii Wocalewskiej639 i służył 

                                                 
634 MOR, ASH, 1/8, Wspomnienie J. Gradek-Konopki. [cytuję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie...,  

dz. cyt., s.147. 
635 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.184. 
636 Tamże, s.166. 
637 Tamże, s.166. 
638 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.58. 
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od czerwca 1937r. instruktorkom jako dom wypoczynkowy oraz dawał możliwości pobytu 

w celach indywidualnej pracy umysłowej.640 

Dom Instruktorek był oddalony o ok. 500 metrów od głównych zabudowań Bucza. 

Znajdowało się w nim 8 pokoi, świetlica oraz jadalnia i w pełni skanalizowana kuchnia. 

Urządzony został w celach wypoczynkowych i pracy indywidualnej, ale odbywały się w nim 

także zjazdy instruktorskie.641 

4.2. Nierodzim 

W dniu 1 października 1933r. otwarta została w Nierodzimiu na Śląsku szkoła 

instruktorów zuchowych,642 gdzie – jak podaje W. Błażejewski – przeniesiono również 

Wydział Zuchowy Głównej Kwatery Harcerzy. Komendantem Szkoły był od samych 

jej początków hm. A. Kamiński.643 

W dniach od 27 do 31 grudnia 1933r. odbyła się w Nierodzimiu Trzecia Ogólnopolska 

Czterodniowa Konferencja Zuchowa.644 

W szkole znajdowała się stała kolonia doświadczalna dla dwóch gromad zuchowych. 

Tworzyło ją każdorazowo 50 chłopców ze śląskich rodzin bezrobotnych. Kolonie 

subsydiowane były przez Komitet Lokalny Funduszu Pracy w Katowicach.645 Każdy turnus 

trwał 6 tygodni.646 Obsługą kolonii zajmował się dziesięcioosobowy personel instruktorski 

i gospodarczy.647 

W 1935r. Szkoła w Nierodzimiu organizowała dalej kolonie zuchowe dla dzieci 

rodziców bezrobotnych. Kolonie te opłacane były przez Fundusz Pracy, bądź też Wydział 

Opieki Społecznej Województwa Śląskiego. W 1935r. odbyło się 5 kolonii 

sześciotygodniowych i dwie miesięczne.648 

Drugą, pisze W. Błażejewski, „obok organizowania pobytu zuchom, sferą 

zainteresowań szkoły było szkolenie wodzów. W ciągu krótkiego, kilkumiesięcznego 

zaledwie okresu zorganizowano tu 10 kursów: instruktorskich dla instruktorów i wodzów 

                                                                                                                                                       
639 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.135. 
640 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.184. 
641 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.240. 
642 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
643 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.41. 
644 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
645 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.286. 
646 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.261-262. 
647 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
648 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.73. 
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zuchowych oraz informacyjnych dla nauczycieli i opiekunów gromad zuchowych. Wzięło 

w nich udział 150 uczestników.”649 

W 1936r. Szkoła Instruktorów Zuchowych zorganizowała 19 kursów. Uczestników, 

którym zaliczono ukończenie danego kursu Szkoły było: 

 114 po kursie instruktorskim, 

 112 po kursie opiekuńczym, 

 8 po kursie wodzostwa, 

 46 po kursie specjalnym.650 

W 1937r. Szkoła Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu została włączona do ośrodka 

w Górkach Wielkich. Obiekt w Nierodzimiu przejęła wtedy Główna Kwatera Harcerek.651 

4.3. Górki Wielkie 

W 1933r. trwały już prace nad pomysłem przekształcenia terenu gospodarstwa rolnego 

w Górkach Wielkich koło Skoczowa, w powiecie Cieszyńskim, na ośrodek kształcenia 

starszyzny harcerskiej.652 Zakupiono z inicjatywy Przewodniczącego ZHP – 

M. Grażyńskiego, od rodziny Z. Kossak653 teren o powierzchni 137 ha654, którego wartość 

wynosiła wtedy 215 000 zł.655  

Powstał duży kompleks szkoleniowy, głównie dla instruktorów zuchowych, choć – 

jak pisze W. Błażejewski – wkrótce po otwarciu, odbyły się tam kursy harcmistrzowskie 

i podharcmistrzowskie. Komendantem ośrodka został twórca ruchu zuchowego 

A. Kamiński.656 

Jednak dopiero w 1936r., jak pisze W. Niderliński, rozpoczęto budowę nowego 

Ośrodka Szkoleniowego w Górkach Wielkich. „Szkoła Instruktorska na Buczu została 

przekazana Głównej Kwaterze Harcerek. Budowę ośrodka zakończono wiosną 1937r. 

Posiadał on trzy dwupiętrowe budynki, które przeznaczono na szkolenie instruktorów. 

W jednym z nich ulokowano Uniwersytet Ludowy (Wiejski), jaki został utworzony 

dla szkolenia młodzieży wiejskiej w oparciu o metodykę harcerską”.657 Uniwersytet rozpoczął 

                                                 
649 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.261-262. 
650 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.154. 
651 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.304. 
652 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.4. 
653 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.304. 
654 Błażejewski podaje, że działka miała około 124 ha.  

Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.304. 
655 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.146. 
656 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.304. 
657 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.118. 
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pracę 20 listopada 1937r. Według W. Błażejewskiego, „zgrupował on na pierwszym kursie 

29 uczestników z całej Polski. Zadaniem uniwersytetu była działalność oświatowa wśród 

rolników lub robotników z wykształceniem przynajmniej podstawowym. Uniwersytet 

zorganizowano jako placówkę oświatową o charakterze ogólnokształcącym, połączoną 

z internatem. W programie nauki uwzględniono zagadnienia humanistyczne, społeczne, 

przyrodnicze i rolnicze: historia powszechna, historia Polski, literatura, język polski, kultura 

wsi, dzieje ruchu ludowego, geografia, arytmetyka, spółdzielczość, nauka o Polsce 

współczesnej, wybrane zagadnienia z rolnictwa i sadownictwa. Wychowawcami byli: Józef 

Kret i Gustaw Morcinek658 

Władze szkolne Śląska przydzieliły dwa etaty dla Uniwersytetu; kierownikiem został 

hm. Józef Kret, a jego zastępcą hm. Józef Skrzek, obaj ze Śląskiej Chorągwi Harcerzy. 

[...] Na przełomie lat 1937/38 Uniwersytet Ludowy opuścił Ośrodek Szkoleniowy w Górkach 

Wielkich i przeniósł się do pobliskiego Nierodzimia”.659  

Ośrodek szkoleniowy Organizacji Harcerzy został uruchomiony w maju 1937r.660 

W Górkach Wielkich odbywały się kursy harcmistrzowskie, podharcmistrzowskie 

(chorągwiane), namiestników zuchowych, dla kobiet pracujących w ruchu zuchowym, 

dla nauczycieli (subsydiowane przez władze szkolne), wodzów zuchowych, dla instruktorów 

z zagranicy i dla zastępowych. Odbywały się tam także konferencje GK oraz kolonie 

zuchowe finansowane przez Śląski Urząd Wojewódzki.661 

Kolonie zuchowe ulokowane były w pobudowanych specjalnie dla tego celu 

przeznaczonych pomieszczeniach, które pozwalały latem zgromadzić w ośrodku w Górkach 

Wielkich nawet 8 kolonii zuchowych dla dzieci ze Śląska. Kolonie, podobnie jak te na Buczu, 

pozwalały na praktyczną weryfikację warsztatu instruktorskiego, kształcących się w Górkach 

Wielkich instruktorów zuchowych z całej Polski.662 

W 1937r. w skład ośrodka w Górkach Wielkich została włączona, przeniesiona 

z Nierodzimia, Szkoła Instruktorów Zuchowych.663 W 1938r. Organizacja Harcerzy kończyła 

w Górkach Wielkich budowę głównych gmachów. Brak było jeszcze pomieszczenia 

dla Uniwersytetu Wiejskiego, który chwilowo mieścił się w Nierodzimiu.664 

W 1938r. w Ośrodku odbyły się następujące kursy: 
                                                 

658 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.137. 
659 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.118. 
660 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.147. 
661 Tamże, s.169-170. 
662 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.304. 
663 Tamże. 
664 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.84. 
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 harcmistrzowskie, 

 podharcmistrzowskie, 

 drużynowe, 

 namiestników zuchowych, 

 kobiet prowadzących męskie drużyny zuchów, 

 dla nauczycieli, 

 kierowników kolonii, 

 kierowników harcerstwa poza granicami Polski, 

 oraz konferencje, odprawy, obozy harcerskie, kolonie zuchowe, wycieczki 

zagraniczne i obozy Polaków z zagranicy.665 

W 1938r. na terenie Ośrodka istniały także przedsiębiorstwa harcerskie: 

 sklep (czysty zysk 2000 zł w 1938r.),  

 ogród produkujący warzywa wyłącznie na potrzeby ośrodka,  

 warsztat krawiecki, 

 gospodarstwo rolne – po trzecim roku działalności wykazało dochód 

ponad 8 000 zł, 

 obora – za wystawienie bydła na wystawie w Bażanowicach, Ośrodek 

otrzymał list pochwalny z Izby Rolniczej, 

 hodowla owiec.666 

Ośrodek zdrowia, zorganizowany w Górkach Wielkich w odnowionym budynku 

dawnej szkoły, obejmował przychodnię dla matki i dziecka, żłobek, izbę położnych 

i ambulatorium.667 

Działała również świetlica dla młodzieży wiejskiej, czynna przede wszystkim w okresie 

zimy. Prowadziła pracę kulturalno-oświatową oraz przysposobienie gospodarcze. W okolicy 

Ośrodka organizowane były drużyny i gromady wiejskie, które tworzyły Hufiec Buczański 

wchodzący w skład Chorągwi Śląskiej.668 

4.4. Gniazdo Tatrzańskie 

W 1931r. dla dzieci i dorosłych zostało utworzone w Kościeliskach przez lekarkę 

hm. Jadwigę Zienkiewiczównę – „Gniazdo Tatrzańskie”, sanatorium oparte na pracy 

                                                 
665 Tamże, s.108. 
666 Tamże. 
667 Tamże, s.240. 
668 Tamże. 
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harcerskiej,669 będące prewentorium płucnym dla młodzieży harcerskiej powyżej 15 lat. 

Gniazdo Tatrzańskie mieściło się w drewnianej willi, którą bezinteresownie oddał do użytku 

na ten cel właściciel – ks. Mauersberger.670 Duży wkład w powstanie Gniazda miał również 

ks. Jan Humpola.671 

Gniazdo mogło pomieścić, oprócz stałego personelu, 20 osób.672 Budynek był skanalizowany 

i zaopatrzony w bieżącą wodę i łazienkę. Stały personel był harcerski i składał się 

z kierowniczki i gospodyni. W miarę potrzeby zatrudniano jeszcze dodatkową siłę 

pomocniczą.673 Sanatorium było dotowane przez Naczelnictwo ZHP.674  

Praca „Gniazda” szła w kierunku zapobiegawczo-leczniczym oraz pracy harcerskiej 

na zewnątrz organizacji. W 1938r. z urządzeń Sanatorium Wojskowego i Gminnego Ośrodka 

Zdrowia w Kościelisku skorzystało w sumie 160 osób – będących pacjentami „Gniazda”. 

W 1938r. przystąpiono do budowy własnego – bardziej nowoczesnego budynku, mogącego 

pomieścić ponad 100 osób.675 Przy „Gnieździe” został również zorganizowany hufiec 

harcerek obejmujący jednostki na terenie Kościeliska.676 

4.5. Rabsztyn 

Placówką harcerek uruchomioną w czerwcu 1937r. było prewentorium – Zakład 

Leczniczo-Wychowawczy im. I. Manteuffla w Rabsztynie koło Olkusza (województwo 

krakowskie).677 Zakład mieścił się w budynku będącym własnością Wojewódzkiego Związku 

Międzykomunalnego dla Spraw Opieki Społecznej i Zdrowia w Kielcach.678 

W ośrodku działało przede wszystkim prewentorium dziecięce, organizowane były 

też kolonie letnie, kursy harcerskie, samarytańskie i kierowniczek pracy zuchowej. 

Zajmowano się także opracowaniem teoretycznym wypracowanych materiałów.679 W okresie 

od czerwca 1937 do czerwca 1938r. przebywało tam na trzymiesięcznych turnusach 

zdrowotnych ponad 700 dzieci.680 

                                                 
669 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.135. 
670 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.242. 
671 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282. 
672 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.242. 
673 Tamże, s.244. 
674 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.5. 
675 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.244. 
676 Tamże, s.244. 
677 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.106. 
678 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.241. 
679 Tamże, s.241. 
680 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.55. 
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Kierowniczką była hm. Anna Piotrowska – wcześniej instruktorka Szkoły 

Instruktorskiej na Buczu. Naczelny lekarz pediatria dojeżdżał z Krakowa, na miejscu była 

druga lekarka – asystentka. Zespół dziecięcy był zorganizowany w grupy 30-40 osobowe, 

z których każda żyła własnym życiem pod kierunkiem dwóch wychowawczyń, mając 

do dyspozycji własne skrzydło gmachu, składające się z 3 sypialni, ubikacji i korytarza. 681 

W sprawozdaniu z działania Zakładu w 1938r. czytamy: „Dzieci, w wieku 4-15 lat 

dziewczęta i 5-10 lat chłopcy, przyjmowane były z polecenia lekarskiego. Działalność 

Zakładu obejmowała: leczenie dzieci według metod leczenia prewentoryjnego – klimatyczne, 

dietetyczne, farmakologiczne; stosowanie higieny i uświadomienia higienicznego, 

wychowanie oparte na stosowaniu metody skautowej, nauczanie. Przy Zakładzie istniała 

szkoła powszechna III stopnia i przedszkole. Personel składał się z 28 osób – harcerek. 

Gospodarka finansowa opierała się na wpłatach za pobyt dzieci. Zakład był w pełni 

samowystarczalny.”682 

Jak podaje A. J. Grodecka, równocześnie prowadzono kursy typu przeważnie 

samarytańskiego dla instruktorek i harcerek, powiązane z koloniami dla dzieci. Z czasem 

zakres działań kształceniowych ośrodka został zawężony przez Wydział Kształcenia 

Starszyzny wyłącznie do kształcenia instruktorek służby samarytańskiej.683 Nie przeszkadzało 

to jednak Zakładowi organizować także inne kursy pokrewnych z działalnością Zakładu 

celach. W 1938r. odbyły się następujące kursy: 

 3 kursy instruktorek służby samarytańskiej – uczestniczek 27, 

 2 kursy sprawnych samarytanek dla starszych dziewcząt – uczestniczek 22, 

 3 kursy pogotowia – uczestniczek 58, 

 1 kurs drużynowych zuchów – uczestniczek 23, 

 1 konferencja instruktorska, 

 2 odprawy instruktorskie chorągwi kieleckiej.684 

W 1938r. przez Zakład w Rabsztynie przewinęło się w sumie 41 068 osób.685 

Działalność tego ośrodka ośrodka, a także założonego później w Jaworzu, dawała pozytywne 

efekty, których wynikiem były liczne oferty proponujące Organizacji Harcerek 

                                                 
681 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.241. 
682 Tamże, s.242. 
683 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.185-186. 
684 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.242. 
685 Tamże, s.243. 
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zorganizowanie podobnych zakładów w innych miejscowościach. W 1938r. ZHP 

planowało uruchomienie kilku kolejnych placówek tego typu.686 

4.6. Jaworze 

Kolejnym zakładem o charakterze prewentorium, jaki zorganizowała Szkoła 

Instruktorska, była placówka w Jaworzu na Śląsku Cieszyńskim. Ubezpieczalnia Społeczna 

w Bielsku wybudowała tam nowy gmach przeznaczony na użytek kolonii dziecięcych. 

Ówczesny dyrektor tamtejszej ubezpieczalni zwrócił się do komendantki Bucza z prośbą 

o obsadę harcerską i harcerską metodę prowadzenia zakładu”.687 

Prewentorium zostało uruchomione 20 sierpnia 1938r. Hm. Agnieszka Jadwiga 

Grodecka, która wówczas była instruktorką w Harcerskiej Szkole na Buczu i prowadziła tam 

„klasę zdrowia”, została oddelegowana do Jaworza w charakterze kierowniczki 

prewentorium.688 Personel harcerski składał się z 10 osób: 4 drużynowych – nauczycielek, 

1 higienistki, 2 pomocniczek tzw. wychowawczyń oraz 2 gospodyń. Dom mógł pomieścić 

120 dzieci.689 

Jak informuje A. J. Grodecka, „zakład posiadał jadalnię, sale sypialne, świetlice dzienne, 

klasy szkolne, wszelkie urządzenia sanitarne i pomocnicze. W okresie lata przyjeżdżało 

150 dzieci, zamiast przewidzianych 120 osób, i wtedy sale szkolne były przeznaczone 

na sypialnie. Zespoły dziecięce były dobierane według wieku i płci. Przyjeżdżali zatem 

albo chłopcy, albo dziewczynki zbliżonymi klasami (III, IV, V i VI). Odpowiednio układane 

były plany nauki i zajęcia wychowawcze. Kierowniczka zakładu pracowała na etacie 

nauczycielskim, pełniła równocześnie funkcje kierowniczki szkoły zakładowej i prowadziła 

zajęcia z dziećmi.690 Uczestnikami kolonii w Jaworzu było w sumie 712 dzieci, 

w tym 336 z Zaolzia.691 

4.7. Dom Harcerstwa w Warszawie 

Od początków funkcjonowania ZHP władze naczelne organizacji zmagały się 

z problemami lokalowymi, które zmuszały je do częstych przeprowadzek. Początkowo 

                                                 
686 Tamże, s.277. 
687 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.186. 
688 Tamże. 
689 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.244. 
690 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.186. 
691 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.245. 
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korzystały z małego lokalu udostępnianego przez Ministerstwo WRiOP, które też zapewniało 

bezpłatnie światło, opał, telefon i pomoc inspektorki i inspektora harcerstwa.692  

Później korzystano z lokalu przy ul. Traugutta, gdzie miały swoje siedziby obie Główne 

Kwatery oraz mieściła się Komisja Dostaw Harcerskich i redakcja „Harcerza”.693  

W 1925r. CKDH, zbyt optymistycznie szacując swoje dochody, zdecydowało się 

na wynajęcie nowego, znacznie większego lokalu. Decyzja ta okazała się o tyle trafiona, 

że w lokalu tym znalazła swoje miejsce Związkowa Świetlica Harcerska, w której skupiało 

się niemal całe harcerstwo warszawskie. Miały tam też miejsce na biura i zebrania: Główne 

Kwatery, Naczelnictwo, Harcerze Starsi, ZO Warszawskiego, KPH i inni.694 

W 1932r. Biura NZHP oraz GKH-k i GKH-y zostały ponownie przeniesione, tym razem 

z ul. Zielnej na ul. Myśliwiecką.695 

W celu usamodzielnienia się władz centralnych, przez kilka lat czynione były starania 

o budowę domu harcerskiego w Warszawie.696  

Pomysł wybudowania nowego Domu Harcerstwa w Warszawie (zwanego też Związkową 

Stanicą Harcerską w Warszawie) poparł Zjazd Walny w Lublinie w 1924r.697  

W listopadzie 1926r. powstała Komisja Budowy Stanicy Związkowej przy NRH, która 

łączyła siły Zarządu Oddziału Warszawskiego i Naczelnictwa ZHP. Komisja rozpoczęła 

starania o teren i planowała budowę bazy lokalowej na terenie Warszawy.698 W ponad rok 

później – w 1928r. – Komitet Budowy Stanicy pozyskał odpowiedni teren na budowę.699 

KPH przy Zarządzie Okręgu Warszawskiego w 1934r. również poparło starania 

o wybudowanie Dom Harcerstwa w Warszawie. Dla uczczenia zasług nieżyjącej 

już Prezydentowej, KPH zdecydowało się nadać temu gmachowi imię Michaliny 

Mościckiej.700 

W latach 1934-1935 podejmowano różnorodne akcje ogólnopolskie w celu pozyskania 

niezbędnych funduszy na budowę Domu Harcerstwa. W komunikacie L.1 z 15 grudnia 1934r. 

w sprawie budowy Domu Harcerstwa w Warszawie, władze naczelne poleciły wyznaczyć 

w komendach chorągwi instruktorów odpowiedzialnych za regionalne wsparcie wszelkich 

                                                 
692 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.10. 
693 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.103. 
694 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.23. 
695 „Harcmistrz”, październik 1932, nr 8, s.81. 
696 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.9. 
697 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.175.  

Od 1917r. siedziba obu GK oraz KDH i red. „Harcerza” 
698 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.4. 
699 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.1. 
700 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.51. 
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działań i akcji pozyskiwania środków na Dom Harcerstwa w Warszawie.701 W praktyce 

oznaczało to, że akcja budowy Domu przestała być już tylko sprawą stolicy, ale też włączyły 

się w nią solidarnie pozostałe chorągwie ZHP. 

W lutym 1935r. Komitet Budowy Domu Harcerstwa im. Prezydentowej Michaliny 

Mościckiej ogłosił konkurs, którego celem było „przez zdrową rywalizację jednostek 

organizacyjnych harcerskich zebrać jak największą sumę pieniędzy za pośrednictwem 

harcerstwa na rzecz Budowy Domu.702 

W konkursie były przewidziane następujące narody główne: 

1. „namiot kanadyjski 3 palowy lub jego równowartość, 

2. opłata za 10 harcerek-harcerzy na Zlocie Narodowym, 

3. opłata za 5 harcerek lub harcerzy na Zlocie Narodowym”. 703 

W każdej chorągwi nagrodami pocieszenia było „5% sumy zebranej przez drużyny chorągwi 

dla drużyny zrzeszenia lub gromady, która wypełni wszystkie stawiane wymagania i zbierze 

największą ilość pieniędzy spośród drużyn chorągwi, i o ile nie uzyska jednej z nagród 

głównych”.704 

Bardzo interesującą i zarazem skuteczną metodą pozyskania od instruktorów 

harcerskich środków na budowę Domu Harcerstwa w Warszawie były tzw. „łańcuchy 

prasowe”. Łańcuch prasowy polegał na tym, że w „Wiadomościach Urzędowych” była 

zamieszczona informacja, że dana osoba z grona instruktorów (bądź instruktorek) 

rozpoczynała akcję, wpłacając określoną sumę na rzecz budowy Domu Harcerstwa 

i jednocześnie wzywała z imienia i nazwiska kolejne znane jej osoby do takiego samego 

kroku.  

W praktyce taka notka wyglądała następująco: „10 zł na budowę Domu Harcerstwa złożył 

hm. Józef Sosnowski – Dyrektor Biura Naczelnictwa, wzywając do złożenia analogicznej 

ofiary insp. hm. Wierzbiańskiego M., hm. Piskorskiego T. i hm. Ludwiga Wł.”705 

Z takiego publicznego „wezwania” trudno się było instruktorom nie wywiązać – działał 

tu zarówno przykład osobisty osoby „wzywającej”, jak i chęć honorowego wywiązania się 

przed opinią publiczną osoby „wezwanej”. Skutkowało to nieraz dość długimi notkami 

w prasie harcerskiej o podobnej formule. Mimo, że formuła tej akcji nie dawała możliwości 

rozwinięcia masowej akcji, to jednak uaktywniła instruktorów z różnych szczebli struktury 

                                                 
701 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1935, nr 1, s.4. 
702 Tamże, s.5. 
703 „Tamże. 
704 Tamże. 
705 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1935, nr 2, s.13. 



 769

Związku i angażowała ich w akcję budowy Domu Harcerstwa w Warszawie – a o to przede 

wszystkim chodziło. 

Zgodnie ze sprawozdaniem NRH prace budowlane rozpoczęły się w 1936r.706 

Ale W. Błażejewski podaje też inną datę rozpoczęcia prac – 16 maja 1935r. – i bardziej 

precyzyjnie opisuje okres pierwszych prac budowlanych: „dokładnie po roku od rozpoczęcia 

budowy dom stał już pod dachem i w maju 1936r. został poświęcony przez 

wiceprzewodniczącego ZHP, ks. J. Mauersbergera podczas Zjazdu Walnego Okręgu 

Warszawskiego, obradującego w nie ukończonym jeszcze obiekcie”.707 

Całość robót budowlanych preliminowano na 375 000 zł (bez robót wstępnych 

i kierownictwa oraz bez wykonanej dodatkowo piwnicy dla Gospody Harcerskiej 

i powiększenia kotłowni). Koszty w rzeczywistości wyniosły, wraz z dodatkową piwnicą 

i powiększeniem kotłowni, 363 456,71 zł708 – nie tylko więc nie przekroczono zakładanego 

budżetu, ale i zaoszczędzono znaczną kwotę.709 Ogólna kubatura dwupiętrowego Domu 

Harcerstwa wynosiła 8 210 m2.710 Koszt budowy 1 m2 wyniósł 44,27 zł. 

Dom Harcerstwa w Warszawie był, jak na polskie realia, znaczną inwestycją i solidną bazą 

lokalową dla ZHP – i to nie tylko tego, zlokalizowanego w Warszawie. Przy czym polskie 

harcerstwo nie było jedyną organizacją skautową, która inwestowała w budowę harcerskich 

nieruchomości. Nieliczne wówczas, większe niż ZHP organizacje skautowe w innych krajach, 

również organizowały zaplecze lokalowe dla swoich działań – czasami nawet na znacznie 

większą skalę niż Dom Harcerstwa w Warszawie. Już w listopadzie 1930r. „Harcmistrz” 

informował, że „amerykańscy skauci są już szczęśliwymi posiadaczami własnej stanicy. Dom 

ma 28 pięter (sic!) i stoi w najładniejszej dzielnicy Nowego Yorku przy Park Avenue”.711 

Budowa Domu Harcerstwa im. M. Mościckiej w Warszawie była finansowana w dużej 

części z dotacji państwowych z Funduszu Pracy. W 1938r. zawarto umowę, pomiędzy 

Komitetem Budowy Domu Harcerstwa a wicedyrektorem Funduszu Pracy, na przeznaczenie 

25 000zł dotacji z Funduszu na wykonanie robót budowlanych.712  

                                                 
706 Wcześniej Naczelnictwo i obie Główne Kwatery mieściły się, jak podaje W. Błażejewski, „w wynajętych 

dwóch ciasnych pokoikach przy Alejach Ujazdowskich 37”. Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., 
dz. cyt., s.293. 

707 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.322. 
708 W. Błażejewski twierdzi, że całość kosztów budowy zamknęła się kwotą 420 554,53 złotych. Jednak koszt 

jednego metra kwadratowego wylicza z kwoty podanej w sprawozdaniu NRH. Możliwe jest, że kwota 
420 tys. zł jest kosztem budowy oraz późniejszego, pełnego wyposażenia obiektu. Por. W. Błażejewski, 
Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.322. 

709 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.52. 
710 Tamże. 
711 „Harcmistrz”, listopad 1930, nr 11, s.131. 
712 AAN, AZHP, Umowa dotacyjna nr 1/36-37, sygn. 819. 
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W 1936r. Państwowy Urząd WFiPW, jeszcze przed ukończeniem budowy, wymówił 

ZHP bezpłatny lokal z dniem 1 października 1936r., z którego wówczas korzystały władze 

naczelne.713 

Dom Harcerstwa został całkowicie ukończony w 1938r.714 Już w czerwcu 1937r. 

nastąpiły przenosiny obu wydziałów zagranicznych do nowej siedziby. Pracownicy 

wydziałów otrzymali obszerne i wygodne pomieszczenia. Zorganizowane zostało wspólne 

biuro z dwoma maszynistkami i niezbędnymi urządzeniami biurowymi.715 1 października 

1938r. wprowadzili się do ukończonego Domu Harcerstwa pozostali użytkownicy.  

W lokalu przy ul. Łazienkowskiej umieszczono nie tylko biura ZHP, ale też – 

jak podaje J. Kamińska – Centralne Archiwum, Centralną Bibliotekę, Harcerski Warsztat 

Wyrobów Brezentowych, Biuro Wydawnictwa „Na Tropie”, Referat Filmowy Naczelnictwa, 

Biuro Pośrednictwa Pracy, Gospodę Harcerską, Poradnię Instruktorską.716 Zmieściła się tam 

także Komenda Chorągwi Harcerzy, jednak Główne Kwatery nadal musiały wynajmować 

lokale. Główna Kwatera Harcerzy pozostała w lokalu przy ulicy Piusa XI nr 15.717 

Pierwszym zarządcą Domu Harcerstwa został Wojciech Kołaczek.718 Dom Harcerski 

podlegał najpierw Wydziałowi Gospodarczemu, później – od 1938 roku – uzyskał 

samodzielność.  

W połowie lipca 1938r. uruchomiono w Domu Harcerstwa schronisko dla harcerek 

i harcerzy. W czasie od 15 VII do 31 XII 1938r. w schronisku udzielono 1 431 noclegów.719  

Z sal konferencyjnych korzystały także inne organizacje (Polski Biały Krzyż, ZSS 

„Społem”, Polskie Radio, „Spółdzielnia Turystyczna Wypoczynkowa – „Gromada”.)720  

4.8. Inne ośrodki pracy harcerskiej 

Istebna 

W 1933r. powierzono opiece harcerstwa wielką szkołę powszechną w Istebnej 

na Śląsku, jako „teren eksperymentalny dla wychowawczych metod harcerskich”.721 

Powstanie tam harcerskiego prewentorium zostało poprzedzone licznymi przygotowaniami: 

 dwudniowymi studiami nad pracą sanatorium w Górce pod Buskiem, 
                                                 

713 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.37. 
714 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.30. 
715 M. Skorupska-Daszkiewicz, Drużyny polskie..., dz. cyt., s.261. 
716 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.108-109. 
717 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.322. 
718 Tamże. 
719 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, Dz. cyt., s.30. 
720 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.30. 
721 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.4. 
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 wysłaniem listów z pytaniami do ponad dwudziestu sanatoriów i prewentoriów 

zagranicznych, 

 udziałem trzech instruktorek w pracach komisji zwiedzającej sanatoria i prewentoria 

we Francji, Szwajcarii i Austrii, 

 założeniem na Buczu „klasy zdrowia” dla dzieci zagrożonych w celu zdobycia 

doświadczeń i przygotowania do pracy w Istebnej.722 

W 1936r. zmieniono decyzję dotyczącą charakteru zakładu w Istebnej. Miał uzyskać 

on status sanatorium, a więc jego prowadzenie musiano powierzyć wykwalifikowanemu 

personelowi medycznemu.723 Ostatecznie zakład w Istebnej został zorganizowany 

jako sanatorium dla dzieci chorych na gruźlicę”.724 

Porąbka 

W roku 1939 zorganizowany został przez Szkołę Instruktorską na Buczu jeszcze jeden 

zakład dla dzieci z obsadą harcerską. Mieścił się w Porąbce, w województwie krakowskim 

i przewidziany był na 150 miejsc. Kierowniczką była hm. Zofia Kottik z Krakowa, lekarzem 

hm. dr Irena Jędrzejewska z Warszawy. Zakład pracował 2 miesiące, w lipcu i sierpniu. 

Wojna przerwała jego istnienie.725 

Ośrodek Zdrowia i Opieki Społecznej w Warszawie 

W 1937r., jak pisze J. Kamińska, w Warszawie „tytułem próby utworzono  Ośrodek 

Zdrowia i Opieki Społecznej na Ochocie, gdzie działali prawnicy, medyczki i oświatowcy 

przy Harcerskiej Poradni Młodzieżowej, finansowanej przez Magistrat m. Warszawy. 

Ośrodek prowadzony przez A.  Grodecką,  później  M.  Dobrzyńską  działał w dwóch 

kierunkach: opieki indywidualnej nad młodzieżą i oddziaływania na młodzież przez 

organizowanie zespołów, kursów, pracowni, dożywiania itp.”.726 

Działalność Ośrodka, jak pisze J. Kamińska, była bardzo rozbudowana — „Zorganizowano 

też kilka poradni: przeciwgruźliczą, przeciwjagliczą, dla ciężarnych, dla niemowląt, 

przeciwweneryczną. Lekarze (starsi harcerze) w razie konieczności kierowali chorych 

do klinik, szpitali itp. Pielęgniarki pilnowały wskazań lekarzy. Ośrodek dawał zapomogi, 

organizował konkursy czystości itp. Do Ośrodka zgłosił się zastęp medyczek, który objął 

obserwacjami 200 mieszkań we współpracy z opiekunkami społecznymi. Zespół prawników 

                                                 
722 A. Zawadzka, Szkoła..., dz. cyt., s.53. 
723 Tamże, s.54. 
724 A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.185. 
725 Tamże, s.187. 
726 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.107. 
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załatwiał porady prawne, np. w sprawie wstrzymania eksmisji z mieszkania, renty starczej, 

zaopatrzenia emerytalnego, uzyskania alimentów itp.”.727 

Harcerskie schroniska górskie na Kostrzycy i Głodówce 

Inicjatywie budowy schronisk górskich przewodziło Towarzystwo Budowy Schronisk 

Harcerskich, które powstało w październiku 1932r.728 Pierwsze schronisko zostało zbudowane 

w latach 1934-1935 na Kostrzycy koło Worochoty na Huculszczyźnie, drugie 

na Głodówce.729  

Schronisko na Kostrzycy było pierwszym w Polsce schroniskiem górskim 

stylizowanym na kształt huculskiej grażdy, wg projektu architekta Jerzego Żakowskiego.730 

Schronisko było nowocześnie urządzone. Posiadało: telefon, własne pośrednictwo pocztowe, 

oświetlenie elektryczne, kanalizację, prysznice z gorącą wodą. 

Do schroniska docieralo się w sposób następujący: z Worochoty kolejką leśną, od tartaku 

do gajówki Kukul (Oziryny), skąd podejście do schroniska zajmowało jedną godzinę.731 

Docelowo schronisko na Kostrzycy miało stać się Centrum Harcerskiego Wyszkolenia 

Narciarskiego.732 

W 1934r. schronisko na Głodówce (powiat Nowy Targ) figuruje już w spisie 

nieruchomości ZHP jako dar Towarzystwa Przyjaciół Akademii Sztuk Pięknych. Drewniane 

schronisko w stylu regionalnym zostało wybudowane przez Towarzystwo na początku lat 

trzydziestych jako schronisko im. Karola Stryjeńskiego. Akademia zastrzegła sobie przy 

przekazaniu schroniska, 2 000-3 000 osobodni w ciągu roku dla studentów ASP. Schronisko 

posiadało 40 łóżek, a w razie konieczności mogło pomieścić na nocleg nawet 90 osób.733 

W 1937r. w „Wiadomościach Urzędowych” placówka na Głodówce reklamowała się 

następująco: „Schronisko ZHP, dom im. Karola Stryjeńskiego na Głodówce, jest najwyżej 

położoną placówką harcerstwa w Polsce. Leży na wysokości 1 148 m. n.p.m., w połowie 

drogi z Zakopanego do Morskiego Oka. Koszta całkowitego utrzymania, tj. wyżywienie 

cztery razy dziennie, mieszkanie z pościelą, światło, opał i obsługa wynosi: dla kursów 

                                                 
727 Tamże, s.107-108. 
728 E. Sikorski, dz. cyt., s.68. 
729 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.153. 
730 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.295. 
731 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1938, nr 6, s.113. 
732 E. Sikorski, dz. cyt., s.68. 
733 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.145 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.103  

oraz M. I. Mileska, dz. cyt., s.204. 
Według W. Błażejewskiego miejsc noclegowych było ok. 100.  
Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282. 
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harcerskich w lecie 2,30 zł, w zimie 2,50 zł; dla pojedynczych osób w lecie 3,30 zł, w zimie 

3,80 zł.734 

Schronisko na Głodówce, zbudowane w całości z drewna, spłonęło w lutym 1938r. 

Schronisko było ubezpieczone w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych 

na sumę 70 900 zł, z czego tytułem odszkodowania uzyskano 48 435 zł i przeznaczono 

je w całości na remont schroniska. Przyczyną pożaru miała być wadliwa konstrukcja 

przewodów kominowych.735 

Schronisko na Głodówce zostało odbudowane po pożarze, już jako obiekt murowany, 

dzięki znacznym pożyczkom i dotacjom, między innymi, pożyczce zaciągniętej 

w Powszechnym Zakładzie Ubezpieczeń Wzajemnych. Powstał również Społeczny Komitet 

Odbudowy Schroniska pod patronatem żeńskiej chorągwi ZHP w Krakowie. NZHP 

przekazało w sumie na koszty remontu kwotę 60 144,31 zł.736 

Pałac w Łącku 

Wiosną 1920r. Naczelnictwo ZHP pozyskało dla celów harcerstwa pałac znajdujący się 

w Łącku, w powiecie Gostyńskim (ok. 10 km od Płocka). Pałac znajdował się na brzegu 

jeziora, przylegał do lasów państwowych, obok znajdował się sad, który był jeszcze wcześniej 

dzierżawiony przez Naczelnictwo, które także zatrudniało wtedy ogrodnika.737 

Funka 

W 1935r. nad jeziorem Charzykowskim, w Funce w województwie pomorskim powstał 

Ośrodek Wychowania Fizycznego. Wybudowano tam dom jednopiętrowy na wysokim 

podmurowaniu, przystań i pływalnię.738 Ośrodek ten był centrum szkoleń Organizacji 

Harcerek na wodach śródlądowych..739 

Jastarnia 

W Jastarnii był pierwotnie zlokalizowany Harcerski Ośrodek Morski, zanim został 

przeniesiony (razem z hangarem) do portu jachtowego w Gdyni, gdzie ZHP pozyskało teren 

na budowę swojej nowej bazy.740 W samym ośrodku morskim w Jastarnii oraz w Gdyni, 

w czasie lata 1934r. wyszkoliło się 400 harcerzy. Poza ośrodkiem morskim istniało jeszcze 

                                                 
734 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1937, nr 10, s.162. 
735 M. I. Mileska, dz. cyt., s.204 
736 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.38. 
737 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.28. 
738 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.292. 
739 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.76. 
740 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.133. 
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16 harcerskich ośrodków śródlądowych.741 Po wydaniu zakazu zabraniającego harcerkom 

odbywania przeszkolenia w ośrodku męskim, stworzyły one własny ośrodek morski na Helu 

pod dowództwem pierwszego kapitana-kobiety Jadwigi Wolfowej. Znacznie ułatwiło 

im to  pracę szkoleniową.742  

Jezioro Narocz 

W 1934r. ZHP posiadało już działkę – 10 h lasu w Niesłuczy nad jeziorem Narocz, 

odległą ok. 500 m od jeziora. Teren został zakupiony z daru Przewodniczącego ZHP – 

M. Grażyńskiego.743 Już w lipcu 1935 r. Wydziałowi Żeglarskiemu Głównej Kwatery 

Harcerzy przekazano Harcerski Ośrodek Żeglarski, wybudowany przez Wileński Zarząd 

Oddziału ZHP kosztem 37 000 zł. Teren ośrodka obejmował 3 ha lasu oraz pokaźny budynek 

dla 80 osób. 744 

W 1938r. Dział Śródlądowy GKH-y pracował nad zorganizowaniem Centralnego 

Ośrodka Żeglarstwa Śródlądowego (COŻŚ) nad jez. Narocz. W lipcu odbył się w Ośrodku 

pierwszy obóz szkoleniowy.745 Ośrodek był wspólny dla obu Organizacji (Harcerek 

i Harcerzy).746  

Szkoleniowe ośrodki szybowcowe 

Stosunkowo najmniej informacji w sprawozdaniach NRH pojawiało się o harcerskich 

ośrodkach szybowcowych. W. Błażejewski informuje o funkcjonowaniu w 1932r. dwóch 

ośrodków szybowcowych. Były to: 

 harcerski ośrodek szybowcowy w Goleszowie na Śląsku,747 

 harcerski ośrodek szybowcowy w Miłosnej pod Warszawą.748 

„W niedalekiej przyszłości — dodaje W. Błażejewski — miała być uruchomiona wielka, 

harcerska szkoła szybowcowa”.749 

                                                 
741 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.266-267. 
742 Tamże. 
743 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.146. 
744 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.12 oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.292. 
745 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.144. 
746 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.106. 
747 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.284. 
748 Tamże. 
749 Tamże. 



 Relacje zewnętrzne  

1. Harcerstwo a społeczeństwo 

W pierwszych latach skautingu na ziemiach polskich, społeczeństwo często odnosiło się 

do niego niezbyt przychylnie. Zwłaszcza w stosunku do skautingu żeńskiego. W Warszawie – 

pisze W. Błażejewski – „niechęć tę w dużej mierze szerzył pewien odłam prasy warszawskiej, 

dziwnie źle usposobiony do organizacji skautowej. [...] zdaniem jego, wnosiła rozprężenie, 

rozluźniała dyscyplinę wychowawczą, naruszała autorytet rodzicielski i szkolny. Akcja 

ta spotkała się z silną reakcją władz skautowych, a co ważniejsze samej młodzieży”.1 

Niechęć społeczeństwa wzbudzały również tzw. „dzikie drużyny”, czyli grupy 

młodzieży naśladujące działalność drużyn harcerskich, jednak nie działające w porozumieniu 

i pod nadzorem komend ZHP, choć niekiedy „dzikie drużyny” istniały na skutek sprzeciwu 

dyrekcji szkół i samych rodziców, którzy nie godzili się na zgłoszenie ich do „prawdziwego 

skautingu”.2 Według W. Błażejewskiego — „subtelności tych jednak nie chciała odróżnić, ani 

prasa, ani też inspirowane przez nią koła czytelników, kładąc wszelkie dostrzeżone 

niedomagania, czy przekroczenia zasad skautowych, na karb oficjalnej organizacji”. Jeszcze 

innym powodem społecznej niechęci, były niekiedy wyraźnie manifestowane, pro-

niepodległościowe postawy członków drużyn harcerskich.3 Jak zauważa także R. Kupper, 

niektórzy rodzice obawiali się, że należenie do harcerstwa i udział w organizowanych 

przez nie zajęciach wojskowych, wpłynie na pobór ich dzieci do wojska.4 

O trudnych relacjach pisał również na początku lat trzydziestych S. Seweryn — 

„Rodzice [...] zadań ruchu harcerskiego nie rozumieją i zrozumieć nie chcą, samą zaś pracę 

harcerską uważają często za zabawę niepożyteczną, a wiele czasu kosztującą; jego pracami 

nie interesują się, wciąganie ich do Koła Przyjaciół połączone jest z dużymi trudnościami, 

a potem ściąganie składek nie jest wcale łatwiejsze”.5 I dalej: „Gdy więc w szkole nie cieszy 

się ta organizacja, ani wśród kolegów, ani wśród nauczycieli – zaznaczam, że nie mówię 
                                                 

1 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.97. 
2 M. Bonkowicz-Sittauer, Autobiografia [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu...,  

Tom I – Część II, dz. cyt., s.153. 
3 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.96. 
4 R. Kupper, dz. cyt., s.120. Te obawy nie dotyczyły wyłącznie rodziców polskich dzieci. H. Bouchet podaje 

przykład z Francji, gdzie poproszono jedną z matek o zezwolenie na wstąpienia syna do skautingu, a która 
zapytała „Ale czy oni nie pójdą na pierwszy ogień w przyszłej wojnie?”. Zob. H. Bouchet, dz. cyt., s.228. 
W amerykańskiej organizacji skautowej (Boy Scouts of America) w okresie międzywojennym istniał, 
zapewne z tego też powodu, nawet oficjalny zakaz, który zabraniał nosić mundur skautowy podczas 
polowania lub musztry z bronią. Zob. Matching Mountains..., dz. cyt., s.69. 

5 S. Seweryn, dz. cyt., s.221. 
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o ogóle – prawdziwym uznaniem, to trudno wymagać, aby było inaczej wśród rodziców. 

Są wprawdzie Koła Przyjaciół Harcerzy, ale działalność ich, o ile jest jaka, ogranicza się 

jedynie do zbierania funduszów na obozy letnie. Większego zainteresowania się ideologią 

i pracami harcerskimi nie widać. Nie spotkałem się nigdzie z tym, by zarówno społeczeństwo, 

jak i Koła Przyjaciół, czy wreszcie dom rodzicielski, w jakiś wyraźny sposób nie tylko 

dopomagali, ale i współpracowali nad urobieniem harcerza. Rozumie się – nie mówię tutaj 

o wyjątkach, które wszędzie się trafiają, ale które nie mogą decydować o ogóle”.6 

Na jeszcze inne, niepożądane w relacjach zewnętrznych ZHP zjawisko, zwracał uwagę 

konsul generalny w Bytomiu, Leon Malhomme, który „widział w harcerstwie szansę 

rozszerzenia oddziaływania na młodzież”. Zauważał jednak, że  niekiedy do harcerzy 

odnoszono się niechętnie – „rzekomo z tego tytułu, że harcerze zaczynają wytwarzać pewną 

kastę, uważającą się za elitę innych towarzystw”.7 

Relacje ZHP ze społeczeństwem nie należały więc, w pierwszych latach, do łatwych, 

a i w późniejszym okresie ZHP musiało nieustannie nad nimi pracować. Jednak zrozumienie 

przez Związek, że kształtowanie wizerunku ruchu i organizacji oraz budowanie dobrych 

relacji jest nieustannym procesem, a nie czymś zastanym i niezmiennym, powodowało, 

że ciągłe starania ZHP przynosiły zamierzony skutek. Biorąc pod uwagę coraz liczniejsze 

dowody przychylności społeczeństwa w latach trzydziestych, można stwierdzić, że status 

Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności nadany ZHP, nie był tylko formalnym określeniem 

prawniczym, ale też w taki właśnie sposób większość społeczeństwa postrzegała Związek 

Harcerstwa Polskiego.8 Potwierdzałoby to, między innymi, duże zaangażowanie w ruch 

przyjaciół harcerstwa znanych postaci z życia publicznego, czego przykładem może być 

pełnienie funkcji Przewodniczącego Zarządu Okręgu Wileńskiego przez ks. biskupa 

Bandurskiego – inicjatora budowy w Wilnie Stanicy Harcerskiej, a po jego śmierci – 

gen. Lucjana Żeligowskiego.9 

Wydaje się, że jednym z najważniejszych powodów poszerzania przez ZHP społecznej 

akceptacji i sympatii, była duża wyrazistość Związku jako organizacji wychowawczej o ściśle 

określonych celach i wartościach. Ta wyrazistość przejawiała się w różnych akcjach 

i oficjalnych stanowiskach ZHP, podejmowanych w odpowiedzi na bieżące problemy 
                                                 

6 Tamże, s.227. 
7 [podaję za:] M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.133. 
8 Innymi Stowarzyszeniami Wyższej Użyteczności, oprócz ZHP były w latach 1936-1937: Polski Czerwony 

Krzyż, Polski Biały Krzyż, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, Towarzystwo Budowy Szkół 
Powszechnych, Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akademickiej, Związek Straży Pożarnej. Zob. Mały 
Rocznik Statystyczny 1938, dz. cyt., s.341. 

9 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.286. 
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społeczne. Dobrym – choć dość skrajnym – przykładem, na próbę takiego właśnie 

zaangażowania się w problemy społeczno-wychowawcze, jest tekst stanowiska wyrażającego 

ostry protest przeciwko nieakceptowanym przez wnioskodawców zjawiskom 

w społeczeństwie i w samym harcerstwie. Stanowisko to znalazło się w 1927r. 

w propozycjach uchwał Zjazdu Walnego i brzmiało następująco: „Walny Zjazd uchwala 

rozpocząć walkę z demoralizacją wśród młodzieży. Harcerstwo powinno głośnio i wyraźnie 

stanąć z punktu widzenia 10 prawa do bojkotu przedstawień teatralnych, kinowych, 

rozszerzających demoralizację, przez niechodzenie na przedstawienie tego rodzaju 

i pilnowania, by odciągać kolegów od tychże przedstawień, do walki z książką i gazetą 

pornograficzną, przez upominanie wypożyczających lub nawet oddawanie niepoprawnych 

w ręce starszych, do walki z nierządem przez wskazywanie przez typy rycerskie, jakimi 

muszą być harcerze, umiejący bronić honoru niewiasty”.10 

ZHP angażowało się też w sposób wyraźny w różne ogólnospołeczne akcje, czego 

przykładem może być przyłączenie się III Zjazdu Walnego do protestu organizacji i instytucji 

przeciwko zniesieniu lub ograniczeniu Ustawy Przeciwalkoholowej.11 W 1930r. ogłoszono 

w „Harcmistrzu” „konkurs propagandy cukru”, w którym nagrody miały wartość od 500 

do 4 000 zł.12 W 1932r. XII Zjazd Walny opowiedział się w uchwale za „religijnym 

charakterem małżeństwa, zgodnym z nauką Kościoła”, a przeciwko projektowi nowego prawa 

małżeńskiego opracowanego przez Komisję Kodyfikacyjną.13 W 1933r. Naczelnictwo ZHP 

włączyło się także w prace przygotowawcze do Międzynarodowego Kongresu Wychowania 

Moralnego, który miał odbyć się w Polsce.14 

Bliskie kontakty harcerstwa z kresowymi społecznościami lokalnymi były natomiast 

bardzo często wynikiem planowej akcji obozowej. Obozy harcerskie na Huculszczyźnie 

stanowiły dobry przykład takich relacji, które w efekcie pomogły zbudować na tych terenach 

bardzo dobry wizerunek, nie tylko harcerstwa, ale i Polski. Jak twierdzi M. Kała — „akcja 

na Huculszczyźnie stanowiła element realizowanego przez wojsko programu »obrony 

polskości Kresów Wschodnich«. Prace na Huculszczyźnie do programu działań harcerskich 

zostały wprowadzone z inicjatywy Lwowskiej Chorągwi Harcerzy. Nie wydaje się jednak, 

żeby można było wykluczyć wpływ czynników wojskowych”.15 „Harcerska akcja 

                                                 
10 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.37. 
11 AAN, AZHP, Wnioski nagłe na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.29. 
12 „Harcmistrz”, czerwiec 1930, nr 6, s.68. 
13 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.217. 
14 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.6. 
15 M. Kała, dz. cyt., s.34. 
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na Huculszczyźnie — pisze dalej M. Kała — będąc elementem akcji prowadzonej przez 

wojsko, korzystała z wsparcia między innymi administracji państwowej, Zarządu Głównego 

PCK, czy Komendy Straży Granicznej. Poza tym, współpracowano z Towarzystwem 

Przyjaciół Huculszczyzny, którego prezesem był gen. T. Kasprzycki. Akcja zapoczątkowana 

w 1933 w kolejnych latach nabierała rozmachu i planowości. Pierwotnie prowadził 

ją Wydział Obozów GKH-y. Później jednak utworzono odrębną komórkę organizacyjną – 

Inspektorat Rejonów Górskich GKH-y, który pilotował całokształt działań na obszarze Karpat 

Wschodnich”.16 

Inspektorat szczególnie interesował się „przemysłem ludowym” — „Chodzi tu o wyrwanie 

przemysłu z rąk wyzyskiwaczy i organizację racjonalnego zbytu wyrobów za pośrednictwem 

komisji dostaw, wystaw i sklepów, a przez to zwiększanie zarobków ludności. Organizuje się 

również warsztaty własne, tymczasem eksperymentalne”.17 Podczas obozów harcerskich 

niekiedy organizowano również we wsiach kursy gotowania, suszenia ziół, jagód i grzybów.18 

Istotny tu był fakt, że choć wojsko i władze państwowe mogły traktować harcerstwo 

bardzo instrumentalnie, to jednak sami harcerze rozwijali tę akcję z nieco innych pobudek, 

zjednując sobie co najmniej akceptację tamtejszych mieszkańców — „w oparciu o zachowane 

opisy prac harcerskich, kontaktów z organizacjami społecznymi i administracją, nie można 

stwierdzić, iż wzbudzały one konflikty, czy niechęci Hucułów”. Jak słusznie dodaje M. Kała 

— „nie wydaje się też, by biorący w nich udział harcerze postrzegali je w wymiarze 

politycznym”.19 W 1936r. można już było zauważyć „wyraźną tendencję do organizowania 

obozów w chorągwiach na własnym terenie, ze względu na finanse (tania podróż) 

jak i na cele społeczne – zbliżenie poprzez obozy do miejscowego społeczeństwa, 

zorientowanie się w stosunkach gospodarczych i warunkach życia danej okolicy”.20 

Zwłaszcza chorągwie kresowe, co było dość naturalne, angażowały się w pracę na rzecz 

ludności kresowej. W 1936r. Chorągiew Lwowska podjęła zorganizowaną pracę społeczną na 

kresach wschodnich. Każdy z obozów tej chorągwi, w zależności od potrzeb okolicy, 

organizował: 

 obozową poradnię dla chorych, 

 opiekę nad dziećmi wiejskimi, 

 kursy robót ręcznych i szycia dla dziewcząt wiejskich, 

                                                 
16 Tamże, s.34-35. 
17 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.78. 
18 M. I. Mileska, dz. cyt., s.249. 
19 M. Kała, dz. cyt., s.35. 
20 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.79. 
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 czytelnię dla gospodyń, 

 chóry, 

 przedstawienia, ogniska, zabawy ludowe. 

Dodatkowo organizowano też w trakcie obozów innych chorągwi: wykłady o higienie 

i kursy dla analfabetów.21 

Pieniądze z imprez dochodowych, urządzanych przez obozy, przeznaczano na miejscowe 

domy ludowe.22 W 1938r. służba społeczności lokalnej znajdowała się w programie obozu 

każdego hufca Lwowskiej Chorągwi Harcerek. Obejmowała ona, przede wszystkim 

miejscowe dzieci, dla których obozy harcerskie były dużą atrakcją. Natomiast „drugim 

elementem zbliżającym wieś do obozów, to należycie wyposażone apteczki polowe i sprawne 

harcerki samarytanki, umiejące udzielić porady, opatrzyć ranę, podsunąć wskazówki 

higieniczne”.23 A. Zawadzka stwierdza również, że „obozy harcerek nie miały większych 

trudności z ludnością ukraińską, szczególnie tam, gdzie harcerski umiały udzielać potrzebnej 

pomocy”.24 Także w innych chorągwiach w ramach obozów harcerskich prowadzone były 

liczne działania na rzecz społeczności lokalnych – np. w Chorągwi Wołyńskiej sanitariusze 

udzielali pomocy medycznej, niekiedy w bardzo zaawansowanych przypadkach – kołtunów, 

gangreny, ran ciętych lub złamań.25 Na obozie drużyny wileńskiej nad jez. Narocz w 1932r., 

w obozowym punkcie sanitarno-opatrunkowym zanotowano 147 przypadków udzielenia 

pomocy osobom spoza obozu.26 

ZHP żywo starało się więc reagować na potrzeby i problemy społeczne. Oczywiście 

robiło to w sposób jaki uznawało za właściwy i przystający do roli organizacji 

wychowawczej, jednak było obecne wszędzie tam gdzie chodziło o rozwiązanie najbardziej 

palących problemów kraju; dostarczało chociażby dobrego materiału dla różnego rodzaju 

kadr; wojska, szkolnictwa, administracji, wpajało młodym ludziom potrzebę walki z biedą 

i bezrobociem, wspierało rozwój przedsiębiorczości i potrzebę nauki, wzmacniało więzi 

z nowoutworzonym Państwem Polskim itd. Nie jest więc dziwne, że z czasem coraz więcej 

barier w relacjach na linii ZHP – społeczeństwo, udało się harcerstwu pokonywać. 

Tym bardziej nie jest to zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę podejście harcerstwa 

do bieżących problemów społecznych, które bardzo jasno wyrażone jest w gawędzie 

                                                 
21 B. Leonhard, dz. cyt., s.65. 
22 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.79. 
23 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.255. 
24 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.31. 
25 W. Goszczyński, dz. cyt., s.146. 
26 P. M. Puciata, Wędrownicy..., dz. cyt., s.35. 
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instruktorskiej z 1937r., zatytułowanej Harcerstwo a zagadnienia Polski współczesnej. 

Czytamy w niej: „[...] Chodzić mi tutaj będzie o uchwycenie stosunku harcerstwa 

do najbardziej zasadniczych problemów Polski współczesnej, tego stosunku, który chroniąc 

nas przed skostnieniem wewnętrznym, będzie wprowadzał w nasze szeregi ferment rzetelnych 

i twórczych dążeń, rozniecał wolę zdobywania coraz to nowych wartości, ustrzeże przed 

zasklepieniem się w kontemplacji wzniosłych zasad w ciasnym gronie wybrańców, utrzyma 

naszą młodość i płynącą z niej wiarę i entuzjazm. Pamiętajcie, że kto z dala stoi od żywych 

źródeł ziemi, ten szybko stanie się bezdusznym szkieletem, a przecież my z harcerstwa 

chcemy zrobić awangardę młodej, mocnej, sięgającej śmiało po swą wielką przyszłość 

Polski”.27 

2. Kreowanie wizerunku  

1.1. Prasa, fotografia i wystawy, radio, film 

Podstawowym medium kreowania wizerunku ZHP była prasa. Szybko doceniono 

również atrakcyjność fotografii harcerskiej oraz skuteczność wystaw harcerskich w promocji 

działań ZHP. W drugiej dekadzie dwudziestolecia międzywojennego zaczęły zyskiwać dużą 

popularność nowatorskie i atrakcyjne formy przekazu, jakimi były radio i krótkofalarstwo 

oraz taśma dźwiękowa. Harcerstwo zwykle nie pozostawało w tyle za rozwojem możliwości 

technicznych i wykorzystywało najnowsze zdobycze techniki do swoich celów, co pokazuje 

szybki rozwój harcerskich audycji radiowych i harcerskiej kinematografii.   

Za pierwsze profesjonalne narzędzie promocji polskiego harcerstwa za granicą, można 

uznać specjalnie w tym celu wydaną, na Zlocie w Birmingham w 1913r., broszurę w języku 

angielskim, która w pierwszej części przedstawiała rozwój ruchu skatowego na ziemiach 

polskich, w drugiej – „krótki opis polskiego kraju i narodu”.28 Opracowanie 

i rozpowszechnienie broszury zakończyło się sukcesem tych działań promocyjnych, o czym 

świadczyły setki listów od Anglików i jej ocena w oficjalnym miesięczniku The Boy Scouts’ 

Association Headquarters Gazette.29 Za jedno z pierwszych narzędzi promocji ruchu 

                                                 
27 AAN, AZHP, Harcerstwo a zagadnienia Polski współczesnej. Gawęda wygłoszona na kominku instruktorskim 

w Warszawie 20 stycznia 1937r., sygn. 907, s.180-181. 
28 A. Małkowski, Scouting in Poland oraz Dr E. Dubanowicz, Some Facts About Poland, The Polish Bureau, 

Granville House, Arundel Street, Strand W. C. [podaję za:] A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.181. 
29 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.181-182. 
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harcerskiego na ziemiach polskich można uznać natomiast specjalnie wydane pocztówki 

z tekstem Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego.30 

Podobne broszury były wykorzystywane także na późniejszych zlotach 

międzynarodowych – np. na Jamboree w 1929r. harcerze gdańscy przywieźli specjalnie na ten 

cel przygotowaną broszurę Poland and Danzig. A little souvenir from Polish Boy-Scouts 

in Danzig.31 Broszura zawierała teksty o wkładzie Polski w rozwój kultury europejskiej, 

walkę narodu o niepodległość oraz odbudowę państwa. Wiele miejsca poświęcono przeszłości 

gdańska i potrzebie dostępu Polski do morza. Rozdano wówczas 2 tysiące egzemplarzy 

tej broszury.32 

Harcerstwo a prasa i wydawnictwa własne 

W 1921r. GKM dostrzegała potrzebę promocji organizacji wśród rodziców 

i pedagogów. W tym celu poleciło opracować broszurki popularyzujące harcerstwo, 

skierowane właśnie do tych grup.33 Uznanie społeczeństwa zyskiwały też inicjatywy lokalne. 

Pismo harcerskie wydawane w 1924r. w Łucku, mimo „iż redagowane jest wyłącznie przez 

młodzież, zyskuje sobie coraz większą poczytność nawet i u starszego społeczeństwa”.34 

W latach dwudziestych kontakty ZHP z prasą były dość chaotyczne i nieuregulowane, 

co skutkowało wprawdzie zainteresowaniem prasy harcerstwem, ale nie takim, jakiego 

oczekiwały władze ZHP. Stąd też, w 1929r. na IX Zjeździe Walnym ZHP pojawił się 

wniosek, w którym polecano NRH wydanie otwartego apelu do prasy, aby:  

„1) zechciała zaprzestać omawiania spraw Harcerstwa pod kątem walk partyjnych, 

z którymi ZHP nie ma nic wspólnego; 

2) w razie potrzeby uzyskania wiadomości o Harcerstwie, wiadomości te czerpała 

od władz ZHP, a nie od przygodnych informatorów; 

3) umieszczała rzeczowe artykuły informujące społeczeństwo o apolitycznej, 

wychowawczej pracy harcerskiej i o dorobku Harcerstwa w ciągu jego istnienia. 

Artykuły takie winny władze ZHP dostarczać systematycznie prasie codziennej”.35 

W lutym 1935r., w związku z przygotowaniami do Zlotu w Spale, Naczelnik Harcerzy 

wydał rozkaz w sprawie służby prasowo-propagandowej w organizacji harcerzy. Powoływano 

                                                 
30 W. Goszczyński, dz. cyt., s.136. 
31 Polska i Gdańsk. Mała pamiątka od polskich skautów z Gdańska. 
32 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.38. 
33 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.18. 
34 „Harcmistrz”, luty 1924, nr 2, s.23. 
35 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.3. 
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nim harcerską sieć służącą dostarczaniu odpowiednich informacji do prasy. W każdej 

drużynie mieli się znaleźć stali informatorzy w celu pozyskiwania „szybkich, źródłowych 

wiadomości z aktualnego życia harcerskiego”. Wiadomości te przekazywane były 

do Referenta Prasowego hufca, następnie do Referenta Prasowego chorągwi. Na szczycie 

tej piramidy informacyjnej stał Dział Prasy i Propagandy Naczelnictwa ZHP, któremu 

podporządkowane były Referaty Prasowe Głównych Kwater. 

Komunikat prasowy Komendy Chorągwi mógł być wysyłany tylko do redakcji pism 

ukazujących się na terenie danej chorągwi oraz do Referatu Prasowego GK, przy czym 

pożądane było wysyłanie komunikatów prasowych łącznie z komunikatami komend chorągwi 

żeńskich. Starano się, by w pismach lokalnych powstawały stałe „działy harcerskie”, 

redagowane najlepiej przez samych referentów.  

Wszelkie komunikaty prasowe nie mogły być rozpowszechniane bez podpisu 

Komendanta Chorągwi. Zalecano też, by redakcje pism nie umieszczały żadnych wiadomości 

harcerskich poza oficjalnymi komunikatami.36 

W 1936r. została  nawiązana specjalna współpraca z dziennikiem „Polska Zbrojna”, 

który, przez Naczelniczkę i Naczelnika, został zalecony do wykorzystywania w działalności 

ZHP.37 W tym też roku Dział Zagraniczny wysłał do środowisk harcerskich za granicą, 

w sumie 942 egzemplarzy pism harcerskich, z dodatkiem Na Tropie Harcerstwa Polskiego 

Za Granicą.38 Referat Prasy Zagranicznej Działu Prasy i Propagandy wysyłał 

do zagranicznych pism skautowych artykuły o harcerstwie, zbierał informacje o prasie 

skautowej i interesujących artykułach.39  

W 1938r. artykuły o harcerstwie ukazywały się w największych czasopismach w kraju, 

w tym: w „Polsce Zbrojnej”, „Kurierze Warszawskim”, „Ilustrowanym Kurierze 

Codziennym”.40 

Harcerska Agencja Prasowa (HAP) powstała na początku lat trzydziestych. Pod koniec 

1938r. współpracowała z kręgiem akademickim przy Wyższej Szkole Dziennikarskiej, 

skąd rekrutowali się stali współpracownicy Agencji. Wydawała cotygodniowy komunikat 

                                                 
36 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.4 z 12 lutego 1935r. w sprawie służby prasowo-propagandowej w organizacji 

harcerzy [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1935, nr 3, s.22. 
37 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.17. 
38 Tamże, s.26. 
39 Tamże, s.21. 
40 Sprawozdanie Związku Harcerstwa Polskiego za rok 1938, Dz. cyt., s.25. 
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prasowy (2-3 strony wiadomości oraz artykuły), a także komunikaty nadzwyczajne, 

np. podczas wydarzeń na Zaolziu.41 

Komunikaty prasowe były odbijane na powielaczu i rozsyłane do ok. 200 czasopism, 

ukazujących się w kraju oraz na terenie Francji, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Brazylii, 

Niemiec, Szwajcarii, Belgii, Czechosłowacji, Rumunii, Mandżurii i Chin. Wprowadzenie do 

komunikatów prasowych artykułów było spowodowane koniecznością lansowania danych 

tematów oraz brakiem odpowiednich artykułów w prasie lokalnej. 

HAP utrzymywała ścisły kontakt z Polską Agencją Telegraficzną (PAT), poprzez 

dostarczanie jej sprawozdań z wszelkich imprez harcerskich. Za pośrednictwem PAT 

wiadomości te zamieszczane były w dziennikach radiowych Polskiego Radia. Komunikaty 

HAP cieszyły się dużą popularnością i czasopisma często same upominały się o nie. 

HAP prenumerowała 12 najpoważniejszych polskich dzienników. Prowadziła stały 

przegląd wiadomości o harcerstwie, ukazujących się w tych pismach.42 Wszystkie wycinki 

po wykorzystaniu były kierowane do Centralnego Archiwum Historycznego.  

Agencja wprowadziła w 1938r. biuletyny pisane na maszynie, zawierające przegląd 

wiadomości o harcerstwie w prasie codziennej. Biuletyny były niezbędne, aby władze 

naczelne na bieżąco wiedziały, co ukazuje się w prasie na temat harcerstwa.43  

HAP organizowała również służbę sprawozdawczą z imprez harcerskich oraz sieć 

stałych referentów w komendach chorągwi, z którymi starała się utrzymywać bezpośredni 

kontakt oraz ułatwiała porozumienie się z lokalnymi pismami codziennymi. Informacji 

do komunikatów HAP dostarczał Referat Prasy i Wydawnictw, który zamieszczał również 

artykuły w prasie codziennej i periodycznej.44 Wszystkie wiadomości ogłaszane 

przez HAP były wcześniej konsultowane z obiema Głównymi Kwaterami.45 

Harcerska fotografia i wystawy 

W 1935r. Referat Fotograficzny zawarł ustną umowę z zakładem fotograficznym 

„Feniks”, który po ulgowych cenach wykonywał dla Referatu reprodukcje, odbitki 

powiększenia, itp.46 

W 1936r. Referat Fotograficzny miał dwa podstawowe kierunki działania: archiwalny 

i fotoreporterski. Cały materiał archiwalny podzielono na 14 działów tematycznych. Każda 

                                                 
41 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.23. 
42 Tamże, s.24. 
43 Tamże, s.25. 
44 Tamże, s.227. 
45 Tamże, s.26. 
46 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.27. 
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odbitka znajdowała się w kopercie ze szczegółowym opisem zdjęcia i numerem 

katalogowym.47 Służba fotoreporterska polegała na fotografowaniu i skupowaniu odbitek 

od fotoreporterów zawodowych. Dla wzbudzenia wśród harcerzy zainteresowania 

fotografowaniem, rozpisano na wiosnę konkurs fotograficzny.48 

W 1938r. Referat Fotograficzny współpracował z Ilustracją Prasową Polskiej Agencji 

Telegraficznej oraz dwoma firmami fotoreporterskimi. Zajmował się obsługą fotoreporterską 

imprez harcerskich. Wszystkie wartościowe odbitki przekazywane były do Centralnego 

Archiwum Harcerstwa.49 

Do narzędzi promocji ZHP należały również organizowane różnorodne wystawy 

i ekspozycje dotyczące działalności harcerstwa. Do 1939 harcerstwo zorganizowało, 

następujące wystawy:  

 1912r. – dział skautowy w ramach wystawy Polskiego Kongresu 

Przeciwalkoholowego;50 

 1917r. – pierwsza wystawa skautowa w Krakowie w rocznicę śmierci Tadeusza 

Kościuszki. Wystawę zwiedziło w ciągu 10 dni ponad 1 500 osób. Na wystawie 

prezentowano: ośmioosobową łódź 6. Drużyny Krakowskiej, modele pionierskie 

i techniczne, okazy przyrodnicze i mineralne, prace plastyczne, fotografie, szkice, 

mapy plastyczne oraz modele wodne i kolejowe;51 

 1919r. – wystawa zorganizowana w Tarnowie przez Adama Ciołkosza  

oraz wystawa w Warszawie Jak harcerstwo pracuje, zorganizowana w rocznicę 

Konstytucji 3 Maja. Wystawę zwiedziło 4 000 osób w ciągu pierwszych dwóch 

dni;52 

 1921r. – wystawa w ramach zlotu harcerstwa we Lwowie otworzona 

przez Przewodniczącego ZHP – gen. J. Hallera;53 

 1926r. – wystawa warszawska, poświęcona wyłącznie obozom harcerskim;54 

 1929r. – dział harcerski w ramach Powszechnej Wystawy Krajowej;55 

 1934r. – I Wystawa Książki Harcerskiej, zorganizowana z inicjatywy 

Harcerskiego Biura Wydawniczego w Warszawie. Wystawiono ponad 500 książek 
                                                 

47 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.20. 
48 Tamże, s.21. 
49 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.26. 
50 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.39-40.  
51 Tamże, s.81 oraz J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.90. 
52 Tamże, s.139-140. 
53 Tamże, s.161. 
54 Tamże, s.189. 
55 Tamże, s.215-216. 
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i broszur, drugie tyle czasopism i jednodniówek harcerskich. Wystawę zwiedziło 

około 1 000 osób. Pojawiły się o wystawie „liczne wzmianki i dłuższe artykuły 

w prasie codziennej”.56 

 1937r. – wystawa prac zuchowych w lokalu Głównej Kwatery Harcerzy;57 

Harcerstwo w radiu 

W 1926r. otworzyły się przed ZHP nowe możliwości promocji Związku. Dział 

Propagandy NZHP nawiązał kontakt z Dyrekcją Polskiego Radia i wprowadził na antenę 

audycję „Kwadrans Harcerski” – nadawaną co tydzień, regularnie, w każdy piątek. Wśród 

tematów tych 15-to minutowych audycji znajdowały się: Krótki rys rozwoju ZHP, Skauting 

a walka z alkoholizmem, Co to znaczy skaut-harcerz, Wspomnienia z obozu harcerskiego, 

Harcerstwo na wsi, Metody skautowe, IV Międzynarodowy Kongres Skautowy, Podstawy 

i cele Harcerstwa, Najmłodsze członkinie organizacji i charakter ich pracy.58 W kolejnych 

latach cotygodniowe komunikaty harcerskie były kontynuowane na antenie Polskiego Radia. 

Tematyka audycji obejmowała także takie tematy jak: Żeglarstwo w harcerstwie, Ranna 

gimnastyka, Znaczenie wychowania sportu łucznego, Harcerstwo a prace rejestracyjne 

z zakresu fizjografii, etnografii i ekonomi ojczystej.59 W 1931r. podobną inicjatywę wykazała 

Chorągiew Lwowska, nadając cotygodniowo własny „Kwadrans Harcerski” na antenie 

Rozgłośni Lwowskiej Polskiego Radia. Program poświęcony był harcerstwu żeńskiemu, 

a w jego przygotowaniu brały udział trzy lwowskie drużyny harcerek.60 

W 1933r. został powołany w NZHP dodatkowy Dział Prasy i Propagandy. Dział 

redagował cotygodniową „Harcerską Kronikę Radiową”, odczytywaną przez delegata 

ze stacji warszawskiej Polskiego Radia.61 

W 1936r. nawiązano kontakt ze Społecznym Komitetem Radiofonizacji Kraju. 

Współpraca z chorągwiami nie przyniosła jednak spodziewanych wyników – jak podawano – 

na skutek „niedostatecznego jeszcze zrozumienia w organizacji sprawy propagandy i braku 

odpowiednio przygotowanych do pracy tego typu ludzi i zespołów”.62  

W październiku 1938r. uruchomiono już jednak krótkofalową radiostację nadawczą 

GKH-y. HAP wprowadziła Harcerski Tygodnik Radiowy nadawany z tej rozgłośni.63 Referat 

                                                 
56 Tamże, s.281. 
57 Tamże, s.304. 
58 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.37. 
59 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.34-35. 
60 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.197. 
61 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.5. 
62 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.20. 
63 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.25. 
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Radiowy współpracował z większością wydziałów Polskiego Radia w Warszawie. Nadawano 

reportaże oraz rozmowy o harcerstwie.64 

Harcerska kinematografia 

Dział GKM, zajmujący się propagandą kinematograficzną, dysponował już w sierpniu 

1921r. dwoma aparatami kinematograficznymi oraz latarnią do przeźroczy. Przygotowywał 

wyjazdowe pokazy kinematograficzne oraz organizował stałe pokazy w Warszawie.65 

W czasie I Zlotu Narodowego w 1924r. wykonany został „pierwszy wielki film 

propagandowy harcerski” – wyświetlanie trwało jedną godzinę i 15 minut. Film obejmował 

„uroczystości zlotu, ciekawe ćwiczenia, obozowanie druhów i druhen itd.”.66 

W 1933r. Dział Prasy i Propagandy NZHP zlecił produkcję pierwszego dźwiękowego 

filmu propagandowego pt. Harcerze na śniegu.67 

W 1935r. wyprodukowano, przy współpracy z firmą „Panta Film”, pierwszy 

długometrażowy film harcerski pt. Dzień wielkiej przygody o tematyce zimowych harców 

na terenie Tatr.68 Był to film „z życia Harcerzy Polskich”, który zdobył światowe uznanie 

i został nagrodzony na Wszechświatowej Olimpiadzie Filmowej w Wenecji w 1935r.69 

W1936r. został nakręcony w czasie lata „pierwszy dźwiękowy kompozycyjny film 

krótkometrażowy”, poświęcony letniemu życiu obozowemu harcerek zatytułowany Lato 

leśnych dziewcząt.70 

Kolejne filmy harcerskie, nakręcone do 1936r., to: 

 Z Miasta Młodości – reportaż dźwiękowy ze Zlotu w Spale,71 

 Na harcerskim froncie – film dźwiękowy o specjalnościach harcerskich: 

kajakarstwie, żeglarstwie, szybownictwie, a także Harcerskich Ochotniczych 

Drużynach Roboczych,72 

 Rzeczpospolita Młodości – długometrażowy reportaż ze Spały nakręcony przez 

Polską Agencję Telegraficzną,73 

 Harcerze na Śniegu – reportaż z harcerskiego obozu narciarskiego w górach,74  

                                                 
64 Tamże, s.26. 
65 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.20. 
66 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1924, nr 10, s.50. 
67 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.5. 
68 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.25. 
69 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.43. 
70 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.19. 
71 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.44. 
72 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.52. 
73 Tamże. 
74 Tamże. 
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 Leśne Harce – reportaż z instruktorskiego obozu nad jeziorem Wigry,75  

 Harcerze na Jamboree w Gödöllö – dźwiękowa relacja ze Zlotu.76 

W 1936r. łącznie na 176 ekranach, w ciągu 500 dni, zorganizowano 1 300 pokazów 

filmów harcerskich, korzystając przy tym z pośrednictwa Związku Producentów Filmów 

Krótkometrażowych.77 Także w 1936r. został ogłoszony przez Referat Filmowy Działu Prasy 

i Propagandy NZHP konkurs na scenariusz filmu harcerskiego.78  

W styczniu 1938r. były dostępne już następujące, nowe produkcje filmowe: 

 Harcerze na morzu – reportaż o „harcerskiej służbie morskiej”, 

 Morzem do Holandii na Zawiszy Czarnym – „reportaż z podróży największego 

szkunera harcerskiego [skautowego] świata »Zawiszy Czarnego« na Jamboree 

w 1937r.”, 

 Wspomnienia z Jamboree – reportaż z Jamboree z 1937r., 

 Lato leśnych dziewcząt – reportaż  z obozu harcerek.79 

Filmy długometrażowe trwały ponad pół godziny, krótkometrażowe 13-14 minut. Koszt 

wypożyczenia filmu na jeden dzień wyświetlania wynosił od 6 do 25 zł.80 

W 1938r. Referat Filmowy zajmował się wyświetlaniem, za pośrednictwem Związku 

Producentów Filmów Krótkometrażowych i PAT, w kinach i na wieczorach filmowych 

filmów harcerskich: Wspomnienia z Jamboree, Zawiszą Czarnym do Holandii i Harcerze 

na morzu, Lato leśnych dziewcząt. Łącznie filmy te wyświetlono 1 100 razy 

na ok. 170 ekranach. 

Na międzynarodowej konferencji zuchowej w Londynie został wyświetlony 

przez delegację ZHP film 16 mm. obrazujący życie i metody pracy zuchowej w Polsce. 

Referat wyprodukował film Na letnim wyraju oraz współdziałał w nakręceniu filmu 

pt. Czuwaj – na zlecenie Światowego Związku Polaków Za Granicą dla promocji harcerstwa 

wśród Polonii. Referat zajmował się również „problemem opracowania filmu 

długometrażowego jako środka harcerskiej propagandy filmowej”.81 

W 1939r. zdążyły pojawić się jeszcze następujące filmy harcerskie: 

 Dzień harcerza w obozie – warty, namioty, życie na łonie natury, sport, 

                                                 
75 Tamże. 
76 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.44. 
77 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.19. 
78 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1936, nr 3, s.40. 
79 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1938, nr 1, s.16. 
80 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.52. 
81 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.27. 
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 Dzień harcerza w polu – pływanie, kajaki, strzelectwo, biwakujące zastępy, 

ogniska, śpiewy.82 

1.2. Umundurowanie i symbole organizacyjne 

Rola, funkcje, korzyści i zagrożenia  

Warto na wstępie zaznaczyć, że umundurowanie w ZHP – podobnie jak w innych 

ówczesnych organizacjach skautowych (np. w The Boys Scout of America) – nie było 

warunkiem koniecznym przynależności do ruchu, aczkolwiek gdy ktoś decydował się nosić 

mundur, wówczas obowiązywały go instrukcje organizacyjne precyzujące zasady jego 

wyglądu i użytkowania.83 R. Baden-Powell pisał o umundurowaniu skautów następująco: 

„Często powtarzam, że wszystko mi jedno, czy skaut nosi mundur, czy nie, byleby tylko 

pracował całym sercem i przestrzegał Prawa Skautowego. Jednakże faktem jest, że prawie nie 

ma skauta, który by nie nosił munduru, jeżeli tylko może sobie pozwolić na jego kupno. 

Zachęca go do tego atmosfera Skautingu”. „Elegancja munduru i dokładność w szczegółach 

mogą się wydać mało ważną sprawą, lecz mają one walor rozwijania szacunku dla samego 

siebie i posiadają ogromne znaczenie dla reputacji Ruchu pośród osób z zewnątrz, które 

osądzają na podstawie tego, co widzą”.84 

I. Nowakowska pisząc o postawach społecznych i wartościach młodzieży okresu 

międzywojennego, stwierdza: „W rodzinach o nieco lepszej sytuacji materialnej, wśród 

pożądanych wartości, na pierwszy plan wysuwa się odpowiedni ubiór. Ubiór jest ważny przy 

poszukiwaniu pracy, zawieraniu przyjaźni, uczestniczeniu w rozrywkach”.85 M. Ponczek 

pisze z kolei o młodzieżowych stowarzyszeniach katolickich II Rzeczypospolitej następująco: 

„Dysponowały własnym umundurowaniem, które celowo eksponowano w kontaktach 

zewnętrznych. W ten sposób pokazywano ich znaczną siłę. Mundury stanowiły również 

liczący się czynnik integracji wewnętrznej. Były one obok finansów i kadry oraz niezbędnego 

sprzętu sportowego, najważniejszym elementem życia organizacyjnego stowarzyszeń Polski 

Odrodzonej”.86  

We wstępie do instrukcji mundurowej The Boy Scouts of America z 1933r. czytamy, 

że „w naszych mundurach jesteśmy nie tylko indywidualnymi jednostkami, ale także 

                                                 
82 AAN, AZHP, Naczelnictwo. Dział Prasy i Propagandy. Scenariusze i inne materiały dotyczące filmów 

harcerskich, sygn. 759, s.1 i następne. 
83 The Official Uniform Badges and Insignia of the Boy Scouts of America, New York 1933, s.1. 
84 R. Baden-Powell, Cytat z książki Sica „Śladami Założyciela”  

[cytuję za:] Elementy Programu Skautowego..., dz. cyt., s.191. 
85 I. Nowakowska, dz. cyt., s.27. 
86 Ponczek M., dz. cyt., s.29. 
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reprezentantami ogromnego ruchu [...]”.87 Natomiast M. Żmijowa, już o sytuacji dotyczącej 

samego harcerstwa, stwierdza: „Młodzież porywały nie tylko idee, ale i reprezentacja 

zewnętrzna, a więc mundur, odznaki funkcji, sprawności, sztandary – jako symbole 

wyróżnienia”.88 

Niosło to ze sobą pewne zagrożenia, polegające na przywiązywaniu nadmiernej wagi 

do zewnętrznych form reprezentacji kosztem rzeczywistych treści, które powinny się 

pod nimi kryć. Zwracał na to uwagę S. Seweryn, pisząc: „Zapewne, że życie w samych 

drużynach posiada pewną żywotność, ale nie zdradza niczym aktywnego ustosunkowania się 

do zjawisk zewnętrznych i do innych uczniów. Natomiast nierzadko można zauważyć 

u harcerzy zarozumiałość, pewność siebie i uważanie się za coś lepszego od innych kolegów, 

a wreszcie pogoń za mundurkiem i odznakami. Widziałem harcerzy, którzy nawet swoje 

codzienne ubranie wprost oblepiali różnymi odznakami sprawności. Zjawisko to jest tym 

bardziej przykre, ponieważ wiemy, ile pustki kryje się poza tą formą. Rozumiem dobrze, 

że zdobywanie odznak – sprawności nie jest rzeczą złą, ale nie powinno to być celem, 

lecz jedynie środkiem”.89 „[...] gdy tak wiele mówi się o bezideowości wśród naszej 

młodzieży, gdy harcerze na ogół niewiele różnią się od reszty naszych wychowanków, 

gdy wreszcie mundurek i odznaki harcerskie najczęściej są tym, co przyciąga młodzież 

do tej organizacji”.90 

Stosowanie umundurowania niosło więc za sobą wiele korzyści, ale wiązało się 

też z pewnymi zagrożeniami. Światowe Biuro Skautowe w Genewie opracowało zestawienie 

zalet i ujemnych stron korzystania z munduru skautowego, których wybór przedstawia się 

następująco: 

Potencjalne zalety korzystania z umundurowania: 

 Identyfikacja – wewnątrz i na zewnątrz organizacji; 

 Poczucie przynależności – jedności, zaangażowania w ruch; 

 Elegancja – poprzez sposób noszenia i zachowania; 

 Równość – poprzez jednakowy koszt ubioru w grupie rówieśniczej; 

 Praca w grupie – może wpływać na pracę w małych grupach rówieśniczych; 

 Finanse –  stosunkowo niższy koszt dla członków i stałe źródło dochodu 

dla organizacji; 

                                                 
87 The Official Uniform..., dz. cyt.. 
88 Biogramy [...] Wanda Jordan-Łowińska..., dz. cyt., s.258. 
89 S. Seweryn, dz. cyt., s.222. 
90 Tamże, s.236. 
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 Wartości – może wzmacniać poprzez manifestację zewnętrzną; 

 Zajęcia – właściwie zaprojektowane jest odpowiednie do szerokiego zakresu zajęć 

skautowych; 

 Przyciąganie nowych członków – może być atrakcyjne, szczególnie dla młodszych; 

 Odznaki i nagrody – jako miejsce prezentowania własnych odznaczeń i wyróżnień. 

Potencjalne, ujemne strony umundurowania: 

 Depersonalizacja – przeszkoda w indywidualnym podejściu do każdego członka 

organizacji; 

 Militaryzm – skłonność opinii publicznej do analogii z siłami zbrojnymi; 

 Brak elastyczności – w przypadku jednego munduru na różne okazje; 

 Śmieszność – w oczach rówieśników lub nastolatków nie należących do organizacji; 

 Koszt – niekiedy znaczna bariera, zwłaszcza w przypadku, gdy mundur traktowany 

jest jako warunek konieczny należenia do organizacji; 

 Niedojrzałość – postrzeganie tak noszenie munduru przez dorosłych.91 

Funkcja i wygląd umundurowania zmieniały się też zależnie od warunków otoczenia 

i czynników zewnętrznych. Jedna z polskich drużyn skautowych działająca na terenie zaboru 

pruskiego miała od 1914r. jednolite mundury, zbliżone krojem i kolorem do strojów 

organizacyjnych niemieckiego Jungdeutschlandsbundu, aby się „zbytnio nie rzucały w oczy 

policji”.92 Z kolei J. Krawczyńska wspomina, że „mundurki skautek nie były efektowne, były 

praktyczne”, a „przedmiotem szczególnych kpin publiczności były początkowo używane dość 

wysokie laski, służące do budowania namiotów”.93 

Ubiór organizacyjny i oznaki organizacyjne były jedną z pierwszych spraw, którą zajęto 

się po utworzeniu ZHP. Ostatni spośród czterech punktów aktu połączeniowego organizacji 

skautowych z terenów zaborów z 1916r. stanowił, że członków nowopowołanego Związku 

Harcerstwa Polskiego obowiązują „wspólne oznaki łączących się organizacji”.94 W 1921r. 

Naczelnictwo ustaliło także w wyniku konkursu i ogłosiło rozkazami z dnia 10 maja 

oraz 3 i 9 czerwca regulaminy oznak harcerskich oraz wzory stroju harcerza i harcerki.95 

W Statucie ZHP z 1923r. znaleźć można fragmenty opisujące funkcje umundurowania 

harcerskiego. Czytamy w nich: „Formy zewnętrzne są widomym znakiem wspólności ideowej 

                                                 
91 Elementy Programu Skautowego..., dz. cyt., s.192-194. 
92 J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.29. 
93 M. I. Mileska, dz. cyt., s.20. 
94 AAN, AZHP, Sprawozdanie ze Zjazdu Skautowego odbytego w Warszawie  

w dniach 1 i 2 listopada 1916r., sygn. 7, s.3. 
95 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.159. 
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i organizacyjnej. Jednolitość ich zbliża wszystkich harcerzy i potęguje więź organizacyjną 

[...] Mundur harcerski jest wyrazem naszej świadomej woli przynależenia do organizacji, jest 

uzewnętrznieniem tych cech duchowych, których zespół, przede wszystkim, stanowi 

harcerkę. Jest dalej mundur wyrazem łączności gromady, wyrazem braterstwa, jest jednolity 

i na tej jednolitości polega jego piękno, które jest pięknem zbiorowości, a nie jednostki. 

Jest wyrazem karności [...]”.96  

W opisach projektów umundurowania Komisji Mundurowej Referatu Gospodarczego 

Głównej Kwatery Harcerek czytamy: „Cechą munduru skautowego powinna być przede 

wszystkim wygoda i higiena. Przy tym zaś, jak największa prostota, estetyka i porządek. 

Głównym ćwiczeniem Harcerek ma być życie w polu, wśród przyrody, a jedynie 

odpowiednie umundurowanie może pozwolić na swobodne korzystanie z wycieczek, gier, 

sportów, bez obawy o zdrowie, zmęczenie i niewygodę. Mundur skautowy dostosowany jest 

do tła lasów i pól. Daje mu niejako prawo obywatelstwa wśród lasów i pól. Daje nam niejako 

prawo obywatelstwa wśród prawdziwej wiejskiej przyrody, gdzie jaskrawe kolory rażą 

i niemile uderzają oko. Jednolitość stroju harcerskiego jest poniekąd zewnętrzną cechą ładu 

organizacyjnego, podporządkowaniem się jednostki sprawie ogólnej – wyrazem 

posłuszeństwa, karności i solidności.”97 W oficjalnej już broszurze pt. Organizacja Harcerek 

czytamy natomiast, że mundur harcerski „nie jest zwykłym ubraniem. nie jest on »ubraniem 

sportowym«, aczkolwiek jest przystosowany do życia »w polu« i do wycieczki; nie jest 

on strojem, w którym może być komuś mniej lub więcej »ładnie«. Mundur harcerski jest 

wyrazem naszej świadomej woli przynależenia do organizacji. Jest uzewnętrznieniem tych 

cech duchowych, których zespół przede wszystkim stanowi harcerkę. Jest dalej mundur 

wyrazem braterstwa, jest jednolity i na tej jednolitości polega jego piękno, które jest pięknem 

zbiorowości, a nie jednostki. Jest wreszcie wyrazem karności. Bo mundur musi być według 

przepisu, według rozkazu, musi wykazywać nasz stopień w organizacji i rodzaj służby”.98 

Noszenie munduru w miejscach publicznych mogło być, oprócz przynależności 

organizacyjnej, jednocześnie wyraźną manifestacją własnej tożsamości i poglądów, 

co niekiedy wiązało się z – mniej lub bardziej – dotkliwymi konsekwencjami. Jak pisze 

M. Lis: „W narastającej antypolskiej atmosferze, zwłaszcza od lata 1937r., kiedy to przestała 

na Śląsku Opolskim obowiązywać konwencja genewska, władze hitlerowskie zaczęły 

                                                 
96 [cytuję za:] M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.31-32. 
97 AAN, AZHP, Strój harcerski – rysunki, sygn. 2117, s.7. 
98 Organizacja Harcerek, Wyd. II., Warszawa  1934, s.47-48  

[cytuję za:] A. J. Grodecka, Posłowie..., dz. cyt., s.202. 
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stosować restrykcje wobec rodziców harcerzy oraz utrudniać wszelkiego rodzaju działalność, 

od zbiórek po biwaki i obozy. Zewnętrznym przejawem tępienia harcerstwa był zakaz 

noszenia mundurów, wydany przez gestapo na początku września 1937r., więc już w parę 

tygodni po wygaśnięciu konwencji genewskiej”.99 Z kolei – jak podaje B. Hillebrandt – 

od jesieni 1938r. w Wolnym Mieście Gdańsku „odbywają się liczne przemarsze hitlerowskich 

bojówek” – szczególnie Hitlerjugend. „Równocześnie mnożyły się napaści na Polaków. 

Wyjście na ulicę pojedynczego harcerza w mundurze było niebezpieczne, groziło mu pobicie, 

w najlepszym razie obrzucenie obelgami”.100 „Sam byłem świadkiem – pisze Benedykt 

Strugała – kiedy niemiecka młodzież obrzucała kamieniami zuchy udające się na zbiórkę 

do Domu Polskiego [...] Wypadek ten nie był odosobniony, było takich mnóstwo”.101 

Działo się tak mimo podpisanego w 1934r. przez Ministerstwo WRiOP porozumienia, 

między Polską, a Wolnym Miastem Gdańskiem, na mocy którego „harcerze polscy z terenów 

Państwa Polskiego i członkowie Akademickiego Związku Sportowego otrzymali prawo 

swobodnego przebywania w Gdańsku w swych mundurach związkowych”.102 Niektóre 

elementy tradycyjnego wyposażenia umundurowanego harcerza, oprócz funkcji 

reprezentacyjnych, pełniły także funkcje obronne. Obronie mogły służyć drewniane „laski 

skautowe”,103 a nawet harcerskie noże. Podczas poświęcenia sztandaru harcerskiego 

w Bytomiu w 1930r. wielu „starszych harcerzy, którzy w czasie pochodu znajdowali się 

w pobliżu sztandaru, było uzbrojonych w noże harcerskie, aby na wszelki wypadek móc 

stanąć do walki z napastnikami [...] Polacy w razie incydentu powinni się bronić, 

a nie pozwolić się maltretować bez stawiani oporu”.104 

Pomiędzy mundurami harcerzy a mundurami innych skautów występowały zauważalne 

różnice. Skauting generalnie unikał wzorów militarnych, natomiast niektóre organizacje 

skautowe wprost zakazywały noszenia przy mundurze wszystkiego, co pozwalałoby 

skojarzyć skautów z organizacjami militarnymi, np. rękawiczek z wyłogami, kamaszy, 

czy jakiejkolwiek broni. W defiladach nie można było używać trąbek ani bębnów.105 

W umundurowaniu polskiego harcerza kładziono znacznie większy nacisk na jego atrybuty 

symboliczne i uzasadnione tradycją. Skauci innych krajów bardziej koncentrowali się na 

funkcjonalności stroju. W ubiorze skauta niemal wszystko pełniło jakąś rolę i miało 
                                                 

99 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.148. 
100 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.96-97. 
101 [cytuję za:] R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.59. 
102 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1934, nr 7, s.36. 
103 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.134. 
104 Tamże, s.135. 
105 H. Bouchet, dz. cyt., s.91. 
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różnorodne praktyczne zastosowanie — i tak np. szeroki kapelusz chronił od deszczu i słońca 

oraz służył do zabaw, „noszenia jaj, jarzyn i innych artykułów spożywczych”, chusta 

skautowa miała co najmniej kilkanaście zastosowań: jako worek, temblak, fragment drabinki 

sznurowej, przywiązanie łódki, element gier. Krótkie spodenki były noszone ze względu na 

swobodę ruchów, a wysokie pończochy jako ochrona przed potłuczeniami i zimnem.106  

Ochrona prawna 

Kwestia jednoznacznego rozpoznawania organizacji i jej członków była istotna 

już od początków jej istnienia. W szkicu projektu ustawy o harcerstwie, datowanym na 

1919r., znaleźć można zapis paragrafu 7, który mówił, że ZHP „zastrzega sobie wyłączne 

prawo używania nazwy harcerstwo i nazwy skauting oraz wszelkich pochodnych. Mundur, 

odznaki i godła harcerskie otrzymują na mocy niniejszej ustawy zabezpieczenie prawne 

i używanie ich, zarówno jak nazw powyższych zastrzeżonych, będzie prawnie ścigane”. 

Rozporządzenie w tej sprawie mieli wydać ministrowie WRiOP oraz Spraw 

Wewnętrznych.107  

Nie przeszkadzało to Naczelnictwu ZHP podjąć 1 marca 1925r. uchwały, zezwalającej 

na używanie oznak ZHP, np. krzyży harcerskich „Związkowi Harcerzy Polskich 

w Niemczech oraz Harcerstwu Polskiemu w Czechosłowacji, jako organizacjom Związkowi 

Harcerstwa Polskiego ideowo bliskim, choć niezależnym odeń formalnie”.108 

Problem użytkowania symboli harcerskich przez inne organizacje pojawił się 

już w 1917r., kiedy ZHP zajęło stanowisko w sprawie wykorzystywania symbolu Krzyża 

Harcerskiego w pieczęci Komendy Drużyny im. płk. Berka Joselewicza. Szef Głównej 

Kwatery w swoim stanowisku pisał: „lilie są odznaką harcerzy w ogóle, a więc noszenie 

ich przez członków drużyn im. płk. B. J. nie spotyka ze strony ZHP żadnych przeszkód. 

Co do krzyża z napisem „czuwaj” to stanowi on osobistą odznakę ZHP i wobec tego nikomu 

nie może być użyczany, ani nikt poza ZHP do noszenia go nie może być uprawomocniony. 

Wobec tego uważamy, że używanie naszego krzyża w pieczęci [...] jest niedopuszczalne”.109 

Statut z 1920r. w paragrafie 30 stwierdzał, że członkowie ZHP mają prawo nosić strój 

i odznaki organizacyjne, które jednak muszą być zgodne z regulaminem i zatwierdzone przez 

                                                 
106 Tamże, s.54-55. 
107 AAN, AZHP, Szkic projektu ustawy o harcerstwie, sygn. 353, s.13. 
108 M. Lis, Związek..., dz. cyt., s.63. 
109 AAN, AZHP, sygn. 23, s.13 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.27. 
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Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Noszenie stroju i oznak harcerskich w drużynach 

szkolnych miało być zależne od zgody władzy szkolnej.110 

ZHP nie było jedyną organizacją skautową, która starał się zapewnić sobie wyłączną 

ochronę prawną swoich symboli. W USA ochrona prawna skautingu uzyskana została drogą 

specjalnej uchwały parlamentu w 1916r., która stwierdzała, że Boy Scouts of America „shall 

have the sole and exclusive right to have and to use, in carrying out its purposes, all emblems 

and badges descriptive or designating marks and words or phrases now or heretofore [...]”.111 

Ochronę prawną uzyskały także organizacje w Argentynie Chile, Grecji, Łotwie, Portugalii, 

Hiszpanii, Panamie i na Węgrzech.112 

Jak można przeczytać w sprawozdaniu Dyrektora Skautowego Biura Międzynarodowego 

na IV Międzynarodową Konferencję w Kandersteg, w sierpniu 1926r. – ochronę prawną 

nazw, munduru i odznak organizacji skautowych miały już: Ameryka, Argentyna, Australia, 

Kanada, Chile, Brytyjska Gujana, Gibraltar, Złote Wybrzeże, Wielka Brytania, Grecja, 

Węgry, Jamajka, Łotwa, Nowa Funlandia, Nowa Zelandia, Nigeria, Panama, Portugalia, 

St.Lucia, Sierra Leone, Hiszpania, Trynidad i Uganda.113 

W 1932r. narasta problem, który znajduje swój wyraz we wniosku XII Zjazdu ZHP 

do NRH, a dotyczy produkcji i sprzedaży krzyży harcerskich przez nie podlegające ZHP 

przedsiębiorstwa. Zjazd we wniosku postulował, aby „Naczelnictwo niezwłocznie przystąpiło 

do prawnej rejestracji oznak harcerskich — jak krzyża, lilijek itp. [...] oznaki winny być 

sprzedawane tylko przez przedsiębiorstwa harcerskie, które zyski swe przelewają na cele 

harcerskie, obecnie oznaki harcerskie wyrabiają i sprzedają liczne firmy i osoby prywatne 

nie mające z harcerstwem żadnej styczności, przez co traci nasza organizacja dużo 

pieniędzy”.114 Symbole harcerskie były już prawnie chronione w 1934r., co znajdowało swoje 

odzwierciedlenie w odpowiednich zapisach statutowych. 

Koszty umundurowania 

Jak słusznie zauważa R. Kupper, „w uboższych środowiskach nie bez znaczenia 

był fakt, że należenie do harcerstwa było związane z posiadaniem munduru, a często zajęcia 

                                                 
110 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.25. 
111 Matching Mountains..., dz. cyt., s.74. 

Dodatkowymi zabezpieczeniami przed nieprawnym użytkowaniem munduru skautowego w USA, 
była konieczność przedstawienia przez skauta certyfikatu członkostwa w organizacji przy zakupie munduru 
oraz płócienna etykietka wszyta w mundur na której wypisać należało dane właściciela i użytkownika 
munduru wraz z jego przydziałem służbowym. Zob. Matching Mountains..., dz. cyt., s.59-60. 

112 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.91. 
113 „Harcmistrz”, grudzień 1926, nr 12, s.121. 
114 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.227. 
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polowe powodowały szybsze zużywanie umundurowania”.115 Radzono sobie 

z tym problemem w różny sposób. W Okręgu Łódzkim, żeby zmniejszyć koszty 

umundurowania, sprowadzono w 1921r. transport płótna i połowę odsprzedawano po cenach 

fabrycznych wśród harcerzy.116 W wielu środowiskach część członków drużyn musiano 

umundurować „na koszt zbiorowy”, gdyż samodzielnie nie byli w stanie pokryć tych 

kosztów.117 Innym rozwiązaniem było, stosowane np. w organizacji amerykańskiej, 

tzw. „progresywne umundurowywanie” członków drużyn, czyli stopniowego zaopatrywania 

ich w poszczególne części umundurowania.118 W 1929r., w trakcie przygotowań lwowskiego 

hufca do Zlotu Narodowego i do Jamboree, komenda sugerowała harcerzom zakupywanie 

poszczególnych części umundurowania – co miesiąc innych – w celu „ułatwienia zrobienia 

porządnych mundurów”.119 Również na kursach zuchowych Chorągwi Wileńskiej Harcerek 

omawiano sprawę „kolejnego wprowadzania umundurowania zuchowego od kokardy, 

pomponu na berecie do szarego mundurka tuż przed złożeniem Obietnicy [Zuchowej]”.120  

Z czasem wprowadzono zasadę, że nie można przyznawać drugiego stopnia 

harcerskiego osobom bez skompletowanego munduru – „jeśli w drużynie są pionierki, które 

nie mają mundurów, należy w tym okresie tak pokierować pracą, by mogły sobie sprawić 

mundur, zarobić na niego lub same uszyć”.121  

Stopień umundurowania harcerzy 

Dane z  okresu 1913/1924 pokazują, że odsetek kompletnie umundurowanych członków 

drużyn122 przedstawiał się następująco: 

 91-100% umundurowanych członków — w 6 drużynach, 

 81-90% — w 5 drużynach,  

 61-80% — w 12 drużynach, 

 41-60% — w 24 drużynach, 

 21-40% — w 16 drużynach, 

 1-20% — w 19 drużynach, 

                                                 
115 R. Kupper, dz. cyt., s.120. 
116 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.39. 
117 W. Goszczyński, dz. cyt., s.144. 
118 Matching Mountains..., dz. cyt., s.157. 
119 AAN, AZHP, List hm. Szczęścikiewicza z Hufca Lwów do Wydziału Zlotowego Głównej Kwatery Męskiej 

z 22 lutego 1929r., sygn. 1917, s.3-4. 
120 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.284. 
121 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r., 

Fond 635.1/1, s.2. 
122 Na umundurowanie składały się: kapelusz, koszula, pas, spodnie, sztylpy i trzewiki. 
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 0% — w 5 drużynach (w tych drużynach członkowie wykorzystywali 

tylko niektóre elementy umundurowania jak np. chusty i laski skautowe).123 

W 1934r., jak pokazują dane ze sprawozdań władz naczelnych, odsetek harcerzy, którzy 

posiadali pełne umundurowanie, wynosił 38%. Ponad połowa członków Organizacji Harcerzy 

nie miała więc kompletnego stroju organizacyjnego. Mundury wiązały się zwykle 

z koniecznością wydatku finansowego, który mógł być znaczny dla wielu młodych ludzi 

i ich rodziców. Odsetek umundurowanych harcerzy wzrastał jednak dynamicznie w drugiej 

połowie lat trzydziestych. W 1935r. ponad 44% harcerzy miało już swoje mundury.  
 

Tabela 52. Umundurowanie w Organizacji Harcerzy w latach 1934-1935r. 
 

1934 1935
Liczba harcerzy posiadających mundury 39 081 46 087

Liczba wszystkich harcerzy 102 867 103 471
% umundurowanych harcerzy 38,0% 44,5%  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1935 (oprac. własne).  

 

Ewolucja umundurowania harcerskiego 

Z czasem zmieniały się reguły używania munduru w różnych okolicznościach, 

pojawiały się również nowe elementy umundurowania. W 1925r. Naczelnik GKM dopuścił 

noszenie w zimie do umundurowania harcerskiego swetrów na wierzch koszuli mundurowej 

oraz używanie dowolnych kurtek i płaszczów w czasie wycieczek.124 W 1927r. opracowano 

projekty kroju kurtki oraz spodni zimowych.125 Przy czym, z czasem władze harcerskie 

starały się dbać, by umundurowanie harcerskie nie było zbytnio kojarzone z formacjami 

wojskowymi. Zapewne dlatego też, Naczelnik Harcerzy nie zatwierdził peleryn typu 

wojskowego do użytku w Organizacji Harcerzy.126  

Jednolitość umundurowania była sprawą bardzo istotną dla harcerstwa przedwojennego. 

Świadczą o tym próby wprowadzania lokalnych, mniejszych lub większych, zmian 

w umundurowaniu (np. wszywek do czapek, obramowania kolorowego naramiennika 

koszulki, czarnego daszka w rogatywce), spotykające się jednak z twardym stanowiskiem 

władz centralnych, które zastrzegały sobie możliwość jakichkolwiek zmian mundurowych, 

                                                 
123 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.28-29. 
124 Rozkaz Naczelnika GKM L.1 z 7 stycznia 1926 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.2. 
125 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1927, nr 11, s.39. 
126 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.10 z 10 czerwca 1938r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1938, nr 6, s.95. 
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nie cedując tych decyzji nawet na komendy chorągwi. Mimo, że w 1930r. można spotkać 

zapisy w „Wiadomościach Urzędowych”, że wszystkie szczegóły munduru, nie ustalone 

jednolicie dla całego ZHP (np. ozdoby ludowe) zatwierdzał Komendant Chorągwi, 

komunikując o tym Głównej Kwaterze,127 to już w 1932r. w odpowiedzi na list komendy 

Chorągwi Wielkopolskiej, hm. Ignacy Wołkowicz – Zastępca Naczelnika Głównej Kwatery 

pisał: „wszelkie zmiany, czy uzupełnienia w regulaminie mundurowym, a za takie uważam 

również zezwalanie drużynom na noszenie specjalnych oznak mundurowych, dokonywać 

może jedynie Główna Kwatera”.128 Czasem jednak drużyny dostawały zezwolenie władz 

naczelnych na noszenie – specyficznych tylko dla swojego środowiska – elementów 

umundurowania. Wprowadzenie takich rozwiązań nie było proste, za to świadczyło o sile 

środowiska i jego tradycjach, czego najlepszym przykładem było środowisko „Czarnej 

Trzynastki” wileńskiej. Sama nazwa „Czarna Trzynastka” została zatwierdzona i nadana 

rozkazem Naczelnika Harcerzy, podobnie jak spięcie chusty rzemykiem z szyszką sosnową, 

które dodatkowo było zarezerwowane rozkazem Naczelnika tylko dla tego jednego 

środowiska.129 

Decyzją II Konferencji Drużyn Morskich w 1928r. polecono zainteresowanym 

środowiskom przedstawić projekty munduru, oznak, bandery na kolejnej konferencji.130 

Regulamin harcerskich drużyn żeglarskich wprowadzony rozkazem naczelnika GKM —

L.9 z 10 kwietnia 1930r. — precyzował cele, strukturę i umundurowanie drużyn 

żeglarskich.131 W 1932r. ustalono umundurowanie dla harcerek – żeglarek.132 

W 1931r. Główna Kwatera Harcerek informowała, że nie wolno nosić munduru przed 

uzyskaniem przez harcerkę stopnia ochotniczki.133 

Rozkazem Naczelniczki z kwietnia 1932r. wprowadzona została Instrukcja mundurowa 

dla harcerek, w tym mundury dla starszyzny harcerskiej.134 Regulamin mundurowy 

dla harcerzy został wprowadzony rozkazem Naczelnika w marcu 1933r.135 

Od 1933r. zuchy-dziewczynki nosiły na beretach – jak podaje M. Jarosińska – 

tzw. „słoneczko”; chłopcy – jako odznakę nadal nosili „główkę wilczka”.136 
                                                 

127 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1930, nr 10, s.39. 
128 AAN, AZHP, Korespondencja w sprawie zmian w umundurowaniu drużyn, sygn. 1917, s.39-41. 
129 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1937, nr 9, s.147. 
130 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.202 
131 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1930, nr 5, s.24. 
132 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.68. 
133 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.111. 
134 Rozkaz Naczelniczki GKH-k L.14 z 10 kwietnia 1932r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1932, nr 6, s.64. 
135 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.6/33 z 7 marca 1933r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1933, nr 4, s.13-14. 
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W 1935r., przed Zlotem w Spale, władze naczelne ogłosiły dodatkowe wytyczne 

mundurowe dla uczestników Zlotu. Wymagano, m.in.:  

 jednolitości umundurowania na poziomie drużyn (pomiędzy drużynami dowolność 

ograniczały jedynie ogólne wytyczne dotyczące mundurów harcerskich), 

 jednolitości sprzętu (np. plecaków i koców), 

 czystości i wyprasowanego munduru (dopuszczano przy tym podwinięte rękawy), 

 obuwie czarne lub brązowe (zalecane jednolite w drużynie), 

 rogatywkę podpisaną wewnątrz (daszek bez okucia), 

 chustę lub krawat (jednolicie w drużynie), 

 mundur instruktorski u starszyzny na wyraźny rozkaz Komendanta Zlotu 

(na co dzień instruktorów obowiązywał mundur harcerski taki sam jak resztę 

harcerzy).137 

W 1936r. Główna Kwatera ogłosiła konkurs na nowe projektów mundurów.138 W celu 

zapewnienia przez komisję dostaw harcerskich dystrybucji umundurowania, zgodnego 

z przepisami wewnętrznymi ZHP, utworzono Komisję Mundurową, która opracowywała 

regulacje dotyczące umundurowania harcerek i oznak organizacyjnych.139 W 1937r. Komisja 

Mundurowa GK Harcerek wnioskowała do Komisji Gospodarczej w sprawie ujednolicenia 

materiałów mundurowych oraz oparcia dostaw o stałych podwykonawców. „Komisja 

mundurowa uważa, że dla sprawy ujednolicenia umundurowania potrzebne 

jest zorganizowanie jednolitej dostawy materiałów dla całego terenu. Dalszą rzeczą byłoby 

dążenie, aby zainicjować placówki wytwórcze, które by podjęły się wyrobu poszczególnych 

części ubrania. Wskazać na możliwość zdobycia naszego wewnętrznego rynku jako źródło 

dochodu w wolnej jednakże konkurencji.”140 

W 1938r. Komisja Mundurowa prowadziła szeroką korespondencję z różnymi 

producentami materiałów w sprawie znalezienia odpowiednich dostawców dla potrzeb 

mundurowych organizacji. Gromadzone są oferty cenowe, próbki materiałowe producentów. 

Jednym z efektów tej pracy jest zamówienie przez Kierowniczkę Referatu Gospodarczego 

w Zjednoczonych Fabrykach Sukna i Wyrobów Wełnianych Hess, Piesch i Strzygowski 

w Bielsku 200 metrów materiału na sumę 600 zł z zamiarem przygotowania mundurów 

                                                                                                                                                       
136 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.108-109. 
137 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.62-63. 
138 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Okólnik L.1. z dnia 25 września 1936r., 

Fond 635.1/1, s.2. 
139 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.227. 
140 AAN, AZHP, Do komisji gospodarczej, sygn. 2116, s.4. 
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dla instruktorek harcerskich (których było wtedy ok. 1 500).141 Parę miesięcy później 

zapewniono stałe roczne dostawy materiału, a jego produkcja i sprzedaż została zastrzeżona 

dla wyłącznych potrzeb Głównej Kwatery Harcerek.142 Komisja opracowała w 1939r. wzory 

przepisowych części umundurowania, ustaliła ich gatunek, kolor i ceny.143 

Problemem pozostawała ciągłość dostaw umundurowania. Mimo poszukiwania coraz 

to nowych rozwiązań tego problemu, Wydziałowi Gospodarczemu Głównej Kwatery 

Harcerek trudno było zachować pełną ciągłość w dostawach, co z kolei skutkowało wymianą 

krytycznych opinii pomiędzy Wydziałem, a środowiskami harcerskimi. Świadczy o tym 

np. korespondencja Komendy Chorągwi Gdańskiej dotycząca znacznych (ponad 

dwumiesięcznych) opóźnień w dostawach — „[...] w handlu trzeba chwytać w lot sposobność 

sprzedaży, inaczej nie ma się co do tego zabierać. Tak samo materiał na mundury. Potrzebny 

był na 3-go Maja i nie dostałyśmy go, mimo, że wypłacamy porządnie.”144 

Krzyż Harcerski 

Symbolika Krzyża Harcerskiego oznaczała „per aspera ad astra”145, a w swych 

poszczególnych elementach miała znaczenie przedstawione w poniżej tabeli. 

                                                 
141 AAN, AZHP, List z 23 sierpnia 1938r. do firmy „Zjednoczone Fabryki Sukien i Wyrobów Wełnianych Hess, 

Piesch i Strzygowski” podpisany przez Kierowniczkę Referatu Gospodarczego Nadzieję Worogjew, 
sygn. 2116, s.21. 

142 AAN, AZHP, List z 23 listopada 1938r. do GK Harcerek od firmy „Zjednoczone Fabryki Sukien i Wyrobów 
Wełnianych Hess, Piesch i Strzygowski” , sygn. 2116, s.27. 

143 Rozkaz Naczelniczki GKH-k L.7 z 8 maja 1939r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1939, nr 5, s.109-110. 
144 AAN, AZHP, List Komendantki Chorągwi Pomorskiej Harcerek hm. Jadwigi Luśniakówny do Wydziału 

Gospodarczego GK Harcerek, sygn. 2116, s.111. 
145 „Przez ciernie do gwiazd” (łac.). 
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Tabela 53. Symbolika krzyża harcerskiego. 
 

element znaczenie 
 krzyż harcerski  – wzorowany na krzyżu Virtuti Militari  

– obowiązek dzielności; 
 

 wianek z liści dębu i wawrzynu 
 

– cele do zdobycia:  
siłę i umiejętność, sprawność i wiedzę; 
 

 kółko  
 

– symbol doskonałości; 
 

 gwiazda promienna – światło przewodnie; 
 

 hasło „Czuwaj” – pobudka, ostrzeżenie,  
– gotowość ducha do nieustannej pracy; 
 

 lilijka skautowa – łączność ze światowych ruchem skautowym,  
– czystość ducha i służbę idei,  
– wskazująca właściwy kierunek; 
 

 dwie gwiazdki  
na ramionach lilijki 

– dwoje jasno patrzących oczu harcerza; 
 

 
Źródło: K. Lutosławski (J. Zawada), Czuj Duch! Szesnaście  

gawęd obozowych o idei skautingu, Kraków 1917 (oprac. własne) 
 

Krzyż harcerski nosiło się w stroju cywilnym na miejscu odpowiadającym 

umieszczeniu krzyża na mundurze (2 cm nad środkiem górnego brzegu klapy lewej kieszeni). 

W 1927r. podkładki dla przodowników były koloru zielonego, podharcmistrzów – czerwone, 

a harcmistrzów – czerwonobiałe. Za lata służby przysługiwały listki dębowe: za rok – z brązu, 

za trzy lata – srebrne oksydowane. Noszono je pomiędzy klapą kieszeni, a krzyżem 

harcerskim.146 

W 1928r. prawo nadawania krzyży harcerskich osobom nie należącym do ZHP 

oraz członkom współdziałającym – Naczelnictwo zastrzegło dla siebie.147 

Dystrybucja i użytkowanie krzyży harcerskich było obwarowane w przedwojennym 

ZHP bardzo rygorystycznymi procedurami. Samo zgubienie krzyża przez harcerkę, 

skutkowało odpowiednim komunikatem w rozkazie komendantki właściwej chorągwi, 

następującej treści: „Unieważniam zgubiony krzyż harcerski nr 705 C.I. własność dh Karoliny 

[...] z VII Drużyny Harcerek we Lwowie”.148  

                                                 
146 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1927, nr 5, s.20. 
147 Rozkaz NZHP L.2 z 15 stycznia 1929r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.3. 
148 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.5 z 15 czerwca 1937r.,  

Fond 635.1/1, s.29-30. 
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Taka restrykcyjna kontrola nad użytkowaniem tych odznak była zrozumiała, gdyż 

Krzyż Harcerski cieszył się znacznym prestiżem, o czym świadczyło chociażby przyzwolenie 

w rozkazie Sztabu Generalnego Naczelnego Dowództwa Wojsk Polskich z 15 listopada 

1919r.149 na noszenie krzyży harcerskich na mundurze wojskowym „w uznaniu zasług 

harcerzy” i „ponad innymi odznaczeniami”.150 

W 1938r. nastąpiło zaostrzenie zasad produkcji i dystrybucji krzyży harcerskich. 

Zgodnie z uchwałą z 18 listopada 1939r. Naczelnictwo ZHP postanowiło od dnia 1 stycznia 

1939r. powierzyć wyłączą sprzedaż i rejestrację krzyży harcerskich Głównym Kwaterom. 

Centralna Komisja Dostaw Harcerskich pozbawiona praw produkcji i sprzedaży krzyży 

harcerskich została zobowiązana do protokolarnego przekazania całego zapasu odznak 

upoważnionym delegatom Głównych Kwater.151 W 1939r. Krzyże harcerskie i odznaki były 

zamawiane przez komendy drogą pocztową i po wpłaceniu na konto Komisji Mundurowej 

odpowiednich należności, uwzględniających także przysługujące rabaty, zostawały wysłane 

także drogą pocztową.152 

Zwyczaje harcerskie 

Z mundurem harcerskim związane były określone normy zachowań, które czasem 

nawet oficjalnie precyzowano w dokumentach wewnętrznych. W 1930r. w „Wiadomościach 

Urzędowych” ustalono, że „harcerkom w mundurach salutuje zawsze pierwszy harcerz. 

Członkom Związku będącym w ubraniu cywilnym, ale posiadającym oznaki, harcerz 

w mundurze salutuje, będąc bez munduru kłania się”.153 Zwyczaj salutowania w mundurze 

harcerskim zakorzeniony był niewątpliwie mocno w wojskowrj tradycji harcerstwa. Jednak 

już w 1914r. pisał o nim A. Małkowski następująco: „Od niedawna wprowadzono w  wielu 

polskich drużynach ukłon dwoma palcami na wzór dawnych wojsk napoleońskich i polskich 

[...] ale ponieważ skauci nie stanowią organizacji militarnej, wiec powinni zachować 

międzynarodowy ukłon skautowy. Trzy palce przy ukłonie mają przypominać trzy punkty 

przyrzeczenia skatowego; dwa palce w ukłonie wilczęcia – dwa punkty jego 

przyrzeczenia”.154 

                                                 
149 Krzyże harcerskie w wojsku [w:] „Harcerz”, Warszawa 1920, nr 5 [podaję za:] J. Chrabąszcz, dz. cyt., s.28. 
150 [podaję za:] S. Sedlaczek, Rocznik harcerski, Warszawa 1928, s.171. 
151 AAN, AZHP, Odpis listu do Zarządu Centralnej Komisji Dostaw Harcerskich z 3 grudnia 1938r.,  

sygn. 2116, s.28. 
152 Zob. m.in. AAN, AZHP, List Komendy Hufca Harcerek w Stanisławowie do Komisji Mundurowej 

GK Harcerek, sygn. 2116, s.127. 
153 „Wiadomości Urzędowe”, październik 1930, nr 10, s.39. 
154 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.350. 
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W okresie międzywojennym istniał wśród członków ZHP zwyczaj noszenia krzyża 

harcerskiego na ubraniach cywilnych. Jak można sądzić był to zwyczaj praktykowany dość 

powszechnie w wielu środowiskach, a jego lekceważenie spotykało się z krytyką, także 

ze strony komend harcerskich. Świadczy o tym rozkaz Komendanta Chorągwi Poznańskiej, 

w którym pisał: „w ostatnich miesiącach zauważyłem zakradający się zwyczaj noszenia 

krzyża harcerskiego li tylko na mundurku harcerskim. Przypominam wszystkim, że każdy 

harcerz po przyrzeczeniu jest zobowiązany nosić krzyż harcerski także i na ubraniu 

codziennym. Krzyż harcerski nie jest tylko oznaką organizacyjną, lecz ułatwia poznanie się 

harcerzy miedzy sobą oraz przypomina harcerzowi o jego zaszczytnych zadaniach. Hufcowi 

i drużynowi zwrócą baczną uwagę na noszenie krzyży harcerskich oraz wyjaśnią ważność 

takowego”.155 

Rozkazem Naczelnika z czerwca 1934r. dopuszczono możliwość noszenia na ubraniu 

cywilnym miniatur krzyży harcerskich przez starszyznę i starszych harcerzy – „Miniatury 

krzyży na ubraniach cywilnych [są] odpowiednikiem oryginału co do stopnia i numeracji. 

Wyrób i sprzedaż przez CKDH. Sprzedaż jedynie na podstawie legitymacji instruktorskich 

i harcerskich”.156  

1.3. Inne narzędzia kreowania wizerunku 

„Tygodnie Harcerskie” 

Dwa kolejne narzędzia kreowania wizerunku ZHP to: planowe akcje promocyjne, 

zwane „Tygodniami Harcerskimi” oraz instytucja honorowego patronatu nad różnymi 

dziedzinami działalności harcerskiej, obejmowanego przez znane osobistości życia 

publicznego.   

Rozkazem NZHP z kwietnia 1923r. wprowadzona została instrukcja wyjaśniająca cel 

i szczegóły organizacji akcji promocyjno-zarobkowej nazwanej „Tydzień Harcerski”. 

Czytamy w niej: „Tydzień Harcerski powinien mieć na celu wszechstronną propagandę 

Harcerstwa w kołach społeczeństwa i młodzieży oraz zyskanie środków materialnych na cele 

ogólne Związku Harcerstwa Polskiego, a także na potrzeby oddziałów, komend i instytucji 

miejscowych. Wynikiem konkretnym wobec tego powinno być: 

a) poruszenie i pozyskanie opinii publicznej i stałego poparcia społeczeństwa dla 

Harcerstwa; 

                                                 
155 B. Kowalczyk, dz. cyt., s.113. 
156 Rozkaz Naczelnika L.9 z 16 czerwca 1934r [w:] „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1934, nr 7, s.33. 
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b) pozyskanie nowych członków Kół Przyjaciół i członków współdziałających ZHP, 

ewentualnie założenie Kół, gdzie dotąd nie ma; 

c) pozyskanie większych darowizn i ofiar w naturze na Domy Harcerskie, warsztaty, 

biblioteki, obozy i boiska; 

d) pozyskanie materiału na instruktorów, w szczególności fachowców do 

poszczególnych działów, np. wychowania fizycznego, rzemiosł i w ogóle sprawności; 

e) zebranie funduszów w takiej ilości, aby mogły pokryć niedobór ogólny ZHP 

i potrzeby miejscowe”.157 

Wiosną 1923r. – jak podaje W. Błażejewski – już po raz drugi, urządzono Tydzień 

Harcerski – „na ogół dość sprawnie i z dodatnimi efektami propagandowymi”.158 Skróconą 

wersją Tygodnia Harcerskiego była, organizowana przez niektóre środowiska, akcja „Dzień 

Harcerza”.159 Tygodnie Harcerskie organizowano także w kolejnych latach, zwłaszcza w tych 

środowiskach, które miały problem z nawiązaniem odpowiednich relacji zewnętrznych, czyli 

aby „zmienić bardzo chłodny stosunek i słabe zainteresowanie drużynami”.160 

Defilady 

W ramach Tygodni Harcerskich, ale nie tylko, bo np. z okazji święta 3-go Maja, 

organizowano także defilady harcerskie. Jak pisze W. Goszczyński: „Defilady 3-cio majowe 

miały w ostatnich latach przedwojennych zupełnie nowy charakter. Nie był to sztywny 

przemarsz na modłę wojskową, ale barwny korowód drużyn, prezentujących swe specjalności 

i zatrzymujących się nieraz przed trybuną, w celu wykonania krótkiego ćwiczenia lub tańca. 

Otrzymywaliśmy za te defilady gorące brawa publiczności i pochlebne wzmianki w prasie. 

Tak było we wszystkich środowiskach wołyńskich”.161 

Ich pierwowzorem były już wcześniej stosowane „popisy harcerskie”, o których pisał 

jeszcze A. Małkowski — „korzyść  z dobrze urządzonego popisu jest ogromna. Bezpośrednie 

przygotowania do publicznego występ wywołują większą gorliwość samych chłopców 

[...] chłopcy nie-skauci, którzy dotąd do ćwiczeń odnosili się wrogo, teraz [...] zaczynają 

zazdrościć zabaw i skautmistrza, pragną wstąpić w skautowe szeregi [...] Dla rodziców 

wreszcie i starszej publiczności jest popis zwykle pierwszą sposobnością do przyglądnięcia 

się życiu skautów, które przedstawiając się z dobrej strony, zyskuje ich życzliwość, niweczy 

niejedno uprzedzenie i zdobywa dla pracy Komitetu Skautowego (Koła Przyjaciół) 
                                                 

157 Rozkaz NZHP L.10 z 28 kwietnia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.20. 
158 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.171. 
159 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.44. 
160 R. Kupper, dz. cyt., s.122. 
161 W. Goszczyński, dz. cyt., s.149. 
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niejednego nowego pracownika [...] A w końcu każdy popis jest źródłem znacznego 

dochodu”.162 

Patronaty honorowe  

Objęcie nad działalnością harcerską patronatu przez znaną osobę, najlepiej pełniącą 

ważną funkcję w życiu publicznym, niewątpliwie wpływało również korzystnie na wizerunek 

ZHP. Harcerstwo nie tylko zyskiwało oficjalnego sympatyka, ale i korzystało 

na tym już przez sam fakt, że mogło poinformować opinię publiczną, iż działaniom 

harcerstwa sprzyja prezydent, premier, marszałek, admirał, generał lub inna utytułowana 

osoba. 

Jedną z pierwszych znanych osób, uważanych za gorących zwolenników harcerstwa, 

był Antoni Ponikowski – Minister WRiOP i Premier Rządu do czerwca 1922r.163 W 1923r., 

3 maja, Marszałek Ferdynand Foch przyjął Krzyż Honorowego Harcerza Rzeczypospolitej 

i stał się członkiem ZHP.164 

Pierwszym protektorem ZHP był od 20 grudnia 1920r. Naczelnik Państwa Józef 

Piłsudski. Następnie 10 marca 1924r. protektorem  ZHP został Prezydent RP Stanisław 

Wojciechowski. Ostatnim protektorem był od 13 grudnia 1926r. Prezydent RP prof. Ignacy 

Mościcki.165 Który w 1929r. został Honorowym Harcerzem RP,166 a 1 stycznia 1939r. 

wręczono mu Krzyż Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość167 Prezydent Mościcki 

był częstym gościem nie tylko na imprezach ogólnozwiązkowych, ale też pojawiał się 

na lokalnych imprezach harcerskich lub wyróżniał nawet poszczególne środowiska 

za ich aktywność organizacyjną. We wrześniu 1928r. Prezydent RP był gościem na zlocie 

Chorągwi Wołyńskiej zwołanym w celu jego powitania w tym regionie,168 a w 1931r. 

dla drużyny żeglarskiej z Przemyśla za jej osiągnięcia (m.in. za wyprawę nad Morze Czarne) 

ufundował nagrodę w formie namiotu.169 

Na zaproszenie Naczelnictwa admirał Świrski objął w 1933r. patronat nad drużynami 

żeglarskimi.170 Porucznik marynarki handlowej Jan Kuczyński w tym czasie został referentem 

                                                 
162 O urządzaniu popisów harcerskich podług Andrzeja Małkowskiego „Musztra Skautowa”  

[w:] „Harcmistrz”, listopad 1930, nr 11, s.123-124. 
163 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.109. 
164 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s. 
165 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1927, nr 2, s.6 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.378. 
166 „Harcmistrz”, styczeń 1929, nr 10, s.5. 
167 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1939, nr 3, s.52. 
168 N. Nekrasz, Komenda Chorągwi Wołyńskiej..., dz. cyt., s.98. 
169 S. Łyczkowski, Harcerstwo przemyskie [w:] S. Krakowski (red.), dz. cyt., s.30. 
170 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.50. 
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morskim Kierownictwa Harcerskich Drużyn Żeglarskich.171 W czerwcu 1936r. odbyło się 

poświęcenie i uroczysty chrzest jachtu „Zawisza Czarny” w Basenie Jachtowym w Gdyni. 

Chrzestnymi rodzicami zgodzili się być: Prezydentowa Maria Mościcka i Generalny 

Inspektor Sił Zbrojnych Marszałek Rydz-Śmigły – obie osoby nie mogły być obecne, ale były 

reprezentowane przez swoich przedstawicieli: wiceministrową Bobkowską oraz gen. Orlicz-

Deresza. Obecny był także Wicepremier Kwiatkowski oprowadzany po statku przez gen. 

Zaruskiego.172 Już wcześniej zdarzało się, że ministrowie wizytowali środowiska harcerskie. 

W 1925r. po spłynięciu harcerzy przemyskich szalupami własnej roboty Sanem i Wisłą 

do Gdańska, a następnie obozie wędrownym po polskich portach bałtyckich, obóz zwizytował 

Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.173  

W 1935r. najpierw NRH a potem XV Zjazd Walny ZHP uznały J. Piłsudskiego 

za „Patrona Związku Harcerstwa Polskiego”.174 Statut ZHP z 1936r. wprowadził pojęcie 

„patrona ideowego ZHP”, którym obrano Józefa Piłsudskiego.175 

3. ZHP a skauting innych krajów 

1.1. ZHP a zagraniczne organizacje skautowe 

Kontakty z innymi organizacjami skautowymi rozwijały się powoli. ZHP w pierwszym 

okresie nie miał zbyt wiele do zaoferowania innym skautom, mała była też potrzeba 

budowania więzi międzynarodowych. Jednak z czasem ta sytuacja ulegała zmianom. Już w 

lutym 1912r. Związkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie stwierdziło konieczność 

bliższego przyjrzenia się skautingowi angielskiemu „celem wzbogacenia metod pracy w 

Polsce”. Konsekwencją tego był trzymiesięczny wyjazd do Anglii Andrzeja Małkowskiego.176 

Polskie harcerstwo choć wyraźnie potrafiło podkreślać swoje różnice w stosunku 

do innych organizacji skautowych, to jednak było postrzegane jako część tego samego ruchu 

skautowego. Francuski filozof H. Bouchet pisał: „Najbardziej podobają mi się w polskim 

skautingu jego właściwości lokalne i regionalne, jego odrębność, jego swoistość. 

Nie potrzebuję chyba zapewniać, że jedność nie jest przez to zachwiana. Jedność narodowa, 

w imię której powstał skauting, jedność skautowa dzięki temu, że Polacy przyjęli całkowicie 

nasze prawo, naszego ducha, nasze zastępy, zwyczaje i obrzędy skautowe. Odrębność istnieje 
                                                 

171 W. Bublewski (red.), Żeglarz. Podręcznik..., dz. cyt., s.15. 
172 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.166. 
173 S. Krakowski, dz. cyt., s.74. 
174 A. Krzanowski, Postaci..., dz. cyt., s.115. 
175 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.335. 
176 E. Sikorski, dz. cyt., s.18. 
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jednak, ale nie odrębność dla fantazji, tylko spowodowana przez warunki regionalne, w jakich 

skauting polski musi się rozwijać [...] Nie chodzi tu o rewolucję za wszelką ceną, usuwa się 

tylko miernotę i towary standardowe”.177 

W 1924r. w notatce w czasopiśmie, wydawanym przez czeską socjalistyczną 

organizację skautową, można było wyczytać opinię, że „uroczystości polskich skautów 

są pompatyczne, ruchem zaś kierują głównie oficerowie”.178 Polskie harcerstwo nie zawsze 

było więc ocenianie wówczas wysoko. Powojenny kryzys odbijał się także na wizerunku 

zewnętrznym. Zaczęto zdawać sobie jednak sprawę ze swoich braków i słabych punktów. 

Pisano wówczas w „Harcmistrzu”: „[...] małe mamy jeszcze poparcie społeczeństwa; nic to, 

że jesteśmy ubodzy, nie mamy ani potężnej organizacji, ani olbrzymich środków Boy Scouts 

of America – ani współdziałania i pracy, konkretnej pracy organizacyjnej, licznej gromady 

osób niezależnych, z najświatlejszych, istotnie odgórnych sfer społeczeństwa jak Boys Scouts 

of America i jak Boy Scouts Association w Anglii”.179 

Starano się też przełamywać skłonność do izolacji ZHP od reszty skautingu, jaka 

występowała wówczas u dużej części instruktorów. W polemice na łamach „Harcmistrza” 

w 1929r. Zofia de Callier pisała: „Harcerstwo trafia do wszystkich młodych dusz, 

bez względu na narodowość i jest par excellence ruchem młodzieży całego świata, 

a nie organizacją angielską, polską, czy inną. Tylko oczywiście różne typ ludzi, różne narody 

o odrębnych charakterach, rozmaicie na ten ruch reagują i w tym właśnie zawsze się objawi 

przynależność narodowa poszczególnych organizacji. Która reaguje najlepiej? Zdaje mi się, 

że przesądzić tego nikt nie może.180 Z kolei Olga Małkowska na konferencji 

międzynarodowej w 1932r. stwierdzała: „Do niedawna patriotyzm oznaczał miłość własnego 

kraju bez uwzględnienia reszty ludności. Dla obywatela było naturalną rzeczą kochać własny 

kraj, a nienawidzić lub mieć w pogardzie inne. Ale nadszedł czas, aby uczyć nowego, 

chrześcijańskiego patriotyzmu [...]. Przez propagowanie międzynarodowych obozów 

i zawodów pomagamy naszym dziewczętom i chłopcom nawiązywać przyjaźnie 

z dziewczętami i chłopcami z różnych części świata, tak aby wkrótce odkryli, że serce 

młodzieży jest takie samo, mimo różnic narodowościowych i rasowych”.181 

W 1935r. na II Międzynarodowym Zlocie Starszych Skautów w Szwecji, twórca 

skautingu R. Baden-Powell powtarzał hasła, które charakteryzowały ówczesną doktrynę 

                                                 
177 H. Bouchet, dz. cyt., s.4-5. 
178 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.39. 
179 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.89. 
180 Zofia de Callier, Druhom w odpowiedzi [w:] „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.55. 
181 [cytat za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.199. 
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współpracy międzynarodowej organizacji skautowych: „szukajcie przyjaciół”, „do was należy 

jutro”, „musimy po was więcej się spodziewać dla zapewniania światu pokoju, 

niż po politykach”.182 

W latach trzydziestych, szczególnie w ich drugiej połowie, nastąpiło zintensyfikowanie 

kontaktów międzynarodowych. Nowy Statut ZHP wyszczególniał jako jeden z celów ruchu 

harcerskiego: współdziałanie z międzynarodowym ruchem skautowym.183 W 1935r. 

u podstaw działań międzynarodowych ZHP leżały trzy zasady: 

„a) wiara w zdolność wychowania przez skauting nowego człowieka o spotęgowanych 

wartościach indywidualnych i społecznych oraz z wiary tej wynikające braterstwo 

skautowe, 

b) przekonanie o możliwości wniesienia przez harcerstwo polskie twórczych wartości narodu 

polskiego do życia innych narodów, 

c) wola skupienia wszystkich Polaków pod sztandarem pracy narodowej. 

 [...] jeśli chodzi o stosunki nasze z ruchem skautowym, to postanowiono, przede wszystkim, 

ustosunkować się pozytywnie do tych wszystkich przejawów międzynarodowego życia 

skautowego, które rokują nadzieje wniesienia nowych wartości do naszego ruchu i gdzie 

współpraca harcerstwa polskiego może przynieść realne wartości”.184 

W stosunkach bezpośrednich z innymi krajami postanowiono utrzymywać szczególnie 

bliskie kontakty z państwami bałtyckimi; Rumunią, poszczególnymi krajami słowiańskimi 

oraz „terenami państwowymi, w których łonie żyje nasza mniejszość lub emigracja”.185 

Program pracy Wydziału Zagranicznego uwzględniał w 1935r. taki punkt jak: „mocne 

wystąpienie w roli wartościowego współczynnika w tworzeniu głównych wytycznych ruchu 

skautowego, a przezeń ogólno-młodzieżowego świata”.186  

W artykule Ogniska na całym świecie, który znalazł się w „Wieściach Zlotowych” 

na Zlocie w Spale, znaleźć można fragmenty dobrze obrazujące, jak pojmowano już wówczas 

ideologiczne podstawy współpracy międzynarodowej organizacji skautowych: 

„Ażeby każde postanowienie stało się planem, aby każdy plan wykonany był ściśle i uczciwie 

– trzeba skautową grę wypełnić poważnie i w pełni wynikłych z niej założeń. Hasło 

braterstwa skautów całego świata jest rzeczywistością i inaczej już tego pojmować nie wolno. 

                                                 
182 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.290-291. 
183 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.97. 
184 Tamże, s.15. 
185 Tamże, s.16. 
186 Tamże, s.101. 
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To nie plan świetlanej jakiejś przyszłości, ale nakaz postępowania w dniu dzisiejszym 

i zawsze, jak długo będzie istniał skauting, a z nim harcerstwo. 

Odpowiedzią młodego świata skautów na nienawiść i powszechną nieufność człowieka 

wobec człowieka jest śmiałe podjęcie i utrzymanie braterskich stosunków ze wszystkimi, 

którzy uścisną wyciągniętą ku nim dłoń. Nienawidzić i dąsać się – to droga słabych, 

zwycięską bronią mocnych jest zaufanie i skłanianie do przyjaźni. [...] 

Kiedy po trudach codziennych harcerze palą ogniska i zasiadają wokół nich wśród 

otaczających ich ciemności – o jednym wiedzą i pamiętają. Oto wszędzie, o tej samej 

godzinie, płoną ogniska innych skautów. Płoną  skautowe ogniska na całym świecie. 

Nad pociemniałym światem, nad granicami i osypiskami dawnych okopów rozciąga się magia 

przyjaźni. Wystarczy tylko do ognisk dorzucić więcej drewek, a płomienie buchną w górę 

i nieboskłon nad całym światem rozczerwieni się jedną łuną braterstwa”.187 

Naczelniczka Harcerek Jadwiga Wierzbiańska w Dzień Myśli Braterskiej, 22 lutego 

1938r. pisała: „Czy idea braterstwa skautowego jest dziś jeszcze aktualna i żywotna, 

czy warto stawiać ją przed oczy młodzieży w czasach, gdy o braterstwie narodów przestano 

mówić, a w stosunkach między państwami decyduje przede wszystkim interes własny, siła? 

[...] słowo »międzynarodowy« stało się dla wielu osób synonimem jakby sprzeniewierzenia 

się własnej Ojczyźnie, czymś, co osłabia poczucie odrębności narodowej [...]. Czyż miłość 

Ojczyzny i braterstwo ludzi różnych narodowości, lecz ożywionych wspólną ideą – to dwa 

nawzajem wykluczające się pojęcia? [...] Zastanówmy się, na czym opiera się to nasze 

braterstwo. Otóż przede wszystkim na wspólności idei [...] wspólność idei stwarza zaufanie 

i wiarę w dobrą wolę drugiego człowieka. Skautowa rodzina dostępna jest dla wszystkich 

tych, którzy za podstawę wspólnoty przyjmują Prawo i Przyrzeczenie Skautowe”.188 

W 1938r. w sprawozdaniach NRH pisano: „Dzięki naszej ruchliwości harcerstwo 

wyprowadza stosunkowo duże ilości młodzieży polskiej za granicę. Wyprawy te programowo 

przygotowane stają się szczególnie ważną szkołą, pozwalają bowiem poznać obce tereny. 

Młodzi ludzie mogą się »otrzaskać« w świecie [...]”.189 

Przykładem tego może być współpraca z Rumunią.. Delegacja ZHP, w czerwcu tego 

roku, brała udział w święcie młodzieżowym w Rumuni, a wymiany obozowe pozwoliły 

                                                 
187 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 18 lipca 1935r., nr 8, s.58. 
188 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.133-134. 
189 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.86. 
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310 harcerzom przebywać na obozach i kursach rumuńskich. Obozy te wizytował Szef GKH 

hm. T. Borowiecki.190 

ZHP interesował się także funkcjonowaniem organizacji faszystowskich, które 

wprawdzie dalekie były ideologicznie od organizacji skautowych, w tym polskiego ZHP, 

a przy tym nie należały do struktur skautingu międzynarodowego, ale w swojej działalności 

wykorzystywały do swoich celów – niekiedy bardzo skutecznie – elementy skautingu. 

Dlatego też, w 1938r., funkcjonowanie organizacji młodzieży faszystowskiej we Włoszech 

badał hm. W. Siekierzyński.191 

W 1936r. zorganizowano dużą akcję wymiany zagranicznej ze skautami z Węgier. 

Stosowano zasadę: harcerze wyjeżdżający na Węgry zapraszali na swoje obozy taką samą 

ilość skautów węgierskich i pokrywali koszta ich pobytu. Przejazd koleją do granicy 

pokrywali natomiast sami uczestnicy.192 Także Węgrom oficjalną wizytę złożyła, w maju, 

harcerska wyprawa lotnicza z Szefem Głównej Kwatery na czele, z okazji ofiarowania 

skautom węgierskim szybowca „Czuwaj”. W wymianie obozowej z Węgrami wzięło udział 

59 harcerzy w trzech grupach. 193 

W 1938 roku, 246 skautów z 11 państw odwiedziło Polskę, przy tym mowa tu tylko 

o oficjalnych wizytach, o których Komisariat Międzynarodowy ZHP został powiadomiony. 

W drugiej połowie lat trzydziestych liczba wizyt w Polsce skautów z zagranicznych 

organizacji skautowych systematycznie wzrastała.194 

Do obowiązków zarówno innych harcerzy jak i skautów, chcących skorzystać z gościny 

(np. noclegu) w obozie harcerskim, należało wylegitymowanie się przed kierownictwem 

obozu. Skauci podczas taki wizyt musieli posługiwać się „skautowym paszportem 

zagranicznym”. Wszystkie te regulacje miały zapobiegać wykorzystywaniu idei braterstwa 

skautowego przez nieuczciwe osoby.195 

W ZHP były głosy entuzjastów skautingu międzynarodowego, a także przykłady 

działań świadczące o – bliskiej nieraz – współpracy ZHP z organizacjami skautowymi innych 

krajów. Obecne były jednak także głosy sceptyków i krytyków skautingu, dążących 

do większej izolacji harcerstwa polskiego od wpływów pozostałych organizacji skautowych. 

Wydaje się, że ZHP udało się, w jakimś stopniu, pogodzić te nurty i nie tracąc własnej 

                                                 
190 Tamże, s.154. 
191 Tamże. 
192 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.93. 
193 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.154. 
194 Tamże, s.155. 
195 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.144. 
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tożsamości czerpać wiele z idei i doświadczeń organizacji skautowych oraz odgrywać 

aktywną rolę w strukturach międzynarodowego skautingu, a tym samym trzymać się złotego 

środka o jakim pisał S. Sedlaczek — „ku starszyźnie harcerskiej zwracam się z zachętą 

do wytrwania przy złotym środku arystotelesowskim pomiędzy skrajnościami ślepego 

naśladownictwa zagranicy i również ślepego odżegnywania się od wszystkiego, 

co zagraniczne, choćby nawet dobre, potrzebne, mogące podnieść i rozwinąć naszą pracę 

w Polsce”.196 

1.2. ZHP w strukturach międzynarodowego skautingu  

Oficjalne powołanie Międzynarodowego Biura Skautowego nastąpiło podczas 

pierwszego zlotu światowego (Jamboree) w Anglii w 1920r.197 Formalne przyjęcie ZHP 

do międzynarodowych struktur skautowych mogło nastąpić dopiero po odzyskaniu przez 

Polskę niepodległości, gdyż jednym z warunków uznania przez struktury światowego 

skautingu jakiejś organizacji za skautową było postanowienie, że organizacja, która się 

o to ubiega, musi być organizacją suwerennego państwa – a nie może być organizacją 

mniejszości narodowej.198  

W październiku 1920r. na V Zjeździe Naczelnej Rady Harcerskiej uchwalono 

zgłoszenie akcesu do tworzącego się Międzynarodowego Biura Skautowego w Londynie.199 

ZHP utrzymywało od początku swego powstania kontakt z Biurem, zamieszczało artykuły 

w kwartalniku międzynarodowym „Jamboree”, czyniło starania o przyjęcie jako piątego 

języka w tym piśmie, rotacyjnie któregoś z języków słowiańskich.200 W 1921r. powstał przy 

Głównej Kwaterze Żeńskiej Dział Międzynarodowy, który utrzymywał kontakt 

z Międzynarodową Radą Skautek, utworzoną w 1919r. z inicjatywy Olave Baden-Powell.201 

Osiągnięciem ZHP na forum międzynarodowym było założenie 30 czerwca 1922r. 

Związku Skautów i Skautek Słowiańskich (Association des Scouts et Girl Guides Slaves), 

którego sekretariat przez pierwsze dwa lata znajdował się w Warszawie.202 W 1926r. 

na Konferencji Międzynarodowej w Kandersteg w Szwajcarii podjęto decyzje o ponownym 
                                                 

196 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.41. 
197 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178. 
198 H. Kapiszewski, dz. cyt., s.50. 

Organizacja chcąca być oficjalnie uznana przez Międzynarodowe Biuro Skautowe za „skautową” musiała 
spełniać ponadto, m.in., warunek dobrowolnego członkostwa młodzieży, oraz niezależności od wszelkich 
wpływów politycznych. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.428. 

199 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.157. 
200 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.6. 
201 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.82-83. 
202 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.15. 
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przeniesieniu sekretariatu do Polski.203 Przewodniczącym na najbliższy okres wybrany został 

ponownie T. Strumiłło.204  

W 1922r. odbyła się w Paryżu Konferencja Międzynarodowa, która stwierdziła, że 

Polska zajmuje trzecie miejsce pod względem liczby członków wśród organizacji 

skautowych, zaraz po Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. Mimo to Polska nie weszła 

w skład dziewięcioosobowego Komitetu Międzynarodowego.205 Także podczas konferencji 

w 1926r. żaden Polak nie wszedł w skład Komitetu, chociaż kandydaturę T. Strumiłły 

uważano za pewną. Jednak jego nieobecność na Konferencji skutecznie wykluczyła 

go z szeregu potencjalnych członków Komitetu.206 

Warto zauważyć, że skauting i międzynarodowa współpraca skautowa cieszyły się 

dużym uznaniem na świecie. Walne Zebranie Ligi Narodów uchwaliło 27 września 1923r. 

zalecenie do wszystkich państw członkowskich o popieranie ruchu skautowego 

oraz udzielanie specjalnych ułatwień skautom wyjeżdżającym za granicę.207 

Starano się też docenić osoby zasłużone dla rozwoju współpracy międzynarodowej 

i struktur skautowych. Rozkazem NZHP z listopada 1923r. przyznano odznakę „Za zasługę” 

Przewodniczącemu oraz Naczelnikowi Skautów Łotewskiej Organizacji Skautowej 

„w uznaniu ich zasług, położonych szczególnie na polu zbliżenia tej organizacji do ZHP 

i za opiekę nad polskimi drużynami na Łotwie”.208 W 1924r. NRH upoważniła Naczelnictwo 

do wydania specjalnej Odznaki KPH Działu Zagranicznego, wzorowanej na krajowej odznace 

„Przyjaciel Harcerstwa”.209 Rozkazem NZHP z lutego 1925r. odznaki „Za zasługę” otrzymali 

od ZHP: kontradmirał C.V.E Carstensen z Danii oraz Przewodniczący Konferencji 

Międzynarodowej „za daleko idącą współpracę w dziele krzewienia międzynarodowego 

skautowego braterstwa”.210 

Prezydent RP odznaczył w 1928r. Roberta Baden-Powell’a Krzyżem Komandorskim 

z Gwiazdą Orderu Polonia-Restituta.211 A w styczniu 1938r. w Ambasadzie Brytyjskiej 

w Warszawie udekorowano Przewodniczącego ZHP – M. Grażyńskiego odznaką „Srebrnego 

                                                 
203 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.35. 
204 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.191. 
205 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.14. 
206 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.35. 
207 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.19. 
208 Rozkaz NZHP L.25 z 25 listopada 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1923, nr 12, s.134. 
209 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1924, nr 2, s.18. 
210 Rozkaz NZHP L.5 z 1 lutego 1925r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1925, nr 4, s.11. 
211 Rozkaz Naczelnictwa ZHP L.4 z 1 lutego 1928r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, luty 1928, nr 2, s.10. 
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Wilka”.212 Odznaka ta była najwyższym odznaczeniem skautingu angielskiego i wyjątkowo 

tylko była nadawana cudzoziemcom.213 

W 1919r. dzięki staraniom Olave Baden-Powell powołano Światową Radę Skautek, 

której pierwsze posiedzenie odbyło się 20 lutego 1919r. Jej celem było: podtrzymywanie 

łączności, udzielanie wskazówek i informacji.214 W 1928r. powołano Światowy Związek 

Skautek (The Guiding and Girl Scouting World Association) oraz wybrano jego Komitet 

Światowy. Do Związku przystąpiło 28 organizacji. Spośród zgłoszonych przez poszczególne 

organizacje kandydatek wybrano 9 członkiń Komitetu Światowego – jak podaje 

H. Dydyńska-Paszkowska – nie według przynależności narodowej, lecz zgodnie z ich 

osobistym doświadczeniem i zasługami dla ruchu.215 Dyrektorką została Dame K. Furse, 

znana z pracy w Komitecie Opieki nad Młodzieżą Ligi Narodów.216 Do Komitetu 

Światowego weszła wówczas również Olga Małkowska.217 Jej, na konferencji w 1934r., 

zlecono „opiekę i pomoc w zakresie prac szkoleniowych dla skautek Austrii, Węgier, 

Czechosłowacji i Rumunii”. Jako delegatka z Polski uczestniczyła w Konferencji Nowego 

Wychowania w Locarno w 1927r. W 1931r. jako przedstawicielka Związku Skautek weszła 

do Komitetu Opieki nad Dziećmi Ligi Narodów.218 W Notre Chalet – ośrodku skautowym 

w Alpach Szwajcarskich funkcjonowała międzynarodowa szkoła instruktorska, którą kierował 

Podkomitet Szkoleniowy powołany przez Komitet Światowy. W pracach komisji 

przygotowującej programy tej placówki – jak podaje H. Dydyńska-Paszkowska – 

uczestniczyła również Olga Małkowska.219 W 1936r. O. Małkowska zakończyła kadencję 

członkini Komitetu Światowego. Wówczas do Światowego Związku Skautek należało 

36 państw, działających na podstawie uchwalonego w tym roku statutu.220 

W najwyższych władzach i organach międzynarodowych struktur skautowych zasiadali 

też inni przedstawiciele Polski i ZHP. W 1935r. Strumiłło został ponownie wybrany 

do Międzynarodowego Komitetu Skautowego.221 W 1939r. na Radzie Okrągłego Stołu 

wysunięto propozycję zgłoszenia na Światowej Konferencji Skautek w 1940r. kandydatury 

                                                 
212 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.150. 
213 K. Rychłowski, Lord Baden-Powell [w:] R. Baden-Powell, Moje przygody..., dz. cyt., s.8. 
214 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.195. 
215 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.276-277. 
216 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.196. 
217 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.276-277. 
218 Tamże. 
219 Tamże, s.280. 
220 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.87. 
221 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.98. 
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Jadwigi Falkowskiej do Komitetu Światowego oraz zaproponowano kandydaturę Z. Florczak 

do pracy w Biurze Światowym.222 

Polacy brali też udział w tworzeniu prasy skautowej. W 1927r. czasopismo „Skaut 

Słowiański” był jedynym wielojęzycznym pismem skautowym zawierającym teksty 

drukowane po angielsku, bułgarsku, czesku, francusku, serbsku, serbsko-łużycku, rosyjsku, 

ale także po polsku.223 Z kolei kwartalnik skautowy „Jamboree” był zasilany przez Wdział 

Międzynarodowy artykułami i notatkami o harcerstwie Polskim.224 

W uchwale III Międzynarodowego Kongresu Skautowego w Kopenhadze, który odbył 

się w sierpniu 1924r., można znaleźć deklarację charakteryzującą ówczesny światowy ruch 

skautowy. Czytamy w niej: „Kongres uznaje Skauting za ruch narodowy, międzynarodowy 

i powszechny, który pragnie dać każdemu narodowi poszczególnie oraz całemu światu 

młodzież dzielną fizycznie, moralnie i umysłowo. Ruch jest narodowy, gdyż przez 

organizacje narodowe dąży do wyrobienia swemu społeczeństwu pożytecznych i zdrowych 

obywateli. Ruch jest międzynarodowy, gdyż przyjaźń skautowa nie zna granic miedzy 

poszczególnymi narodami. Ruch jest powszechny, gdyż dąży do powszechnego braterstwa 

skautów wszystkich narodów, warstw i religii. Kongres ponownie stwierdza i ogłasza, 

że Skauting nie ma charakteru militarystycznego, Skauting ma za cel i jako ideał wytworzenie 

ducha harmonii i dobrej wiary pomiędzy członkami wszystkich narodów”.225 

Konferencja w Zwardoniu w 1929r. uznała, że „w wychowaniu młodzieży harcerstwo 

dąży do ogarnięcia uczuciem braterstwa całej ludzkości, uznając, że realną pozytywną pracą 

idącą w kierunku przybliżenia ogólnoludzkiego braterstwa jest zapoznanie się ze światowym 

dorobkiem w dziedzinie kultury, nauki, sztuki, poznanie warunków życia w obcych krajach”. 

Dlatego też – jak podaje H. Dydyńska-Paszkowska – konferencja wezwała do „nawiązywania 

bliższego kontaktu z bratnimi organizacjami skautowymi”.226 

Jak pisano w 1930r. w „Harcmistrzu”, „działalność na terenie międzynarodowym 

ma dwa zasadnicze cele – pierwsze to propaganda swego kraju i rodzimego ruchu 

skautowego, drugie to poznawanie metod zagranicznych celem ewentualnego 

ich zastosowania na swoim terenie”.227 

                                                 
222 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.291-292. 
223 AAN, AZHP, VIII Sprawozdanie NRH za rok 1927, sygn. 380, s.34. 
224 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.151. 
225 „Harcmistrz”, listopad 1924, nr 11, s.107. 
226 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.142. 
227 „Harcmistrz”, styczeń 1930, nr 1, s.7. 
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W 1932r. odbywała się w Polsce VII Światowa Konferencja Skautek. W Konferencji 

wzięły udział 62 przedstawicielki 26 państw Europy, Ameryki, Afryki i Australii. 

W organizację konferencji włączyły się chorągwie, które odpowiadały za poszczególne działy 

organizacyjne (obóz, łączność, służba sanitarna, poczta, sklep, fotografia, świetlica, drużyna 

artystyczna).228 Konferencja pozwoliła na umocnienie roli ZHP w światowym skautingu. 

Nawiązany został bezpośredni kontakt z żeńskimi organizacjami skautowymi 

w Czechosłowacji i Rumunii, które korzystały później z dorobku ZHP, poprzez uczestnictwo 

członków głównych kwater w kursach i obozach polskich harcerzy.229 

W 1938r. zawarto trzy nowe, dwustronne umowy między ZHP, a innymi organizacjami 

skautowymi. Były to: umowa z Argentyną, z Bułgarią oraz rozszerzona z Kanadą.230 

Polska korzystała także z pomocy innych organizacji i struktur skautowych; w tym, 

ze stypendiów fundacji „Julii Low” przyznawanego corocznie innemu krajowi dla dwóch 

starszych skautek na podróż i dwutygodniowy pobyt w Międzynarodowym Domu Skautek 

w Adelboden w Szwajcarii.231 Z ramienia Wydziału Międzynarodowego wyjeżdżali w 1935r. 

za granicę „delegaci ZHP do celów specjalnych” do Danii, Szwecji, Estonii, Jugosławii, 

Rumunii, Norwegii, Niemiec i Węgier.232 

1.3. Konferencje, kursy, narady i kongresy skautowe 

Formy międzynarodowej współpracy organizacji skautowych, w których brał udział 

Związek Harcerstwa Polskiego w okresie międzywojennym, były następujące: 

W 1920 roku: 

 I Międzynarodowa Konferencja Kierowniczek Pracy Skautowej w Oxfordzie – 

w konferencji uczestniczyły przedstawicielki: Anglii, Belgii, Danii, Holandii, 

Jugosławii, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Polski, Szwajcarii, 

Szwecji, Włoch, Australii, Cejlonu, Indii, Kanady i Południowej Afryki233 – 

z ramienia ZHP uczestniczyła w niej jedna delegatka: hm. Janina Tworkowska;234 

 I Międzynarodowa Konferencja Skautowa.235 

W 1922 roku: 

                                                 
228 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.10. 
229 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.23. 
230 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.151. 
231 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.24. 
232 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.100. 
233 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.275. 
234 Tamże, s.283-284. 
235 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.426. 
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 II Międzynarodowa Konferencja Skautowa w Paryżu – dr T. Strumiłło 

oraz H. Glassa. Wzięli oni również udział w prowadzonym przez angielską 

Główną Kwaterę kursie instruktorskim w Gilwell Park.236 

 II Żeńska Konferencja Międzynarodowa w Cambridge – przedstawicielki 

28 organizacji w tym Olga Małkowska i Jadwiga Falkowska;237  

W 1924 roku: 

 III Światowa Konferencja Instruktorek Skautowych  w Foxlease  w Wielkiej 

Brytanii238 – z Polski uczestniczyło 16 harcerek, w tym 8 instruktorek239 – referaty 

wygłosiły: Olga Małkowska i Jadwiga Falkowska240; 

 międzynarodowy obóz w Foxlease – 1 100 uczestniczek z 40 krajów  

– z Polski 11 harcerek;241 

 III Międzynarodowa Konferencja Wodzów Skautowych w Kopenhadze242 – 

delegaci 33 narodów – referaty polskie wygłaszali: T. Strumiłło o patronach 

drużyn (nie znano tego narzędzia wychowawczego w innych organizacjach 

skautowych) oraz H. Glass o wychowaniu fizycznym w drużynach;243 

W 1926 roku: 

 IV Międzynarodowa Konferencja Skautingu Żeńskiego w USA – H. Dydyńska 

wygłosiła referat o znaczeniu krajoznawstwa w harcerstwie;244  

 IV Międzynarodowa Konferencja Skautowa w Kandersteg w Szwajcarii – wzięło 

w niej udział 40 organizacji z 35 krajów – ZHP reprezentowali: S. Sedlaczek, 

H. Glass i O. Grzymałowski – wygłoszony został referat S. Sedlaczka O rozwoju 

charakteru przez skauting oraz T. Strumiłły O psychologii przyjaźni 

międzynarodowej;245 

W 1928 roku: 

                                                 
236 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.167-168. 
237 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.283-284. 
238 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.120-121. 
239 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.179. 
240 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.120-121. 
241 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.293-295. 
242 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.91. 
243 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.179. 
244 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.283-284. 
245 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.191. 
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 V Międzynarodowa Konferencja Skautingu Żeńskiego w Parad na Węgrzech – 

utworzenie Światowego Związku Skautek i wybór pierwszego Komitetu 

Światowego – w konferencji uczestniczyły Olga Małkowska i Zofia de Callier;246  

W 1929 roku: 

 V Międzynarodowa Konferencja Skautowa w trakcie Jamboree w Wielkiej 

Brytanii;247 

 Konferencja Słowiańskich Organizacji Skautowych – obecni byli przedstawiciele: 

Bułgarii, Czechosłowacji, Polski, Rosji (emigracja) i Jugosławii. Konferencji 

przewodniczył S. Sedlaczek. Siedzibę Biura zdecydowano pozostawić na okres 

następny w Polsce, obierając na przewodniczącego T. Strumiłłę;248 

W 1930 roku: 

 VI Międzynarodowa Konferencja Skautingu Żeńskiego w Foxlease w Wielkiej 

Brytanii – delegatkami  Polski  były:  O.  Małkowska  i  Z.  de Callier,  gościem: 

Z. Tworkowska;249 

W 1931 roku: 

 VI Konferencja Międzynarodowa w Baden koło Wiednia – w obradach wzięli 

udział: Henryk Kapiszewski, Antoni Olbromski, Stanisław Sedlaczek, Tadeusz 

Strumiłło i Ignacy Wołkowicz;250 

 Konferencja Biura Skautów Słowiańskich w Baden;251 

W 1932 roku: 

 VII Światowa Konferencja Skautowa podczas Jamboree na Węgrzech;252 

 VII Światowa Konferencja Skautek na Buczu – 63 delegatki z 22 krajów253, 

do Komitetu Światowego wybrano Olgę Małkowską;254 Konferencja poprzedzona 

była wizytacją w 1930r., która miała sprawdzić polskie możliwości organizacyjne. 

Na konferencji obecni byli goście z następujących krajów: Wielkiej Brytanii, 

Belgii, Czechosłowacji, Danii, Egiptu, Finlandii, Francji, Indii, Irlandii, Kanady, 

Luksemburga, Łotwy, Norwegii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych, Szwajcarii, 

                                                 
246 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.283-284. 
247 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.218-219. 
248 Tamże, s.219. 
249 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.283-284. 
250 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.236. 
251 Tamże, s.237. 
252 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.426. 
253 AAN, AZHP, Akta sprawy wydania legitymacji uprawniających do głosowania na VI Zjeździe ZHP, 

sygn. 939, s.2. 
254 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.245. 
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Szwecji, Węgier, a także Australii, Nowej Zelandii i Afryki Południowej. 

Delegatkami Polski były: Zofia Wołowska i Zofia de Callier;255 Przyjęto uchwałę 

o organizowaniu corocznych kursów instruktorskich w Adelboden w Szwajcarii, 

mających na celu wymianę doświadczeń skautowych. Konferencję odwiedził 

J. Jędrzejewicz – Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 

oraz wielu innych przedstawicieli władz państwowych, wojskowych 

i samorządowych;256 

W 1933 roku: 

 Międzynarodowa Konferencja Zuchowa w Gödöllö zorganizowana w trakcie 

Jamboree;257  

 Konferencja Słowiańska – przedstawiciele organizacji: czeskiej, jugosłowiańskiej, 

bułgarskiej i rosyjskich emigrantów; od lata 1934r. przewodnictwo Biura miało 

przejść automatycznie w ręce polskie i na jego czele miał stać Przewodniczący 

ZHP dr M. Grażyński;258 

 VII Międzynarodowa Konferencja Skautowa w Gödöllö – Polskę reprezentowali: 

M. Grażyński, T. Strumiłło, A. Olbromski, T. Piskorski, I. Wołkowicz 

i H. Kapiszewski. Dwa z trzynastu referatów prezentowali Polacy; T. Strumiłło 

O znaczeniu obozownictwa dla skautingu i I. Wołkowicz O wymianie młodzieży 

z zagranicą. Przywieziono je wydrukowane w językach francuskim i angielskim 

i rozdano uczestnikom konferencji. Referat I. Wołkowicza wyróżniony został 

przez R. Baden-Powella. Do Komitetu Międzynarodowego na dwa wolne miejsca 

pretendowało 18 kandydatów –wybrany został T. Strumiłło;259 

 pierwsza Rada Quo Vadis w Notre Chalet w Adelboden w Szwajcarii;260 

W 1934 roku: 

 VIII Światowa Konferencja Instruktorek w Notre Chalet w Adelboden 

w Szwajcarii – reprezentowanych  było  27 spośród 32 organizacji. Z Polski 

delegatkami były: J. Falkowska i Z. Callier, O. Małkowska uczestniczyła z urzędu 

jako członek Komitetu,  w charakterze gości przyjechały:  Helena  Śliwowska, 

                                                 
255 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.284-285. 
256 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.245-246. 
257 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.49. 
258 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.254. 
259 Tamże, s.254-255. 
260 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.279. 
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Jadwiga Wierzbiańska i Józefina Łapińska.261 Referat O społecznej działalności 

harcerek  wygłoszony został przez J. Falkowską;262 

 Międzynarodowy Kurs Zuchowy w Brennej – oprócz Polaków uczestniczyli 

w nim przedstawiciele 7 państw: Anglii, Francji, Jugosławii, Czechosłowacji, 

Estonii, Węgier i Łotwy. Kursem kierował A. Kamiński.263 

 Międzynarodowy Komitet Skautowy w Kandersteg w Szwajcarii – udział 

T. Strumiłły; podjęcie decyzji o kontynuowaniu organizacji zlotów 

międzynarodowych co cztery lata i trwających dwa tygodnie;264 

W 1935 roku: 

 udział Polski w 7 konferencjach międzynarodowych;265 

 VIII  Światowa Konferencja Skautowa (Kongres Skautowy) w Sztokholmie – 

100 delegatów z 24 krajów, w tym 6 reprezentantów z Polski. Na Kongresie 

wygłoszono 3 polskie referaty: Przewodniczącego ZHP M. Grażyńskiego 

Skauting, a bezrobocie młodzieży, (referat ilustrowany był filmem 

przedstawiającym fragmenty z życia Harcerskich Ochotniczych Drużyn 

Robotniczych), A. Kamińskiego O przystosowaniu ruchu wilczęcego do warunków 

lokalnych, T. Strumiłły Kilka uwag dotyczących wspólnego działania.266 Przyjęto 

wniosek, opracowany na konferencji w Spale, w sprawie wydania na podstawie 

międzynarodowej ankiety, informatora o stanie organizacji wilczęcych 

w poszczególnych krajach;267 

 Konferencja Starszych Skautów na wyspie Ingaro w Szwecji – wygłoszono cztery 

polskie referaty268 dotyczące problemów: czy czynni instruktorzy mogą być 

członkami zrzeszeń starszoharcerskich, podziału starszych harcerzy według wieku, 

alpinizmu w ruchu starszoharcerskim269 – do każdego z pozostałych referatów 

delegacja polska zgłosiła własny koreferat.270 

                                                 
261 Tamże, s.288. 
262 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.136-137. 
263 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.279. 
264 Tamże, s.278. 
265 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.97. 
266 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.291. 

E. Sikorski podaje nieco inne tytuły referatów: O nowej metodzie w ruchu wilczęcym harcerskiej 
(A. Kamińskiego) oraz O harcerskiej inicjatywie walki z bezrobociem młodzieży (M. Grażyńskiego). 
Por. E. Sikorski, dz. cyt., s.105. 

267 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.74. 
268 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.290-291. 
269 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.63. 
270 Tamże, s.98. 
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 Rada Okrągłego Stołu – Polskę reprezentowały: J. Łapińska i J. Falkowska;271 

W 1936 roku: 

 Rada Okrągłego Stołu w Adelboden w Szwajcarii– uczestniczyło 30 instruktorek 

z 12 krajów – z Polski: J. Łapińska i J. Poniatowska, które przedstawiły 

tłumaczone na angielski i francuski programy nowych prób na żeńskie stopnie 

starszoharcerskie;272 

 IX Światowa Konferencja Skautek w Sztokholmie w Szwecji – delegatki 

z 26 krajów. Z Polski przybyły: J. Falkowska i Z. de Callier jako delegatki, 

O. Małkowska jako członek Komitetu Światowego, J. Wierzbiańska 

i H. Sakowiczówna jako goście.273 Wygłoszono referaty: Wpływ skautingu 

na instruktorki (referat Olgi Małkowskiej), Dzieci trudne i upośledzone, Jaki ideał 

kobiecości chcemy dać naszym dziewczętom, Uczciwość, Abstynencja wśród 

kierowniczek pracy skautowej;274 

 Kurs Kierowniczek Pracy Skautowej Wśród Dzieci Chorych i Kalek, w Londynie 

– wzięła w nim udział hm. Hanna Dydyńska-Paszkowska;275 

 II Konferencja Władz Skautowych Łotwy i Polski – poprzedzona podpisaniem 

umowy pomiędzy ZHP, a skautową organizacją łotewską. Podczas trzydniowych 

obrad opracowano wspólny program pracy na 1937r.;276 

W 1937 roku: 

 Rada Quo Vadis –  przeznaczona dla instruktorek szkolących drużynowe. Z Polski 

pojechała na spotkanie hm. Zofia Tworkowska;277 

 Rada Okrągłego Stołu „Brązowych Sów” – poświęcona pracy zuchowej. Z Polski 

wzięły udział harcmistrzynie: I. Kiselnicka, J. Zwolakowska i A. Świdzińska, 

która przedstawiła programy polskich sprawności zuchowych;278 

 Konferencja Redaktorów Prasy Skautowej, zorganizowana przez hm. dr L. Bara, 

zgromadziła ponad 50 uczestników – na konferencji powołano z inicjatywy Polski 

Agencję Prasy Skautowej, której prowadzenie zostało powierzone ZHP do czasu 

                                                 
271 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.290-291. 
272 Tamże. 
273 Tamże, s.288-289. 
274 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.88. 
275 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.88. 
276 Tamże, s.178. 
277 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.290-291. 
278 Tamże. 
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następnej konferencji tego typu;279 Uczestnikom konferencji rozdano wydany 

w Polsce Katalog Światowej Prasy Skautowej;280 

 IX Światowa Konferencja Skautowa (Kongres Skautowy) w Hadze – ZHP 

reprezentowali: Z. Trylski, A. Olbromski, H. Kapiszewski, A. Kamiński, L. Bar 

oraz członek Międzynarodowego Komitetu Skautowego T. Strumiłło. W czasie 

obrad Z. Trylski wygłosił odczyt pt. Obóz skautowy jako ośrodek wychowania 

społecznego;281 

 Czechosłowacki Kurs Skautowy – uczestniczyły 42 skautki z 10 krajów –

kierownictwo było międzynarodowe z udziałem członkini Komitetu Światowego 

M. Beley;282 

W 1938 roku: 

 X Światowa Konferencja Skautek w Notre Chalet w Adelboden w Szwajcarii – 

udział biorą cztery instruktorki z Polski.283 Ożywioną dyskusję wywołało pytanie: 

Czy skauting jako ruch ma do spełnienia rolę narodową (opierać się na tradycjach 

narodowych), czy międzynarodową – niezależne od roli wychowawczej;284 

 Międzynarodowa Konferencja Instruktorów Wilczęcych w Gilwell Park w Anglii 

– udział bierze 10 delegatów z Polski z A. Kamińskim na czele. Reprezentacja 

polska przygotowała  kilka  referatów oraz  zademonstrowała film obrazujący 

pracę zuchów.  Na konferencję tę twórca  polskiego  ruchu zuchowego  opracował 

w  języku  angielskim i wydał w Polsce, w niewielkim nakładzie, przez 

Wydawnictwo „Godziemba” skrót swojej Książki wodza zuchów pod tytułem 

Zuchy — Polish Wolff Cubs. Nakład przekazano uczestnikom konferencji;285 

 Kursie wilczęcy w Gilwell Park w Anglii – udział dwóch osób z ZHP;286 

W 1939 roku: 

 Konferencja Roversów podczas Jamboree – w prezydium zasiadał delegat polskich 

Harcerzy Starszych T. Piskorski. Język polski był po raz pierwszy w historii 

spotkań skautowych jednym z języków oficjalnych;287 

                                                 
279 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.198. 
280 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.306-308. 
281 Tamże. 
282 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.292-293. 
283 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.319-320. 
284 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.289-290. 
285 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.319-320. 
286 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.124. 
287 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.252. 
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 Rada Okrągłego Stołu – 30 uczestniczek, w tym trzyosobowa delegacja z Polski: 

Z. Florczak, M. Fiedlerówna, I. Kisielnicka.288 

 X Światowa Konferencja Skautowa w Edynburgu w Szkocji;289 

Przewodniczący ZHP – M. Grażyński był autentycznie zainteresowany sprawami 

międzynarodowymi. Jak czytamy w sprawozdaniach NRH – „osobiście brał udział w wielu 

konferencjach skautowych”.290 

Interesującym pomysłem, który pojawił się na VII Światowej Konferencji Skautingu 

Żeńskiego na Buczu, był pomysł utworzenia międzynarodowej Rady „Quo Vadis”. 

Na Konferencji dyskutowano na temat jej roli i przyszłego charakteru. Przewodnicząca 

konferencji Olga Małkowska, która była również jedną z inicjatorek powstania Rady, 

zapewniała, że pomysł Rady Quo Vadis był swego rodzaju eksperymentem, nie mającym 

na celu dominacji lub przymuszenia do określonych działań. 291 

Szczegółowy zapis tych dyskusji można znaleźć w Report of the Business Sessions 

(for Delegates only) of the Seventh World Conference held at Bucze, in Poland, August 6th 

to 13th, 1932. Interesująca była tu wypowiedź Kerr – członkini Komitetu Światowego: 

— “We would like to make it clear what the Quo Vadis Council is not. It is not 

an International Training meant to supersede the National Training of any country. It does not 

intend to suggest a radical change in the system of National Training anywhere. It is not now 

intended that a World Diploma or any special distinction be given. It is merely a step in the 

co-operation of training and in the continuation and development of what has gone before, 

and we hope very much that it may be a help in the future to countries in which the Movement 

is only now beginning and which require guidance. This they might get from the publication 

of the findings of the Quo Vadis Council. For the new countries I think the Quo Vadis 

Council will supply a sort of central doctrine of Guiding formulated by the Quo Vadis 

Council and approved by the Chief Scout (like Gilwell). The old countries may gain from free 

discussion of ideas amongst each other at the Conference.  

This scheme has the approval and encouragement of the Founder who was very pleased when 

he heard of it. The only warning he gave was that the curriculum must be flexible and elastic 

                                                 
288 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.291-292. 
289 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.426. 
290 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.4. 
291 AAN, AZHP, Akta sprawy wydania legitymacji uprawniających do głosowania na VI Zjeździe ZHP, 

sygn. 939, s.32. 
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and not rigid; and that it should be capable of adaptation to the various local 

circumstances.”292 

Rada miała więc być międzynarodowym, dobrowolnym organem skautowym, zapewniającym 

współdziałanie różnych organizacji w celu rozwoju skautingu, szczególnie jeśli ten dopiero 

zaczynał rozwijać się w niektórych krajach. Służyć temu miało wspólne opracowanie 

„doktryny skautowej” oraz wymiana doświadczeń pomiędzy krajami o większym i dłuższym 

doświadczeniu. 

Według sprawozdania z działalności Światowego Biura Skautek, odbyło się 

w skautingu żeńskim, w sumie: 10 światowych konferencji instruktorskich, 10 posiedzeń 

Komitetu Światowego, 3 Rady Quo Vadis, 3 Rady Okrągłego Stołu 

oraz 19 międzynarodowych kursów i obozów.293 

1.4. ZHP a międzynarodowe zloty i obozy 

Już w 1909r., w Królewskim Pałacu Kryształowym w Londynie, Baden-Powell’owi 

udało się zgromadzić około 11 tysięcy skautów.294 W 1911r. odbył się w Windsor pierwszy 

zlot skautów brytyjskich, który zgromadził 33 tysiące skautów.295 Dwa lata później, w 1913r., 

53 Polaków ze wszystkich trzech zaborów wzięło udział w kolejnym Wszechbrytyjskim 

Zlocie Skautów w Birmingham w Anglii.296 Wyprawę wspierała finansowo galicyjska Rada 

Szkolna Krajowa.297 Znamienny był fakt, że reprezentacja ta zażądała uznania samych siebie 

jako reprezentantów skautingu i narodu polskiego. O motywacjach takiego postępowania 

pisał później A. Małkowski następująco: „Dziwne jest uczucie, kiedy Polak ma się 

przedstawić Anglikowi, albo synowi jakiegokolwiek narodu wolnego. Tak trudno jest 

powiedzieć, że się jest członkiem narodu, który nie ma swego państwa i gorzej, niżby 

go nie miał, bo je stracił i jest teraz w niewoli u innych. Jakiś wstyd za tę hańbę nie pozwala 

wówczas patrzeć śmiało w oczy człowiekowi wolnemu, który zrozumieć naszego położenia 

nie może, a z którym chciałoby się czuć równym i nie potrzebować się z niemocy zerwania 

pętów tłumaczyć”.298  

                                                 
292 Report of the Business Sessions (for Delegates only) of the Seventh World Conference held at Bucze, 

in Poland, August 6th to 13th, 1932 [w:] AAN, AZHP, sygn. 939, s.22. 
293 [podaję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.280-281. 
294 B. Zimmer, dz. cyt., s.5 oraz A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.9. 
295 R. Baden-Powell, Moje przygody..., dz. cyt., s.189-190. 
296 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.341. 
297 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa na obczyźnie 1912-2006. Zarys problematyki, 

Warszawa 2006, s.12. 
298 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.155. 
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Jak pisze W. Błażejewski — już na drugi dzień, po przyjeździe do Anglii, w gazetach 

miejscowych ukazały się fotografie drużyny polskiej z podpisem: „Z Polski 

do Birmingham”.299 Nad obozem polskich skautów miała powiewać biało-czerwona flaga, 

a u wejścia stać tablica z napisem „Poland”.300 Wywołało to, jak pisze H. Bouchet, 

początkowo „zdziwienie i niezrozumienie u Baden-Powella, który omal im tego uznania nie 

odmówił”. Ostatecznie jednak Baden-Powell uznał oficjalnie istnienie skautów polskich,301 

natomiast Anglicy – jak pisał A. Małkowski – „zaskoczyli nas uprzejmością, a cały nasz 

pobyt w Angli był czymś w rodzaju tryumfu naszych skautów i naszego narodu”.302 Mimo 

protestów przedstawicieli państw zaborczych, A. Małkowski otrzymał z rąk Baden-Powella 

odznaczenie, na równi z innymi założycielami narodowych organizacji skautowych.303 

Baden-Powell natomiast przyjął od polskiej delegacji srebrnego orzełka, którego nosił 

przypiętego na piersi przez cztery dni Zlotu, co było dość istotne, gdyż Baden-Powell – 

jak zauważał A. Małkowski – „oznaki żadnej innej narodowości nie nosił”.304 Już po Zlocie, 

w grudniu 1913r., Robert Baden-Powell przesłał do polskich skautów odezwę, która 

w tłumaczeniu Małkowskiego brzmiała następująco:  

„W imieniu ich angielskich kolegów przesyłam skautom Polski najgorętsze pozdrowienia 

i najlepsze życzenia powodzenia ruchu skautowego wśród nich. 

Wiele mil dzieli nasze dwa kraje, nasze języki i obyczaje są różne, ale chłopcy obu narodów 

są złączeni w jednym braterstwie tym samym Prawem Skautowym, tymi samymi ideałami 

i tym samym żarliwym pragnieniem wyrobienia się na dobrych skautów.  

Mam nadzieję, że wymiana wizyt i pomysłów pomiędzy skautami Polski i Wielkiej Brytanii 

stanie się częstszą i doprowadzi do uczucia wzajemnego koleżeństwa, które się już naprawdę 

zrodziło dzięki obecności znakomitej drużyny polskich skautów w Birminghamie”.305 

I Jamboree (Wielka Brytania) – 1920r. 

Już pierwszy światowy zlot skautów (Jamboree) zgromadził w 1920r. około 

8 000 skautów, reprezentujących 34 kraje.306 Był to więc spektakularny sukces 

                                                 
299 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.48-49. 
300 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.273. 

Specjalny sztandar na zlot z wyhaftowanym białym orłem i napisem „Poland is not yet lost – Jeszcze Polska 
nie zginęła” został wykonany we Lwowie przez 1. Żeńską Lwowską Drużynę Skautową. Sztandar nie dotarł 
jednak na czas do drużyny reprezentacyjnej, która przygotowała na miejscu nowy biało-czerwony sztandar 
z białym orłem. Zob. A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.163. 

301 H. Bouchet, dz. cyt., s.3-4. 
302 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.155. 
303 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.273. 
304 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.168. 
305 Tamże, s.184. 
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międzynarodowego skautingu, mimo że konsekwencją zlotu był poważny kryzys finansowy 

całego ruchu.307 Na pierwszym światowym Jamboree w Londynie w 1920r. obecny był tylko 

jeden Polak – zuch Tadeusz Wilczek, który samotnie niósł polską flagę.308 Przyjazd 

zapowiedzianej 50-osobowej grupy harcerzy został wstrzymany z powodu działań 

wojennych. Baden-Powell po zapoznaniu się z telegramem z Warszawy, usprawiedliwiał 

przed uczestnikami z 22 krajów Polaków, przekazując, że „polscy skauci nie mogą przybyć 

na Jamboree, ponieważ pomagają bronić cywilizacji”.309 

II Jamboree (Dania) – 1924r. 

 Na drugim Jamboree w Kopenhadze w Danii w 1924r. było obecnych ponad 5 000 

skautów z 37 krajów310, w tym, już 160 uczestników z Polski.311 Uczestnicy delegacji byli 

pod dużym wrażeniem sprawności organizacyjnej skautów. W opinii dotyczącej wyżywienia 

uczestników Zlotu znajdujemy taki opis: „Produkty wydawano na zapotrzebowanie z dnia 

poprzedniego. Skauci wózkami przejeżdżali wzdłuż długiej hali – nakładano im już 

przygotowane produkty. Produkty wydawano bardzo obficie, w doskonałym gatunku”. Do 

produktów dołączano przepisy kulinarne wyjaśniające jak je przyrządzić.312 Polacy byli 

również pod wrażeniem często spotykanych rowerzystów i ich zwyczajów – „Dania bowiem 

to kraj rowerów. Są tam tanie i zostawia się je u specjalnych przechowywaczy, tak jak u nas 

kapelusze lub parasole. Często zostawia się rower na ulicy, w lesie, np. na dwa dni i nikt go 

nie zabierze”.313 

Polska zdobyła w klasyfikacji generalnej zawodów zlotu – dość wysokie – 5 miejsce, 

na 13 współzawodniczących ekip. Wyprzedziły ją: Ameryka, Anglia, Węgry i Norwegia. 

W konkursach oceniano: obozownictwo, zawody, gry, sprawność fizyczną i inne.314 

W 1928r. 62 harcerzy i instruktorów reprezentowało ZHP na Zlocie Skautów 

Łotewskich, zorganizowanym z okazji 10-lecia skautingu na Łotwie. Na całym Zlocie 

było około 1 500 skautów łotewskich i około 400 gości zagranicznych. Polska reprezentacja 

                                                                                                                                                       
306 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178 oraz An Official History..., dz. cyt., s.65. 
307 An Official History..., dz. cyt., s.67. 
308 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.179. 
309 W. Nekrasz, Harcerze w bojach..., dz. cyt., Tom II, s.8 [cytuję za:] J. Szczepański, dz. cyt., s.146-147. 
310 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178. 
311 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.341. 
312 „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.74. 
313 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.99. 
314 „Harcmistrz”, sierpień-wrzesień 1924, nr 8-9, s.81. 
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w zawodach zlotowych zdobyła II miejsce, przegrywając tylko z reprezentacją skautów 

węgierskich.315 

III Jamboree (Wielka Brytania) – 1929r. 

W 1929r. organizowane były obozy przygotowawcze przed Jamboree.316 

Samo Jamboree zorganizowano w Arrowe Park w Angli. Uczestniczyło w nim ponad 

50 000 skautów z 69 krajów.317 Polska reprezentacja liczyła 493 osoby.318 Teren Jamboree 

zwiedziło wówczas 320 000 gości.319 

W 1931r. odbyła się największa z dotychczasowych wypraw zagranicznych, tj. wyjazd 

na Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze. W Zlocie wzięło udział 1 077 harcerzy 

i 332 harcerek.320 W całym zlocie uczestniczyło około 15 tysięcy skautów. Zlot odwiedziło 

w dwóch pierwszych dniach około 30 tysięcy gości. Polska reprezentacja zdobyła pierwsze 

miejsce w zawodach i obozownictwie oraz drugie w wychowaniu fizycznym.321  

Jedenastu harcerzy wzięło udział w I Zlocie Starszych Skautów (Rover Moot) 

w Kandersteg w Szwajcarii. Polscy harcerze „brali ożywiony udział w obradach, 

przemawiając w trzech językach”.322 

W 1932r. Główna Kwatera Harcerzy zorganizowała Międzynarodowy Zlot Wodny 

w Garczynie, który był pierwszą taką imprezą międzynarodową w Polsce.323 Na zlot przybyły 

delegacje: angielska, francuska, węgierska i łotewska. Obecny był także dyrektor 

Międzynarodowego Biura Skautowego Hubert Martin.324 

Uchwała VI Zjazdu Starszego Harcerstwa z 1932r. wzywała „wszystkie zrzeszenia 

Starszego Harcerstwa do brania udziału we wszelkich harcerskich wyprawach zagranicznych 

– na Jamboree, zlotach itp. – uważając je za najlepszy środek wzajemnego zbliżenia młodych 

pokoleń różnych narodów”.325 W tym samym roku grupa 32 harcerzy z Chorągwi Lwowskiej 

wzięła udział w zlocie narodowym skautów w Rumunii. Na zlot do Estonii pojechała Czarna 

Trzynastka Wileńska. W Jugosławii, jako delegat Naczelnictwa i Głównych Kwater, 

                                                 
315 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.207-208. 
316 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1929, nr 3, s.13. 
317 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178. 
318 Tamże, s.179. 
319 Tamże, s.178. 
320 H. Dydyńska-Paszkowska podaje inną liczbę uczestników z Polski; około 2000 w tym 370 harcerek. 

Por. H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.293-295. 
321 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.233-235. 
322 Tamże, s.235-236. 
323 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.15. 
324 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.243-244 
325 „Harcmistrz”, lipiec 1932, nr 7, s.76. 
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uczestniczył w zlocie komisarz międzynarodowy I. Wołkowicz, zaś do Norwegii pojechał 

S. Rudnicki.326 

IV Jamboree (Węgry) – 1933r. 

IV Jamboree zgromadziło 25 792 uczestników z 49 krajów.327 W 1933r. odbyła się duża 

– jadąca dwoma pociągami – wyprawa harcerska do Gödöllö na Węgrzech na IV Jamboree. 

Wzięło w niej udział – według W. Błażejewskiego – 1 126 harcerzy i harcerek.328 Równie 

liczne delegacje przybyły z Francji, Wielkiej Brytanii i USA. Wszystkich uczestników 

IV Jamboree było około 35 000.329 W skład polskiej wyprawy wchodziły 3 samodzielne 

grupy: żeglarska (36 harcerzy), szybowcowa (26 harcerzy), motorowo-kolarska (32 harcerzy) 

oraz wycieczki: 77 harcerek i 32 członków KPH.330 Odwiedzający obóz próbny polskiej 

wyprawy w Nowym Sączu, Przewodniczący M. Grażyński dał harcerzom następujące 

wskazówki: „mieć oczy otwarte, aby poznać dorobek kulturalny i duchowy innych i wynieść 

z tego pożytek dla siebie, a po wtóre pokazać innym polską sprawność, energię 

i organizację”.331 Polscy harcerze zdobyli uznanie na Jamboree, przede wszystkim dzięki 

wyczynom grupy szybowcowej (zdobyła ona I nagrodę) oraz dzięki grupie żeglarskiej.332 

Zasługą polskiej ekipy, był udział po raz pierwszy w Jamboree skautów-lotników.333 

Komendantem całej wyprawy był Naczelnik Harcerzy – hm. A. Olbromski.334 

W 1934r. harcerze uczestniczyli w Zlocie Skautów Łotewskich w Asari koło Rygi. 

Na Zlocie byli obecni: Przewodniczący ZHP – M. Grażyński oraz Naczelnik Harcerzy – 

A. Olbromski.335 Reprezentacja Polska w tym roku wzięła także udział w Zlocie Skautów 

Rumuńskich w Konstancy nad Morzem Czarnym, przybywając na zlot łodziami.336 

W 1935r. odbył się Międzynarodowy Zjazd Starszych Skautek w Brukseli. 

Uczestniczyło w nim 150 skautek z 10 krajów, w tym 6 harcerek z Polski.337 Na Zlot w Spale 

w 1935r. przybyło 261 skautek. Była to największa, liczba skautek odwiedzających 

jednocześnie jedną imprezę harcerską w Polsce.338 Po Zlocie w Spale wzrosła liczba harcerek 

                                                 
326 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.247-248. 
327 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178. 
328 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.24. 
329 H. Kapiszewski, dz. cyt., s.68. 
330 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.24. 
331 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.252. 
332 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.42. 
333 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178. 
334 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.41. 
335 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.278. 
336 Tamże. 
337 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.293-295. 
338 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.181. 



 827

korespondujących ze skautkami innych krajów. Kwartalnik międzynarodowy „The Council 

Fire” prenumerowany był w Polsce przez instruktorki w 30 egzemplarzach. 

W tym samym roku 164 przedstawicieli ZHP pojechało na II Zlot Starszych Skautów 

na wyspę Ingaro koło Sztokholmu w Szwecji.339  W grupie było 33 harcmistrzów 

i 34 podharcmistrzów. Pod względem liczebności reprezentacja Polski zajmowała trzecie 

miejsce po Anglii i Szwajcarii.340 Jak opisuje W. Błażejewski — „Władze zlotowe 

pozostawiły poszczególnym delegacjom dużo swobody w rozplanowaniu dnia, nie obarczając 

ich uciążliwymi i absorbującymi zawodami, ułatwiając natomiast wzajemne poznanie się 

i zżycie skautów różnych narodowości. Temu celowi służyły całodzienne wycieczki 

z noclegiem w polu, organizowane zastępami składającymi się z przedstawicieli różnych grup 

narodowościowych”.341 Reprezentacje ZHP udały się na Jubileuszowy Zlot Skautek 

i Skautów w Jugosławii oraz na Jubileuszowy Zlot z okazji 25-lecia skautingu w Danii.342 

Na 30 większych wypraw i około 70 wyjazdów indywidualnych w 1936r. zauważalna 

była współpraca z Rumunią. W Narodowym Zlocie Skautów Rumuńskich w Brashov wzięło 

udział 210 osób z Polski. Równocześnie zostały przygotowane pierwsze kroki 

do zorganizowania stałego ośrodka morskiego pod Konstancą, który miał być centrum 

wodnym dla ziem południowo-wschodnich.343 

ZHP wysłał również swoje reprezentacje na zlot katolickiej organizacji skautowej 

w Austrii, Jubileuszowy Zlot Skautów we Francji, Zlot Skautów w Norwegii oraz Zlot 

Narodowy w Finlandii.344 W wyniku realizacji umowy ze skautingiem łotewskim wyruszyła 

na Łotwę w lipcu wyprawa kajakowa „Błękitnej Jedynki” z Wilna. Wyprawa dotarła Dźwiną 

i zatoką Ryską aż do Estonii, biorąc również udział w Zlocie Narodowym Skautów 

Estońskich w Haapsalu.345 Również harcerki brały udział w pierwszym Narodowym Zlocie 

Skautek Estońskich.346 

W 1937r. odbyły się również wyprawy zagraniczne na obozy i zloty skautowe. Harcerki 

i harcerze wyjeżdżali do Norwegii na zlot skautów norweskich, na obóz do Jugosławii oraz na 

międzynarodowy obóz starszych dziewcząt w Szwajcarii.347 

                                                 
339 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.341. 
340 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.63. 
341 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.290-291. 
342 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.99. 
343 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.28. 
344 Tamże, s.177. 
345 Tamże, s.178. 
346 Tamże, s.89. 
347 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1937, nr 7, s.116. 
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V Jamboree (Holandia) – 1937r. 

Jak twierdzi W. Błażejewski – największą imprezą międzynarodową roku 1937 

była wyprawa polska do Holandii na V Międzynarodowy Zlot Skautowy w Vogelenzang. 

W którym udział wzięlo 28 750 skautów z 54 krajów.348 Polska reprezentacja liczyła 

727 osób.349 Do Amsterdamu przypłynął wówczas polski żaglowiec harcerski „Zawisza 

Czarny”. Drogą wodną przybyła też polska drużyna kajakowa, która brała udział w pokazie 

na jeziorze Kagerplassen. Lądem dotarła drużyna kolarska, złożona z 7 harcerzy Czarnej 

Trzynastki Wileńskiej, a trasą powietrzną nadlecieli harcerscy lotnicy, którzy przeprowadzili 

pokaz umiejętności w Ypenburgu.350 Popisy kajakarzy podczas V Jamboree w Vogelenzang 

w Holandii w 1937r. zyskały specjalną pochwałę Naczelnego Skauta – gen. R. Baden-

Powella, a wyczyny harcerzy lotników i skoczków spadochronowych znalazły szeroki 

oddźwięk w prasie całego świata.351 Także w 1937r. 10 harcerek wzięło udział w Zlocie 

Narodowym Skautek w Norwegii.352 Odbył się również Jubileuszowy Zlot w Camp Andree w 

USA z okazji 25-lecia istnienia skautingu amerykańskiego. Fundacja J. Low pokrywała 

uczestnikom koszty podróży i utrzymania.353 Harcerki z Polski były obecne 

na Międzynarodowym Obozie Starszych Skautek we Francji rozbitym u stóp Mont Blanc.354 

W 1938r. odbyły się 22 harcerskie wyprawy grupowe do 14 państw. Wykorzystano 

36 wyjazdów indywidualnych do celów skautowych. Łącznie w tym roku wyjechało około 

630 harcerzy do 19-tu krajów – każdy średnio na 25 dni.355 Pod koniec lat trzydziestych 

prowadzono wymianę obozową i kursową z Katolickim Skautingiem Słowackim. W 1938r. 

wyrażała się ona 9 wyjazdami indywidualnymi oraz 3 dużymi wyprawami grupowymi, w tym 

jedną rowerową.356 Hm. Józef Kret – Kierownik Uniwersytetu Ludowego – zwiedzał 

uniwersytety ludowe w Danii. Natomiast na obozie wędrownym w Jugosławii przebywała 

starszoharcerska wyprawa licząca 42 osoby.357 

Jak stwierdzały władze naczelne w 1938r. „Wynikiem coraz liczniejszych wyjazdów 

harcerskich za granicę jest cała masa spostrzeżeń i opracowań zbieranych przez Wdział 

Zagraniczny i wykorzystywanych następnie w pracy wewnętrznej innych wydziałów”. Wiele 

                                                 
348 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.178. 
349 Tamże, s.179. 
350 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.306-308. 
351 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.204. 
352 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.296-297. 
353 Tamże. 
354 Tamże. 
355 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.152. 
356 Tamże, s.153. 
357 Tamże, s.153. 
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pism zagranicznych zwracało się z prośbą o informacje i dłuższe opracowania o harcerstwie 

w Polsce, które wzbudzało za granicą coraz większe zainteresowanie.358 

Na przełomie lipca i sierpnia 1939 roku, 33 harcerski z Polski wzięły udział 

w Światowym Zlocie Skautek na Węgrzech – tzw. „Zlocie Pokoju”.359 Jeszcze w końcu 

sierpnia 12 starszych harcerzy uczestniczyło w III Zlocie Starszych Skautów w Szkocji.360 

W programie pobytu delegacji na Zlocie znalazło się również zwiedzanie Brukseli, Londynu 

i Edynburga.361 

4. Harcerstwo poza granicami kraju 

Początki organizacji harcerskich poza granicami kraju 

Liczba Polaków stale przebywających poza granicami kraju wynosiła około 8 milionów 

osób.362 Oznaczało to istnienie wielu środowisk polonijnych, które były potencjalnymi 

miejscami dla rozwoju harcerstwa polskiego poza granicami kraju. Organizacje harcerskie 

powstawały tam równolegle i w znacznym stopniu niezależnie od rozwoju harcerstwa 

na ziemiach polskich, choć podporządkowywały się, zwykle dobrowolnie, władzom 

„krajowym” i same otrzymywały od nich szerokie pełnomocnictwa.363 

Już w 1912r. w Kijowie pracę skautową rozpoczął Władysław Nekrasz. W latach 1912-

1921 polskie drużyny harcerskie działały w rejonie Charkowa, Moskwy, Piotrogrodu, Permu 

i na Syberii.364 W 1916r. w Rosji utworzono trzy chorągwie harcerstwa polskiego: 

Piotrogrodzką, Moskiewską i Kijowską oraz Okręg Pn.-Perm.365 Na terenie Rusi i Rosji 

działało w 1918r. 8 000 harcerek i harcerzy w 180 drużynach.366 Praca na tych terenach uległa 

                                                 
358 Tamże, s.156. 
359 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.334. 
360 Tamże, s.341. 
361 Tamże, s.334. 
362 K. Daszkiewicz, dz. cyt., s.21. 
363 Przykładowo Związkowa Komenda Skautowa na Rusi otrzymała od Związkowego Naczelnictwa Skautowego 

we Lwowie„wszelkie pełnomocnictwa do spraw skautowych tej dzielnicy” a sama deklarowała 
„dla zachowania jednolitości ruchu skautowego [...] kroczyć w pracy skautowej tą drogą, która uznana została 
za właściwą przez Związkowe Naczelnictwo Skautowe we Lwowie” oraz, że „skauting polski w cesarstwie 
rosyjskim w swej istocie niczym nie powinien się różnić od skautingu w Polsce rdzennej”. Zob. S. Sedlaczek, 
Harcerstwo na Rusi i w Rosji...., dz. cyt., s.90. 

364 J. Leskiewicz, I. Kozimala, Harcerstwo polskie w Rosji i na Ukrainie 1912-1921 [w:] Z dziejów ruchu 
harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.139-142. 

365 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.139. 
366 Zdaniem W. Kukli i M. Miszczuka liczba członków polskiego harcerstwa w Państwie Rosyjskim wynosiła 

wówczas ok. 10 000. Taką liczbę podje również Leksykon harcerstwa. Por. Z. Izdebska, N. Majewska-
Nekraszowa, dz. cyt., s.32 oraz W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.20 
oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.140. 
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likwidacji w wyniku represji bolszewików, wstępowania drużynowych do wojska polskiego 

lub powrotów całych rodzin do Polski.367 

Dominującym modelem funkcjonowania polskich harcerzy poza granicami kraju, 

było tworzenie w kraju zamieszkania mniejszościowych organizacji harcerskich, niezależnych 

organizacyjnie zarówno od ZHP w Polsce jak i od narodowych organizacji skautowych, choć 

pojawiały się również propozycje innych rozwiązań. Bardzo wcześnie, bo już w 1914r., 

A. Małkowski pisał o koncepcji utworzenia w Londynie polskiej drużyny skautowej — 

„drużyna, ażeby utrzymać się na poziomie drużyn angielskich i móc korzystać z centralnych 

instytucji, po zorganizowaniu się wstąpi jako »polska« drużyna do miejscowego związku 

skautowego”.368 Tak też funkcjonowały niektóre harcerskie środowiska polonijne. Zawarte 

zostało porozumienie między Boys Scouts of America i organizacją ubezpieczeniową Poloni 

amerykańskiej (Zjednoczeniem Polskim Rzymsko-Katolickim) o tworzeniu w ramach BSA 

polskich drużyn skautowych o dużej autonomii, specjalnych uprawnieniach 

narodowościowych i podlegających naczelnictwu Zjednoczenia.369 W związku z tym 

dostosowywano programy BSA „do wychowania w duchu narodowym polskim”.370 W 1934r. 

konferencja kierowników pracy harcerskiej na terenach wychodźczych przyjęła uchwałę, 

w której stwierdzano, że „należy dążyć, iżby Harcerstwo za granicą tworzyło samodzielne 

jednostki organizacyjne złączone więzią ideową z ZHP”.371 

Harcerstwo polskie działało w latach dwudziestych już na czterech kontynentach: 

 w Europie (Niemcy, Wolne Miasto Gdańsk, Austria, Czechosłowacja, Łotwa, 

Litwa, Rumunia, Francja, Belgia, Anglia, Dania); 

 w Ameryce Północnej (Stany Zjednoczone, Kanada); 

 w Ameryce Południowej (Brazylia); 

 w Azji (Daleki Wschód).372 

Specyficzne organizacje harcerskie poza granicami kraju 

Spośród całego zagranicznego ruchu harcerskiego, najbliższe więzi łączyły ZHP 

z harcerstwem na Śląsku Opolskim i w Wolnym Mieście Gdańsku. Sytuacja na tych terenach 

była szczególna. Harcerstwo miało tam inne cele i charakter niż pozostałe środowiska 

poza granicami kraju, gdyż działało na ziemiach uważanych przez Polaków za etnicznie 

                                                 
367 J. Leskiewicz, I. Kozimala, dz. cyt., s.139-142. 
368 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.176. 
369 E. Sikorski, dz. cyt., s.123-124. 
370 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.48. 
371 [cytuję za:] W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.34. 
372 K. Daszkiewicz, dz. cyt., s.45 i następne. 
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polskie. Było też często niepożądane jako organizacja szczególnie utrudniająca asymilację 

Polaków na tych terenach.373 Mimo, że formalnie harcerstwo działało tam poza terenem kraju 

i tworzyło samodzielne struktury organizacyjne, to w praktyce było nierozerwalnie związane 

z ZHP w Polsce.374 Korzystano z tych samych – choć zaadaptowanych do lokalnych 

warunków – rozwiązań programowych, organizacyjnych, narzędzi metodycznych, ale przede 

wszystkim wyznawało te same wartości i idee co harcerstwo krajowe. Bardzo często, 

korzystało również ze wsparcia – np. materialnego i szkoleniowego ZHP. Z tych 

też powodów, obszary te traktowane są w źródłach i opracowaniach jako coś pośredniego 

pomiędzy harcerstwem poza granicami kraju a krajowymi strukturami organizacyjnymi ZHP. 

Harcerstwo poza granicami kraju musiało również tworzyć samodzielne struktury 

organizacyjne (np. Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech – ZHPwN) także z tego 

powodu, iż ZHP, żeby być oficjalnie uznany przez struktury światowego skautingu 

za organizację skautową, nie mógł wiązać ze sobą organizacyjnie oddziałów swoich 

mniejszości działających na terenie innego państwa.375 

Istniały jednak też pewne różnice — jak pisze M. Lis, powołując się na bytomskiego 

konsula A. Szczepańskiego — „harcerstwo na Śląsku Opolskim różniło się od harcerstwa 

w Polsce, przede wszystkim składem socjalnym członków. Tu do organizacji należała prawie 

wyłącznie młodzież robotnicza. Narastające bezrobocie zmuszało często młodzież 

do emigracji, a pozostający w swoim środowisku nie mieli nawet tak skromnych środków, 

których wymagała przynależność do organizacji. Trudności finansowe gnębiły też wszystkie 

drużyny i cały związek. Niezmiernie pomocne okazywały się w tej sytuacji dotacje 

z zewnątrz”.376 W grudniu 1920r. na obszarze przemysłowym Śląska działało 127 drużyn 

skupiających 4 641 członków. Liczba wszystkich harcerzy i harcerek na Śląsku w chwili 

wybuchu trzeciego powstania wynosiła już około 5 500 osób.377 W 1926r. powstał w Berlinie 

Związek Harcerzy Polskich w Niemczech, który w 1927r. przemianowano na Związek 

Harcerstwa Polskiego w Niemczech (ZHPwN). W chwili postania Związek był bardzo małą 

organizacją; obejmował 3 hufce: bytomski, zabrsko-gliwicki i berliński, liczące w sumie 

zaledwie 9 drużyn harcerzy i 5 drużyn harcerek.378 Liczba rezygnujących z przynależności 

                                                 
373 Zob. K. Daszkiewicz, dz. cyt., s.16. 
374 Do tego stopnia, że gdy w 1935r. w Gdańsku powołano komendy Chorągwi Harcerek i Harcerzy, 

to struktury te uznano za część krajowego ZHP. Zob. R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.29. 
375 H. Kapiszewski, dz. cyt., s.50. 
376 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.130-131. 
377 H. Kapiszewski, dz. cyt., s.41. 
378 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.146. 
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do organizacji była wówczas prawie dwukrotnie wyższa niż nowoprzyjętych.379 W 1930r. 

organizacja liczyła już 3 225 członków w 13 hufcach.380 W marcu 1939r. ZHPwN liczył 

2620 członków w 136 drużynach.381 

Na trudne warunki działania wpływała również sytuacja polityczna. W marcu 1933r. – 

pisze M. Lis – hitlerowskie władze zlikwidowały wszystkie organizacje młodzieżowe, 

pozostawiając jedynie organizacje hitlerowskie. Od maja zaczęto wywierać naciski na władze 

ZHPwN, aby podporządkowało organizację faszystowskiemu kierownictwu młodzieży 

Rzeszy. Mimo to „Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, mający swoje kierownictwo 

w Opolu, pozostał aż do wybuchu wojny organizacją skautową, działającą poza 

faszystowskimi strukturami i realizującą antyfaszystowski program wychowawczy”.382 

Również w Chorągwi Pomorskiej Harcerek w 1938r. praca społeczna „miała charakter walki 

w z wpływami niemieckimi na pograniczu zachodnim”.383  

Rola i zadania harcerstwa poza granicami kraju 

W 1934r. po raz pierwszy została oficjalnie sformułowana zasada, że praca wśród 

Polaków z zagranicy nie jest „dobrym uczynkiem harcerskim, podejmowanym w miarę 

dobrych chęci, ale harcerską służbą, której nakaz płynie z najdonioślejszych potrzeb 

aktualnych Polski, a współpraca z młodzieżą innych narodów odgrywać musi wybitniejszą 

rolę w całokształcie prac zagranicznych ZHP”.384 Ciągle jeszcze sytuacja polskiego 

harcerstwa, działajacego na terenach innych krajów, była nieuregulowana. Główna Kwatera 

Harcerzy, dążąc do ustalenia tych kwestii wraz z komendami terenowymi, prowadziła prace 

nad unormowaniem „już to przez zagwarantowanie w ramach istniejących organizacji 

skautowych poszczególnych państw autonomii programowej i organizacyjnej, już to przez 

tworzenie samodzielnych i niezależnych organizacji harcerstwa”.385 

W tym też roku władze naczelne zaczęły zwracać uwagę na komplikującą się sytuację 

Polonii. Pisano wówczas w sprawozdaniach: „Wzmagające się wśród wszystkich narodów 

Europy prądy nacjonalistyczne i idące za tym tendencje do likwidacji mniejszości 

                                                 
379 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.130-131. 
380 Bytomskim, Gimnazjum Polskie w Bytomiu, raciborskim, opolskim, zabrskim, gliwickim, babimojskim, 

malborskim, berlińskim, złotowskim, warmińskim (Warmia, Mazury, Powiśle), saksońskim, wiedeńskim 
(po aneksji Austrii). Samodzielne drużyny istniały we Wrocławiu, Szczecinie, Strzelcach Opolskich. 
Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.146 i 488. 

381 M. Lis, Związek..., dz. cyt., s.221. 
382 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.142-143. 
383 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.260. 
384 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.22. 
385 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.65. 
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narodowych, dotykają Polonię Zagraniczną w dość silnym stopniu”.386 Zaczęto też jednak 

doceniać zalety funkcjonowania harcerstwa polonijnego. W I Zlocie Młodzieży Polskiej 

z Zagranicy w sierpniu 1934r. grupa harcerzy licząca 450 osób była najliczniejszą 

ze wszystkich grup reprezentowanych na Zlocie.387 

Organizowanie młodzieży polonijnej w drużyny harcerskie okazało się dawać bardzo 

dobre rezultaty. W 1935r. pisano: „Z licznych prób organizowania młodzieży polskiej 

za granicą, najlepsze wyniki na wszystkich terenach dało harcerstwo [...] obejmując dziś 

blisko 100 000 młodzieży”.388 

Rok 1935 był pracowitym okresem dla instruktorów zajmujących się polską młodzieżą 

harcerską poza granicami kraju. Wydziały Zagraniczne Głównych Kwater wyłoniły Komisję 

Programową pod przewodnictwem Marii Wocalewskiej – Naczelnej Inspektorki WRiOP. 

Komisja ta już w 1935r. opracowała programy prób na 3 pierwsze stopnie harcerskie, które 

według projektu Komendy Głównej Harcerstwa we Francji zawierały wiadomości dotyczące 

ówczesnej Polski, jej historii i geografii. W części organizacyjnej różniły się nieco 

od programów krajowych, zawierając wymagania bardziej dostosowane do warunków życia 

i pracy członków harcerstwa we Francji. Komisja Programowa opracowała wówczas 

instrukcję współpracy drużyn krajowych i zagranicznych oraz regulamin normujący 

współpracę referentek przy chorągwiach krajowych z drużynami polskimi za granicą. 

Komisja dodatkowo opracowała projekt czterech sprawności tzw. „polonistycznych”, które 

miały służyć jako narzędzie metodyczne umożliwiające zdobywanie wiadomości o Polsce 

(języku, historii, geografii i kulturze).389 W 1935r. Wydział Zagraniczny pośredniczył 

w organizacji wyjazdów sześciu instruktorek na posady nauczycielskie we Francji i Belgii.390 

Już wówczas zdawano sobie sprawę z tego jak ważne jest odpowiednie rozpoznanie 

sytuacji i warunków działania młodzieży w poszczególnych krajach. Dział Zagraniczny ZHP 

w sprawozdaniu za 1935r. pisał: „W coraz to szerszym zakresie całokształt życia młodzieży 

staje się domeną wpływów i programowej pracy władzy każdego państwa. Nie ma już kraju, 

w którym by dążenia nasze do współpracy z jego młodzieżą nie musiały zahaczyć, 

w mniejszym lub większym stopniu, o ogólne wytyczne państwowej polityki młodzieżowej. 

Stąd dla tych, którzy mają kierować posunięciami młodzieży polskiej w stosunkach 

z młodzieżą państw innych, wynika konieczność poznania nie tylko tej jednej organizacji 

                                                 
386 Tamże. 
387 Tamże, s.63. 
388 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.16. 
389 Tamże, s.177. 
390 Tamże. 
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skautowej, z którą utrzymujemy kontakt, ale przynajmniej w ogólnym zarysie – całokształtu 

spraw młodzieżowych danego państwa. A że w niesłychanie nerwowym tempie czasów 

dzisiejszych, niejednokrotnie z dnia na dzień zmieniają się założenia życia i pracy 

poszczególnych państw, kierownik zagranicznej pracy młodzieży musi niezwykle uważnie 

śledzić nurt życia”.391 

W 1936r. Dział Zagraniczny ZHP informował, że polskie harcerstwo istnieje w 16-tu 

państwach i zorganizowane jest w 948 jednostkach (bez USA). Razem – 1 stycznia 1937r. –

obejmowało ono swoim zasięgiem 18 133 członków (także bez USA). Był to, w porównaniu 

z poprzednim rokiem, wzrost o 5 111 członków.392  

W Stanach Zjednoczonych przebywała wówczas około czteromilionowa emigracja 

polska, której młodzież zrzeszona była w różne organizacje harcerstwa polskiego, działające 

przy różnych organizacjach polonijnych. Były to: 

a) Harcerstwo Związku Narodowego Polskiego – ok. 56 000 członków, 

b) Skauting Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolicki – ok. 10 000 członków, 

c) Harcerstwo Związku Sokolstwa – działalność marginalna, 

d) Harcerstwo Stowarzyszenia Synów Polski,393 

e) Harcerze Federacji Polskiej, 

f) Związek Podhalan,394 

Część polskiej młodzieży należała także do skautingu amerykańskiego.395 

W listopadzie 1936r. odbyła się czterodniowa odprawa komendantek i komendantów 

terenów europejskich. Stanowiła ona dalszy ciąg, od 3 lat urządzanych zjazdów. „Tematem 

obrad było krytyczne omówienie programu z roku ubiegłego i ustalenie programu na rok 

najbliższy, gospodarka finansowa (co w konsekwencji doprowadziło do opracowania planu 

gospodarczego, a przede wszystkim budżetu rocznego)”.396 Harcerze – stypendyści kursu 

Wiedzy o Polsce – zapoznawali się z pracą harcerską w kraju w ciągu całego roku.397  

W Ameryce polska wyprawa instruktorska przeprowadziła szkolenie na 37 kursach i obozach 

                                                 
391 Tamże, s.14. 
392 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.24. 
393 Tamże, s.170. Można spotkać w tym samym sprawozdaniu NRH także nieco inne dale liczbowe dla 

harcerstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych – np. 52 342 członków.  
Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.24. 

394 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.136. 
395 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.170. Można spotkać w tym samym sprawozdaniu NRH także nieco 

inne dale liczbowe dla harcerstwa polskiego w Stanach Zjednoczonych – np. 52 342 członków.  
Zob. Tamże, s.24. 

396 Tamże, s.25. 
397 Tamże, s.26. 
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z ponad 1 200 uczestnikami ze wszystkich niemal organizacji polskich, które zrzeszały 

młodzież.398 

Wydziały Zagraniczne GK Harcerek i Harcerzy świadczyły drużynom harcerskim 

za granicą pomoc materialną w formie: książek, piłek, łuków, namiotów, kompasów, saperek, 

toporków. Przekazano także zagranicznym środowiskom harcerskim w tym roku jeden 

motocykl i jedną maszynę do pisania.399 Wydział Zagraniczny Głównej Kwatery Harcerek 

wydał instrukcję, która przyporządkowywała kolejnym chorągwiom harcerek określone 

tereny w celu nawiązywania z nimi bliskiej współpracy. Pozwalało to uniknąć sytuacji kiedy 

z niektórymi polskimi środowiskami harcerskimi za granicą współpracowały różne 

środowiska krajowe, a z innymi – żadne. Przydział terenów był następujący: 

 Chorągiew Białostocka – Mandżuria; 

 Chorągiew Lwowska – Rumunia, Austria i Węgry; 

 Chorągiew Krakowska – Czechosłowacja; 

 Chorągiew Warszawska – Francja; 

 Chorągiew Lubelska – Brazylia; 

 Chorągiew Poznańska – USA i Kanada; 

 Chorągiew Kielecka – Wolne Miasto Gdańsk; 

 Chorągiew Wołyńska – Holandia; 

 Chorągiew Pomorska – Dania; 

 Chorągiew Łódzka – Belgia; 

 Chorągiew Wileńska – Łotwa; 

 Chorągiew Poleska – Estonia; 

 Chorągiew Śląska – Śląsk Opolski; 

 Chorągiew Mazowiecka – Prusy Wschodnie i środkowe Niemcy.400 

Biuro Wydziału Zagranicznego rozsyłało władzom harcerskim i państwowym liczne 

sprawozdania z wyjazdów, konferencji, a także odpisy sprawozdań komend zagranicznych 

i wykazy statystyczne.401 Wydział Zagraniczny Harcerek przetłumaczył broszurę angielską 

O samotnym harcerstwie żeńskim oraz opracował 11 sprawności polonistycznych, które 

traktowano jako materiał do samokształcenia młodzieży, niezbędny zwłaszcza 

w środowiskach pozbawionych szkoły polskiej.402 Opracowano również klasyfikację 

                                                 
398 Tamże. 
399 Tamże, s.83. 
400 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.171. 
401 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.83. 
402 Tamże, s.84. 
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dla drużyn harcerskich na podstawie projektu nadesłanego przez komendę harcerek jednego 

z terenów mniejszościowych.403 

W 1938r. 8 instruktorów prowadziło za graicą kursy zuchowe i kolonie dla Polonii. 

W Górkach Wielkich odbył się kurs drużynowych zuchów dla Polaków z zagranicy.404 

W ramach akcji kształcenia starszyzny przeprowadzono specjalne tzw. „kształcenia 

indywidualne”, dzięki którym „komendanci wyższych jednostek organizacyjnych mogli się 

zapoznać z całokształtem życia harcerskiego Polsce”. W 1938r. odbyły się dla harcerstwa 

z zagranicy: kursy instruktorskie, drużynowych, instruktorów zuchowych, wodzów 

zuchowych, żeglarski, szybowcowy, skautów oraz wycieczki harcerzy i harcerek spoza kraju. 

Na terenach zagranicznych odbyło się 76 kursów i obozów z ogólną liczbą 

2 300 uczestników, w tym: 10 kursów drużynowych, 8 zastępowych, 5 zuchowych oraz jeden 

świetlicowy i jeden nauczycielski.  

Oprócz stałego personelu Wydziału, w akcji letniej dla zagranicy współpracowało 

w kraju 25 instruktorów, a wyjeżdżało 37. Na niektóre tereny Wydział wysyłał instruktorów 

harcerskich, którzy angażowani byli jako instruktorzy lub nauczyciele. Pełnili oni funkcje 

komendantów terenów, okręgów, instruktorów objazdowych itp. W 1938 roku wyjechało 

w takim charakterze 10 harcerzy.405 

Dużą również pomocą w pracy Wydziału była możliwość oparcia działań na referatach 

zagranicznych w komendach chorągwi. Miało to duże znacznie, zwłaszcza przy 

przyjmowaniu wycieczek harcerzy polskich z zagranicy.406 

W 1938r. wysłano za granicę 594 książki harcerskie oraz inne w ramach akcji pomocy 

bibliotecznej i świetlicowej. Zaopatrywano tereny zagraniczne również w prasę harcerską. 

Wysyłano „Na Tropie i „W Kręgu Wodzów” – pisma te wysyłane były przez Harcerskie 

Biuro Wydawnicze „Na Tropie” bezpłatnie, jedynie za zwrotem porta; w mniejszych 

ilościach wysyłano także pisma: „Zuch”, „Skaut”, „Brzask” i „Harcerstwo”. Wydział 

wspólnie z harcerkami kontynuował wydawanie specjalnego dodatku do „Na Tropie” 

zatytułowanego „Na tropie Harcerstwa Polskiego Za Granicą”. Dodatek liczył 4 strony. 

Ogółem wysłano 1 340 czasopism harcerskich. Zorganizowano 2 kursy korespondencyjne: 

ogólnoharcerski i zuchowy, w których wzięło udział 85 uczestników. Kursy były zakończone 

konferencją z udziałem instruktorów.407 

                                                 
403 Tamże. 
404 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.124. 
405 Tamże, s.148. 
406 Tamże, s.150. 
407 Tamże, s.149. 



 837

Harcerstwo poza granicami kraju okazało się skutecznym narzędziem podtrzymywania 

postaw patriotycznych i już choćby z tego pragmatycznego powodu, wartym wysiłków 

i zasobów organizacji krajowej. Świadczą o tym choćby słowa listu konsula Jana 

Małęczyńskiego do Kierownika Działu Zagranicznego NZHP w Warszawie, mówiące 

o atmosferze panującej na Górnym Śląsku z końca sierpnia 1939r. — „choć przyduszone 

przemocą, życie polskie trzyma się jednak nad podziw nieźle, przy czym harcerze znów 

przodują i w tych wszystkich miejscowościach, gdzie tylko jest to możliwe, urządzają 

zbiórki”.408 

W latach międzywojennych, w harcerstwie poza granicami kraju działało łącznie około 

80,5 tysiąca osób (49 000 harcerzy i 31 500 harcerek) w następujących krajach:  

 Stany Zjednoczone – 70 000 członków  

– 30 500 harcerek i 39 500 harcerzy (1937r.);409 

 Francja  – 7 000 członków  – 3 000 harcerek i 4 000 harcerzy (1937r.);410 

 Czechosłowacja – 3 500 harcerek i harcerzy (1938r.);411 

 Niemcy  – 3 200 harcerek i harcerzy (1938r.);412 

 Belgia  – 1 600 zuchów, harcerek i harcerzy (1938r.);413 

 Łotwa  – 1 500 harcerek i harcerzy (1936r.);414 

 Rumunia  – 580 harcerek i harcerzy (1936r.);415 

 Holandia  – 160 harcerek i harcerzy;416 

 Dania  – 105 harcerek i harcerzy (1939r.);417 

 Argentyna  – 100 harcerek i harcerzy (1938r.);418 

 Brazylia  – 100 harcerek i harcerzy (1938r.);419 

 Austria  – 70 zuchów, harcerek i harcerzy (1937r.);420 

 Estonia  – dwie drużyny (żeńska i męska) w 1934r.;421 

 Litwa  – działalność zawieszona przez władze litewskie w 1923r.;422 

                                                 
408 [cytuję za:] M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.150. 
409 [podaję za:] S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.40. 
410 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.40-41 
411 Tamże, s.27. 
412 Tamże, s.36. 
413 Tamże, s.42. 
414 E. Sikorski, dz. cyt., s.112. 
415 Tamże, s.111. 
416 Tamże, s.112. 
417 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.43. 
418 Tamże, s.51. 
419 Tamże, s.50. 
420 Tamże, s.37. 
421 Tamże, s.40. 



 838

 a także w Kanadzie,423 Chinach (w Mandżurii),424 Jugosławii, na Węgrzech,425 

 oraz w Wolnym Mieście Gdańsku – 1 460 zuchów, harcerek i harcerzy (1938r.).426 

5. ZHP a wpływy polityczne 

Relacje ze światem polityki 

Bogdan Hillebrandt twierdzi, że organizacje młodzieżowe stanowiły w przeszłości 

„nieodłączny element każdego liczącego się ruchu społecznego i politycznego”.427 

„Działalność związków młodzieży inspirowały współczesne im partie i stronnictwa, 

przyciągając młodzież do pracy społeczno-politycznej na rzecz reprezentowanego 

przez siebie ruchu i dążąc równocześnie do wychowania w szeregach tych związków narybku 

kadrowego dla własnych partii.”428 I dalej: „Ruch młodzieżowy w dwudziestoleciu 

międzywojennym stanowił odzwierciedlenie mozaiki politycznej II Rzeczypospolitej. 

Zdecydowana większość organizacji miała powiązania z partiami politycznymi i traktowana 

była przez nie jako ośrodki przekazu wyznawanej ideologii do szerszych kręgów młodzieży. 

Organizacje te były zarazem kuźnią przyszłych kadr partyjnych”.429 Jaka więc, w takich 

realiach, była sytuacja ZHP i jego relacje z partiami politycznymi? Czy możliwe było 

spełnienie nakazu założyciela skautingu – gen. Baden-Powella, który apelował: „Bądźcie 

wolni od wszelkiej polityki”.430 Taki wyidealizowany postulat całkowitego odcięcia się 

od świata „wszelkiej polityki” wydawał się niemożliwy do spełnienia, gdyż – jak słusznie 

zauważa W. Błażejewski – „harcerstwo nie powstało, ani też nie funkcjonowało w żadnym 

okresie swych dziejów, w próżni społecznej i politycznej”.431 Jednak A. Małkowski wyraźnie 

zaznaczał, że „z powodu niezwykłego zacietrzewienia partyjnego, jakie obecnie w Polsce 

panuje, należy ruch wychowawczy, jakim jest skautostwo, zupełnie izolować od aktualnych 

kombinacji politycznych, a tym samym uwolnić go od udziału pochłoniętych przez politykę 

obywateli. Obawy, ażeby skautostwo nasze bez opieki polityków nie popełniało błędów, 

                                                                                                                                                       
422 Tamże, s.30. 
423 [podaję za:] S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.40. 
424 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.33. 
425 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.140. 
426 W. Kukla, M. Miszczuk, Dzieje harcerstwa..., dz. cyt., s.37. 
427 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.5. 
428 Tamże, s.6. 
429 Tamże, s.163. 
430 Baden-Powell R., Skauting dla chłopców, Warszawa: Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na tropie”, 1938. 
431 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt. 
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są niesłuszne. Trzeba mu zostawić możność samodzielnego rozwoju i pozwolić, by żyło 

szczerą prawdą i było dla wszystkich przejrzyste jak woda źródlana”.432 

ZHP od początku swego istnienia, podkreślał bardzo wyraźnie swój apartyjny charakter. 

Podczas połączenia trzech organizacji w jeden Związek Harcerstwa Polskiego w 1916r., 

Zjazd przyjął rezolucję, która mówiła: „Każdy członek powstającej organizacji skautowej 

obowiązany jest w pracy skautowej przestrzegać zupełnej niezależności od wszelkich 

wpływów partyjnych”.433 

Stanowisko w tej sprawie zajęła róweiż NRH, wydając okólniki mające na celu 

„strzeżenie apolitycznego charakteru Harcerstwa”.434 NRH stała także na stanowisku, 

że „bezpośredni wychowawcy młodzieży winni unikać angażowania się w czynnej polityce 

partyjnej; młodzieży bezwzględnie wciągać w roboty polityczne nie wolno; starszym, 

poważnym pracownikom – sumienie obywatelskie powie, czy potrafią pogodzić udział 

w pracach politycznych z pracą w Harcerstwie”.435 

Jak poważny był problem apartyjności organizacji świadczy również fakt, że w lutym 

1923r. wskutek zarzutów o zbyt czynne angażowanie się w politykę, ustąpił ze stanowiska 

przewodniczącego ZHP gen. J. Haller.436 

Również w 1923r. został ogłoszony, na skutek licznych artykułów w prasie partyjno-

politycznej, komunikat Naczelnictwa ZHP, w którym stwierdzano: „Wobec polemiki w prasie 

na temat harcerstwa – Naczelnictwo ZHP – nie wdając się w rozważania poszczególnych 

artykułów, stwierdza: [...] Stosownie do swego Statutu i zasadniczego  charakteru 

wychowawczego organizacja nasza jest bezpartyjna i zastrzega się przeciw wszelkim 

wpływom  stronnictw czy grup politycznych”.437 

Stanowcze stanowiska i deklaracje apartyjności ZHP powtarzały się także w latach 

następnych. H. Dydyńska-Paszkowska podaje, że na konferencji instruktorek i instruktorów 

w 1925r. uchwalono następujący wniosek: „Harcerstwo, dążąc do wychowania obywateli 

zmierzających do podniesienia potęgi i dobrobytu Państwa Polskiego, opierać się musi na 

                                                 
432 A. Małkowski, Jak skauci pracują, dz. cyt., s.325. 
433 AAN, AZHP, Sprawozdanie ze Zjazdu Skautowego odbytego w Warszawie w dniach 1 i 2 listopada 1916r., 

sygn. 7, s.1. 
434 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.3. 
435 Tamże. 
436 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.170. 
437 [podaję za:] J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.72-73. 
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ideałach chrześcijańskich i narodowych, negując absolutnie wszelkie wystąpienia partyjno-

polityczne wewnątrz i na zewnątrz Związku”.438 

Jak pokazał VI Zjazd Walny w Krakowie w 1926r. były to zupełnie uzasadnione 

postulaty, gdyż zjazdowe obrady – jak podaje W. Błażejewski – „prowadzono w wyjątkowym 

nastroju, zapominając chwilami o właściwych celach wychowawczych harcerstwa, 

podejmowano dość gorące utarczki polityczne”.439 W 1927r. Zjazd Walny zajął stanowcze 

stanowisko, wypowiadając się przeciwko „ofensywie komunizmu” – „Zjazd Walny stwierdza, 

że nie tylko walka na froncie zewnętrznym, ale również walka na froncie wewnętrznym, 

z ofensywą komunizmu na Polskę, należy do obowiązku harcerstwa. Walka ta winna być 

prowadzona zgodnie z zasadami przyrzeczenia i prawa harcerskiego i z wychowawczym 

charakterem ZHP”.440 

Rozkaz NZHP ze stycznia 1928r. szczegółowo regulował relacje między harcerstwem, 

a partiami politycznymi – ze szczególnym uwzględnieniem aktywności harcerzy w okresie 

wyborów: „Harcerstwo jako organizacja, przede wszystkim wychowawcza, musi zachować 

stale zupełną niezależność od jakichkolwiek czynników politycznych, a młodzież sobie 

powierzoną ustrzec od wypaczenia przez przedwczesny udział w życiu politycznym 

i w robotach partyjnych. W okresie wyborów Naczelnictwo, podobnie jak to czyniło 

w związku z wyborami w 1922r., przypomina te założenia i jak najmocniej je podkreśla, 

a równocześnie poleca bezwzględnie stosować się do następujących zasad obowiązujących 

członków ZHP w stosunku do akcji wyborczej, przy czym pod tym określeniem rozumie się 

wszelką czynność, mającą na celu pozyskanie, czy utrącenie ilości głosów za jakąkolwiek 

listą, a oczywiście nie obejmuje ono głosowania do tego uprawnionych, ani czynności 

obywatelskich lub urzędowych pełnionych w czasie wyborów. 

1. Młodzież harcerska płci obojga (tj. młodzież szkolna i pozaszkolna do lat 18) w żadnym 

wypadku i w żadnej formie nie może być używana do pomocy w akcji wyborczej. 

2. Czołowi przedstawiciele i kierownicy harcerstwa Komendanci Chorągwi i hufcowi nie 

mogą brać udziału w akcji wyborczej i muszą ustąpić z swych stanowisk [jeśliby] ten 

udział wziąć chcieli. 

3.Przewodniczący Oddziałów i członkowie ich Zarządów, członkowie Komend Chorągwi 

i Hufców, członkowie czynni ZHP, przewodniczący Kół, drużynowi drużyn 

starszoharcerskich, drużynowi drużyn młodzieży, o ile udział w akcji wyborczej uważają 

                                                 
438 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.131. 
439 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.188. 
440 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.26. 
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w danej chwili za ważniejszy obowiązek obywatelski niż pracę w harcerstwie, winni 

bezzwłocznie zgłosić prośbę o urlop na okres wyborczy. Urlopu członkom Zarządów 

Oddziałów udziela Naczelnictwo, innym władza przełożona – komunikują o tym 

Naczelnictwu. 

Udzielenie urlopu pociąga za sobą pozbawienie praw głosu i głosowania w zebraniach 

i na zjazdach na terenie Oddziałów i na Zjeździe Walnym 

4. Starsi harcerze i harcerki, członkowie czynni, w rezerwie i członkowie współdziałający 

mogą jako poszczególne jednostki, w ubraniu cywilnym i bez oznak harcerskich brać dział 

w akcji wyborczej wnosząc wszędzie ideały harcerskie. 

5. Ogniwa i instytucje harcerskie nie mają prawa uczestniczenia w akcji wyborczej. 

Naczelnictwo wzywa do względnie ścisłego zastosowania się do tego rozkazu. Przekraczający 

go nie mogą być członkami ZHP. Członkowie ZHP uprawnieni do głosowania winni 

ten obowiązek obywatelski sumiennie wypełnić”.441 

W liście adresowanym do „Druhen Instruktorek Chorągwi Wielkopolskiej”, siedem 

harcmistrzyń stanowczo stwierdziło, że „potępiałyśmy zawsze wszelkie próby używania 

Związku do celów politycznych oraz wprowadzania metod walki partyjnych na teren pracy 

harcerek i nadal będziemy się im kategorycznie przeciwstawiać”.442 Wkrótce potem, w 1929r. 

Zjazd Walny ZHP w przyjętej uchwale wezwał NRH i NZHP do „jak najbardziej 

zdecydowanej obrony ZHP przed usiłowaniami upaństwowienia ZHP, jak również przed 

wszelkimi zakusami partyjnymi”.443  

We wnioskach zjazdowych pisano również: „[...] wychowując młodzież w bezwzględnej 

lojalności wobec państwa i jego przedstawicieli, pamiętamy równocześnie, że jedną z funkcji 

służby dorosłych harcerzy jest dbanie o to, by państwo spełniło swoje zadanie wobec narodu, 

a jego odpowiedzialni kierownicy dawali przykład bezinteresownej i lojalnej służby 

narodowi. Ustosunkowywanie się do polityki rządu nie należy do zakresu działania ZHP jako 

organizacji wychowawczej i apolitycznej i musi być pozostawione całkowicie działalności 

dorosłych harcerzy na terenie poza ZHP. Nasza harcerska bezwzględna lojalność nie może 

atoli być wyzyskiwana przez te, czy owe czynniki polityczne, których emanacją jest rząd, 

lub które rządem się przesłaniają, do wciągania harcerstwa w orbitę planów politycznych, 

partyjnych pod pozorem służby państwu [...]”.444  

                                                 
441 Rozkaz NZHP L.1 z 15 stycznia 1928r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.2. 
442 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.26. 
443 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.79. 
444 Tamże, s.79-83. 
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W swoim przemówieniu, w 1930r. na IX Zjeździe Walnym ZHP, Minister WRiOP 

dr Sławomir Czerwiński stwierdzał: „Życie publiczne, albo mówiąc wyraźniej życie 

polityczne w chwili bieżącej, wszystkimi porami wciska się do organizacji i niekiedy łamie 

prostą linię wychowawczą. Wiem, iż istnieje wśród niektórych pracowników harcerstwa 

przekonanie, że aby harcerstwo od ujemnych wpływów życia bieżącego chronić, należy 

je od tego życia możliwie izolować, że należy uczynić z harcerstwa cichą wyspę, wznoszącą 

się nieruchomo ponad bystrym nurtem życia współczesnego. Nie sądzą, aby ta droga ratunku 

była właściwa i celowa.[...] Pozwolę sobie tutaj przestrzec Sz. Państwa przed jednym błędem, 

który jest wielkim grzechem, który jest przekleństwem naszego życia publicznego. Grzech 

ten wielki polega na tym, że częstokroć najważniejsze zagadnienia państwowe rozstrzyga się, 

nie ze stanowiska zasad, nie ze stanowiska dobra narodu i państwa, ale ze stanowiska 

niechęci, czy nienawiści do swojego przeciwnika politycznego”.445 

Problem wpływów sfery polityki na działalność organizacji nie był tylko problemem 

ZHP. Jednym z gorąco dyskutowanych tematów na VII Światowej Konferencji Skautek 

w 1932r. był temat: Jak uchronić ruch skautowy od wpływów politycznych?.446 Inne 

organizacje młodzieżowe z kolei bardzo otwarcie i jawnie angażowały się w działalność 

polityczną – np. Komenda Naczelna żydowskiej organizacji „Hanoar Hacijoni” w 1935r. 

nawoływała do zaangażowania się w wybory we Wschodniej Małopolsce po stronie „ogólno-

syjonistycznej”.447 

W latach trzydziestych problem apartyjności ZHP pozostawał ciągle aktualny – 

w 1932r. Walny Zjazd przyjął dość ostro sformułowaną i dramatycznie brzmiącą uchwałę 

o następującej treści: 

„W ostatnich latach daje się zauważyć opanowanie ZHP przez czynniki partyjno-polityczne, 

które objawia się: 

 w nacisku, jaki stosuje się na Zjazdach, 

 w obsadzaniu stanowisk kierowniczych harcerskich przez ludzi zaangażowanych 

w walkach partyjnych, 

 przez usuwanie ze stanowisk harcerskich instruktorów dla harcerstwa zasłużonych, 

 przez ingerencję /nie w ramach Statutu ZHP/ władz Państwowych, Wojskowych itp. 

                                                 
445 Przemówienie Ministra WRiOP dr Sławomira Czerwińskiego na IX ZW ZHP  

[w:] „Harcmistrz”, styczeń 1930, nr 1, s.2. 
446 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.245. 
447 „Hanoar Hacijoni” Komenda Naczelna w Warszawie, odezwa z 9 lipca 1935r., CPAHU, Fond 337/1/4, s.6 
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Te objawy, jak też i inne, nie stwarzają dobrej atmosfery dla pracy harcerskiej, raczej ją 

utrudniają. Dlatego XII Zjazd Walny ZHP stwierdza, że: 

 Młodzież harcerska rekrutuje się ze wszystkich warstw społeczeństwa bez względu 

na zapatrywania polityczne. 

 Przyrzeczenie i prawo Harcerskie zobowiązuje Harcerstwo dla służby całej Polsce – 

całemu Narodowi Polskiemu. 

 Harcerstwo jako ruch odrodzeńczy, oparty na idei służeniu Bogu i Polsce w myśl 

Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, dąży do wychowania prawych obywateli – Polaków, 

musi się kierować tylko zasadami harcerskimi. 

 Harcerstwo jako system wychowawczy jest własnością całego Narodu, a nie 

poszczególnych partii politycznych. 

 [Zjazd] zobowiązuje Władze Harcerskie jak NRH, Naczelnictwo, Zarządy Oddziałów 

by wszystko uczyniły, co jest w ich mocy, by niezależność organizacyjna w całej 

rozciągłości była przestrzegana, ze względu na dobro naszej młodzieży – tej przyszłości 

Narodu Polskiego.”448 

Choć dominowały głosy broniące idei pełnej apartyjności i apolityczności ZHP, 

to pojawiały się także opinie, w których postulowano nieodcinanie się od sfery życia 

politycznego, a wręcz „konieczność głębszego wniknięcia w życie społeczno-polityczne 

i wyzbycia się bierności w przekonaniach”.449  

Frakcje polityczne 

Pomimo stanowczej obrony niezależności Związku, w jego wnętrzu ścierały się różne 

siły o wyraźnie politycznym podłożu. Dotyczyło to głównie walki o kluczowe funkcje 

we władzach naczelnych i poprzez to możliwość wyznaczania oficjalnego kierunku dla ZHP. 

Można więc wyróżnić kilka znaczących sił oddziaływujących wówczas na Związek, 

a konkretniej mówiąc, instruktorów harcerskich sympatyzujących z określonymi programami 

i opcjami politycznymi; lewicą, endecją i sanacją.  

Inne, dość specyficzne relacje, miało międzywojenne harcerstwo z Kościołem 

katolickim. Jak stwierdza O. Fietkiewicz — „Ówczesne harcerstwo wyraźnie deklarowało 

oparcie swej ideologii na religii katolickiej, wyprowadzając ideały wychowawcze z etyki 

chrześcijańskiej. Księża sprawowali w ZHP szereg ważnych funkcji, od drużynowych 

do komendantów chorągwi i Przewodniczącego ZHP, naczelni kapelani wchodzili z urzędu 
                                                 

448 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.225. 
449 Np. referat N. Eychhorn na Komisji Starszego Harcerstwa na Zjeździe Walnym w Gdyni  

[podaję za:] MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.169. 



 844

w skład najwyższych władz – Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictwa ZHP”. „Przy czym 

– zauważa dalej O. Fietkiewicz – byli wśród nich zwolennicy obu wspomnianych orientacji 

politycznych. I tak na przykład projektant krzyża harcerskiego, ks. Kazimierz Lutosławski, 

był zdeklarowanym działaczem endeckim, podczas gdy wielokrotny Przewodniczący ZHP, 

ks. Jan Mauersberger, należał do zwolenników J. Piłsudskiego”.450 

W 1938r. powołana została Rada do Spraw Religijnych ZHP w następującym składzie: 

ks. bp Lorek, ks. dr J. Mauersberger, ks. prałat Jan Hompola, ks. Lech Ziemski, ks. Stanisław 

Nowicki. Rada jednak nie zebrała się w tym roku z powodu choroby Przewodniczącego 

J. Mauersbergera. Naczelny Kapelan ZHP składał sprawozdania z prac Działu 

Duszpasterskiego na Konferencji Komisji Szkolnej Episkopatu.451 

Stosunkowo najmniejszy wpływ na ZHP mieli instruktorzy o przekonaniach 

lewicowych. Ich aktywość związana była z działalością „Wolnego Harcerstwa” w latach 

1920-1924, które – jak pisze O. Fietkiewicz – „stanowiło lewicowy nurt wewnątrz ZHP 

[...] a następnie usamodzielniło się i wkrótce rozpadło”. Wprawdzie PPS zorganizowała 

w roku 1926, pod przywództwem Stanisława Dubois, „Czerwone Harcerstwo TUR”, 

działające do wybuchu II wojny światowej, ale nie miało ono żadnych związków 

organizacyjnych, ani nie utrzymywało kontaktów z ZHP. Choć walka o kluczowe funkcje 

w ZHP rozgrywała się pomiędzy zwolennikami endecji i sanacji, to wpływ instruktorów 

sympatyzujących z lewicą społeczną widoczny był za to w działalności programowej 

Związku. Koło Instruktorów im. Mieczysława Bema (KiMB), którym kierował Juliusz 

Dąbrowski, znane było z inicjatyw związanych z ofensywą harcerską na szkoły powszechne 

oraz z Trzyletnim Wyścigiem Pracy.452 KiMB działał w latach 1931-39 w Warszawie. 

Jego instruktorzy utworzyli na przełomie 1929/30 roku Wydział Drużyn Szkół Powszechnych 

przy Komendzie Chorągwi Warszawskiej, oraz z czasem objęli prowadzenie kolejnych 

wydziałów i inne funkcje w komendzie chorągwi. W 1933r. z KiMB połączyło się Koło im. 

Andrzeja Małkowskiego, a w 1937r. z Kręgiem Instruktorskim „Złota Strzała”. KiMB 

redagował miesięcznik „Na przełaj”, a następnie czasopismo starszego harcerstwa „Brzask” – 

wspólnie z instruktorami „Czarnej Trzynastki Wileńskiej”.453 

KiMB – jak dodaje M. Kała – „domagał się rozszerzenia udziału w harcerstwie 

młodzieży proletariackiej, pozytywnej postawy wobec klasy robotniczej, przeciwdziałania 

                                                 
450 O. Fietkiewicz, Przedmowa do wydania III [w:] W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.8-9. 
451 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.19. 
452 O. Fietkiewicz, Przedmowa do wydania III [w:] W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.9-10. 
453 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.204-205. 
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nacjonalizmowi i antysemityzmowi oraz dostępu młodzieży mniejszościowej do ZHP, a także 

ograniczenia roli księży w ruchu harcerskim do służby duszpasterskiej. KiMB był długo 

tolerowany przez sanacyjne Naczelnictwo”.454  

Do lewicowego nurtu harcerskiego można jeszcze zaliczyć Krąg Instruktorski „Złota Strzała”, 

grupę instruktorów skupionych wokół „Czarnej Trzynastki” w Wilnie oraz instruktorów 

związanych z Ignacym Fikiem i Mieczysławem Lewińskim – późniejszymi działaczami KPP 

i PPR.455 

Główna jednak walka o przewodzenie ZHP toczyła się pomiędzy instruktorami 

związanymi z endecją i sanacją. Obydwie te grupy mogły się wykazać nazwiskami znanych 

i zasłużonych dla całego ruchu harcerskiego instruktorów. Do grona instruktorów związanych 

z endecją należeli: ks. K. Lutosławski, O. Grzymałowski, ks. A. Bogdański, H. Glass, 

T. Sopoćko, K. Stojanowski, W. Sawicki, S. Hibl, I. Kozielewski czy S. Sedlaczek.456 Z kolei 

sympatykami sanacji byli: ks. J. Mauersberger, T. Piskorski, W. Sieroszewski, A. Trylski oraz 

A. Olbromski.457 

Płaszczyzny sporu między endecją a sanacją harcerską opisała trafnie M. Kała. 

Wyróżniła ona cztery podstawowe obszary konfliktu: problem mniejszości narodowych, 

elitarności organizacji, stosunku do Kościoła i religii katolickiej oraz państwa i rządu;458  

„[...] instruktorzy endeccy utożsamiali je [podstawy harcerskiego wychowania] z wyznaniem 

rzymsko-katolickim, co spotykało się z oporem piłsudczyków, odrzucających tę zasadę. 

Głosili oni, iż harcerstwo nie powinno być wyznaniowe, a jedynie religijne. Spór ten miał 

wydźwięk polityczny, gdyż katolicyzm kojarzył się z obozem narodowo-demokratycznym 

i godził w plany otwarcia ZHP dla mniejszości narodowych”.459  

„Piłsudczycy, wspomagani przez lewicę, domagali się dopuszczenia młodzieży mniejszości 

do ruchu harcerskiego. Dążenie to miało niewątpliwy związek z lansowanym przez rząd 

programem asymilacji państwowej. Zdecydowanie sprzeciwiali się temu narodowcy. 

Generalnie instruktorzy obozu endecji opowiadali się za czysto polskim charakterem 

organizacji.”460 

                                                 
454 M. Kała, dz. cyt., s.15. 
455 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.161 oraz O. Fietkiewicz, Przedmowa do wydania III  

[w:] W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.9-10. 
456 J. Terej, Rzeczywistość i polityka. Ze studiów nad dziejami najnowszymi Narodowej Demokracji, 

Warszawa 1979, s.353 [podaję za:] M. Kała, dz. cyt., s.11. 
457 M. Kała, dz. cyt., s.11. 
458 Tamże. 
459 M. Kała, dz. cyt., s.11-12. 
460 Tamże, s.12. 
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„Sanacja zarzucała ówczesnym władzom harcerskim, że izolują one organizację od związku 

z państwem oraz spychają młodzież na margines życia społecznego, pozbawiając 

ją możliwości działania. Instruktorzy endeccy sprzeciwiali się związaniu harcerstwa 

z rządem, gdyż godziło by to ich zdaniem w apolityczność ruchu, który miał charakter 

wyłącznie narodowy i etyczno-wychowawczy. Źródło sprzeciwu wobec zaangażowania 

harcerstwa w szerszą działalność społeczną tkwiło w obawach natury politycznej.”461 

„Zwolennicy jego elitarności przeciwstawiali się tym dążeniom, gdyż wiązały się 

one z koniecznością współpracy z rządem. Organizacja masowa nie mogłaby bowiem istnieć 

bez poparcia instytucji państwowych. Dla piłsudczyków masowość ruchu stanowiła [...] drogę 

do wprowadzenia modelu wychowania obywatelskiego, państwowego. Dążono do objęcia 

wpływami nie tylko młodzieży szkół średnich, lecz generalnie wszystkich warstw 

społecznych.”462 

Na początku lat trzydziestych S. Seweryn, komentujący sytuację w ZHP, stwierdzał: 

„[...] było nieszczęściem harcerstwa, że od samego początku jego istnienia zaciążyła na nim 

łapa jednej z partii politycznych, która przez długi czas miała niejako monopol 

na prowadzenie tej organizacji. Drugim powodem – to niechęć lub umyślne odkładanie 

na plan dalszy, zastosowania pracy w niej do nowych warunków życia w wolnym  

 niepodległym  Państwie  Polskim. Pociągnęło to za sobą fatalne skutki: z podstawowych 

założeń ideologicznych wyniknęło zacieśnienie harcerstwa tylko dla narodu polskiego i religii 

chrześcijańskiej. Mam wrażenie, że tkwi w tem jakieś nieporozumienie; wiemy bowiem 

dobrze, że niechrześcijanie i nie-Polacy mają również harcerstwo (może bez tej nazwy), 

ale czy wiele o jego działalności możemy powiedzieć, nie wiem, bo pracę w nim prowadzi się 

tajnie. Ten stan rzeczy doprowadził do powstania harcerstwa czerwonego, które również 

nie ma nic wspólnego z naczelnymi władzami harcerskimi. Nie potrzebuję zatem wyjaśniać, 

że jest to stan nienormalny, domagający się w samej organizacji zasadniczych zmian, choćby 

dlatego, że właśnie dzięki temu harcerstwo stało się na pewien czas łupem partii politycznej, 

której ideologia nie wybiega poza jeden naród i jedną religię. A przecież nie ulega 

wątpliwości, że tam, gdzie chodzi o wychowanie, należy mówić językiem  państwowym, 

a nie partyjnym”.463 

S. Seweryn miał tu zapewne na myśli wpływ na ZHP endecji poprzez – związanych 

z nią – instruktorów harcerskich, którzy w latach dwudziestych często sprawowali kluczowe 

                                                 
461 Tamże. 
462 Tamże. 
463 S. Seweryn, dz. cyt., s.223-224. 
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funkcje we władzach naczelnych Związku. Tak opisuje tę sytuację M. Kała — „Obóz 

rządowy świadom był, że warunkiem realizacji wychowania państwowego na terenie ZHP 

musi być pozbawienie działaczy związanych z obozem endecji wpływu na Związek. 

Zmagania trwały blisko pięć lat, w trakcie których grupa instruktorów zorientowanych pro-

sanacyjnie stopniowo zdobywała przewagę”.464 Głównym narzędziem walki o wpływy 

w ZHP była prasa harcerska. Zwolennicy endecji publikowali swoje teksty w „Strażnicy 

Harcerskiej”, natomiast sympatycy sanacji wydawali, poza oficjalnymi strukturami ZHP, 

niezależną „Straż nad Wisłą”.465  

Konflikt pomiędzy tymi dwoma frakcjami w ZHP trwał nieprzerwanie, choć z różnym 

natężeniem, przez cały okres międzywojenny. Przewrót majowy 1926r. był znaczącą zmianą 

sytuacji zewnętrznej, która równie istotnie wpłynęła na zmiany w ZHP, z kilkuletnim 

opóźnieniem. Podczas samego przewrotu ZHP nie angażowało się po żadnej ze stron, 

z wyjątkiem próby ze strony Chorągwi Wielkopolskiej przeprowadzenia odsieczy dla rządu 

oraz organizowania w Warszawie patroli pierwszej pomocy, w których służył i zginął podczas 

zamieszek jeden z drużynowych – Mieczysław Bem.466 

Największe nasilenie konfliktu przypadło na lata 1927-1934.  Prace nad nowym 

Statutem ZHP, prowadzone przez prawnika A. Olbromskiego, wywołały sprzeciw „Strażnicy 

Harcerskiej”, w której zarzucano władzom, iż chcą „odrzucić dotychczasowy ideał 

wychowania młodzieży w duchu chrześcijańskim, a tym samym otworzyć drogę harcerstwa 

mniejszościom narodowym oraz dążyć do upaństwowienia Związku przez prawo kontroli 

ze strony władz administracyjnych”. Artykuły te – jak informuje W. Błażejewski – stały się 

podstawą do wytoczenia procesu w sądzie powszechnym, w wyniku którego, redaktor 

„Strażnicy”, wyrokiem z 29 marca 1935r., ukarany został jednym miesiącem aresztu 

z zawieszeniem na 2 lata.467 

Kulminacją konfliktu był rok 1931, w którym to nowym Przewodniczącym ZHP został 

wojewoda śląski – Michał Grażyński. Wówczas ster rządów w ZHP przejęty został 

nieodwołalnie przez sympatyków sanacji. Na kolejnym Zjeździe M. Grażyński został 

wybrany Przewodniczącym ZHP ponownie – już jednogłośnie i przez aklamację.468 

Kluczowe sukcesy w konflikcie poszczególnych frakcji przedstawia poniższa tabela. 

                                                 
464 M. Kała, dz. cyt., s.13. 
465 W. Musialik, Związek Harcerstwa Polskiego w sanacyjnym systemie wychowania obywatelskiego 

[w:] Harcerstwo 1990, nr 1, s.30 [podaję za:] Tamże, s.12-13. 
466 J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.64. 
467 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.296. 
468 Tamże, s.240-241. 
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Tabela 54. Sukcesy zwolenników endecji i sanacji w ZHP w latach 1927-1934. 

 
data / 

okoliczności 
sukcesy zwolenników endecji sukcesy zwolenników sanacji 

1925r. 

— 

Bojkot zarządzenia władz 
naczelnych ZHP zalecającego 
tworzenie harcerskich grup 
łamistrajków w czasie strajków 
robotników rolnych. 

— 

Przewodniczącym ZHP został 
ks. J. Mauersberger 
sympatyzujący z obozem 
sanacyjnym. 

1927r. 

— 

W miejsce związanego z endecja 
S. Sedlaczka, Naczelnym 
Inspektorem Harcerskim 
Ministerstwa WRiOP został 
W. Sieroszewski. 

— Wzrasta liczba zwolenników 
sanacji harcerskiej. 

od 1926r.  
do 1929r. 

Organ prasowy endecji „Strażnica 
Harcerska” wygrywa spory ideowe z 
prosanacyjną „Strażą nad Wisłą” 

— 

Zjazd przyjmuje uchwałę „[...] zdrowy 
rozsądek harcerstwa wymaga 
niezależności w wewnętrznych 
sprawach organizacyjnych i 
personalnych.” 

— 

IX Zjazd 
Walny ZHP 
28-19 XII 

1929r. 

W. Sołtan wygrywa 
z ks. Mauersbergerem wybory 
na Przewodniczącego ZHP  

— 

okres do 
1931r. 

Publikacja na łamach „Strażnicy” listu 
kardynała Hlonda popierający 
sympatyków endecji. 

 

XI Zjazd 
Walny ZHP 
1-2 II 1931r. 

— 
Wybory na Przewodniczącego 
ZHP wygrywa M. Grażyński. 

okres po 
1931r. 

— 

Odsunięcie S. Sedlaczka z funkcji 
Naczelnika Głównej Kwatery. 
Przejęcie przez sympatyków 
sanacji kluczowych funkcji 
we władzach naczelnych.  
Pozbawienie stopni i usunięcie 
z ZHP zasłużonych instruktorów 
związanych z endecją: 
H. Glassa, J. Giertycha, 
A. Bogdanowskiego, 
B. Podworskiego, 
S. Czapiewskiego, W. Bielana, 
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W. Krakowieckego.  
Protestując przeciwko temu ZHP 
opuścili: K. Stojanowski, 
E. Piasecki, I. Kozielewski. 

Prężna działalność „Strażnicy 
Harcerskiej”. — 1931-1934r. 

— NZHP wydało zakaz sprzedawania 
„Strażnicy” przez CKDH. 

— 

Uchwalenie nowego Statutu 
przyznającego ZHP status 
stowarzyszenia wyższej 
użyteczności publicznej. 

Krytyka Statutu ZHP i ostateczne 
dopisanie zdania: „Wychowanie 
młodzieży harcerskiej odbywa się na 
zasadach etyki chrześcijańskiej”. 

— 

1934r. 

Wykluczono przyjmowanie do ZHP 
drużyn żydowskich. — 

1935r. Podpisanie przez 150 instruktorów 
Chorągwi Warszawskiej listu otwartego 
i oświadczenia atakującego władze ZHP 
„za ich sanacyjnych charakter i 
sprzeniewierzenie się ideologii 
harcerskiej”. 

 

1938/39r. Próba pojednania – organizacja przez Naczelnika Harcerzy Zbigniewa 
Trylskiego spotkania wszystkich byłych naczelników: Olbromskiego, 
Strumiłły, Sedlaczka, Glassa i Heindricha. Możliwość porozumienia 

odrzucona przez sympatyków endecji. 
 

Źródło: M. Kała, Maszynopis pracy dotyczącej relacji między ZHP a mniejszościami narodowymi w II RP, 
Rozdział: Geneza i przemiany harcerstwa polskiego w latach 1918-1939 [maszynopis w zasobach Muzeum 

Harcerstwa w Warszawie], s.13-15 oraz L. Dmytrowski, Trzy młodości ruchu zuchowego, Warszawa 1989, s.25 
oraz J. Majka, Kartki z historii i tradycji Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1971, s.64-66, 69 

(oprac. własne). 
 

W 1937r. ZHP zgłosił akces do Obozu Zjednoczenia Narodowego tzw. Ozonu, choć – 

jak pisze H. Zieliński – „,mimo szeroko stosowanych nacisków politycznych 

i administracyjnych żadna z poważniejszych organizacji, a tym bardziej partii politycznych, 

nie zgłosiła tak pożądanego akcesu do OZN”. Taki „akces” – pisze dalej H. Zieliński – 

sprowadzał się najczęściej do deklaracji jedynie zarządów organizacji.469 W przypadku ZHP 

był on prostą konsekwencją poglądów i sympatii politycznych ówczesnych władz naczelnych, 

które wówczas już obsadzone były instruktorami pro-sanacyjnymi.470 

                                                 
469 H. Zieliński, dz. cyt., s.253. 
470 Tamże. 
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Jak zauważyła M. Kała, na zewnętrzną niezależność organizacji wpływało jej 

wewnętrzne zróżnicowanie — „W harcerstwie zawsze istniała opozycja, z którą, w ten czy 

inny sposób, należało się liczyć”.471 Wewnątrzorganizacyjna opozycja instruktorska przez 

sam fakt swego istnienia pełniła bardzo istotną rolę w funkcjonowaniu całego Związku, 

przełamywała bowiem monopol na światopogląd i wizję działania ZHP – instruktorów, 

znajdujących się aktualnie we władzach naczelnych.  

Nie należy więc sporów i podziałów na poziomie władz naczelnych ZHP utożsamiać 

z całym ruchem harcerskich. B. Krąkowski, instruktor KiMB-u podsumowywał w 1937r. tę 

sytuację następująco: „[...] nurty ideowe dotyczą nurtów we władzach naczelnych ZHP, a nie 

ZHP. Sprawa jak najbardziej istotna. Układ władz był istotny na zewnątrz, natomiast w żywej 

pracy drużyn, hufców, a zwłaszcza w dziedzinie ideologii i wychowania rolę istotną 

odgrywały kursy instruktorskie, ich kadra, a także konferencje instruktorskie (nie odprawy!) 

i ludzie, nadający im ton. [...] linia podziału w ZHP – nie we władzach, ale w harcerstwie – 

przebiegała nie po granicach endecja-sanacja-PPS (zresztą co to znaczy „sanacja”; 

od konserwatywnych »żubrów« po piłsudczyków-socjalistów!). Linie podziału szły 

w sprawach konkretnych: na przykład kwestia udziału w harcerstwie Żydów, sprawa drużyn 

szkół powszechnych, sprawa metod: »wojskówka« czy puszczaństwo, organizacja na zasadzie 

wodzostwa czy rządy kolektywu. Naprawdę w pracy i wychowaniu młodzieży w harcerstwie 

nie znaczyły wiele zmiany: Haller czy Grażyński, a nawet Sedlaczek, czy Olbromski. Zbyt 

to było dalekie od tego, co się działo na kursach, konferencjach, a tam właśnie wykuwał się 

światopogląd”.472 

6. ZHP a inne organizacje młodzieżowe  

na ziemiach polskich 

Spośród wszystkich organizacji młodzieżowych, jakie działały w II RP, Związek 

Harcerstwa Polskiego był jedną z największych organizacji młodzieżowych. Najwyższą 

osiąganą w okresie międzywojennym liczebność innych organizacji przedstawia poniższa 

tabela. 

 

                                                 
471 M. Kała, dz. cyt., s.18. 
472 J. Grabowski, Harcerski styl życia [w:] „Harcerstwo}, 1937, nr 1 [podaję za:] B. Kowalczyk, dz. cyt., s.23. 
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Tabela 55. Wybrane polskie organizacje skupiające młodzież  
i ich maksymalna liczebność w II RP. 

 

Przybliżona liczba 
członków Rok

Związek Strzelecki „Strzelec” 500 000 1938
Koła Szkolne Ligi Morskiej i Kolonialnej 200 000 1937
Związek Harcerstwa Polskiego 190 000 1938
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ) 175 000 1938
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) 134 000 1938
Centralny Związek Młodej Wsi 93 000 1938
Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW) „Wici” 92 000 1938
Związek Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” * 80 000 1938
Związek Młodzieży Ludowej „Zielone Koszule” 75 000 1935
Małopolski Związek Młodzieży 50 000 1926
Centralny Związek Młodzieży Wiejskiej (CZMW) „Siew” 45 000 1934
„Orlęta” ** 40 000 1937
Związek Młodej Polski 20 000 1937
Organizacja Młodzieży Pracującej (OMP) 15 000 1934
Związek Młodzieży Pracującej (ZMP) „Jedność” 15 000 1936
Komunistyczny Związek Młodzieży Polskiej (KZMP) 12 000 1936
ZPMP „Orle” 8 000 1936
Organizacja Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu 
Robotniczego (OM TUR)

6 000 1936

Młodzież Wszechpolska 5 000 1938
Straż Przednia 5 000 1935
Czerwone Harcerstwo 4 000 1938
Młodzież Wielkiej Polski 4 000 1938
Legion Młodych 4 000 1935
Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej (ZPMD) 2 000 1935

Maksymalny stan liczebny 
Organizacja 

 
(*) w tym 15-25% młodzieży. 
(**) paramilitarna organizacja dziecięco-młodzieżowa prowadzona w latach 1926-39 przez Związek Strzelecki 

Źródło: B. Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe XIX i XX wieku. Zarys historii, Warszawa 1986  
oraz Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970, Warszawa 1971 oraz O. Fietkiewicz (red.), 

Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s.328. (oprac. własne).473 
 

W pierwszych miesiącach działania rozwijający się Związek Harcerstwa Polskiego 

wykazywał w stosunku do innych polskich organizacji młodzieżowych bardzo często postawę 

„asymilacyjną”. Naczelnictwo w 1920r. stwierdzało: „Ogólna deklarowana przez władze 

polityka jest taka, że ZHP dąży do współpracy z takimi organizacjami [jak np. Związek 

Strzelecki], a także, o ile to możliwe, do przyłączenia ich do ZHP na zasadach szerokiej 

                                                 
473 Dane szacunkowe, ze względu na bardzo duże rozbieżności w dostępnych opracowaniach. 
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autonomii”.474 W sprawozdaniu z 1921r. NRH pisała już jednak: „Stosunek do Strzelca 

układa się w myśl idei współpracy i wzajemnej pomocy, przy zachowaniu absolutnej 

odrębności i suwerenności każdej organizacji. Zasadnicze pertraktacje w tej sprawie 

wprawdzie nie są jeszcze ukończone, należy jednak mieć nadzieję, że wkrótce stosunek ten 

będzie całkowicie unormowany.”475 

Relacje ZHP z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokół” były zróżnicowane. Często 

drużyny harcerskie korzystały z jego zaplecza – np. z sal gimnastycznych, jednak nie zawsze 

bliskość tej organizacji oceniana była pozytywnie. W 1920r. ZHP nie udało się nawiązać 

kontaktów z Międzyzwiązkowym Wydziałem Sokolim nadzorującym Drużyny Młodzieży 

Sokolej, których istnienie postrzegane było przez ZHP jako niekorzystna konkurencja, 

ze względu na informacje o gromadzeniu w nich młodzieży usuniętej z ZHP, przyzwalanie 

na palenie papierosów i spożywanie alkoholu.476 W 1921r. stwierdzono, że nadal istnieje 

problem zależności drużyn skautowych w Małopolsce od „Sokoła”.477 

W 1920r. Naczelnictwo nawiązało kontakt z Związkiem Młodzieży Wiejskiej (ZMW) 

liczącym ok. 500 kół, z nadzieją na rozszerzenie przy jego pomocy działania harcerstwa 

na terenach wiejskich.478 Było to o tyle łatwiejsze, że na czele ZMW stał druh Olewiński, 

który był jednocześnie członkiem Naczelnictwa ZHP.479 

ZHP współpracowało blisko z Junactwem. Była to organizacja skautowa skupiająca 

głównie młodzież miejską i wiejską, od początków utrzymująca kontakty z NKS 

w Warszawie i współpracująca blisko z harcerzami. W pierwszym okresie organizowano 

wspólne ćwiczenia w polu.480 W latach trzydziestych absolwentów kursów instruktorów 

Harcerskich Ochotniczych Drużyn Roboczych przydzielano do drużyn junackich, by tam 

stosowali harcerskie metody pracy w ośrodkach junackich.481 W 1935r. Junacy aktywnie 

uczestniczyli w przygotowaniach do Zlotu w Spale.482 

W 1923r. doszło do porozumienia między ZHP a Zjednoczeniem Stowarzyszeń 

Młodzieży Polskiej w Poznaniu w sprawie wymiany stałych wydawnictw, wzajemnego 

korzystania członków organizacji z kursów, przedsiębiorstw i sklepów oraz ustalono 

                                                 
474 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.30. 
475 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.4. 
476 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.29. 
477 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.4. 
478 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.30. 
479 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP 

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.20. 
480 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.95. 
481 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.53. 
482 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 23 lipca 1935r., nr 13, s.110. 
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porozumiewanie się w przyszłości w ważniejszych sprawach, dotyczących obu organizacji 

np. ustaw państwowych.483 Tego samego roku została zawarta umowa pomiędzy ZHP 

a Związkiem Strzeleckim, która dopuszczała należenie jednocześnie do obu tych organizacji 

tylko za pozwoleniem władz naczelnych, a przechodzenie z jednej organizacji do drugiej 

miało stać się możliwe tylko po uregulowaniu przed wystąpieniem formalności i wszelkich 

zobowiązań w poprzedniej organizacji. Oba Związki zobowiązywały się także 

do „nie uprawiania żadnych akcji na swoim terenie bez swojej wzajemnej zgody”.484  

Mniej otwarty charakter miały też często relacje ZHP z organizacjami 

mniejszościowymi. Młodzieżowe organizacje mniejszościowe, odwołujące się do metod 

wychowawczych skautingu i działające na terenie Polski w okresie międzywojennym 

przedstawia poniższa tabela. 

 

                                                 
483 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.5. 
484 Tamże. 
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Tabela 56. Mniejszościowe organizacje skautowe w II RP. 
 

Narodowość Nazwa organizacji Rok 
powstania 

Maksymalna, znana 
liczebność 

Rosjanie  Drużyny Św. Jerzego 1921  
Ukraińcy  Ukraiński Płastowy Uład 

(zwany „Płastem”) 
1911 ok. 7 000 członków 

Białorusini  Związek „Przyszłość”   
Litwini  „Latorośl”   
Niemcy  Deutsche Pfadfinderschaft in Polen 

DPPiP (Deutsche Jugenschaft in 
Polen DJPiP) 

1926-28 ok. 2 000 członków 

Żydzi  „Haszomer Hacair” (Młody 
Strażnik) 

 Żydowski Związek Skautowy 
im. kpt. Trumpeldora „Bejtar” 

 Organizacja Drużyn Harcerskich 
im. T. Kościuszki przy 
Stowarzyszeniu „Harcerz Polski” 

 Żydowska Organizacja Skautowa 
„Akiba” 

 Żydowska Organizacja Skautowa 
„Hanoar-Hacijoni” 

 „Haszomer Heleumi” (Strażnik 
Narodowy) 

1913 
 
 
1916 
 
 
1930 

ok. 30 000 członków 
 
ok. 2 500 członków 
 
 
 
 
 
 
ok. 4 000 członków 
 
 
 
ok. 50 000 członków 
wszystkich organizacji 

 
Źródło: M. Kała, Maszynopis pracy dotyczącej relacji między ZHP, a mniejszościami narodowymi w II RP, 

Rozdział: ZHP a mniejszościowe organizacje skautowe w II RP [maszynopis w zasobach Muzeum Harcerstwa 
w Warszawie], s.84-98 oraz Central'nij Deržavnij Istoričnij Arhiw Ukrainy m.L'wiw, Komenda Naczelna 
Żydowskiej Organizacji Skautowej Hanoar-Hacijoni w Polsce. Do Delegatów na Konferencję Krajową 

Organizacji Syjonistycznej Zachodniej Małopolski i Śląska, Fond 337t.1/12, s.1-2 oraz O. Fietkiewicz (red.), 
Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988, s.154. 

 

Wyróżnić można następujące rodzaje relacji, jakie zachodziły pomiędzy ZHP 

a mniejszościowymi organizacjami skautowymi w II RP: 

 jednostronne, nieudane starania o utworzenie odrębnej organizacji pod patronatem 

ZHP (przykład skautingu rosyjskiego do 1930,485 ukraińskiego „Płasta”486, 

niemieckiego DJP487, czy różnych organizacji żydowskich488); 

                                                 
485 M. Kała, dz. cyt., s.86. 
486 Tamże, s.92. 
487 Tamże, s.96. 
488 Tamże, s.102. 

W latach dwudziestych Komenda Naczelna „Haszomer Hacair” prowadziła rozmowy z Naczelnictwem ZHP 
w sprawie uznania te organizacji za organizację skautową. NZHP stawiało jako warunek zadeklarowanie 
lojalności do państwa i narodu polskiego w Prawie i Przyrzeczeniu Szomrowym. „Haszomer Hacair” został 
zalegalizowany jako organizacja skautowa w połowie lat trzydziestych. Członkami Naczelnej Komendy 
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 drużyny mniejszościowe w ZHP (przykład Rosyjskich Drużyn Skautowych 

przy ZHP od 1930r.);489 

 częściowa legalizacja („Płast” ukraiński – część drużyn działała za zgodą 

Kuratorium Okręgu Lwowskiego, część przy Ridnej Szkole, Towarzystwie „Płaj”, 

„Sokole”); 

 część organizacji znajdującej się poza granicami Polski (drużyny niemieckich 

Pfadfinderów wchodzące w skład ogólnoniemieckiego Pfadfinderbundu 

i podlegające bezpośrednio kierownictwu berlińskiemu); 

 półjawna i nielegalna, aczkolwiek tolerowana organizacja autonomiczna 

(niemiecka organizacja skautowa Deutsche Jugenschaft in Polen490). 

Przy czym – jak twierdził w 1936r. A. Kamiński – „tworzenie autonomicznych 

organizacji mniejszościowych w ramach ZHP należy uznać za najmniej pożądane, 

gdyż ta forma sprzyjałaby tworzeniu wzajemnej nieznajomości, niechęci etc.”.491 

Minister Sławomir Czerwiński, w odczycie wygłoszonym w Wilnie 28 listopada 1929r., 

powiedział: „Wychowanie publiczne w Polsce odbywa się, oczywiście, nie tylko w szkołach. 

Jedną z ważnych, a przecież ściśle biorąc, pozaszkolnych organizacji wychowania tego 

jest harcerstwo [...]. W Polsce niepodległej, przy pomyślnym pod względem ilościowym, 

a tu i ówdzie nawet przy bardzo pomyślnym pod względem, że tak powiem fachowym, 

rozwoju głównego trzonu harcerstwa, z biegiem czasu zaczęły występować objawy, które 

muszą głęboko niepokoić wszystkich myślących o przyszłości naszego państwa. 

Oto mianowicie, prócz głównego Związku Harcerstwa Polskiego, poczęły powstawać inne, 

niezależne od niego ośrodki harcerskie. Powstało więc tzw. »Czerwone Harcerstwo 

Socjalistyczne«, powstały odrębne związki żydowskie i ukraińskie. Nie potrzeba być 

jasnowidzem, żeby widzieć i rozumieć, że bierne przyglądanie się takiemu rozwojowi sprawy 

harcerskiej jest równoznaczne z pozwalanie na wbijanie klinów w podstawy naszego 

Państwa”.492 

W grudniu 1930r. władze naczelne sprzeciwiły się stanowczo zatwierdzeniu statutu 

nowopowstałego „Związku Harcerstwa Robotniczego” — „NRH przyjmując do wiadomości 

                                                                                                                                                       
Haszomer Hacair byli: Janusz Korczak i Mordechaj Anielewicz – komendant Żydowskiej Organizacji 
Bojowej w Warszawie. Zob. O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.154. 

489 M. Kała, dz. cyt., s.86. 
490 Tamże, s.96. 
491 A. Kamiński, Harcerstwo a mniejszości narodowe [w:] Słowo 1936, nr 111  

[cytuję za:] M. Kała, dz. cyt., s.108. 
492 S. Czerwieński, Nowy ideał wychowawczy, Warszawa 1939 [cytat za:] W. Błażejewski, Z dziejów 

harcerstwa..., dz. cyt., s.221-222. 
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protest Naczelnictwa, skierowany do władz państwowych, przeciw zalegalizowaniu statutu 

»Związku Harcerstwa Robotniczego«, poleca Naczelnictwu dalsze energiczne prowadzenie 

akcji o zabezpieczenie praw do nazwy »harcerz«, »harcerski« i pochodnych oraz munduru 

i oznak harcerskich. [...] NRH poleca Naczelnictwu: wszcząć próbę nawiązania kontaktu 

ze »Związkiem Harcerstwa Robotniczego«, przedstawić mu stanowiska ZHP w kwestii 

zakładania odrębnej organizacji o typie harcerskim i ewentualnego wcielenia drużyn 

robotniczych tej organizacji do ZHP”.493 

Związkowi Harcerstwa Polskiego nieobca była świadomość istnienia konkurencyjnych 

organizacji, które także chciał mieć jak największy i jak najszerszy wpływ na młodzież. 

Organizacja jednak potrafiła stanowczo bronić swoich wpływów wśród młodzieży, czego 

wyrazem była uchwała XII Zjazdu Walnego ZHP o następującej treści: 

„Wobec coraz częściej powtarzających się głosów spoza Harcerstwa, pragnących ograniczyć 

Harcerstwo do roli organizacji wychowawczej dla młodzieży młodszej w wieku szkolnym, 

a w związku z zagadnieniem podziału wpływów pomiędzy organizacje młodzieży 

o znaczeniu ogólnopaństwowym coraz silniej ujawniającą się tendencją przydzielenia 

Harcerstwu jedynie młodzieży do lat 16-17, XII Zjazd Walny ZHP stwierdza i przypomina:  

 że zgodnie z tradycją Harcerstwa i całą dotychczasową linią rozwoju ZHP jest ruchem 

ideowym młodzieży, starszych i dorosłych, dążącym przy pomocy skautowego systemu 

wychowawczego do urobienia pewnego typu człowieka, 

 że koniecznymi i nieodzownymi warunkami dodatniego ostatecznego wyniku tej pracy są: 

jedność ideowa, ciągłość łańcucha wychowawczego i jednolitość systemu, realizowanego 

w ZHP przez gromady wilcząt, drużyny harcerskie i zrzeszenia Starszych Harcerzy, 

 że w interesie kraju jest otrzymać jak najwięcej ludzi jednolicie ideowo nastawionych, 

wobec czego Zjazd Walny ZHP z całą stanowczością przeciwstawia się wszelkim próbom 

pomniejszania roli Harcerstwa i ograniczenia jego zasięgu, wzywa władze Związku 

do zachowania czujności w tej dziedzinie i energicznego odpierania tego rodzaju wystąpień, 

na całą zaś starszyznę i Starszych Harcerzy nakłada obowiązek usilniejszego zajęcia się 

urzeczywistnianiem naczelnej zasady pracy Harcerstwa – utrzymanie w służbie harcerskiej 

przez cały ciąg procesu wychowawczego, aż do czasu jego całkowitego zakończenia”.494 

W 1933r. w ocenie Naczelnictwa ZHP stosunki między ZHP, a innymi organizacjami 

młodzieżowymi układały się „na ogół pomyślnie”. Przy czym kierownictwa tych organizacji, 

„bez większych zastrzeżeń, zgadzają się na postulat »nie przeciągania« wzajemnego 
                                                 

493 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1930, nr 12, s.48. 
494 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.216. 
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młodzieży.495 Problem ten jednak pojawiał się stale w następnych latach. W 1935r. Zjazd 

Walny stanął w obronie pełniej dobrowolności w wybieraniu przez młodzież organizacji 

szkolnej, do jakiej chciałaby należeć. Przyjęto wówczas uchwałę, w której stwierdzano: 

„Wobec zdarzających się często wypadków nacisku na szkolną młodzież harcerską 

w kierunku wstępowania do szeregów innych organizacji szkolnych XV Walny Zjazd ZHP 

w Gdyni poleca Naczelnictwu zwrócić się do Ministerstwa WRiOP z prośbą o wydanie 

przepisów normujących stosunki miedzy organizacjami w szkole, przyjmując za zasadę 

bezwzględną dobrowolność należenia uczestnika /ucznia/ do organizacji”.496 

Niekiedy ZHP rezygnowało z ambicji uczestnictwa i przodowania w różnych 

międzynarodowych strukturach młodzieżowych, jeśli kolidowało to z lojalnością w stosunku 

do międzynarodowych struktur skautowych. W 1936r. Wyprawa Olimpijska 23 WDH wzięła 

udział w Międzynarodowy Kongresie Młodzieży, który odbywał się w Berlinie podczas 

Olimpiady. Na stanowisko sekretarza utworzonego wtedy Komitetu Młodzieżowego wybrano 

przedstawiciela ZHP. Jednak z uwagi, że instytucja Komitetu „była utworzona wyraźnie jako 

organ równoległy do Międzynarodowego Biura Skautowego” – ZHP zrzekł się stanowiska 

i swego udziału w Komitecie.497 

W 1937r. w Organizacji Harcerek ogłoszono zarządzenie mówiące, że instruktorki 

mogły „wstępować do innych organizacji o charakterze rozkazodawczym, jedynie 

po uzyskaniu zgody Naczelniczki Harcerek”. Analogiczne zezwolenia dla młodzieży 

harcerskiej mogły wydawać komendantki chorągwi.498 

Po zgłoszeniu przez ZHP akcesu do Obozu Zjednoczenia Narodowego, okazało się, 

że organizacje młodzieżowe miały zostać skupione w nowym tworze organizacyjnym, jakim 

miał być Związek Młodzieży Polskiej. Jak pisze W. Błażejewski, „zamierzono połączyć 

młodzież w Związku Młodej Polski na podstawie takich wspólnych elementów 

programowych, jak obrona kraju i stosunek do wojska, ale z zachowaniem odrębności 

ideowych i organizacyjnych”.499 Na czele Związku Młodej Polski stanęli działacze Ruchu 

Narodowo-Radykalnego „Falanga” – m.in. Adam Koc – co było bardzo niepożądane 

dla ówczesnych władz ZHP, które starały się dystansować od skrajnie prawicowego 

                                                 
495 MH, Sprawozdanie NRH za rok 1933, s.4. 
496 AAN, AZHP, XV Zjazd Walny w Gdyni 24-26 maja 1935r. Program. Protokół Komisji Starszego 

Harcerstwa. Wnioski, sygn. 331, s.73. 
497 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.177. 
498 „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, s.127. 
499 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.312-313. 
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światopoglądu i zdawały sobie sprawę, że pod takim kierownictwem wpływ ZHP na inne 

organizacje będzie marginalny, a zdolność do samostanowienia harcerstwa –  zagrożona.500 

Dlatego też 15 października 1937r. ZHP, wraz ze Związkiem Strzeleckim, Organizacją 

Młodzieży Pracującej i Centralnym Związkiem Młodej Wsi, podpisało wspólną deklarację 

ideową i międzyorganizacyjne porozumienie o współpracy.501 Dwa tygodnie później NRH 

przyjęła stanowisko, że „porozumienie nie ma nic wspólnego z grą polityczną, natomiast 

ustala wspólny ideał wychowawczy, wyprowadzony z etyki chrześcijańskiej i zasad 

narodowo-państwowych”.502  

 „Czwórporozumienie” nie przyniosło znaczących efektów we współpracy 

międzyorganizacyjnej, poza zajęciem wspólnego stanowiska w niektórych sprawach, wydano 

np. w grudniu 1937r. wspólny Apel organizacji młodzieżowych w sprawie pomocy zimowej 

dla osób biednych i bezrobotnych. „Czwórporozumienie” z pewnością natomiast stworzyło – 

w ramach OZN – opozycję do radykalnego Związku Młodej Polski, co nie przeszło bez echa 

wśród obozu sanacyjnego.503 Krok ten pozwolił ZHP zabezpieczyć samodzielność 

organizacyjną i ideową, co wydaje się było tak naprawdę głównym celem 

„czwórporozumienia” i z tej perspektywy można stwierdzić, że przyniosło zamierzony efekt. 

Kwestią wypracowania odpowiednich relacji między ZHP, a innymi organizacjami 

młodzieżowymi władze naczelne zajmowały się praktycznie w ciągu całego okresu 

międzywojennego.504 

6.1. „Płast” 

„Płast” był ukraińską organizacją skautową utworzoną we Lwowie w 1911r. Na terenie 

wschodniej Małopolski drużyny płastowe działały legalnie za zgodą polskich władz 

oświatowych jako koła szkolne. Od 1926r. powstawały też na Wołyniu przy czytelniach 

towarzystwa kulturalno-oświatowego „Proświta”.505 W 1930r. pojawiła się w „Harcmistrzu” 

informacja o likwidacji „Płasta” — „Na terenie Małopolski Wschodniej organizacja Płasta 

była dwojakiego typu: legalny, przy poszczególnych zakładach ruskich na podstawie 

zezwolenia kuratora i nielegalny, tworzony wbrew statutowi przez Ukraińskie Towarzystwo 

Opieki Nad Młodzieżą, które również w sposób nielegalny stworzyło we Lwowie centralę, 

                                                 
500 Por. M. Kała, dz. cyt., s.16 oraz W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.312-313. 
501 Komunikat NZHP L.1 z 15 października 1937r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1937, nr 9, s.146 

oraz B. Hillebrandt, dz. cyt., s.445. 
502 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.312-313. 
503 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.89. 
504 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.12. 
505 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.343. 
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pod nazwą »Werchowna Komenda Płasta«. Należy dodać, że Płast nie pozostawał w żadnym 

stosunku do związku Harcerstwa Polskiego, starając się na każdym kroku podkreślać swoją 

odrębność narodową. Na terenie międzynarodowego skautingu spowodowało to szereg 

nieprzyjemnych dla Płasta incydentów. No ostatni zjazd harcerstwa międzynarodowego 

w Angli Płast nie został zaproszony, a na energiczne starania odpowiedziano z Londynu, 

że międzynarodowy związek harcerski [skautowy] uznaje tylko związki harcerstwa 

[skautingu] państwowego, w ramach których winny pomieścić się sekcje 

narodowościowe”.506 

6.2. „Wolne Harcerstwo” i „Czerwone Harcerstwo” 

Geneza Wolnego Harcerstwa 

W 1921 roku z ZHP wystąpił Adam Ciołkosz, student Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

aktywny instruktor skautowy z Małopolski i rozpoczął wydawanie w Krakowie dwutygodnika 

„Płomienie”, redagowanego przez samą młodzież. Pismo, podkreślając pozytywne wartości 

ZHP, krytykowało jego „koszarowy militaryzm, klerykalizm, nacjonalizm, biurokrację 

urzędów harcerskich”.507 Występowało przeciw „centralizacji i biurokratyzmowi harcerstwa, 

głosząc, że formy te krępują indywidualność młodzieży i jej inicjatywę. Nawoływało 

do wolnej formy pracy, nie skrępowanej wiążącymi przepisami władz centralnych”.508 

Postulowano konieczność ułatwienia harcerzom zdobywania wyższych stopni harcerskich 

i uczynienia ich bardziej przystępnymi, ale nie kosztem obniżenia poziomu wymagań 

oraz konieczność uczynienia czasopism i podręczników harcerskich bardziej przystępnymi 

dla młodzieży.509 

Niektóre z tych zarzutów, jak nadmierna biurokratyzacja i centralizacja władz 

harcerskich, podnosili także inni instruktorzy, np. Tadeusz Bienakiewicz i Alojzy Pawełek. 

Jak zauważa W. Błażejewski, „akcja ta, mająca na celu wyłącznie dobro i poprawę stosunków 

w harcerstwie, weszła wkrótce na tory polityczno-klasowe”. „Płomienie” – jak ocenia  

redagowane były umiejętnie, ale z czasem stawały się coraz bardziej upolitycznione i coraz 

częściej je cenzurowano.510 Nawiązano jednocześnie kontakt z twórcą idei organizacji 

puszczańskiej Ernestem Thompsonem Setonem, którego poglądy znalazły swe odbicie 

                                                 
506 „Harcmistrz”, listopad 1930, nr 11, s.152. 
507 D. Protalińska, dz. cyt., s.45. 
508 B. Zimmer, dz. cyt., s.22. 
509 T. Wyrwalski, dz. cyt., s.146-147. 
510 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.165-166. 
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w treści artykułów zamieszczanych w „Płomieniach”, promujących idee puszczaństwa 

i indianizmu.511 

Usamodzielnienie się i rozpad Wolnego Harcerstwa 

W czerwcu 1922 roku w Mąchocicach w Górach Świętokrzyskich odbył się pierwszy 

zjazd wolnoharcerski, z udziałem przedstawicieli ZHP, młodzieży żydowskiej (Haszomer-

Hacair) i zarządu niemieckiego ruchu młodzieżowego w Polsce. Na zjazd zaproszeni 

byli również skauci ukraińscy, którzy wprawdzie nie przybyli, lecz przysłali obszerny list. 

W sumie w zjeździe wzięło udział 80 instruktorów i starszych harcerzy. Zjazd 

w Mąchocicach był bezprecedensowym spotkaniem przedstawicieli organizacji 

młodzieżowych różnych narodowości.512 I Zjazd Wolnego Harcerstwa proklamował 

utworzenie organizacji harcerskiej, której program byłby zbliżony do programu ruchu 

robotniczego.513 W przyjętej uchwale stwierdzano również potrzebę utworzenia Powszechnej 

Rady Skautowej Rzeczypospolitej Polskiej, która stanowiłaby płaszczyznę kontaktów 

wszystkich związków i organizacji skautowych w Polsce.514 

W rok później, na II Zjeździe w lipcu 1923r. w Krakowie, przystąpiono do tworzenia 

własnej organizacji pod nazwą „Zjednoczenie Wolnego Harcerstwa”.515 Organizacja 

ta, działając początkowo w ramach ZHP, w lipcu 1923r. przekształciła się w samodzielną 

jednostkę.516 W 1923r. NRH zajęła stanowcze stanowisko wobec Adama Ciołkosza 

związanego z „Wolnym Harcerstwem” i pismem „Płomienie”. Skrytykowany został 

on szczególnie za „propagandę pacyfizmu” uważaną za „próbę obniżenia gotowości 

do obrony kraju przed zaborczymi sąsiadami” oraz za nawoływanie do „zbratania młodzieży 

harcerskiej z organizacją Haszomer Hacair, wśród której jawnie głoszonych haseł znajduje 

się »komunizm erosu« i »komunizm własności« (zobacz nr 1 czasopisma »Haszomer«)”.517 

W 1923r. Naczelnictwo ZHP już bardzo wyraźnie oświadczało, że Wolne Harcerstwo nie jest 

organizacją „skautową, tym mniej harcerską.”518 

                                                 
511 D. Protalińska, dz. cyt., s.45. 
512 T. Wyrwalski, dz. cyt., s.151. 
513 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.441. 
514 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.499. 
515 D. Protalińska, dz. cyt., s.45. 
516 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.441. 
517 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.3-4. 
518 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.91. 
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Po zjeździe krakowskim w Wolnym Harcerstwie ścierały się dwie wizje rozwoju 

organizacji: Leona Jankowskiego – domagająca się współpracy z młodzieżą komunistyczną 

i prawicowo-socjalistyczna – Adama Ciołkosza.519 

Zalegalizowanie Zjednoczenia Wolnego Harcerstwa – jak pisze W. Błażejewski – 

nastąpiło niespełna dwa tygodnie przed trzecim zjazdem.520 III Zjazd, zwołany w sierpniu 

1924r w Helenówku, był zarazem zjazdem ostatnim. Doszło na nim do rozłamu na dwie 

grupy: umiarkowaną – socjalistyczną i radykalną – komunistyczną. Grupa radykalna – jak 

pisze D. Protalińska – zarzucała „Wolnemu Harcerstwu” „brak zdecydowanych haseł 

i ścisłego sprecyzowania ideologii. Na to miejsce wysunęła jasno określoną ideologię 

socjalizmu, z jej nieodwołalną konsekwencją, czynnym udziałem w rewolucyjnej, 

międzynarodowej walce proletariatu”.521 III Zjazd wygrała opcja Jankowskiego – 

zdecydowano przemianować federacją na „Związek Pionierów”, co doprowadziło 

do przerwania przez władze państwowe zjazdu i aresztowania uczestników. Po rozłamie 

Wolne Harcerstwo już się nie odrodziło. Ciołkosz przeszedł do pracy w PPS, a grupa 

Jankowskiego zaczęła organizować polskiego „Pioniera”.522 

Czerwone Harcerstwo TUR 

Do tradycji „Wolnego Harcerstwa” odwoływało się „Czerwone Harcerstwo”, 

które powstało przy Towarzystwie Uniwersytetu Robotniczego (TUR) w 1926r. i działało 

do wybuchu wojny. W 1930r. Czerwone Harcerstwo stało się samodzielną organizacją, której 

liczebność w 1938r. wynosiła od 4 000 do 6 000 członków. Wiek członków ustalono 

na 8 do 16 lat. Powyżej 16 lat w organizacji mogły działać osoby pełniące funkcje 

instruktorskie.523 Ponieważ Czerwone Harcerstwo nie było akceptowane przez władze 

państwowe, ZHP nie utrzymywał z nim żadnych kontaktów. 

6.3. Żydowskie organizacje młodzieżowe 

W okresie międzywojennym działały na terenie II RP różne młodzieżowe organizacje 

żydowskie – a wiele z nich korzystało, w większym lub mniejszym stopniu, ze skautowych 

metod wychowawczych. Jak podaje O. Fietkiewicz, najbardziej znaną i najdłużej działającą 

mniejszościową organizacją skautową była żydowska „Haszomer Hacair” (Młody Skaut), 

                                                 
519 T. Wyrwalski, dz. cyt., s.155. 
520 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.165-166. 
521 D. Protalińska, dz. cyt., s.45. 
522 T. Wyrwalski, dz. cyt., s.154-155. ”Pionier” w szczytowym okresie rozwoju liczył około 10 tys. członków. 

Zob. J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.52. 
523 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.66. 
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której przywódca, Mordechaj Anielewicz, był później dowódcą powstania w getcie 

warszawskim w 1943r.524 Haszomer Hacair liczył w 1931r. ok. 22 300 członków skupionych 

w 262 gniazdach.525 

Jak pisze D. Lau, „na terenie Galicji w początkach lat dwudziestych wiele środowisk 

harcerskich podejmowało kontakty z Haszomer Hacair. [...] Kontakty z Haszomer Hacair 

podejmowali też instruktorzy warszawscy ze środowiska, z którego wyrosło na przełomie 

lat dwudziestych i trzydziestych Koło im. Mieczysława Bema (KiMB)”. KiMB zażądał nawet 

w 1935r. – pisze dalej D. Lau – akcji przeciw nacjonalizmowi i antysemityzmowi 

oraz zorganizowania harcerstwa wśród młodzieży żydowskiej.526 

Drugą co do wielkości żydowską organizacją skautową, istniejącą w Polsce w okresie 

międzywojennym, był Żydowski Związek Skautowy im. kpt. Trumpeldora. W środowisku 

żydowskim – jak podaje D. Lau – organizację tę nazywano potocznie „Bejtar”. Organizacja 

im. kpt. Trumpeldora rozwinęła swoją działalność na terenie całego kraju. Siedzibą władz 

naczelnych była Warszawa. W 1923 roku podjęto próbę nawiązania kontaktu z ZHP. 

Zwrócono się z prośbą o wydanie pozytywnej opinii do MSW, aby mieć możliwość 

współpracy z ZHP jako jedyną w Polsce „prawną” organizacją skautową. Jak stwierdza 

D. Lau, „z informacji zawartych w dokumentach i korespondencji z ZHP nie wynika, 

aby organizacja ta została zalegalizowana jako skautowa, czy harcerska”.527 Słownik 

organizacji młodzieżowych podaje, że była to jedyna skautowa organizacja żydowska, 

zarejestrowana w Polsce międzywojennej528, jednak w archiwach lwowskich znajdują się 

dokumenty, świadczące, że na terenie Małopolski działała również inna żydowska 

organizacja skautowa „Hanoar-Hacijoni” („Młodzież Syjońska”), która skupiała 

wg oficjalnych danych około 4 000 młodzieży w 52 gniazdach.529 Według Statutu organizacji 

z 1938r. pełna nazwa tej organizacji brzmiała: Żydowska Organizacja Młodzieży 

Syjonistycznej „Hanoar Hacijoni”. Jej cele były następujące: a) wierna służba Państwu 

Polskiemu, b) krzewienie idei syjonistycznej wśród młodzieży żydowskiej, c) wychowanie 

młodych Żydów na ludzi zdrowych fizycznie i moralnie w duchu zasad etycznych, 

d) krzewienie wśród niej znajomości języka polskiego i hebrajskiego, historii i literatury 

                                                 
524 O. Fietkiewicz, Przedmowa do wydania III [w:] W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.10-11. 
525 Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970, Warszawa 1971, s.25. 
526 D. Lau, Żydowskie organizacje skautowe w Polsce przed 1939 rokiem [HTML] Dostępne w Internecie: 

http://bezuprzedzen.pl/historia/zos.html [dostęp: luty 2005]. 
527 Tamże. 
528 Słownik organizacji młodzieżowych w Polsce 1918-1970, Warszawa 1971, s.25. 
529 CPAHU, Komenda Naczelna Żydowskiej Organizacji Skautowej Hanoar-Hacijoni w Polsce. Do Delegatów 

na Konferencję Krajową Organizacji Syjonistycznej Zachodniej Małopolski i Śląska, Fond 337t.1/12, s.1-2. 
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polskiej i hebrajskiej oraz w ogóle podniesienia jej stanu umysłowego, e) rozbudzanie wśród 

młodzieży zamiłowania do pracy i piękna natury i zaprawianie jej do życia społecznego 

dla przygotowania członków, tak pod względem zawodowym, jak i kulturalnym do emigracji 

i pracy produkcyjnej w Palestynie.530  

6.4. „Hitlerjugend” 

„Hitlerjugend” był niemieckim związkiem młodzieży, utworzonym w 1926r. 

przez Kurta Grubera, który został mianowany przez Hitlera pierwszym przywódcą 

tej organizacji. W 1931r. jego następcą został Baldur von Schirach. „Hitlerjugend” choć 

czerpała dużo zewnętrznych form ze skautingu, to nigdy, mimo swych starań, nie została 

uznana przez Międzynarodowe Biuro Skautowe za organizację skautową.531 Ustawa 

o Hitlerjugend, która ukazała się w 1936r., stwierdzała, że organizacja ta ma obejmować całą 

młodzież w wieku od 10 do 18 lat, mieszkającą na terenie Niemiec. Obowiązek zgłoszenia 

dzieci do tej organizacji ciążył na rodzicach lub opiekunach prawnych, a za uchylanie się 

od niego groziły kary. Zwolnienie od niego mogły uzyskać tylko dzieci ojca lub obydwojga 

rodziców, należących do mniejszości polskiej lub duńskiej, na ich indywidualny wniosek 

skierowany do odpowiednich władz administracyjnych.532 Takie regulacje niosły za sobą 

ryzyko przejmowania młodzieży pochodzenia polskiego przez Hitlerjugend, zwłaszcza, 

że wystosowanie odpowiednie wniosku przez rodziców wymagało już samo w sobie dużej 

determinacji i odwagi z ich strony.  

Próbował tej sytuacji przeciwdziałać Związek Harcerstwa Polskiego w Niemczech, 

obejmując zasięgiem gromad zuchowych młodsze dzieci, jeszcze przed osiągnięciem przez 

nich ustawowego wieku poboru do Hitlerjugend.533 Z kolei Hitlerjugend nie było w stanie 

objąć swym zasięgiem całej młodzieży, z powodu braków kadrowych, a także z oczywistego 

faktu, że osoby, które nie pasowały do tej organizacji były z niej usuwane.  

Jak podaje Oficjalna historia skautingu, organizacja ta była zarówno organizacją 

polityczną jak i paramilitarną. Pomimo tego niektórzy jej członkowie byli zapraszani przez 

Baden-Powell’a, w geście dobrej woli, na światowe zloty skautowe w 1929 i 1933r. Jednak 

                                                 
530 Statut Żydowskiej Organizacji Młodzieży Syjonistycznej „Hanoar Hacijoni” (Młodzież Syjońska) w Polsce, 

CPAHU, Fond 337/1/1, s.1-8. 
531 Za taką organizację uznano natomiast harcerstwo polskie działające na terenie Niemiec. Zob. W. Błażejewski, 

Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.308-310. 
532 M. Lis, Związek..., dz. cyt., s.224. 
533 H. Kapiszewski, dz. cyt., s.140. 
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informacje o szerokim udziale bojówek Hitlerjugend w atakach na Żydów w 1938r. zmieniły 

poglądy założyciela skautingu już na zawsze.534 

W 1934r. Hitlerjugend przedstawiło ZHP propozycję międzyorganizacyjnej wymiany 

młodzieżowej. Propozycja ta była kilkakrotnie ponawiana. Władze ZHP ostatecznie zgodziły 

się na zorganizowanie wymiany dopiero w 1937r. Władze obu organizacji uzgodniły 

wówczas, ze polska delegacja na Jamboree w Holandii zatrzyma się na dwa dni w Berlinie, 

a we wrześniu odbędzie się konferencja przedstawicieli ZHP i Hitlerjugend. Władze ZHP 

tłumaczyły to możliwością spotkania z Polakami i promocji Polski w stolicy Niemiec. 

Najprawdopodobniej większe korzyści z tych spotkań miała wynieść organizacja Niemiecka, 

gdyż Hitlerjugend przełamałby w ten sposób swoją izolację w międzynarodowym ruchu 

skautowym.535 Do obu spotkań nie doszło, gdyż w tym samym roku, po wygaśnięciu traktatu 

o mniejszościach narodowych, nasiliły się jednak szykany władz niemieckich w stosunku 

do polskiego harcerstwa w Niemczech — „odmawiano obozowania na terenie, który 

pierwotnie był przeznaczony na obóz letni nawet tam, gdzie wcześniej zgodę przyznano, 

zabraniano urządzania obozu już po przybyciu na miejsce uczestników [...] W obozach 

dokonywano uciążliwych rewizji poszukując broni lub zakazanej literatury”.536  

ZHP odwołało więc ustalone spotkania. W rewanżu we Frankfurcie członkowie 

Hitlerjugend podjęli próbę zerwania polskich flag z pociągów, którymi jechali harcerze 

na Jamboree do Holandii. Jadąca dalej wyprawa w Berlinie na znak protestu, nie wysiadła 

na dworcu z wagonów, mimo że pociąg stał tam kilka godzin, a wcześniej przewidziane było 

dwudniowe zwiedzania miasta. W Berlinie oficjalnie zażądano od Polaków starcia polskich 

napisów z wagonów, zdjęcia flag i pozamykania okien. W celu wymuszenia żądań obok 

członków Hitlerjugend pojawiła się także policja.537  

Polskim wyprawom (kolarskiej i rowerowej) harcerzy również udających się 

na Jamboree, asystowali przez cały teren Niemiec przedstawiciele Hitlerjugend.538 Wizyta 

polskich harcerzy w Niemczech nie zyskała więc oficjalnego charakteru. Tymczasem 

na zaproszenie Chorągwi Lwowskiej przybyła do Polski oficjalna, 37-osobowa delegacja 

                                                 
534 An Official History of Scouting, Londyn 2006, s.93-94. 
535 J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.69. 
536 E. Sikorski, dz. cyt., s.104. 
537 Do incydentu jednak nie doszło – jak wynika z relacji Andrzeja Ferstena – strona  niemiecka wycofała się 

obawiając się stanowczej reakcji polskich harcerzy, którzy uzbroili się w pompki rowerowe. 
Por. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.308-310 oraz B. Kowalczyk, dz. cyt., s.70. 

538 E. Sikorski, dz. cyt., s.104. 
R. Woźniak podaje, że ostatecznie harcerze zostali zmuszeni do usunięcia polskich flag z wagonów. 
Zob. R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.61. 
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„Hitlerjugend”, co ze względu na napiętą sytuację w relacjach polsko-niemieckich, wywołało 

duże poruszenie opinii publicznej.539  

Przyjęcie wizyty Hitlerjugend przez ZHP nie przyniosło poprawy stosunków miedzy 

tymi organizacjami. W dalszym ciągu pojawiały się, poważne nieraz, incydenty i starcia 

pomiędzy ich członkami. W 1938r. np. podczas Centralnych Zawodów Lekkoatletycznych 

reprezentacja harcerzy gdańskich została pobita przez grupę Hitlerjugend.540 

7. Młodzież mniejszości narodowych  

i wyznaniowych w ZHP 

Problem udziału mniejszości narodowych w ruchu harcerskim był czymś innym 

niż relacje z mniejszościowymi organizacjami młodzieżowymi. Jeśli ułożenie poprawnych 

stosunków z organizacjami mniejszościowymi było do zaakceptowania przez większość 

instruktorów, to już członkostwo w ZHP młodzieży innych wyznań i narodowości stanowiło 

znacznie bardziej kontrowersyjny problem. 

Już w 1920r. V Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej stwierdził, że „Związek Harcerstwa 

Polskiego jest związkiem polskiej młodzieży chrześcijańskiej, przyjmującym do swej 

organizacji osoby innych wyznań, o ile opierają one swoje postępowanie na etyce 

chrześcijańskiej”.541 Statut ZHP z 1920r. zawierał natomiast zapis, że „czynnym 

i współdziałającym członkiem może zostać każda osoba pełnoletnia narodowości polskiej” 

co – jak zauważa M. Kała – uniemożliwiało osobom innej narodowości należenie do ZHP 

w charakterze członków, chyba że na zasadzie osobnych regulaminów, ale bez prawa 

oddziaływana na wewnętrzne sprawy Związku.542 

Trzeba pamiętać, że problem mniejszości w ZHP – jak zresztą i wiele innych 

problemów wewnątrz Związku – był odbiciem ówczesnej sytuacji jaka panowała w całym 

kraju. Mniejszości w Polsce stanowiły około 30% całej ludności kraju.543 Trudno więc było 

ich nie zauważać i konieczne stawało się przyjęcie jakiegoś stanowiska w tej kwestii. ZHP 

starało się ten problem jakoś rozwiązać, jednak znalezienie „złotego środka” 

                                                 
539 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.308-310. 
540 W wyniku pobicia jeden z harcerzy doznał urazu – pęknięcia błony bębenkowej. Mimo kontuzji nie 

zrezygnował ze startu w zawodach i zdobył tytuł Harcerskiego Mistrza Polski w biegu na 100 m. 
Zob. R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.68. 

541 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.157. 
542 M. Kała, dz. cyt., s.62-63. 
543 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.240-241. 
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czy kompromisu, dającego się zaakceptować przez wszystkich, wydawało się być bardzo 

trudne – jeśli nie niemożliwe. 

W 1924r. widoczne są oznaki nieco innej perspektywy w spojrzeniu władz harcerskich 

na mniejszości. Na łamach „Harcmistrza” polecana jest książka P. Grzegorczyka Język 

żydowski (żargon). Samouczek dla Polaków,544 a na III Międzynarodowym Kongresie 

Skautowym w Kopenhadze choć nie poruszono oficjalnie problemu mniejszości narodowych 

w narodowych organizacjach skautowych – co krytycznie było ocenione przez T. Strumiłło –

to jednak przyznawał on, że „zapobiegało się w ten sposób dyskusjom drażliwym i może 

przykrym, a zapewne też bezowocnym. Dlatego Baden-Powell sławił ducha pojednawczego 

konferencji, nie usiłującego forsować zagadnień do zgodnego, braterskiego rozwiązywania 

niedojrzałych. [...] Przypuszczam, ze my w Polsce zbyt często grzeszyliśmy przeciwną 

taktyką: zbyt otwartego wypowiadania niedojrzałych sądów i pomysłów, zbyt bezwzględnego 

zwalczania tych, których może nie zawsze słusznie i zwykle, nie bezinteresownie, 

potępialiśmy [...]”.545 

W deklaracji etyczno-społecznej Starszego Harcerstwa, uchwalonej na Zjeździe 

Programowym St.H. w Sromowcach w 1926r., stwierdzano: „W stosunku do innych narodów 

ożywieni jesteśmy duchem braterskiej życzliwości i zgody; chcemy aby w stosunkach 

międzynarodowych zapanowała chrześcijańska moralność i sprawiedliwość. Chcemy 

powszechnego pokoju, lecz póki on nie jest celem dążeń ogółu, musimy mieć siłę by móc 

zwalczać jego wrogów. Widzimy możność złagodzenia antagonizmów międzynarodowych 

drogą polubownego załatwienia sporów oraz współpracy poszczególnych narodów 

w instytucjach międzynarodowych. Do narodowości obcych zamieszkujących obszar Państwa 

Polskiego, odnosimy się z życzliwością; pragniemy, by spełniając wszystkie swe obowiązki, 

wynikające z przynależności do Państwa Polskiego, korzystały również ze wszystkich praw 

obywatelskich”.546 

W 1927r. na Zjeździe Oddziału Wileńskiego, jego Przewodniczący – biskup Władysław 

Bandurski, „bardzo mocno podkreślał, że zadaniem harcerstwa jest łagodzenie waśni 

narodowościowych, a do grupy przedstawicieli narodowości litewskiej przemówił 

po litewsku, wywołując entuzjazm zebranych”.547 W harcerstwie gdańskim – jak pisze 

R. Woźniak – podkreślano otwartość drużyn na wszystkich bez względu na wyznanie — 

                                                 
544 „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.9. 
545 „Harcmistrz”, listopad 1924, nr 11, s.109. 
546 „Harcmistrz”, październik 1926, nr 10, s.91. 
547 A. Zawadzka, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.270. 
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„instruktorzy, pragnąc przyciągnąć do drużyn jak najwięcej młodzieży, nie robili różnic 

miedzy katolikami, ewangelikami, prawosławnymi i wyznawcami religii mojżeszowej. 

Tolerancyjność harcerstwa w Wolnym Mieście była odtrutką na, szerzoną przez niemieckie 

organizacje nacjonalistyczne, nienawiść i pogardę dla ludzi o odmiennych poglądach”.548 

W 1929r. Zjazd Walny przyjął uchwałę, w której stwierdza: „Zjazd Walny powtarza 

w całej rozciągłości Uchwałę NRH z 1920r. – ZHP jest związkiem polskiej młodzieży 

chrześcijańskiej”. Dodatkowo Zjazd w swej uchwale „stwierdza kategorycznie, że Żydzi 

członkami ZHP być nie mogą”.549 To kategoryczne wykluczenie mniejszości żydowskiej 

oparte było na przyjęciu przez Zjazd definicji prawa harcerskiego jako opartego 

na moralności wywodzącej się z religii chrześcijańskiej i katolickiej, której – jak w sposób 

pośredni sugerowano – nie da się pogodzić z wyznaniami niechrześcijańskimi; „Zjazd Walny 

ZHP stwierdza, że ZHP kieruje się zasadami wiary i moralności katolickiej, że religia 

katolicka jest podstawą prawa harcerskiego, że jednak niezależnie od powyższego 

stwierdzenia, harcerze innych wyznań chrześcijańskich mają zagwarantowaną pełną swobodę 

wiary i pełną tolerancję w ramach ZHP”.550 

W 1930r. Zjazd Walny przypomniał ponownie uchwałę NRH z 1929r. która brzmiała: 

„ZHP jest organizacją polskiej młodzieży chrześcijańskiej”.551 Do 1930r. ZHP było więc 

zamknięte dla młodzieży i dorosłych – narodowości innej niż polska. Statut, przyjęty 

na Zjeździe Nadzwyczajnym w 1930r., zmieniał zapisy dotyczące poszczególnych kategorii 

członkowskich z wymogu „narodowości polskiej” na wymóg bycia „Polakiem”. Tak więc 

osoba narodowości niepolskiej, ale posiadająca obywatelstwo Polskie mogłaby już stać się 

członkiem czynnym lub współdziałającym ZHP.552 XII Walny Zjazd w 1932r. wprowadził 

możliwość członkostwa w ZHP dla osób narodowości niepolskiej „na podstawie specjalnego 

regulaminu”. Jako pewne zabezpieczenie przed działalnością o charakterze antypaństwowym 

wprowadzono poprawkę w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim zastępując wyraz „Ojczyzna” 

wyrazem „Polska”.553 Jednak dopiero Statut ZHP, który wszedł w życie w 1934r. – 

jak zauważa M. Kała – stwierdzał, że członkiem organizacji może być każda osoba 

                                                 
548 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.32. 
549 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.78. 
550 Tamże. 
551 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1930, nr 1. 
552 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.202-203. 
553 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.212. 
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bez względu na narodowość i tym samym dawał formalne podstawy otwarcie Związku 

na mniejszości.554 

O przesłankach takiej – bardziej otwartej na mniejszości – postawy ZHP pisał 

S. Seweryn następująco: „Więcej jeszcze – należałoby, ze względu na nasze wyjątkowe 

warunki życia, związać harcerstwo więcej ze współczesnym życiem, a nie prowadzić 

go w oderwaniu od niego. Nasuwałoby się tutaj pierwsze i najważniejsze życzenie, 

aby w Przyrzeczeniu i w Prawie harcerskim więcej zaznaczono elementy państwowe, a zatem 

na honorze i głębokim poczuciu bezwzględnego obowiązku, opartą pracą dla państwa. 

W tym samym duchu przemawiał na XI Zjeździe Walnym Związku Harcerstwa Polskiego 

minister oświaty dr Sławomir Czerwiński. Pewne nieznaczne posunięcia zrobiono 

już na Zjeździe Walnym, odbytym w kwietniu 1930r., gdzie uchwalono nowe brzmienie celu 

ZHP, a mianowicie: »wychowywanie na zasadach nauki Chrystusa metodami skautowymi 

człowieka, świadomie pełniącego służbę Bogu, Polsce i bliźnim, zgodnie z Przyrzeczeniem 

i Prawem harcerskim; rozpowszechnianie wśród społeczeństwa typu życia harcerskiego, 

stosowanie zasad Prawa harcerskiego w służbie obywatelskiej oraz pielęgnowania żywej 

czujności sumienia narodowego i poczucia powinności państwowych«. Że właśnie 

w kierunku państwowym powinna iść praca wychowawcza także i w harcerstwie, dowodem 

na to następujące słowa ministra Czerwińskiego, wypowiedziane w Senacie w dniu 6 marca 

1931r. — »Każdy obóz ideowy twierdzi, że chodzi mu o dobrego obywatela, ale gdy jedni 

uważali, że państwo musi być  proletariackie, inni, że chłopskie, to my wysuwamy ideał, 

że państwo musi być nie tylko dla chłopów, robotników, narodowców czy katolików, 

ale państwo musi być dla wszystkich. Wychowywać też pragniemy młodzież w tym ideale, 

że trzeba wszystkie interesy grupowe odrzucić i służyć tylko państwu. Kładziemy nacisk 

na to, aby młodzież przejęła się tą myślą, że interes państwa jest interesem ogólnym«.  

Wskazania zupełnie wyraźne, chodzi tylko o wprowadzenie ich w czyn życia codziennego. 

Jeżeli na platformie państwowej postawimy całą ideologię harcerską, to jasną stanie się 

dla nas rzeczą, że organizacja harcerstwa – właśnie zgodnie z tendencjami  państwowymi –  

powinna  ulec  zmianie – w tym mianowicie kierunku, aby udostępnić ją dla szerszych mas 

obywateli, a nie zamykać tylko w obrębie jednej narodowości i religii chrześcijańskiej. 

Wprawdzie w kwietniu 1930r. na Walnym Zjeździe ZHP osobnym punktem zalegalizowano 

należenie do Związku młodzieży mniejszości narodowych, w wyniku czego do ZHP należało 

6 drużyn rosyjskich z 170 członkami, 3 były w stadium organizacji, oraz 1 drużyna litewska 

                                                 
554 M. Kała, dz. cyt., s.62-63. 
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z 52 członkami [...], ale to nie rozwiązuje jeszcze sprawy, o którą nam chodzi, a mianowicie, 

aby wszystkie istniejące na ziemiach Rzeczypospolitej drużyny harcerskie, a nie należące 

do ZHP, jemu podlegały. Na takich zasadach zorganizowane harcerstwo powinno objąć 

młodzież całej Rzeczypospolitej bez względu na płeć, narodowość i wyznanie”.555 

Widać więc, że zaczęła zmieniać się perspektywa patrzenia na problem mniejszości 

w ZHP, co najlepiej obrazuje fakt, iż na XI Zjeździe Walnym ZHP wezwano w uchwale NRH 

do ustalenia wytycznych postępowania w stosunku do młodzieży mniejszości narodowych 

w określonym terminie. Jednak perspektywa ta zmieniała się powoli i nie bez oporów — 

we wniosku tej samej uchwały znajduje się skreślone zdanie, które miało brzmieć 

następująco: „Zjazd Walny stwierdza ,że brak pozytywnego ustosunkowania się ZHP 

do młodzieży mniejszości narodowych, wyrządza zarówno ruchowi harcerskiemu 

jak i Państwu poważne szkody”.556 

XII Zjazd Walny w 1932r. ponownie podtrzymał wcześniejszą uchwałę mówiącą, 

że „ZHP jest organizacją polskiej młodzieży chrześcijańskiej”. Dodatkowo przyjął uchwałę, 

nakazującą wszystkim jednostkom organizacyjnym jak i poszczególnych harcerkom 

i harcerzom, zaopatrywać się w potrzebne artykuły „tylko w firmach chrześcijańskich”.557 

Nie była to w swym pomyśle nowa uchwała – już w 1912r. zjazd drużynowych i plutonowych 

skautingu polskiego przyjął uchwałę, że „Wszystkich skautów obowiązuje zasada popierania 

przemysłu polskiego (nie tzw. krajowego) i bezwzględnego przeprowadzania w życiu bojkotu 

wyrobów obcych”.558 Była to, spowodowana argumentami natury ekonomicznej, kolejna 

próba podtrzymania separacji od środowisk żydowskich. Jednak od wszelkich 

antyżydowskich incydentów ZHP się wyraźnie dystansowało. W lutym 1932r. w swoim 

oficjalnym stanowisku Starsze Harcerstwo stanowczo „odcięło się od wypadków 

antysemickich na wyższych uczelniach”.559 

W maju 1932r. w Gawędzie Naczelnika A. Olbromski pisał o trzech możliwościach 

rozwiązania problemów mniejszości w ZHP: 

 „przyjmowanie młodzieży mniejszościowej do polskich drużyn, 

 tworzenie z niej odrębnych drużyn w ramach ZHP, 

                                                 
555 S. Seweryn, dz. cyt., s.232-233. 
556 AAN, AZHP, XI  Zjazd Walny w Krakowie 1-2 lutego 1931r. Protokoły obrad oraz protokoły komisji. 

Wnioski, sygn. 322, s.209. 
557 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.218. 
558 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.35. 
559 „Harcmistrz”, luty 1932, nr 2, s.18. 
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 wreszcie federacja ZHP ze skautowymi organizacjami mniejszościowymi”.560 

Statut z 1936r. w paragrafie 15 dawał formalną możliwość przyjmowania do ZHP 

młodzieży niepolskiej — „Członkom i uczestnikom narodowości niepolskiej osobny 

regulamin może zapewnić szczególne warunki należenia do ZHP”.561 

W 1937r. swoje stanowisko przedstawił Przewodniczący ZHP – M. Grażyński 

w gawędzie Harcerstwo a zagadnienia Polski współczesnej. Stwierdził w niej: „Nie wolno 

nam spuścić z oka tej okoliczności, że obok nas żyją mniejszości narodowe, których takie, 

a nie inne nastawienie do Państwa nie jest rzeczą obojętną [...] 11 milionów ludzi to nie jest 

drobiazg, który da się pokryć mniej lub głośnym krzykiem [...] i dlatego, że tak jest, 

odrzucamy jako środek wszelki terror fizyczny, sprzeczny z naszymi założeniami ideowymi 

oraz interesem Państwa [...] Głosząc hasła ekspansji naszych sił narodowych, równocześnie 

winniśmy doceniać znaczeni asymilacji mniejszości narodowych w sensie państwowym, 

tj. doprowadzenie do lojalnego i życzliwego ich ustosunkowania się do Państwa Polskiego. 

Tam, gdzie chodzi o zmniejszenie nacisku liczbowego elementu żydowskiego na ośrodki 

naszego życia gospodarczego, trzeba stworzyć warunki spokojnej emigracji”.562 

Jak zauważa M. Kała – władze naczelne rozwiązanie problemu żydowskiego wiedziały 

więc w częściowej emigracji Żydów, ale zdecydowane były również na ułożenie dobrych 

stosunków z tymi, którzy pozostaną w kraju. Z programem asymilacji narodowej – pisze dalej 

M. Kała – prezentowanym przez książkę J. Giertycha O program polityki kresowej z 1932r. – 

polemizował A. Kamiński, „przedstawiciel środowiska tzw. demokratycznej opozycji 

harcerskiej, który był głównym rzecznikiem praw mniejszości narodowych. Instruktorzy tego 

środowiska zdecydowanie występowali przeciw nacjonalizmowi i antysemityzmowi”.563 

XVII Zjazd Walny w Lublinie w 1939r. ponownie zmierzył się z problemem 

mniejszości w ZHP, czego skutkiem był postulat przestrzegania „jak najwierniej 

chrześcijańskiego charakteru organizacji”, ale też uchwałą polecająca Naczelnej Radzie 

Harcerskiej „opracowanie zasad, na których mogłaby się oprzeć ewentualna odrębna 

organizacja skautingu żydowskiego lub innych wyznań niechrześcijańskich”.564 

Oczywiście problem mniejszości w ZHP nie dotyczył jedynie młodzieży żydowskiej. 

W 1934r. w Organizacji Harcerzy harcerskich drużyn mniejszościowych było: 

 6 rosyjskich, 

                                                 
560 „Harcmistrz”, maj 1932, nr 5, s.47. 
561 Statut Związku Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1936, s.16. 
562 M. Grażyński, Harcerstwo a zagadnienia Polski współczesnej [w:] Harcerstwo 1937, nr 4, s.191. 
563 M. Kała, dz. cyt., s.44. 
564 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.331-332. 
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 3 litewskie, 

 1 rumuńska, 

 1 niemiecka.565 

Pomimo, iż nie jest to wykaz pełny, można stwierdzić, że nie było ich wiele. Brak 

mniejszościowych gromad zuchowych tłumaczono tym, że zwykle dzieci mniejszości 

narodowych wchodzą w skład zwykłych gromad zuchowych — „Na ogół nie tworzy się 

specjalnych gromad mniejszościowych. Wyjątek stanowi kilka gromad niemieckich. 

Na kursach w gromadach zuchowych są także dzieci ukraińskie w Małopolsce 

Wschodniej”.566 

Około 1930r. został utworzony Referat Mniejszości Narodowych w GKH-y, który 

z czasem został podniesiony do rangi Wydziału.567 W 1931r. przyjęto specjalny regulamin 

normujący funkcjonowanie drużyn rosyjskich w ZHP.568 Wtedy też W. Nekrasz – komendant 

Chorągwi Wołyńskiej – ogłosił rozkazem „werbunek do drużyn młodzieży ukraińskiej 

i rosyjskiej, organizującej skauting w szkołach ukraińskich i rosyjskich”.569 

W 1936r. Wydział Drużyn Mniejszościowych w swoim sprawozdaniu stwierdzał: 

„Przeprowadzono liczne rozmowy z przedstawicielami młodzieży prawie wszystkich 

mniejszości narodowościowych w Polsce, co do rozpoczęcia, względnie, wzmocnienia prac 

organizacyjnych harcerskich na terenach mniejszościowych szkolnych i pozaszkolnych. 

Przeprowadzono konferencję z Litwinami, Rosjanami, Białorusinami, Ukraińcami 

i młodzieżą karaimską. Skutek był niewielki – jedynie wyjazd 19 chłopców na kursy 

harcerskie”.570 

W 1937r. w ewidencji Wydziału Mniejszości GK Harcerzy były następujące drużyny 

mniejszościowe: 6 rosyjskich, 2 białoruskie, 1 próbna niemiecka. Prócz tego na terenie 

województw wschodnich młodzież ukraińska i białoruska wchodziła w skład drużyn 

polskich.571 W 1938r. przestała istnieć próbna drużyna niemiecka.572 

                                                 
565 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.32. 
566 Tamże, s.41.  

W 1932r. istniała przynajmniej jedna mniejszościowa gromada zuchowa działająca w Wilnie i grupująca 
dzieci litewskie. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.241. 

567 M. Kała, dz. cyt., s.67. 
568 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.241. 
569 W. Nekrasz, Raport roczny Komendanta Chorągwi Wołyńskiej Harcerzy stan na 1 I 1931r.  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.182. 
570 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.149. 
571 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.176. 
572 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.120. 
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I. Kozimala podaje, że w 1918r. pracowały w Przemyślu zakonspirowane żeńskie 

zastępy ukraińskiej organizacji skautowej „Płast”,573 które utrzymywały kontakt z drużynami 

polskimi w tym mieście, w celu uzyskania pomocy metodycznej w prowadzeniu swoich 

drużyn.574 W 1930r. w raporcie instruktorki GKŻ wizytującej środowiska lwowskie, można 

znaleźć informację, że „tereny niezmiernie trudne ze względu na prądy polityczne i ciągłe 

starcia z Rusinami”.575 

Podobnie, we wspomnieniach instruktorek z tamtego regionu można znaleźć 

następujące wypowiedzi: „Najtrudniejszym z problemów na naszym terenie było ułożenie 

właściwych stosunków polsko-ukraińskich. Poświęcono temu zagadnieniu wiele dyskusji 

[...] stałyśmy na stanowisku, że nie można żyć z nożem w zębach obok siebie. Stwierdzam, 

że udało się w tej sprawie stworzyć stosunki poprawne. Nie było to łatwe”.576 Przykład 

budowy poprawnych relacji z mniejszością ukraińską można znaleźć we wspomnieniach 

M. Krynickiej — „Teren, na którym zlokalizowano zlot to okolica wsi ukraińskich 

[...] Pierwsze spotkania były wrogie. W kilka dni po rozłożeniu obozu wybuchł pożar we wsi. 

Pomagałyśmy według możliwości w gaszeniu, ale ważniejsze było zaopiekowanie się 

gromadą dzieci i złożenie datku pieniężnego. Zdziwione byłyśmy reakcją chłopów i popa, 

który na naszą intencję odprawił mszę [...] Przedstawicielstwo, nie pamiętam już jakiej 

organizacji ukraińskiej przyszło z podziękowaniem – podkreślało ludzką postawę kobiet 

polskich”.577 

M. Kała stwierdza także, że istniały czynniki, które sprawiały, że „kwestię ukraińską 

postrzegano nie tyle przez pryzmat wskazania »Harcerz w każdym widzi bliźniego« 

co poprzez hasła »służby Bogu i Polsce«, rozumianego bardziej »narodowo«. Nie było 

to jednak równoznaczne z nieprzyjaznym stosunkiem do tej mniejszości”.578 Zdarzało się 

również, że członkami drużyn „byli np. Ukraińcy i Rosjanie, którzy mimo wyznania 

prawosławnego, brali udział w uroczystych, wspólnych nabożeństwach”.579 

                                                 
573 „Płast” była to nazwa skautingu ukraińskiego zapożyczona od „płastunów” czyli zwiadowców kozackich. 

„Płast” został założony w 1911 roku we Lwowie. W 1923 roku został zdelegalizowany przez bolszewików 
na Wschodniej Ukrainie.  Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych został zdelegalizowany 
na Zachodniej Ukrainie – tym razem przez Polaków. Rozwijał się dość swobodnie, jedynie na Zakarpaciu, 
w ówczesnej Czechosłowacji, w ramach skautingu czechosłowackiego. 

574 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.24. 
575 [podaję za:] I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.47. 
576 Biblioteka Głównej Kwatery ZHP, M. Krynicka, Wspomnienie  

[w:] Lwowska Chorągiew Harcerek 1911-1939, maszynopis, s.14 [cytuję za:] M. Kała, dz. cyt., s.50. 
577 [cytuję za:] M. Kała, dz. cyt., s.51. 
578 M. Kała, dz. cyt., s.50. 
579 Tamże, s.72. 
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Według M. Kały inaczej postrzegano Ukraińców na Wołyniu i w Galicji Wschodniej. – 

„Na Wołyniu jawił się on jako »współgospodarz i brat«, »więcej go łączyło, niż dzieliło, 

z sąsiadem Polakiem. W Galicji Wschodniej [...] Ukrainiec był raczej lokatorem. Stąd 

też inny stosunek harcerstwa do mniejszości ukraińskiej. Na pewno nie wrogi, ale też nie tak 

braterski, jak na Wołyniu«”.580 Według M. Kały, brało się to stąd, że „w wojnie polsko-

ukraińskiej udział brali harcerze i harcerki, szereg z nich poległo [...] te fakty wpłynęły 

na trudną i specyficzną sytuację narodowościową na terenie Chorągwi Lwowskiej”.581 

Według wspomnień W. Goszczyńskiego – Komendanta Chorągwi Wołyńskiej – 

na Wołyniu do drużyn przyjmowani byli Ukraińcy, Rosjanie, Czesi i Niemcy. „Nie było 

nigdy żadnych dyskryminacji pod tym względem, przeciwnie – odrębności narodowe 

i kulturalne były zawsze szanowane. Na ognisku zlotu spalskiego, transmitowanym 

przez radio na całą Polskę, śpiewaliśmy pieśni polskie i ukraińskie, co było nawet powodem 

krytyki w niektórych organach prasowych. Ukraińcy lub Rosjanie bywali drużynowymi 

i instruktorami, niektórzy z nich bardzo dzielnymi i oddanymi sprawie”.582 

Przy gimnazjach w Łucku i Równem istniały drużyny rosyjskie należące na prawach 

autonomii do ZHP. Ich członkowie składali podwójne przyrzeczenie: po polsku i po rosyjsku 

według tekstu obowiązującego w środowiskach skautowych emigracji amerykańskiej, 

to powodowało też, że w drużynach rosyjskich nie obowiązywał nakaz abstynencji. Nie udało 

się natomiast na Wołyniu – podobnie jak w innych chorągwiach – zorganizować drużyn 

ukraińskich. Negocjacje z dyrekcją szkół i starszą młodzieżą ukraińską prowadzone przez 

Władysława Nekrasza w latach 1927-1928 nie odniosły skutku.583  

Młodzież żydowska a ZHP 

Ciekawy jest fakt, że problem udziału Żydów w polskim ruchu harcerskim, został 

poruszony już w październiku 1915r., kiedy to grupa młodzieży – maturzystów i uczniów 

wyznania mojżeszowego – sama skierowała list do NKS następującej treści: „[...] Wierząc 

niezachwianie, że tylko Niepodległość Ojczyzny zapewni Polsce normalny rozwój 

sił duchowych i materialnych, gotowiśmy do współpracy z Wami, tworząc tym samym, 

potężną przeciwwagę w ruchu nacjonalizmu żydowskiego. Niniejszym zapytujemy, 

                                                 
580 Tamże, s.52. 
581 BZNO, rkps, sygn. 15039/II, s.Stipal, Rys historyczny Lwowskiej Chorągwi Harcerek s.1  

[cytuję za:] M. Kała, dz. cyt., s.50. 
582 W. Goszczyński, dz. cyt., s.151. 
583 Tamże. 
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czy „Skaut” uważa za wskazane przyjmować do swej organizacji Polaków wyznania 

mojżeszowego i prosimy o rychłą a przychylną odpowiedź”.584  

W styczniu 1917r. Komenda Drużyn im. płk. Berka Joselewicza wysłała raport 

do Naczelnej Komendy Skautowej ZHP, informując o swojej organizacji powołanej przez 

Związek Młodzieży Polskiej Pochodzenia Żydowskiego „Żagiew”, która miała być opozycją 

do żydowskich organizacji nacjonalistycznych. Raport został przyjęty do wiadomości, 

ale NKS nie zajęła wówczas żadnego stanowiska w tej sprawie.585 Dopiero  w maju Piotr 

Olewiński – Szef Głównej Kwatery ZHP zajął stanowisko „wobec ciągłych nieporozumień 

co do wzajemnego stosunku” tych organizacji. Pisał w nim, że Drużyny im. płk. Berka 

Joselewicza nie mogą być włączone do ZHP, gdyż zajmują się agitacją polityczno-narodową 

i w konsekwencji ZHP „ani rozkazów, ani zleceń [...] dawać nie może, ani prawa przyjmować 

też od nich raportów”. ZHP przy tym „zachowuje stosunek przyjaźni i życzliwości 

dla pokrewnej organizacji młodzieży”. 586 

Podobny  przypadek miał miejsce na początku lat trzydziestych, kiedy do Komendanta 

Chorągwi Wołyńskiej zgłosili się przedstawiciele młodzieżowych organizacji żydowskich 

(m.in. Haszomer-Hacair), z propozycją współpracy. Główna Kwatera nie zajęła jednak 

wówczas żadnego stanowiska w tej sprawie.587 

W pierwszych latach funkcjonowania skautingu w Galicji udział mniejszości 

narodowych był, jak stwierdza J. Wojtycza, prawie żaden. Władze skautowe były wówczas 

całkowicie przeciwne przyjmowaniu młodzieży żydowskiej. Dały temu wyraz w „Skaucie” 

w komentarzu do korespondencji drużyny żeńskiej z Oświęcimia, pisząc „Nie przyjmują 

Żydów (Bardzo to chwalebne)”.588 Jednak niechęć do mniejszości nie dotyczyła jedynie 

młodzieży żydowskiej. W protokole z posiedzenia Związkowego Naczelnictwa Skautowego 

z 1912r. znalazła się również notatka nakazująca zawiadomić prywatnie jednego 

z drużynowych, żeby „Rusinów nie przyjął do drużyny i w tym kierunku dyrektora 

seminarium przekonywał”.589 

Zdarzały się już jednak wtedy drużyny, które z własnej inicjatywy, przyjmowały 

w swoje szeregi młodzież żydowską.590 

                                                 
584 AAN, AZHP, Pismo grona maturzystów i uczniów Szkoły Handlowej nr 7 do Komendy Skautowej,  

sygn. 23, s.1 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.150-151. 
585 AAN, AZHP, sygn. 23, s.6-7 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.7-8. 
586 AAN, AZHP, sygn. 23, s.13 [podaję za:] M. M. Drozdowski, dz. cyt., Część II, s.26-27. 
587 W. Goszczyński, dz. cyt., s.152. 
588 „Skaut” z 15 stycznia 1918r., s.11 [cytuję za:] J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.100. 
589 A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.16. 
590 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.100. 
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Starano się też objąć zasięgiem działania ZHP młodzież żydowską, czego zwolennikiem 

był A. Kamiński – wieloletni kierownik Wydziału Mniejszościowego w Głównej Kwaterze 

Harcerzy, który jednak ustąpił z tej funkcji, po wielu bezskutecznych próbach rozwiązania 

tego problemu.591 Największy opór napotkał A. Kamiński w grupie instruktorów związanych 

z endecją, którzy byli zwolennikami pełnej asymilacji narodowej wszystkich mniejszości. 

Dysponowali przy tym własną ideologią przeciwstawianą harcerskiej idei braterstwa. 

Jak informuje M. Kała — „[...] argumentowano, że Żydzi kierują się amoralnymi zasadami 

Talmudu oraz prowadzą zaborczą i szkodliwą dla innych narodów politykę, a zatem »mamy 

chyba prawo izolowania się od takich bliźnich«”.592 „Wysunięto także tezę, – pisze dalej 

M. Kała – iż wszystkie punkty Prawa Harcerskiego należy rozpatrywać łącznie, a więc 

wyłączne akcentowanie punktu czwartego593 jest błędem i »prowadzi do moralnego 

i materialnego rozbrojenia Polaków w stosunku do rozwijającej się ofensywy 

żydowskiej«”.594 „Niemniej oryginalnym argumentem była zasada stopniowania miłości 

chrześcijańskiej i »choć nie są od niej wykluczeniu Żydzi, to co innego należy się bratu, 

a co innego dalszym «”.595 

W 1934 roku A. Kamiński podjął próbę tworzenia drużyn żydowskich, które miały 

skupiać młodzież „stroniącą od syjonistycznego skautingu żydowskiego”. D. Lau informuje, 

że A. Kamiński opracował nawet Szkic projektu organizacyjnego harcerstwa żydowskiego. 

„Prace swoje – pisze D. Lau – rozpocząć miał od organizacji męskich gromad zuchowych, 

a po 1-2 latach normalnych drużyn harcerskich. Terenem prac harcerstwa żydowskiego miały 

być w pierwszym rzędzie szkoły powszechne uczęszczane przez dzieci żydowskie. Również 

w szkołach mieszanych polsko-żydowskich dopuszczano gromady i drużyny żydowskie 

lub polsko-żydowskie”.596 Zgodnie z planami autora projektu – dodaje M. Kała – Żydowski 

Związek Drużyn Harcerskich i Gromad Zuchowych powstać miał poza ramami ZHP jako 

niezależne stowarzyszenie, a po pewnym czasie miał połączyć się z ruchem harcerskim. 

Władze naczelne początkowo wspierały ten projekt, lecz z czasem uległy naciskowi dużej 

części środowiska instruktorskiego i interwencji władz kościelnych, co spowodowało 

                                                 
591 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.357. 
592 H. Glass, Harcerze i Żydzi [w:] SH 1932, nr 3, s.39 [cytuję za:] M. Kała, dz. cyt., s.43. 
593 „Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza”.  

Zob. K. Koźniewski, Ognie..., dz. cyt., s.255. 
594 H. Glass, Harcerze i Żydzi [w:] SH 1932, nr 3, s.38 [cytuję za:] M. Kała, dz. cyt., s.43-44. 
595 F. Fusek, Prawa harcerskiego punkt czwarty [w:] SH 1933, nr 3, s.9 [podaję za:] M. Kała, dz. cyt., s.44. 
596 D. Lau, Żydowskie..., dz. cyt. 
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wycofanie poparcia dla tego eksperymentu i wykluczenie, decyzją NRH w sierpniu 1934r., 

możliwości przyjmowania drużyn żydowskich do ZHP.597 

Obok Aleksandra Kamińskiego – zauważa D. Lau – który działał w harcerstwie 

męskim, „w harcerstwie żeńskim na czele sił zwalczających antysemityzm stała Marta 

Dobrzyńska”. W latach trzydziestych prowadziła ona drużynę, w której połowa harcerek była 

albo wyznania mojżeszowego albo pochodzenia żydowskiego.598 

Młodzież żydowska – stwierdza M. Kała – funkcjonowała w ruchu harcerskim 

na zasadzie wyjątków, które każdorazowo było powodem alarmów podnoszonych przez 

„obrońców polskości harcerstwa”.599 Przy czym funkcjonowanie tych nielicznych wyjątków 

w Związku mogło także napotykać na dodatkowe trudności – zwykle w kwestii „podziału 

funkcji w drużynie, jak i nadawaniu stopni, czynnik pochodzenia narodowego nie odgrywał 

roli. [...] zdarzało się jednak, że odmawiano mianowań instruktorskich Żydom, 

lub przyjmowano młodzież żydowską do drużyn w drodze wyjątku, bądź czasami wcale, bądź 

przyjmowano, ale np. nie dopuszczano do przyrzeczenia harcerskiego”.600 Autorka zwraca 

jednocześnie uwagę na fakt, że w ZHP „poszczególne środowiska, nie oczekując rozwiązań 

statutowych,  nawiązały współpracę z żydowskim ruchem skautowym. Zaowocowało 

to w czasie wojny, kiedy dzięki międzywojennym kontaktom z Haszomer Hacair, trwającym 

też przez okres okupacji, udało się za pośrednictwem A. Kamińskiego, nawiązać współpracę 

między AK i Delegaturą Rządu, a Żydowską Organizacją Bojową w Gettcie”.601 

Jak informuje M. Kała do zwykłych drużyn harcerskich ZHP należała także młodzież:  

 rosyjska, 

 czeska,602 

 białoruska, 

 litewska,603 

 niemiecka – w bardzo małym stopniu.604 

Według M. Kały młodzież mniejszości narodowych była, wbrew pozorom, 

przyjmowana do ZHP przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego. „Niezależnie 

od programów, z jakimi utożsamiały się władze naczelne, niezależnie od statutowych zapisów 

                                                 
597 Por. M. Kała, dz. cyt., s.80-81. 
598 D. Lau, Żydowskie..., dz. cyt. 
599 M. Kała, dz. cyt., s.836. 
600 Tamże, s.73. 
601 Tamże, s.107. 
602 Tamże, s.75. 
603 Tamże, s.76. 
604 Tamże, s.76-77. 
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gwarantujących narodowy, czy też katolicki charakter organizacji, była ona obecna w ruchu 

harcerskim i bynajmniej nie stanowiła marginalnego zjawiska”.605 

Zgodzić się więc trzeba z autorką, która stwierdza, że „błędem byłoby postrzeganie 

stosunku do mniejszości poprzez spory, toczące się we władzach naczelnych ZHP, a także 

między środowiskami instruktorskimi o odmiennych obliczach politycznych”. „Taki sposób 

ujęcia zagadnienia – zwraca ona uwagę– prezentowany jest w powszechnie dostępnych 

opracowaniach na temat historii i ideowego oblicza harcerstwa. Prowadzi 

to do powierzchownych, a często niestety tendencyjnych wniosków. Z reguły bowiem spory 

we władzach nie miały większego wpływu na prace i postawę społeczności harcerskiej.”606 

I dalej: „Nie chodzi tu oczywiście o deprecjonowanie roli i wagi struktur oficjalnych. 

O ich znaczeniu świadczy chociażby siła, z jaką zaciążyły one na omawianych zagadnieniach. 

Tworząc podstawy prawno-regulaminowe oraz współpracując z instytucjami państwowymi, 

nadawały Związkowi określony charakter. Nie miały jednak możliwości bezpośredniego 

wpływania na poczynania drużyn, czy hufców, gdzie poprzez konkretne działania 

kształtowano rzeczywisty obraz ruchu harcerskiego”.607 

Nie można też postrzegać – jak dalej pisze M. Kała – harcerstwa jako instrumentu 

wynaradawiania. „Jest to tym bardziej nieprawdopodobne, gdyż kardynalna zasada 

dobrowolności udziału w pracach organizacji wskazywała, iż nie można kogokolwiek [było] 

zmusić do bycia harcerzem. A zatem, czy młodzież mniejszościowa poddawana praktykom 

polonizacji pozostawałaby w drużynach harcerskich?”.608 Trzeba też za autorką podkreślić, 

że „stanowczy sprzeciw dotyczył, nie tyle funkcjonowania w ZHP młodzieży, innych 

niż polska narodowości, co przyznania jej ewentualnego prawa do wpływania na politykę 

i sprawy wewnętrzne ZHP”.609 A to było już bardziej zrozumiałe, ze względu na ówczesne, 

społeczne i polityczne uwarunkowania. 

Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów z 1938r. mówił już wyraźnie, że choć 

„zasadniczo przyjmowana jest młodzież wyznań chrześcijańskich” to „jednostki należące 

do innych wyznań mogą być przyjmowane do drużyny, o ile opierają swe postępowanie 

                                                 
605 Tamże, s.83. 
606 Tamże, s.61. 
607 Tamże, s.109. 
608 [podaję za:] M. Kała, dz. cyt., s.73-74. 
609 Tamże, s.65. 
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na zasadach etyki chrześcijańskiej oraz rodzice zgadzają się na wychowanie ich w tym 

duchu”.610 

8. ZHP a państwo 

ZHP w okresie międzywojennym utrzymywał ścisłe kontakty z władzami 

państwowymi. Jeszcze przed zatwierdzeniem pierwszego Statutu ZHP, prowadzona była 

obszerna korespondencja z: Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, 

Ministerstwem WRiOP, Ministerstwem Spraw Wojskowych, Ministerstwem Spraw 

Wewnętrznych, Ministerstwem Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministerstwem Robót 

Publicznych, Ministerstwem Pracy i Opieki Społecznej, Ministerstwem Sztuki i Kultury, 

Ministerstwem Kolei Państwowych, a także z Kurią Biskupią Wojsk Polskich i Policją.611 

Delegaci NZHP wchodzili na zaproszenie odpowiednich ministerstw do komisji 

ministerialnych, np. Państwowej Rady Oświaty i Opieki Społecznej.612 

W 1929r., na IX Zjeździe Walnym ZHP, pojawił się wniosek uchwały o następującym 

brzmieniu: „[Walny Zjazd] uznając niezmierną doniosłość współpracy ZHP z władzami 

państwowymi w dziedzinie wychowania młodzieży, stwierdza równocześnie, że zdrowy 

rozwój Harcerstwa wymaga pełniej niezależności ZHP w wewnętrznych sprawach 

organizacyjnych i personalnych”.613 

W dniu 8 kwietnia 1936r. Rada Ministrów nadała Związkowi Harcerstwa Polskiego 

nowy Statut i charakter Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności (Statut ogłoszono 

w Dz. U. RP, Nr 28, poz. 228).614 Podstawą prawna tej decyzji było Rozporządzenie 

Prezydenta RP z 27 października 1932r. tj. Prawo o stowarzyszeniach obowiązujące 

od 1 stycznia 1933r. (Dz. U. 1932 nr 94 poz. 808).615 

Nadanie statusu Stowarzyszenia Wyższej Użyteczności dawało harcerstwu wiele 

znaczących przywilejów, między innymi: 

                                                 
610 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
611 AAN, AZHP, List prywatny do członków Naczelnej Rady Harcerskiej i Naczelnictw Dzielnicowych 

[w:] Naczelnictwo ZHP. Korespondencja z władzami państwowymi, memoriały dot. utworzenia org. ZHP, 
sygn. 413, s.331. 

612 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.105-106. 
613 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.2. 
614 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.3. 
615 Internetowy system aktów prawnych Kancelarii Sejmu RP [HTML] dostępne w Internecie: 

http://isip.sejm.gov.pl/prawo/index.html [dostęp: marzec 2006]. 
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a) harcerstwo mogło otrzymywać ulgi i zwolnienia w płaceniu podatków i innych opłat, 

zarówno ze strony władz państwowych, jak i komunalnych; 

b) do harcerstwa mogły należeć dzieci i młodzież, a także młodzież szkolna, której 

kształcenie i wychowanie zastrzeżone było szkole; 

c) harcerstwo na podstawie powyższego przywileju otrzymało prawo wyłączności 

działania „metodami skautowymi”.616 

W 1938r. Dział Skarbowy NZHP uzyskał w Ministerstwie Skarbu zwolnienie dla ZHP 

od opłat stemplowych.617 

Zarówno cała akcja obozowa, jak i udział w zlotach i kursach były bardzo często 

uzależnione od kosztów uczestnictwa, a dużą ich część zawsze stanowiły koszt transportu. 

Dlatego zapewnienie niskich kosztów przejazdów było bardzo istotnym czynnikiem 

w rozwoju ZHP. Z kolei ograniczenie możliwości transportowych, poprzez np. wprowadzenie 

uciążliwych formalności przy przejazdach koleją, hamowało i wręcz uniemożliwiało tym 

samym rozwój harcerstwa.618 

Dlatego też porozumienia między ZHP, a władzami państwowymi, dotyczące zniżek 

kolejowych, były jednymi z najbardziej strategicznych dokumentów wspierających rozwój 

Związku na wszystkich szczeblach struktury. Do władz państwowych bardzo często składano 

podania o uzyskanie ulgi kolejowej.619 Jak podaje R. Kupper – 11 grudnia 1922r. Józef Haller 

– Przewodniczący ZHP i Stanisław Rudnicki – Sekretarz Generalny ZHP i w zastępstwie 

Ministra Spraw Wojskowych Władysława Sikorskiego – Szef Sztabu Generalnego, podpisali 

dokument o Zasadach współpracy ZHP z Ministerstwem Spraw Wojskowych.620 Porozumienie 

to procentowało w całym okresie międzywojennym, miedzy innymi, zniżkami kolejowymi.621 

Rozporządzanie Ministerstwa Kolei Żelaznych, ogłoszone w Dzienniku Ustaw 

Rzeczypospolitej Polskiej z 1923r. Nr 31 poz. 193, utrzymywało w mocy 50% zniżki622 

na bilety kolejowe dla „uczestników wycieczek harcerskich grup nie niższych niż 10 osób”.623 

W 1926r. rezolucja Ogólnego Zebrania Ligi Narodów zalecała udzielanie zniżek 

kolejowych grupom skautów. Rezolucja została zakomunikowana wszystkim państwom 
                                                 

616 R. Kupper, dz. cyt., s.3. 
617 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.31. 
618 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.109. 
619 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1923, nr 7, s.89. 
620 AAN, AZHP, Korespondencja z Min. Woj. , sygn.465,  s.83-85 [podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.34. 
621 R. Kupper, dz. cyt., s.34. 
622 Zniżki kolejowe tej wielkości przysługiwały niekiedy także innym organizacjom młodzieżowym. 

Zob. Okólnik L.18/91 z 11 marca 1931r., Lwów, Krajowy Zjazd Kierowników 5 i 6 IV 1931r. we Lwowie 
[w:] CPAHU, Fond 441/1/16, Korespondencja Rady Naczelnej „Hanoar Haiwri” we Lwowie z Gniazdem 
Rzeszowskim z lat 1930-1932r., s.1-104.  

623 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1923, nr 11, s.124. 
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członkowskim Ligii. Jak pokazały odpowiedzi krajów członkowskich – w znacznej 

większości państw udzielono dużych zniżek.624 

Od 1928r. harcerze mogli korzystać z następujących ulg: 

a) „ulga 50% dla wycieczek harcerskich o charakterze wychowawczym lub 

sportowym w grupach co najmniej 10 osób bez względu na odległość [...]”, 

b) „ulga 33% dla uczestników zjazdów harcerskich powracających grupami 

lub pojedynczo [...]”.625 

W 1930r. około 1 500 uczestników podróżowało na Zlot Skautów Słowiańskich 

do Pragi w dwóch specjalnych pociągach.626 Również na Zlot w Spale PKP udzieliły 

harcerkom dwóch, 15-to wagonowych pociągów.627 

Już od 1932r. zniżki kolejowe na przejazdy grupowe wynosiły nawet 82% – co było 

ogromnym ułatwieniem dla organizacji obozów i kursów harcerskich, a także spotkań 

kadrowych.628 W 1937r. przyznano 80% zniżkę kolejową na przejazd na odprawę referentek 

pracy starszych harcerek komend chorągwi.629 

W rozkazach komend chorągwi z 1938r. mowa jest o 75% zniżkach kolejowych 

na wakacyjne przejazdy grupowe na obozy drużyn.630 Taka sama zniżka obowiązywała dla 

uczestników kursów przeznaczonych dla hufcowych, członkiń i współpracownic komend 

chorągwi.631 Ale, np. konferencja żeglarska w 1938r. nie została zwołana z powodu braku 

odpowiednich zniżek na przejazdy.632 

W 1938r. została opracowana, na podstawie istniejących przepisów Państwowego 

Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego oraz Ministerstwa 

Komunikacji, instrukcja dotycząca uzyskiwania zniżek na przejazdy kolejowe.633 

W 1939r. dla uczestników corocznej kolonii instruktorskiej były zagwarantowane 83% 

zniżki kolejowe.634 Oprócz tego można było spotkać 66% zniżki kolejowe na przejazdy 

zbiorowe oraz 50% indywidualne.635  

                                                 
624 „Harcmistrz”, grudzień 1926, nr 12, s.121. 
625 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1928, nr 1, s.6. 
626 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.113. 
627 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.39. 
628 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1933, nr 6, s.20 oraz W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.114. 
629 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1937, nr 1, s.2. 
630 CPAHU, Okręg Lwowski. Komenda Chorągwi Harcerek. Rozkaz L.7 z 14 maja 1938r., Fond 635.1/1, s.35. 
631 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1938, nr 3, s.33. 
632 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.142. 
633 Tamże, s.105. 
634 „Hanoar Hacijoni” Komenda Naczelna w Warszawie, odezwa z 9 lipca 1935r., CPAHU, Fond 337/1/4, s.6. 
635 CPAHU, Komenda Naczelna. Do wszystkich kierownictw gniazd w Polsce, L.54/99, Lwów, 13 lipca 1939r., 

Fond 337t.1/12, s.13. 
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Istniały również starszoharcerskie drużyny „kolejowe”, które były bardzo ściśle 

związane z Polskimi Kolejami Państwowymi; otrzymywały znaczną pomoc materialną 

od PKP,636 ale też działały na rzecz rodzin związanych z kolejami – pełniły dyżury 

w świetlicach kolejowych, pomagały w dożywianiu dzieci i odrabianiu lekcji.637 Nad 

rozwojem drużyn kolejowych czuwała Dyrekcja Kolei Państwowych.638 

W kwietniu 1935r. zawarto porozumienie pomiędzy władzami harcerskimi, a Zarządem 

Głównym Stowarzyszenia „Rodzina Kolejowa”639 w sprawie opieki nad drużynami 

harcerskimi, złożonymi z dzieci pracowników Kolei Państwowych. Opieką tą obejmowano w 

końcu roku 1935 już 142 drużyny harcerskie, skupiające 4 243 harcerzy. Młodzież harcerska 

w tych drużynach korzystała z wielu form pomocy, głównie materialnej – szczególnie, przy 

organizowaniu obozów letnich i wycieczek, przy zakupie sprzętu obozowego, a często 

i osobistego wyekwipowania, jednolitego dla całej drużyny.640 Przy czym – jak zauważa 

M. Jarosińska – „zanim doszło do porozumienia na szczeblu władz centralnych, to w terenie 

już działały drużyny zwane kolejowymi”.641 

W 1936r. wyznaczono w chorągwiach Organizacji Harcerek instruktorki, których 

głównym zadaniem była współpraca z Rodziną Kolejową w Okręgach.642 

W Organizacji Harcerzy działał na szczeblu centralnym Wizytator Harcerskich Drużyn 

Kolejowych, który również współpracował z władzami Rodziny Kolejowej.643 Konsekwencją 

jego działalności było zorganizowanie Sekcji Harcerskich przy Okręgach Dyrekcji 

Kolejowych we Lwowie, Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Bydgoszczy, Radomiu i Wilnie. 

Opracowano Regulamin Sekcji Harcerskich przy Okręgach i Kołach Rodziny Kolejowej, 

a także Instrukcję o udzielaniu pomocy materialnej drużynom.644 Udało się również 

wprowadzić do nowego statutu Rodziny Kolejowej zapisy o popieraniu pracy harcerskiej 

w wychowaniu młodzieży.645 

                                                 
636 H. Woźniak (red.), Na harcerskim szlaku [...] Część pierwsza – Historia, dz. cyt., s.36  

oraz I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.141. 
637 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.84. 
638 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.63. 
639 „Rodzina Kolejowa” była organizacją skupiającą same kobiety – żony pracowników kolei. Zob. C. Faber, 

Kolejowe drużyny harcerskie w Żywcu w okresie międzywojennym [w:] H. Woźniak (red.), Na harcerskim 
szlaku [...] Część druga – Wspomnienia..., dz. cyt., s.39. 

640 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.286. 
641 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.84. 
642 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.76. 
643 Tamże, s.134. 
644 Tamże, s.135. 
645 Tamże. 
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W 1936r. Rodzina Kolejowa udzieliła subwencji w wysokości 33% kosztów obozów.646 

Dzięki temu 75% stanu harcerzy pozostających pod opieką Rodziny Kolejowej było 

na obozach. Był to odsetek niezwykle wysoki – prawie trzy raz większy niż analogiczny 

dla całego ZHP. Dodatkową, bardzo znaczącą pomocą, było zaopatrzenie przez Rodzinę 

Kolejową ok. 70% drużyn w izby harcerskie.647 

W 1938r. pomoc finansowa na akcję obozową i kształcenie kierowników pracy, samej 

tylko Sekcji Harcerskiej przy Zarządzie Okręgu Rodziny Kolejowej w Krakowie, 

przekroczyła kilkanaście tysięcy złotych.648 

W 1934r. na skutek memoriału złożonego na ręce Ministra Przemysłu i Handlu, 

harcerstwo otrzymało prawo do swobodnego poruszania się na morzu; wystawiania 

certyfikatów, list załóg, klasyfikowania załóg itp.649 

W 1936r. Dyrekcja Naczelna Lasów Państwowych informowała, że „sprawa 

korzystania z lasów państwowych dla ruchu wycieczkowego jest unormowana zarządzeniem 

Dyrekcji Naczelnej z 2 września 1935r. [...], w którym przewidziano, że zbiorowe wycieczki 

harcerskie, zgłaszające się w nadleśnictwach, mogą otrzymywać na terenie wszystkich lasów 

państwowych zezwolenia na wstęp do lasu bezpłatnie. Zakładanie, natomiast, na terenie 

lasów państwowych długotrwałych (sezonowych) obozowisk, może mieć miejsce jedynie 

na podstawie specjalnych zezwoleń odpowiednich Dyrekcji L.P. [...]”.650 

W 1937r. doprecyzowano to zarządzenie o sformułowanie, że „prawo dowolnego 

i bezpłatnego wstępu do lasów, bez obowiązku zgłaszania się uprzednio w Nadleśnictwie 

przysługuje członkom ZHP. Dotyczy to tylko jedno i dwudniowych wycieczek”.651 

Relacje między osobami sprawującymi najwyższe urzędy w państwie a harcerstwem 

były w latach trzydziestych bardzo dość dobre nie tylko ze względu na przyznawane ZHP 

subwencje. Można zauważyć, że osoby takie – czy to z autentycznej życzliwości, czy to ze 

względów budowania pozytywnego wizerunku władzy państwowej – życzliwie odnosiły się 

do najmniejszych nawet próśb harcerzy. Można tu wymienić dwa przykłady takich sytuacji 

powstałych z inicjatywy samej młodzieży.  

O warszawskiej szkole im. A. Małkowskiego – prowadzonej metodą harcerską – „głośno było 

na łamach prasy z racji pełnego dziecinnej ufności zwrócenia się uczniów do Pana Marszałka 
                                                 

646 Tamże. 
647 Tamże. 
648 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.318. 
649 Podstawę stanowiło pismo Dyrektora Departamentu Morskiego L.M.Ż. XXV 1/5 z 9 VII 1934r.  

[podaję za:] MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.46. 
650 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień 1936, nr 8, s.137-138. 
651 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1937, nr 1, s.9. 
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Śmigłego Rydza z prośbą o pozwolenie jazdy na rowerach przed Inspektoratem. Pan 

Marszałek łaskawie wyraził swą zgodę i odtąd dzieciaki z triumfem paradują po alejach, 

zachowując się grzecznie i cicho, żeby Panu Marszałkowi »nie przeszkadzać w pracy«”.652 

Z kolei dzieci – wychowankowie Dworku Cisowego – pod wpływem opowieści Olgi 

Małkowskiej, zwróciły się bez jej wiedzy, listownie, do Prezydenta RP z prośbą o własny 

wagon kolejowy, który służyłby im do odbywania wycieczek po całym kraju i uczenia się 

w ten sposób geografii, przyrody i historii kraju. Wkrótce otrzymały odpowiedź z kancelarii 

Prezydenta, że wagon jest do odebrania na stacji kolejowej w Nowym Targu. Dzięki 

wagonowi – jak podaje E. Głowacka-Sobiech – dzieci ze Sromowiec zwiedziły Pomorze, 

Wołyń, Huculszczyznę, Śląsk i Polskę Centralną. Lekcje w czasie podróży odbywały się 

normalnie.653 

W 1938r. odznakę „Wdzięczności” za wybitne zasługi dla harcerstwa, Naczelnictwo 

ZHP nadało Ministrowi Józefowi Beckowi.654 

Służby mundurowe 

W końcu 1922r., jak twierdzi W. Błażejewski, w wyniku „długich konferencji 

podpisano wreszcie obustronną umowę, normującą zasady współpracy ZHP z Ministerstwem 

Spraw Wojskowych, uzupełnioną później o uwagi na temat przysposobienia harcerek 

do wojskowej służby pomocniczej. Poszczególne punkty tej umowy określały warunki, 

na jakich członkowie drużyn, biorący czynny udział w zajęciach i ćwiczeniach harcerskich, 

mogli uzyskiwać pewne ulgi w służbie wojskowej”.655  

Wojsko zresztą już wcześniej, jak i później, niejednokrotnie pomagało harcerstwu 

np. wypożyczając namioty, czy przekazując przydziały żywności.656 Związki harcerstwa 

z wojskiem sięgały samych początków tego ruchu na ziemiach polskich i były bardzo mocne 

w całym okresie międzywojennym. Jak stwierdza M. Kała – wpływy KOP-u „były tak silne, 

iż w 1932r. przeforsował on w GKH-y utworzenie osobnej Chorągwi Kresowej Harcerzy, 

poprzez wydzielenie nadgranicznych powiatów wszystkich wschodnich chorągwi męskich. 

Oficjalnym powodem, podanym przez władze naczelne, była konieczność ożywienia pracy 

harcerskiej na terytorium przygranicznym”.657 

                                                 
652 „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1936, nr 10, s.153. 
653 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.179. 
654 Rozkaz NZHP L.12 z 26 listopada 1938r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1938, nr 9, s.177. 
655 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.170. 
656 Zob. W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.88. 
657 AAN, AZHP, sygn. 689, Pismo przewodniczącego ZHP do ZO Wołyńskiego z II 1933r.  

[podaję za:] M. Kała, dz. cyt., s.35. 
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Z żołnierzami Korpusu Ochrony Pogranicza, stacjonującymi na terenach 

przygranicznych, współpracowali niejednokrotnie harcerze, korzystając z pomocy KOP-u 

przy organizacji obozów harcerskich.658 Inicjatywy te spowodowały, że Komendant Straży 

Granicznej wydał w 1933r. pismo z wytycznymi dotyczącymi współpracy Straży Granicznej 

z ZHP: „Oddziałom i obozom harcerskim, które doświadczały dotychczas stałej pomocy 

ze strony Straży Granicznej, należy i w przyszłości, w miarę możności, okazywać, 

pod każdym względem jak najdalej idące poparcie. 

W związku z powyższym, polecam Inspektorom Okręgowym, aby w podległych sobie 

jednostkach dopilnowywali naszego obowiązku społecznego w odniesieniu do: 

1) opieki moralnej nad obozami i koloniami harcerskimi, 

2) użyczania magazynów, czy szop Straży Granicznej dla zmagazynowania sprzętu 

obozowego i kuchennego, w tzw. martwym sezonie. 

3) opieki nad kolibami (małe siedmioosobowe schronisko) harcerskimi, położonymi 

w pobliżu siedzib posterunków, 

4) korzystania, w miarę możności, z koni za określoną opłatą oraz możności nabywania 

furażu po cenach kontraktowych Straży, 

5) pomocy oficerów Str. Gr. przy technicznym szkoleniu obozu (kartografia, terenoznawstwo, 

szkoła strzelca itp.) oraz możności tworzenia z oficerów Str. Gra. komisji do POS, 

oraz Odznaki Strzeleckiej, 

6) czynnego udziału oficerów i szeregowych St. Gr. w tzw. Kołach Przyjaciół Harcerzy 

(KPH), zwłaszcza na Huculszczyźnie, 

7) ułatwienie wycieczek na pas graniczny rumuński i czechosłowacki oraz do korzystania 

w tych wypadkach z telefonów. 

Zaznaczam w końcu, że dla harcerstwa pomoc powyższa będzie miała bardzo duże znaczenie 

i to raczej moralne niż materialne, wobec czego, poparcie nasze ze względów ideowych jest 

konieczne”.659 

Dzięki współpracy z Korpusem harcerze w okresie obozowym mogli korzystać 

bezpłatnie z bezpośrednich linii telefonicznych, łączących stanice KOP-u.660 

Wojsko na dużych imprezach harcerskich użyczało i rozstawiało duże namioty 

wojskowe przeznaczone na hotele lub szpitale (w Wyszkowie, Kiełpinach, Golęcinie, Spale). 

                                                 
658 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.258. 
659 L.dz. KSG/2638 1/32. Podpisał Komendant Straży Granicznej płk. Gorzechowski  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1933, nr 6, s.5-6. 
660 W. Goszczyński, dz. cyt., s.142. 
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Niekiedy przydzielano na obozy harcerskie – żołnierskie „porcje” w formie suchego 

prowiantu, co oceniane było jako znacząca pomoc. Wielokrotnie też władze wojskowe 

udzielały „rozkazów wyjazdu”, czego efektem były przejazdy koleją po minimalnych 

kosztach. Zniżki kolejowe sięgały wówczas 80%.661 Wojsko wypożyczało również kuchnie 

polowe, które wykorzystywane były głównie do obsługi kursów szkoleniowych.662 

Wojskowi wysokiego szczebla pełnili też różnorakie funkcje w samym ZHP. W 1939r. 

Kierownikiem Działu Zarządów Okręgów i KPH został wybrany gen. Stefan Pasławski.663  

W maju 1939r. Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP wystosował na prośbę 

Głównej Kwatery Harcerzy komunikat (nr 5/39), w którym zawarł wytyczne dla członków 

swojego związku, dotyczące współpracy z ZHP. Wytyczne te dawały bardzo duże możliwości 

harcerstwu w uzyskiwaniu oparcia dla swej działalności, właśnie, wśród oficerów rezerwy. 

W komunikacie stwierdzano, m.in., że: 

„Do głównych zadań Związku Oficerów Rezerwy [...] należy praca wyszkoleniowa 

i wychowawcza w organizacjach p.w. i w.f. Wśród tych organizacji, z którymi praca nasza 

musi być jak najbardziej ścisła, należy w pierwszym rzędzie Związek Harcerstwa Polskiego – 

Organizacja Wyższej Użyteczności [...] Trzeba zatem, ażeby Związek Oficerów Rezerwy 

[...] zajął się w sposób najbardziej wydajny pracą w harcerstwie [...] należy przeto 

we wszystkich ośrodkach nawiązać kontakt z odpowiednimi władzami Związku Harcerstwa 

Polskiego. W wypadkach zaś zwracania się hufcowych harcerzy o pomoc fachową 

lub koleżeńską poradę, należy im okazać najdalej idącą pomoc. [...] Specjalną uwagę zwrócić 

należy na Koła Przyjaciół Harcerstwa, w których wszyscy oficerowie i podchorążowie 

(a więc i starsze roczniki) znaleźć mogą właściwe sobie do wykonania zadanie. 

Przywiązujemy duża wagę do ścisłego i należytego wykonania niniejszego polecenia, 

gdyż stoimy na stanowisku, że nawiązany z Harcerstwem Polskim kontakt musi być 

jak najbardziej serdeczny i ciepły, ażeby w ten sposób mógł Związek Oficerów Rezerwy 

wypełnić także i na tym odcinku swoje obowiązki, a to szczególnie pod kątem widzenia 

wychowania młodego pokolenia polskiego, będącego podstawą przyszłości Najjaśniejszej 

Rzeczypospolitej”. Komunikat został podpisany także przez Prezesa Związku Oficerów 

Rezerwy – generała brygady dr R. Góreckiego.664 

                                                 
661 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.39 oraz W. Goszczyński, dz. cyt., s.143. 
662 W. Goszczyński, dz. cyt., s.143. 
663 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.331-332. 
664 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1939, nr 6, s.138. 



 886

ZHP utrzymywało dobre kontakty również z policją, czego przykładem może 

być oddelegowanie przez Komendę Policji w Poznaniu patrolu policji konnej do czuwania 

nad bezpieczeństwem gości hotelowych, prowadzonego przez harcerzy hotelu – namiotu 

dla młodzieży zagranicznej podczas Powszechnej Wystawy Krajowej w 1929r. Oddelegowani 

policjanci – ku zdziwieniu gości – swobodnie władali językiem: angielskim i francuskim. 

Hotel był wizytowany przez gen. J. Hallera, płk. Sikorskiego, a także kuratora i naczelnego 

inspektora harcerstwa przy Ministerstwie WRiOP.665 

9. ZHP a system szkolnictwa 

Jak podaje Irena Nowakowska, na rozpisany w 1931r. konkurs, zatytułowany 

O czym chcemy mówić w szkole, odezwało się najwięcej głosów na temat złych stron systemu 

szkolnego. „Wypowiedzi wykazują brak związku szkoły z życiem. Młodzież ubolewa, 

że szkoła jest oderwana od istotnych zagadnień, nie przygotowująca do życia, 

konserwatywna; stroni od nowości kulturalnych, obyczajowych, są sprawy wstydliwe, 

o których się nie mówi. W szkole konsumuje się wiedzę, ale nie wyjaśnia się przekonywująco 

przyczyn ujemnych zjawisk gospodarczo-społecznych, takich jak kryzys, bezrobocie, inflacja 

itd.”666 „Szkoła jest bardzo ważnym środkiem wychowawczym dla państwa. W wychowaniu 

państwowym ważną role odgrywa wciąganie młodzieży do różnych prac o charakterze 

państwowym, wciąganie młodzieży do polityki i do prac społecznych. Tworzy się organizacje 

młodzieżowe. [...] Młodzież uczestniczy w akcjach filantropijnych, pomocy bezrobotnym, 

w propagowaniu żeglugi, obrony powietrznej, w pracach Czerwonego Krzyża; uczestniczy 

w akcjach oświatowych, w walce z analfabetyzmem, alkoholizmem. Częste są takie akcje 

na terenie szkolnym.”667 W takim też systemie szkolnictwa państwowego musiało harcerstwo 

się odnaleźć i zacząć sprawnie funkcjonować. 

W 1912r. Komisja Wychowania Fizycznego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 

zajmowała się sprawami skautingu, głównie z inicjatywy dr Eugeniusza Piaseckiego.668 

Jak stwierdzał S. Sedlaczek, harcerstwo – w odróżnieniu od innych organizacji skautowych – 

od samych początków było silnie związane z oświatowymi władzami państwowymi — 

„już w Naczelnictwie Lwowskim zasiadał delegat Rady Szkolnej Krajowej. 
                                                 

665 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.85. 
666 I. Nowakowska, dz. cyt., s.55. 
667 Tamże, s.85. 

Problem analfabetyzmu u dzieci pracujących zarobkowo był szczególnie istotny, bo ponad 40% z nich 
pozostawało analfabetami, a 90% nie miało możliwości ukończenia szkoły powszechnej.  
Zob. J. Majka, dz. cyt., Warszawa 1971, s.53. 

668 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.33. 
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W b. Kongresówce pod okupacją niemiecką ówczesne Ministerstwo WRiOP przejęło 

harcerstwo pod swą opiekę i władzę, aby je uchronić od rozwiązania przez władze 

niemieckie. (Zaznaczmy tu ubocznie, że dokonane rozwiązanie harcerstwa w zaborze 

pruskim, bynajmniej mu na dalszą metę nie zaszkodziło)”.669  

Interesującą inicjatywę w budowaniu dobrych relacji między szkołą a harcerstwem 

wykazało środowisko kijowskie, które w 1917r. zorganizowało zebranie dyrektorów 

Rad Pedagogicznych. W wyniku dyskusji przyjęto wówczas jednogłośnie uchwały, które 

zapewniały drużynom, podlegającym Naczelnictwu Kijowskiemu, wyłączność działania w 

szkołach, deklarowały poparcie dla drużyn przez udzielanie lokali na zbiórki harcerskie oraz 

prezentację na wybranych radach pedagogicznych ruchu harcerskiego i kierowanie młodszych 

nauczycieli na kursy instruktorskie.670 

W marcu 1918r., a więc zaledwie w trzy miesiące po powstaniu Ministerstwa Wyznań 

Religijnych i Oświecenia Publicznego, powołano przy Ministerstwie Naczelny Inspektorat 

Harcerski.671 Naczelnymi Inspektorami zostali T. Strumiłło i M. Wocalewska. Inspektorat 

w 1918r. organizował kursy instruktorskie dla nauczycieli, studentów i starszych uczniów 

oraz tworzył w terenie regionalne inspektoraty okręgowe.672 

Po odzyskaniu niepodległości, rząd zrezygnował z bezpośredniego kierownictwa 

nad harcerstwem w b. Kongresówce, co stało się przy dużym niezadowoleniu członków 

Ministerstwa WRiOP oraz przy zastrzeżeniu szczególnych praw dla Ministerstwa WRiOP 

i Ministerstwa Spraw Wojskowych w zakresie nadzoru nad całym ZHP. Jak stwierdzał 

S. Sedlaczek, „żadna inna organizacja ogólno-wychowawcza nie doznała takiej opieki 

ze strony Państwa”.673 

Związki ZHP z systemem szkolnictwa w całym okresie międzywojennym były 

generalnie dość silne, choć czasami również trudne i mocno zróżnicowane. Podstawą 

działania była Instrukcja w sprawie szkolnych drużyn harcerskich z 19 marca 1920r. 

akceptowana i podpisana przez Ministra WRiOP.674 Jak zauważa R. Kupper – dokument 

ten w całym okresie międzywojennym, mimo licznych prób zmian i aktualizacji, 

obowiązywał w niezmienionej formie. Wraz z Instrukcją Ministerstwo WRiOP zatwierdziło 

jednocześnie Regulamin Komisji do spraw Harcerskich. W regulaminie tym stwierdzono – 

                                                 
669 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.32. 
670 S. Sedlaczek, Harcerstwo na Rusi i w Rosji...., dz. cyt., s.18. 
671 M. Uklejska, dz. cyt., s.22. 
672 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.44. 
673 S. Sedlaczek, Wstęp do polskiego wydania..., dz. cyt., s.32-33. 
674 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.39-40. 
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pisze dalej R. Kupper – że ZHP znajduje się pod opieką Ministra WRiOP i w celu realizacji 

tego nadzoru powołuje się Komisję do Spraw Harcerskich w 25 osobowym składzie. W skład 

tej komisji wchodziło tylko 4 przedstawicieli ZHP (dwóch z NRH i dwóch z KPH przy 

NZHP) i jednocześnie 16 pracowników resortu oświaty w tym 11 urzędników samego 

Ministerstwa WRiOP.675 Komisja wydawała opnie o programie, preliminarzach budżetowych, 

przygotowywała instrukcje dla szkół. Referenci do spraw harcerstwa byli jednocześnie 

Naczelnymi Inspektorami Harcerskimi. Wizytowali środowiska na terenie całego kraju, mieli 

udzielać porad opiekunom drużyn, pośredniczyć w razie nieporozumień między władzami 

szkolnymi i harcerskimi. Jak twierdzi R. Kupper — „Przewidywano również powoływanie, 

na wniosek Naczelnych Inspektorów Harcerskich, przy okręgach szkolnych Inspektorów 

Okręgowych drużyn harcerskich”.676 

Ministerstwo WRiOP zastrzegło sobie nadzór i kontrolę nad działalnością Związku, 

którą sprawowało przy pomocy Komisji do Spraw Harcerskich, Inspektoratu Harcerskiego 

oraz specjalnych delegatów do władz Związku. Szkolna drużyna ZHP powstać i istnieć mogła 

jedynie za zgodą dyrekcji szkoły. Przyjętym do drużyny szkolnej mógł być tylko uczeń 

posiadający pisemne zezwolenie dyrekcji, wydane w porozumieniu z rodzicami 

lub opiekunami ucznia. Dyrekcja szkoły i rada pedagogiczna zostały zobowiązane 

do wybrania ze swego grona opiekuna drużyny, który powinien znać się na pracy harcerskiej 

i za opiekę winien być odpowiednio honorowany. Najlepszym rozwiązaniem, według 

Instrukcji, była sytuacja, gdy opiekun jednocześnie pełnił funkcję drużynowego.677 

Drużynowego powoływały władze harcerskie, po otrzymaniu zgody Dyrekcji. Wszelkie inne 

działania lub zamierzenia drużyny musiały uzyskać zgodę opiekuna, jeżeli miały charakter 

zewnętrzny – również dyrekcji. Plan zbiórek i wycieczek drużyny musiał być również 

przedstawiony dyrekcji do akceptacji. Następstwem tego zarządzenia – jak stwierdza 

R. Kupper – były liczne sytuacje konfliktowe, mające miejsce w stosunkach szkoła-

harcerstwo.678 Problemy z pozyskaniem poparcia wśród nauczycieli miewał skauting zresztą 

od samych początków swego istnienia na ziemiach polskich — spotykał się „nie tylko 

z apatią, ale wprost nieprzychylnym stanowiskiem grona nauczycielskiego” lub „brakiem 

poparcia i życzliwości u tych, którzy w pierwszym rzędzie prowadzić go powinni”.679 

                                                 
675 R. Kupper, dz. cyt., s.42. 
676 R. Kupper, dz. cyt., s.43. 
677 R. Kupper, dz. cyt., s.35-36. 
678 R. Kupper, dz. cyt., s.36-37. 
679 P. Matys, dz. cyt., s.92. 
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NRH w sprawozdaniu z 1920r. przyznawała, że występowały „częste usterki i tarcia, 

głównie w stosunkach ze szkołami” spowodowane, jej zdaniem, brakiem odpowiedniej 

kadry.680 Decydujący wpływ na relacje miedzy szkołą a harcerstwem miało osobiste 

ustosunkowanie się do tego dyrektorów szkół — „stosunek dyrekcji w szkołach średnich 

do powstających drużyn harcerskich na początku lat dwudziestych był różny, zależny raczej 

od osobistych cech charakterów dyrektorów. Niektórzy ustosunkowywali się wrogo 

do harcerstwa, popierając inne młodzieżowe organizacja, inni znów nadużywali swej władzy 

podporządkowując w zupełności młodzież harcerską swej woli. Niewielu [...] w należyty 

sposób, rozumiało doniosłość wychowawczą harcerstwa”.681 

Pojawiały się jednak również głosy dyrektorów szkół mówiące, że „harcerstwo jest 

jedyną organizacją międzyszkolną, którą uważamy za możliwe dopuścić w szkole”.682 

Już w 1921r. w sprawozdaniu Zarządu Oddziału Lwowskiego czytamy: „zainteresowanie 

harcerstwem w sferach szkolnych wzrasta szybko: władze szkolne coraz życzliwiej zaczynają 

odnosić się do harcerstwa. Przyczyniły się do tego okólniki kuratorium okręgu szkolnego 

[a także] Związek Dyrektorów Szkół Średnich, który zaprosił na swój Walny Zjazd 

Komendanta Chorągwi prof. Niemczyckiego i po jego referacie o zadaniach skautingu 

polskiego i jego stosunku do szkoły, po ożywionej dyskusji, przyrzekł harcerstwu 

swą życzliwą pomoc”.683 

Z biegiem czasu – pisze dalej R. Kupper – zaczęły jednak dominować stanowiska 

odczuwające rolę Instrukcji jako krępującą działalność harcerską w szkole. Postulowano 

zmianę brzmienia niektórych fragmentów, np. na: „Szkolna drużyna ZHP powstaje 

w porozumieniu z radą pedagogiczną danej szkoły. Przyjętym do drużyny szkolnej może 

być uczeń posiadający pozwolenie rodziców i zgodę opiekuna drużyny. [...] młodzież 

tych szkół, gdzie nie ma drużyn, ma prawo należenia do drużyny pozaszkolnej”.684 

Podejmowane były próby lokalnych, regulacji poprawiających relacje pomiędzy szkołą 

a harcerstwem — D. Piotrowska-Szulczewska informuje, że w 1934r. Kuratorium Oświaty 

                                                 
680 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.62. 
681 Z. Podhorska, dz. cyt., s.55. 
682 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.62. 
683 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.31. 
684 AAN, AZHP, sygn. 310, s.181 Uwagi w sprawie instrukcji szkolnych drużyn harcerskich  

[podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.38. 
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w Poznaniu zamieściło w Dzienniku Urzędowym instrukcję w sprawie harcerstwa 

w szkołach, uzgodnioną z Komendą Chorągwi Wielkopolskiej Harcerek.685 

Na XV Zjeździe Walnym w Gdyni w 1935r. zaproponowano do Instrukcji, następujące 

poprawki: 

„Instrukcja dla drużyn szkolnych winna wyjaśnić: 

1. Czyją własnością jest sprzęt zakupiony przez drużynę z subwencji przydzielonych przez 

Koło Rodzicielskie, względnie za sumy zarobione przez drużynę przy pomocy szkoły. 

2. Czy szkoła może zabronić drużynie organizować RRH /Rodzicielską Radę Harcerską – 

uwaga RK/ jeżeli przy szkole istnieje Koło Rodzicielskie. 

3. [...] instrukcja powinna ustalić obowiązek odbycia przeszkolenia harcerskiego opiekuna 

drużyny na kursie dla nauczycieli. 

4. Drużynowych mianują władze harcerskie bez obowiązku uzyskiwania zgody 

zainteresowanego kierownictwa szkół”. 

Proponowano ponadto, aby wyraźnie stwierdzić w Instrukcji, że drużynowym może 

być student lub ktoś spoza uczniów, gdy tego wymaga rozwój pracy w drużynie. 

A odpowiedzialność za pracę wychowawczą w drużynie ponoszą komendy harcerskie.686 

Jak informuje dalej R. Kupper – najpełniejszą propozycję zmian Instrukcji przestawił 

Tadeusz Strumiłło. Według jego projektu, nowa Instrukcja miała zwierać następujące zmiany: 

„Dyrekcja i kierownictwa szkół miały zezwolić uczniom na należenie do drużyn 

pozaszkolnych, międzyszkolnych i mieszanych. Miały zostać zobowiązane do uwzględnienia 

potrzeb drużyn, do których młodzież danych szkół będzie należeć. Przede wszystkim dyrekcje 

powinny uwzględnić w rozkładach zajęć nadobowiązkowych czas na zbiórki i wycieczki, 

przydzielić osobną izbę lub zezwolić na zbiórki na terenie szkoły, zapewnić w miarę 

możliwości ogrzewanie i oświetlenie. Dyrekcje szkół miały udostępnić sprzęt sportowy, 

turystyczny i obozowy, jak również subwencjonować obozy i wycieczki. Miały zabiegać, 

aby komitety rodzicielskie i rodzice udzielali pomocy materialnej harcerzom. [...] Harcerze 

mieli mieć prawo noszenia krzyża harcerskiego przy mundurku szkolnym i noszenia munduru 

harcerskiego w szkole. [...] Proponowano, aby ustalić, że cały majątek drużyny szkolnej jest 

własności ZHP i administrowany jest przez drużynowego pod kontrolą opiekuna drużyny. 

Również istotną była propozycja przyznania drużynom szkolnym prawa występowania 

łącznie z innymi drużynami harcerskimi podczas wystąpień publicznych, w których biorą 

                                                 
685 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.38. 
686 AAN, AZHP, sygn. 331, XV Zjazd ZHP w Gdyni w 1935r. str. 106 i 113  

[podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.39. 
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udział szkoły i harcerstwo. Miało to dotyczyć przede wszystkim 3 Maja i 11 listopada, kiedy 

to harcerstwo miało być wydzielone także z hufców szkolnych przysposobienia wojskowego 

i wystąpić na defiladach w oddziałach harcerskich”.687 

Jak stwierdzali instruktorzy, którzy w 1924r. w swym proteście wystąpili z szeregów 

ZHP – „zbyt wielka zależność od szkoły stworzyła w wielu wypadkach warunki, tamujące 

wprost rozwój Harcerstwa”.688 We wnioskach ze Zjazdu Walnego w 1926r. stwierdzano, 

że „Instrukcja Ministerstwa WRiOP z dnia 19 marca 1920r., z natury rzeczy ogólna, zostawi 

szerokie pole nie tylko swobodzie, ale przypadkowej dowolności w traktowaniu spraw 

harcerskich w poszczególnych okręgach szkolnych, pojedynczych zakładach, gdzie 

harcerstwo wbija się raz ostrym klinem w szkołę – na czym traci u młodzieży powaga 

instytucji szkolnej, innym zaś razem szkoła nie pozwala, nawet w drobnej części, 

na osiągnięcia celów harcerskich”.689 Trzeba jednak zauważyć, że tam gdzie istniała życzliwa 

atmosfera dla harcerstwa ze strony władz szkolnych, tam środowiska harcerskie się rozwijały 

– np. w 1924r. Kuratorium Okręgu Szkolnego Krakowskiego zezwoliło na przyjmowanie 

do drużyn szkolnych młodzieży pozaszkolnej – przyczyniło się to do wzrostu ilościowego 

drużyn wskutek przyjmowania do nich młodych robotników i rzemieślników.690 

Na konferencjach organizowanych przez kuratoria wskazywano, że głównymi 

przyczynami nieporozumień między szkołą a harcerstwem są:  

 nieuznawanie władz ZHP przez niektóre szkoły, 

 trudności współpracy z instruktorami młodzieżowymi, 

 brak zainteresowania niektórych szkół drużynami, 

 dążenie władz harcerskich do uniezależnienia drużyn od szkoły, 

 zbyt wielka konkurencja ze strony kółek działających w szkole, 

 słabość KPH, 

 brak instruktorów, ich słabe przygotowanie i mały autorytet, 

 brak zaufania szkoły do drużyn harcerskich i ich działalności.691 

Na niekorzystne relacje pomiędzy szkołą a harcerstwem zwraca również uwagę 

R. Kupper, przytaczając opinię z raportu II Żeńskiej Drużyny działającej we Lwowie: „Opinia 

                                                 
687 Tadeusz Strumiłło, Harcerstwo w szkole [w:] Higiena Szkolna, str. 935-936  

[podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.40-41. 
688 Zob. List instruktorów z Męskiej Chorągwi Lwowskiej uzasadniający ich wystąpienie z ZHP 

[w:] „Harcmistrz”, styczeń 1924, nr 1, s.8. 
689 AAN, AZHP, sygn. 302, s.6 Naczelna Rada Harcerska, wnioski odesłane do NRH 

z VI Walnego Zjazdu w 1926r. [cytuję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.38-39. 
690 B. Leonhard, dz. cyt., s.33. 
691 R. Kupper, dz. cyt., s.116. 
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harcerek w szkole zależy nie tylko od ich faktycznego sprawowania się, ale od zapatrywań 

na harcerstwo poszczególnych członków grona nauczycielskiego”. Dalej stwierdzano, 

że „w niektórych wypadkach harcerka tak długo ma dobrą opinię, jak długo jest tajemnicą, 

że należy do drużyny”.692 

Jak zauważa I. Kozimala, „duże znaczenie miał także stosunek grona nauczycielskiego 

do skautingu. Tylko nieliczne nauczycielki, spośród pierwszych absolwentek uniwersytetów, 

odnosiły się życzliwie do młodego ruchu, organizując wycieczki szkolne i udzielając pomocy 

drużynowym i zastępowym. Jeszcze mniejsza ich liczba była instruktorkami lub opiekunkami 

drużyn. Jeden z takich przykładów stanowi Seminarium Nauczycielskie Żeńskie 

w Przemyślu, gdzie był zdecydowanie negatywny stosunek grona pedagogicznego 

do skautingu żeńskiego. Z tego względu zawiązana tam drużyna działała początkowo 

tajnie”.693 

Często rodzicie upatrywali przyczyny niewłaściwych wyników w nauce w działalności 

harcerskiej — dodaje R. Kupper — znajdowało to potwierdzenie na terenie Chorągwi 

Białostockiej: „Rodzice na ogół są przychylni, o ile tyko nie wchodzą w grę złe stopnie. 

W tym wypadku zarówno rodzic jak i szkoła całkowitą winę zwalają na zbiórki, a co za tym 

idzie następuje zwieszenie pracy, z czym stale bezskutecznie walczymy”.694 

W harcerstwie próbowano przeciwdziałać kolizji systemu szkolnictwa z działalnością 

w drużynie. Już w Ustawie skautowej z 1912r. był punkt mówiący, że „skautowi nie wolno 

pod żadnym pozorem uwalniać się samowolnie od obowiązków szkolnych 

lub zawodowych”.695 Dyskutowano także nad tym, czy i kiedy, udzielać „urlopów” członkom 

drużyn ze złymi wynikami w nauce.696 W swoim poradniku pt. W świetlicy harcerskiej, 

J. Dąbrowski zawarł stanowisko wobec obowiązków szkolnych harcerza, w którym 

stwierdzał: „Harcerz zasadniczo musi się dobrze uczyć. To znaczy – starać się. Ale jeśli 

mu się nie uda, jeśli się noga podwinie albo [jest] niezdolny – to trudno, nie można 

go ukamienować. [...] Nie wolno ci mieć dwójek! Chyba, że wykażesz, że to siła wyższa – 

a wykażesz, gdy będziesz stale chodził na korepetycje, wprowadzając w ten sposób w czyn 

                                                 
692 Tamże. 
693 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.17. 
694 AAN, AZHP, sygn. 2024, s.82. Raport roczny chorągwi Białostockiej Żeńskiej za rok 1931/1932 

[cytuję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.119. 
695 AAN, AZHP, Ustawa skautowa. 1912, sygn. 4, s.79-81  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.78. 
696 Z. Podhorska, dz. cyt., s.64. 
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swą dobrą wolę.697  Natomiast E. Grodecka w Rzece dodatkowo przedstawiała stanowisko 

dotyczące podpowiadania i ściągania w szkole przez harcerzy.698 

R. Kupper podaje również przykłady placówek edukacyjnych o bardzo przychylnym 

nastawieniu do harcerstwa. W latach dwudziestych i trzydziestych działały szkoły opierające 

swoje programy o harcerski system wychowawczy, a w końcowym okresie dwudziestolecia – 

pisze R. Kupper – powstało nawet Towarzystwo Przyjaciół Szkół Harcerskich.699 

Szkoła mogła czerpać liczne korzyści z obecności harcerstwa na swoim terenie. 

Jak zauważa dalej R. Kupper, „harcerstwo działające w szkole mogło udzielić jej pomocy 

w realizacji szeregu zadań w oparciu o swoje doświadczenia. Dotyczyło to głównie 

samorządności uczniowskiej, podpartej doświadczeniami systemu pracy w zastępie, 

krajoznawstwa, obozownictwa, turystyki, sportu”.700 Korzyści mogły być obopólne, tym 

bardziej, że „ideologia nowej polskiej szkoły i harcerstwa jest wspólna. Zrębem tej ideologii 

jest rozwijanie osobowości wychowanka w dziedzinie religijnej, moralnej, umysłowej 

i fizycznej, czyli wychowania dzielnego i prawego człowieka oraz idea naczelna płynąca 

z polskiej racji stanu, wychowanie świadomych swych obowiązków i twórczych 

obywateli”.701 

Choć cele szkoły i harcerstwa wydawały się być identyczne, to jednak priorytety 

tych celów mogły być różne. Zwracał na to uwagę T. Strumiłło, który wychodził z założenia, 

że głównymi celami szkoły są: 

1. kształcenie umysłu, 

2. wzmocnienie zdrowia, 

3. wyrobienie charakteru. 

„Natomiast harcerstwo” – twierdził T. Strumiłło – „stawia sobie identyczne cele, 

ale w kolejności odwrotnej: 

1. wyrobienie charakteru, 

2. wzmocnienie zdrowia, 

3. kształcenie umysłu. 

                                                 
697  Pisząc o „korepetycjach” autor miał na myśli pomoc udzielaną przez innych harcerzy.  

Zob. J. Dąbrowski, W świetlicy..., dz. cyt., s.67. 
698 E. Grodecka, Rzeka..., dz. cyt., s.41. 
699 R. Kupper, dz. cyt., s.253. 
700 Tamże, s.255. 
701 W. Szczygieł, Harcerstwo i szkoła [w:] „Harcerstwo” Rok II nr 1, str. 11.   

[cytuję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.255. 
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Strumiłło zarzucał przy tym szkole, że „nie daje metody moralnego samowychowania 

młodzieży, nie kształtuje inicjatywy, odpowiedzialności i czynnej dobrej woli 

indywidualnej”.702 

Natomiast w 1930r. S. Seweryn tak pisał o zaletach funkcjonowania harcerstwa 

na terenie szkoły: „[...] zaznaczam, że właściwie pojęte harcerstwo uważam za bardzo 

pożądane na terenie naszych szkół, a to z następujących  powodów: 

1) organizacja ta, stosując w pracy swojej zasady samorządu i samowychowania 

i uwzględniając przez to różne poczynania nowoczesne, staje się znakomitym ośrodkiem 

wychowania społecznego, obywatelskiego i państwowego; 

2) stosując zaś metody pracy wojskowo - sportowej i wprowadzając zdobywanie stopni 

sprawności, wprzęga pewne indywidualne tendencje młodzieży w karną służbę dobra 

i doskonalenia się; 

3) zwalcza tak bardzo rozpowszechnioną dzisiaj wśród naszej młodzieży rekordomanię 

na rzecz wszechstronnego, nie tylko fizyczno-sportowego rozwoju człowieka; 

4) przez wciąganie rodziców do Kół Przyjaciół harcerzy budzi w społeczeństwie 

zainteresowanie sprawami wychowania młodego pokolenia”.703 

T. Strumiłło opracował nawet – jak podaje R. Kupper – projekt szkół harcerskich. 

„Szkół, zarówno powszechnych, jak i średnich, obsadzonych wyłącznie przez nauczycieli 

harcerzy i upoważnionych do przeprowadzenia kilkuletniego planowanego eksperymentu  

oparcia całego życia szkoły; jej pracy, zarówno wychowawczej, jak i dydaktycznej, 

na podstawach harcerskich. Projekt uwzględniał organizację trzech konferencji 

nauczycielskich, eksperymentalnych gimnazjów, liceów i szkół powszechnych. Projekt miał 

być realizowany w drugiej połowie lat trzydziestych. Plany te pozostały tylko projektami. 

Zarówno brak czasu, jaki i brak szerszego zainteresowania władz harcerskich i oświatowych 

spowodował, że ciekawy program pozostał tylko w sferze zamierzeń”.704 

Interesującym przykładem współdziałania harcerstwa ze szkołami wyższymi, 

była inicjatywa prof. O. Sosnowskiego, dotycząca współpracy harcerzy z Zakładem 

Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki Warszawskiej. Przy Zakładzie 

tym powstała Sekcja Harcerska, która miała za zadanie „służenie harcerstwu wskazówkami, 

radą i pomocą przy poznawaniu kultury ludowej z zakresu budownictwa i sztuki ludowej 

                                                 
702 T. Strumiłło, Harcerstwo a szkoła [w:]  „Higiena szkolna”, str. 932-936  

[podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.257. 
703 S. Seweryn, dz. cyt., s.219. 
704 R. Kupper, dz. cyt., s.257-260. 
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oraz stanowić wywiad naukowy Zakładu Architektury Polskiej i Historii Sztuki Politechniki 

Warszawskiej – dostarczać za pośrednictwem drużyn informacji i fotografii zabytków 

z całego kraju”.705 

W czasie VI Zjazdu Walnego zwrócono się do Ministerstwa WRiOP z prośbą 

o „wydanie okólnika do szkół tej treści, że dyrekcje szkół, obowiązane są dołożyć 

najżywszych starań, by szkolna drużyna harcerstwa otrzymała w budynku szkolnym lokal 

na izbę harcerską”.706 Z kolei IX Zjazd Walny w 1931r. zwracał się z prośbą do Ministerstwa 

WRIOP, by poleciło dyrekcjom szkół „sprawienie namiotów obozowych ustalonego typu 

/zastępowego na 10 ludzi/ jako koniecznych pomocy szkolnych”. Uchwała ta została przyjęta 

jednogłośnie.707 

O relacjach pomiędzy szkołą a harcerstwem i związanymi z nimi problemami 

kształcenia drużynowych – zwłaszcza nauczycieli – pisał w swoim referacie, wygłoszonym 

na zjeździe dyrektorów Łódzkiego Okręgu Szkolnego, S. Seweryn następująco: 

„Samo zaś stanowisko tej organizacji w szkole staje się czasem dziwne: istnieje ona na terenie 

szkoły, ale szkole właściwie nie podlega, bo jej władze są poza nią, staje się więc instytucją 

poza i ponad-szkolną, która, jako mały mająca kontakt ze szkołą, może stać się i tak często się 

dzieje, znoszoną przez szkołę i obojętną  dla niej”.708 

„[...] Rozumiem, że w tem ujmowaniu rzeczy piętrzą się bardzo duże trudności z powodu 

braku instruktorów i odpowiednich drużynowych. Często słyszy się zdanie, że uczeń średni 

bez pewnego uszczerbku w nauce nie może należycie prowadzić drużyny. Jest to narzekanie 

słuszne. Braki te mogłyby zniknąć, gdyby udało się zorganizować harcerstwo w ten właśnie 

sposób, jak wyżej omówiłem. Prócz tego kursy, organizowane przy wyraźnym poparciu 

i współdziałaniu szkoły, mogłyby wydawać  nie tylko  lepsze  wyniki,  ale także  i  odbywać 

się częściej. Treścią kursów powinny być obok podstawowych spraw harcerskich także 

te rzeczy, o których dopiero co mówiłem. Kursy mogłyby zaradzić odczuwanemu stale 

brakowi drużynowych i instruktorów, ale głównie pod względem technicznym. 

Strona zaś ideowa mogłaby w tym wypadku leżeć odłogiem. Powstaje więc nowa trudność. 

Można by jej zaradzić przy odpowiednim poparciu nauczycielstwa. Nauczycieli szkół 

średnich – harcerzy mamy bardzo niewielu, w szkołach powszechnych rzecz ta przedstawia 

się nieco lepiej, ale niewiele, natomiast dla przeważającej części nauczycielstwa harcerstwo 

                                                 
705 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.58. 
706 R. Kupper, dz. cyt., s.116. 
707 AAN, AZHP, XI  Zjazd Walny w Krakowie 1-2 lutego 1931r. Protokoły obrad oraz protokoły komisji. 

Wnioski, sygn. 322, s. 
708 S. Seweryn, dz. cyt., s.221. 
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jest rzeczą obojętną. Należałoby więc zmienić te nastawienia na aktywne przez zapoznanie 

gron nauczycielskich z harcerstwem jako specjalnym systemem wychowawczym, z jego 

pracami, oraz przekonać grona o potrzebie współpracy z drużynami. Rozwiązałoby to sprawę 

częściowo, gdyż w każdej szkole powinien być przynajmniej jeden nauczyciel, harcerz 

ideowy, któryby mógł kierować pracami drużyn. Brakowi temu mogłoby zaradzić 

odpowiednio zorganizowane nawet kilkudniowe kursy dla nauczycieli. Z własnej praktyki 

wiem, ile nauczycielstwo korzysta z kursów organizowanych przez Ministerstwo i z jakim 

zapałem wraca później do swojego warsztatu pracy. Można zatem spodziewać się, że kursy 

dla harcerstwa nie byłyby bezowocne. Dla szkół powszechnych proponowałbym urządzanie 

dla przyszłych nauczycieli po maturze kilkudniowych kursów w celu obeznania się z pracami 

harcerskimi”.709 

W 1932r. odbyła się seria konferencji w Ministerstwie Oświaty z władzami ZHP. 

W wyniku tych spotkań ZHP uzyskało pełne poparcie szkół wszystkich stopni, a w szkołach 

powszechnych i gimnazjach również prawo wyłączności do działania na ich terenie.710 

W 1935r. Minister WRiOP wyraził zgodę na należenie akademickich stowarzyszeń 

do Związku Harcerstwa Polskiego w charakterze członków.711 W ten sposób zrzeszenia 

starszoharcerskie (koła, drużyny, gromady) działające przy wyższych uczelniach otrzymały 

możliwość działania w podwójnej strukturze organizacyjnej. 

Władze szkolne często urlopowały nauczycielki wyjeżdżające na kursy harcerskie.712 

Działalność drużyn i gromad zuchowych była już wtedy dość często doceniana, zarówno 

przez nauczycieli, nauczycielki, jak i dyrekcje szkół.713 

Pomimo możliwych problemów, jakie mogły wystąpić w relacjach szkoły 

z harcerstwem, wzajemna współpraca potrafiła dawać zauważalne, obustronne korzyści – 

np. w Dubnie i Kowlu już w latach 1926 i 1928 harcerze gimnazjaliści zorganizowali 

samorządy szkolne – jedne z pierwszych w Polsce.714 Zdarzały się nawet przypadki, 

że komendy chorągwi musiały ograniczać inicjatywę szkół w samowolnym zakładaniu 

drużyn, wymagając, aby powstawały one tylko tam, gdzie działała odpowiednio 

przygotowana kadra instruktorska.715 

                                                 
709 Tamże, s.237-238. 
710 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.1. 
711 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1935, nr 4, s.42. 
712 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.55. 
713 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.113. 
714 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.10. 
715 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.63. 
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Opiekunowie drużyn 

W regulaminie Komisji do Spraw Harcerstwa przy Ministerstwie WRiOP, podpisanym 

łącznie ze Statutem ZHP w 1920r.,716 znajdowały się przepisy regulujące funkcjonowanie 

drużyn harcerskich na terenie szkół. Pozwalały one na powstawanie drużyn harcerskich 

przy szkołach za zgodą dyrekcji tych szkół, które także opiniowały kandydatów 

na drużynowych i dysponowały prawem veta w stosunku do decyzji władz harcerskich, 

oraz zwracania się do Naczelnictwa Harcerskiego o zmianę na funkcji drużynowego.717 

Regulamin wskazywał także na konieczność wyznaczenia przez każdą szkołę z grona 

Rady Pedagogicznej opiekuna drużyny „o ile możliwości najbliższego młodzieży 

i z harcerskim wychowaniem obeznanego. To stanowisko winno mieć charakter specjalnie 

ważnego wychowawstwa, należałoby więc, o ile to okaże się możliwe, traktować je na równi 

z wychowawstwem klasowym”.718 

Przed opiekunami drużyn Komisja do Spraw Harcerstwa stawiała dość wysokie 

wymagania: „opiekun drużyny winien wejść z młodzieżą harcerską w stosunek bliski 

i serdeczny, między nim a drużynowym ma istnieć stałe i zupełnie porozumienie, musi 

również zapoznać się sam z pracą, bywając osobiście na zbiórkach i wycieczkach, starać się 

o pogłębianie pracy drużyny (np. przez udzielanie wskazówek bibliograficznych, 

metodycznych, przez urządzanie pogadanek, pokazów, zachęcenie do robienia zbiorów, 

ułatwienie nauki rzemiosł i innych sprawności harcerskich). Opiekun wreszcie winien się 

starać o poznanie literatury harcerskiej i dokładne orientowanie się w życiu harcerskim 

w Polsce. [...] Opiekun drużyny powinien, wraz z drużynowym, dbać o całokształt życia 

harcerskiego i czuwać by praca drużyny była w zgodzie z obowiązkami młodzieży względem 

rodziny i Szkoły. Opiekun składa Radzie Pedagogicznej (lub wychowawczej) ustne 

sprawozdanie z pracy harcerskiej, przynajmniej 3 razy, w ciągu roku szkolnego. W końcu 

roku szkolnego opiekun, wspólnie z drużynowym, składa dyrekcji szkoły treściwe 

sprawozdanie pisemne”.719 

Także opiekunowi drużyny Komisja ds. Harcerstwa skłonna była powierzyć zadanie 

„gromadzenia ścisłych danych o wpływie wychowawczym Harcerstwa na młodzież [...] stałe 

                                                 
716 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.10. 
717 AAN, AZHP, Regulamin Komisji do Spraw Harcerstwa, sygn. 182, s.206. 
718 Tamże. 
719 Tamże, s.206-207. 



 898

obserwowanie i notowanie różnic w stanie zdrowia, postępach, pilności, zachowywania się, 

ogólnym rozwoju fizycznym, moralnym i umysłowym młodzieży harcerskiej”.720 

Już od początków lat dwudziestych od opiekunów drużyn wymagano składania 

do Naczelnictwa ZHP pisemnego oświadczenia w treści niemal identycznej, jakie składał 

drużynowy.721 

Instytucja „opiekunów drużyn” z ramienia grona pedagogicznego nie przynosiła w pełni 

zadowalających efektów. NRH w 1924r., przygotowując swoje stanowisko dla Ministra 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, stwierdzała, że „Instrukcja dla drużyn 

harcerskich722 stworzyła instytucję opiekunów drużyn, wybieranych przez rady pedagogiczne 

szkół, polecając im jak najbliższe zapoznanie się z zasadami i programem harcerstwa 

oraz utrzymywania stałego przyjacielskiego kontaktu z drużynami. Stanowisko to miało 

być traktowane jako wychowawstwo i, o ile to możliwe, na równi z nim wynagradzane. 

Niestety stwierdzić musimy, że stanowiska opiekunów często wcale nie są obsadzane 

albo też opiekunowie traktują swe obowiązki powierzchownie, formalnie, nie czyniąc 

dostatecznych starań, aby się z harcerstwem teoretycznie i praktycznie naprawdę zapoznać 

i być drużynie istotnie pomocnymi jako prawdziwi wychowawcy i przyjaciele.” Dalej NRH 

stała na stanowisku, że gdyby w budżecie szkół państwowych uwzględniono odpowiednio 

płatną funkcję opiekuna, mogłoby jej pełnienie być opłacalne dla kompetentnych osób, które 

dodatkowo mogłyby być zobligowane do odbycia krótkiego kursu informacyjno-

instruktorskiego.723  

Postulaty te były zrozumiałe, jeśli wziąć pod uwagę, że miały miejsce częste sytuacje, 

takie jak opisane w raporcie Komendy Chorągwi Żeńskiej w Toruniu z 1925r. — „Trudno 

bardzo o dobrą opiekunkę drużyny – większa część ich spełnia swoje obowiązki tylko 

z urzędu, nie starając się nawet zbliżyć do dziewcząt i poznać je. Często też usprawiedliwiają 

się brakiem czasu”.724 Dlatego też w 1925r. na zjeździe dyrektorów Kuratorium Poleskiego 

postanowiono popierać ruch harcerski, biorąc jako miernik przepisy wydane przez Ministra 

                                                 
720 Tamże, s.207. 
721 Por. AAN, AZHP, Zobowiązania drużynowych i opiekunów drużyn z lat 1921-1922,  

sygn. 434, s.1 i pozostałe. 
722 Podpisana przez Ministra WRiOP łącznie ze Statutem ZHP w 1920r. Zob. AAN, AZHP, Sprawozdanie 

Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920),  
sygn. 371, s.10. 

723 AAN, AZHP, Memoriał NRH do Ministra WRiOP, sygn. 305, s.14-15. 
724 R. Kupper, dz. cyt., s.114. 
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WRiOP oraz „prosić Ministerstwo o zaliczenie opiekuństwa drużyn do rzędu prac 

wychowawczych opłacanych”.725  

W 1926r. w Organizacji Harcerek na 542 drużyny i gromady przypadały 

253 opiekunki.726 Rozpoczęto także organizowanie zjazdów opiekunów drużyn.727 

Niektóre szkoły radziły sobie również w ten sposób, że zwracały się do NZHP 

z prośbami o przydzielenie instruktorek o odpowiednich kwalifikacjach do prowadzenia 

drużyny, którym oferowano w zamian płatną posadę, np. wychowawczyni w klasach 

gimnazjum.728 

Przyjmowanie jednak przez instruktorów i instruktorki płatnych posad w szkole 

powodowało wejście w dodatkowe podległości służbowe i groziło powstawaniem 

niekorzystnych dla ZHP sytuacji, co dobrze pokazuje poufne pismo Komendanta Chorągwi 

Poznańskiej Męskiej do Naczelnika ZHP z 29 listopada 1929r. — „Powołania się p. kuratora 

na opinię Komendy Chorągwi Żeńskiej nie wyjaśniam, ponieważ druhna Komendantka 

Chorągwi Żeńskiej [...] jest tak ściśle uzależniona [...] jako nauczycielka szkoły powszechnej 

od Naczelnika Wydziału Szkół Powszechnych Kuratorium, że nie może mieć w tej sprawie 

niezależnego zdania [...] została przeniesiona do lepszej szkoły, uzyskała dodatkowe płatne 

zajęcia w bibliotece nauczycielskiej w kuratorium, korzystała bezpłatnie z lokalu 

państwowego w gmachu kuratorium oraz, jak się wygadała jedna z druhen, otrzymuje nawet 

z kuratorium cichą miesięczną pieniężną zapomogę”. 729 

O problemach instytucji opiekunów drużyn pisał również S. Seweryn — „[...] bardzo 

ważnym czynnikiem wychowawczym i organizacyjnym w takim stanie rzeczy jest dyrektor 

szkoły i wyznaczony z ramienia Rady Pedagogicznej opiekun drużyny harcerskiej. Rola 

jednego i drugiego, w dotychczasowym zwyczaju, najczęściej ogranicza się do uczestnictwa 

w zbiórkach, naradach i uroczystościach, zatem do roli organu kontrolującego (często nawet 

i tego nie ma), rzadko sięga głębiej, nie bierze udziału w jakiejkolwiek pracy. W ogóle brak 

w tem wszystkim wyraźnego planu, określenia prac i obowiązków opiekuna drużyny. Jeżeli 

zaś dyrektor, czy opiekun chce wniknąć w program pracy i niejako uzgodnić go z pracami 

i poczynaniami  szkoły, wówczas spotyka się  nieraz z oporem ze strony różnych 

przełożonych harcerskich, którzy organizację tę uważają za tabu, twierdząc, że tylko oni mają 
                                                 

725 Tamże, s.115. 
726 AAN, AZHP, Regulamin Sądów Harcerskich, sygn. 933, s.10. 
727 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.62. 
728 R. Kupper, dz. cyt., s.113. 
729 AAN, AZHP, Poufne pismo Komendanta Chorągwi Męskiej do Naczelnika GKM z 29 listopada 1929r. 

[w:] Główna Kwatera Harcerzy. Komisja Dyscyplinarna. Akta spraw poszczególnych harcerzy  
od litery J-M 1925-1932, sygn. 1886, s.287. 
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w niej coś do powiedzenia. Nierzadko też zdarza się, że drużynowy poucza dyrektora 

lub opiekuna, co i w jaki sposób należy robić. Dzięki temu wytwarza się na terenie niektórych 

szkół taki stan, że harcerstwo staje się organizacją obojętną dla nauczycielstwa, które nią się 

nie interesuje, cierpianą w szkole, ale niczym nie zaznaczającą swojej żywotności, a bardzo 

często nawet przeszkadzającą w szkole w jej poczynaniach, jako przybudówka, 

lub nadbudówka”.730 Zdarzały się przypadki, że szkoły same zakładały drużyny harcerskiej 

i wyznaczały służbowo którąś ze swoich nauczycielek na drużynową. „Zdarza się, że szkoła 

traktuje harcerstwo jako jeszcze jeden przedmiot nauki lub nadmiernie ingeruje w życiu 

drużyny. Komenda Chorągwi broni się ostro w takich przypadkach. W teren jeżdżą 

wizytatorki, by takie sprawy wyjaśniać”.731 

Dalej S. Seweryn stwierdzał: „Praca opiekunów nie została dotychczas dokładnie 

określona. A należałoby to zrobić. Czynności ich wyobrażam sobie w następujący sposób: 

Są oni opiekuńczymi duchami drużyn, ich natchnieniem i czynnikiem twórczym, biorą udział 

nie tylko w zbiórkach, pogadankach   i  wycieczkach,  imprezach  i  uroczystościach, lecz 

także współpracują w układaniu programu pracy na cały rok [...] kierownictwa nie narzucają,  

lecz  myśli  podsuwają, nie odstraszają, lecz zachęcają, służą pomocą we wszystkich pracach 

harcerskich, są łącznikami pomiędzy drużynami a Dyrekcjami i Radami Pedagogicznymi. 

[...]  W takich też  warunkach  rola  dyrektora,  czy  kierownika  szkoły pozostałaby 

bez większych zmian, a mianowicie: na barkach ich spoczywałaby pomoc materialna 

dla drużyny (zbieranie   środków na obozy letnie, kupno sprzętu, wystaranie się o świetlicę 

i jej urządzenie), organizacyjna (pomoc w organizowaniu obozów i kursów, ułożenie 

stosunku harcerstwa do innych organizacji młodzieży w szkole) i moralna (zyskiwanie 

członków Koła Przyjaciół, organizowanie dla nich odczytów o harcerstwie 

w celu rozpowszechnienia idei harcerskiej, kontakt z Kołem Przyjaciół przy hufcu  

miejscowym i kontakt ze społeczeństwem)”.732 

Nowa instrukcja, w nieprzyjętym ostatecznie projekcie proponowanym 

przez T. Strumiłłę, miała uściślić obowiązki opiekunów drużyn. Jak podaje R. Kupper – 

„przede wszystkim miano podkreślać dobrowolność przyjmowania tej funkcji. Zalecano 

oddziaływanie metodami pedagogicznymi, bez narzucania swej woli krępowania inicjatywy 

młodzieży harcerskiej. Zadaniem opiekuna miało być czuwanie nad pogłębianiem wartości 

wychowawczych pracy harcerskiej, zwracanie uwagi na celowe stosowanie środków systemu 

                                                 
730 S. Seweryn, dz. cyt., s.226-227. 
731 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.38. 
732 S. Seweryn, dz. cyt., s.238-239. 
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harcerskiego, na opracowywanie programu pracy i na jakość ich wykonania. Obowiązkiem 

opiekuna miało być kontrolowanie gospodarki finansowej drużyny i branie udziału w pracach 

Koła Przyjaciół Drużyny.”733 Ta dobrowolność była bardzo istotna, gdyż niekiedy pracę 

nauczycielek w harcerstwie oceniano bardzo negatywnie — w sprawozdaniu z odprawy 

drużynowych w Białymstoku w 1930r. pisano: „drużynowe – nauczycielki – są to przeważnie 

drużynowe z obowiązku na skutek rozporządzenia Ministerstwa. Panie te wyczekują 

momentu, ażeby się wydostać z tej pracy. Jest to bardzo niemiła sytuacja, tymczasem jednak 

nie do zmiany”.734 

Mimo tych zastrzeżeń nie rezygnowano całkowicie z drużynowych-nauczycielek. 

W 1938r. w sprawozdaniu ZO Poleskiego czytamy, że „uruchomiono przez władze szkolne 

kilkaset nowych etatów nauczycielskich w szkołach powszechnych na Polesiu”.735 

Jeśli nakłanianie nauczycielek do funkcji drużynowej było zwykle rozwiązaniem chybionym, 

to obsadzenie wolnych etatów nauczycielskich instruktorkami i harcerkami, które były same 

chętne do objęcia tej funkcji, mogło być dla wszystkich korzystne – szkoła 

wraz z niezbędnym nauczycielem zyskiwała chętną do pracy społecznej na terenie szkoły 

osobę, przyszła drużynowa otrzymywała poszukiwaną pracę i możliwość pracy harcerskiej 

z młodzieżą, a ZHP rozszerzało teren swojego działania na niezagospodarowane dotąd tereny. 

W 1938r. Wydział Kształcenia Starszyzny Organizacji Harcerek opracował projekt 

programu próby opiekunki drużyny. Program ten stał się podstawą pracy harcerskich kursów 

nauczycielskich. Omówiono również zakres i charakter działania okręgowych instruktorek 

Harcerstwa przy Kuratoriach Szkolnych.736 

Zacieśnianie współpracy pomiędzy opiekunami drużyn a władzami harcerskimi 

doprowadziło do powołania w 1938r. przy Komendzie Chorągwi Gdańskiej – Rady 

Opiekunów. „Na zebraniach Rady omawiano sprawy wychowawcze, koordynowano 

zamierzenia drużyn, uzgadniano plany harcerstwa z przedstawicielami społeczeństwa”.737 

Słusznie stwierdza R. Kupper, podsumowując sytuację harcerstwa w systemie 

szkolnictwa, że „położenie harcerstwa w poszczególnych szkołach nie zawsze było zależne 

od polityki władz oświatowych, ale zależało przede wszystkim od sytuacji, jaka istniała 

                                                 
733 Tadeusz Strumiłło, Harcerstwo w szkole [w:] „Higiena Szkolna”, str. 935-936  

[podaję za:] R. Kupper, dz. cyt., s.40-41. 
734 R. Kupper, dz. cyt., s.114. 
735 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.323. 
736 Tamże, s.215. 
737 R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.60. 
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w poszczególnych szkołach – również (a może przede wszystkim) od nastawienia 

i życzliwości poszczególnych dyrektorów i opiekunów drużyn”.738 

10. ZHP a inne organizacje i instytucje 

W maju 1922r. powstał w Warszawie „Związek Towarzystw Kolonii Letnich 

i Instytucji Kolonie Urządzających”. ZHP był jednym z jego założycieli.739 W 1923r. NZHP 

wzywało do udziału w działaniach Polskiej Ligi Przeciwalkoholowej.740 III Zjazd Walny 

przyłączył się do protestu organizacji i instytucji przeciwko zniesieniu lub ograniczeniu 

Ustawy Przeciwalkoholowej i wezwał członków ZHP do poparcia starań Ligi 

Przeciwalkoholowej.741 W 1925r. promowano w „Wiadomościach Urzędowych” 

wydawnictwa Ligi Pracy.742 

W latach 1925-1926 Naczelnictwo utrzymywało liczne kontakty z wieloma instytucjami 

społecznymi; 

 Ligą Przeciwalkoholową, 

 Komitetem Stowarzyszeń Przysposobienia Wojskowego, 

 Ligą Obrony Moralnej, 

 Ligą Pracy, 

 Komitetem Budowy Pomnika Juliusza Słowackiego, 

 Komitetem Uczczenia Rocznicy Hołdu Pruskiego, 

 Wydawnictwem Rocznika Pedagogicznego, 

 Harcerskim Komitetem Popierania Przemysłu i Handlu Polskiego, 

 Czerwonym Krzyżem, 

 Związkiem Obrony Kresów Zachodnich, 

 Stowarzyszeniem Samopomocy Społecznej, 

 Polskim Towarzystwem Emigracyjnym,  

 Ligą Rzeczą i Morską,  

 Związkiem Lekkoatletycznym, 

 Towarzystwem Cyklistów, 

 Polską Ajencją Telegraficzną,743 

                                                 
738 R. Kupper, dz. cyt., s.48. 
739 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.5. 
740 Tamże, s.2. 
741 AAN, AZHP, Wnioski nagłe na III Walnym Zjeździe ZHP w 1923r., sygn. 310, s.29. 
742 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1925, nr 3, s.7. 
743 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.4. 
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 Dyrekcją Polskiego Radia,  

 Towarzystwem Radiotechnicznym, 

 Komitetem Społecznym Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju, 

 Polskim Towarzystwem Krajoznawczym, 

 Automobilklubem Polskim, 

 Związkiem Straży Pożarnych, 

 Ligą Obrony Powietrznej Państwa744 

Od 1927r. w Warszawskiej Chorągwi Harcerek działał Wydział Pracy Społecznej, 

który współpracował z różnymi instytucjami i organizacjami opiekuńczymi w tym, 

z Towarzystwem Osiedle, zajmującym się opieką nad bezdomnymi.745 

W 1930r. w „Harcmistrzu” można było znaleźć ogłoszenia o Wyższych Kursach Pracy 

Społecznej, które były organizowane w Warszawie z inicjatywy Zjednoczenia Polskich 

Towarzystw Oświatowych, Polskiej Macierzy Szkolnej i Towarzystw Popierania Pracy 

Społecznej. Delegatem komitetu do spraw naukowych był prof. Władysław Grabski. 

„Kursy mają na celu przygotowanie działaczy społecznych o wyższym poziomie wiedzy 

i przygotowania fachowego do pracy w instytucjach społecznych i samorządowych różnego 

typu. Nauka jest dwuletnia; można się także zapisywać na poszczególne cykle wykładów, 

bez prawa do zaświadczeń”.746 

Bardzo bliski kontakt utrzymywany był z Polskim Związkiem Kajakowym (PZK), 

którego członkami, od 1932r., były wszystkie drużyny żeglarskie ZHP.747 Drużyny te zostały 

zapisane centralnie na podstawie uchwały NZHP. Członkostwo w PZK dawało harcerskim 

jednostkom żeglarskim pełne prawa sportowe, na równi z innymi klubami zrzeszonymi w 

PZK.748 

Na I Sejmiku Żeglarskim, który odbył się w Warszawa 21 lutego 1932r., na prezesa 

Polskiego Związku Żeglarskiego (PZŻ) jednogłośnie wybrano gen. Mariusza Zaruskiego. 

Jak stwierdzano w sprawozdaniach: „PZŻ w harcerskich drużynach żeglarskich chce widzieć 

wielką szkołę młodzieży, któraby w przyszłości, po dojściu na samodzielne placówki 

społeczne i zawodowe, [prowadziła] Kluby żeglarskie”.749 

                                                 
744 AAN, AZHP, Regulamin Sądów Harcerskich, sygn. 933, s.4. 
745 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.203. 
746 „Harcmistrz”, luty 1930, nr 2, s.19. 
747 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.21. 
748 „Harcmistrz”, czerwiec 1932, nr 6, s.65. 
749 „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.46. 
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XII Walny Zjazd ZHP zachęcał w 1932r. we wnioskach zjazdowych starszyznę 

i młodzież do współpracy z delegatami Państwowej Rady Ochrony Przyrody i z Ligą Ochrony 

Przyrody.750 

Komisarz Międzynarodowy ZHP brał udział w pracach Komisji Współpracy 

Międzynarodowej Polskich Stowarzyszeń Społecznych w charakterze członka Zarządu 

tej instytucji, do której należało 70 różnych stowarzyszeń polskich.751 

W 1933r. – jak zauważa M. Lis – harcerstwem interesowały się także niemal wszystkie 

polskie organizacje działające na Śląsku Opolskim: Związek Spółdzielni Polskich, Polsko-

Katolickie Towarzystwo Szkolne, Zjednoczenie Zawodowe Polskie, Związek Polskich 

Towarzystw Gimnastyczno-Sportowych.752 

W 1935r. w sprawach strzeleckich ZHP utrzymywał stały kontakt ze Związkiem 

Strzeleckim jako mandatariuszem strzelectwa w Polsce oraz Polskim Związkiem Strzelectwa 

Sportowego i Polskim Związkiem Łuczników. W skład Zarządu Głównego Polskiego 

Związku Łuczników wchodziła przedstawicielka ZHP.753 

W 1936r. nawiązano kontakt z Polskim Związkiem Pływackim oraz przeprowadzono 

rejestrację absolwentów wyższych studiów wychowania fizycznego.754 

W myśl zawartej, w 1936r., umowy między ZHP i Polskim Towarzystwem Tatrzańskim 

(PTT) harcerkom i harcerzom przysługiwały „daleko idące ulgi we wszystkich schroniskach 

górskich, będących własnością PTT”. Warunkiem korzystania z ulgowych cen za nocleg było 

nabycie „nalepki harcerskiej Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, którą należy wkleić 

w książeczkę służbową lub legitymację ZHP. Cena nalepki na dany rok kalendarzowy wynosi 

70 groszy. Nalepkę taką otrzymać można we wszystkich Oddziałach i Kołach PTT”. 

Grupowe wycieczki harcerek i harcerzy (od 5 osób) korzystały z jeszcze większej ulgi 

w schroniskach – nocleg kosztował, w zależności od schroniska – od 25 groszy 

do 50 groszy.755 

ZHP współpracował także z różnymi firmami prywatnymi i państwowymi. W 1936r. 

Wydział Obozów i Turystyki GKH-y podawał do wiadomości informację, że Związek 

Spółdzielni Mleczarskich i Jajczarskich w Warszawie wyrabiał sery topione, które pakowane 

były w metalowe pudełka i ze względu na jakość oraz opakowanie, sery te były polecane 

                                                 
750 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.223. 
751 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.21. 
752 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.140-141. 
753 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.162. 
754 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.160. 
755 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1936, nr 6, s.104. 
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na obozy harcerskie – zwłaszcza wędrowne, gdzie mogły „znaleźć zastosowanie 

w szczególności w tak zwanej »żelaznej porcji«”.756 W tym samym roku Wydział Obozów 

i Turystyki GKH-y zalecał jeszcze do użytku na obozach latarkę elektryczną firmy „Granat” 

do nabycia w CKDH.757 Rozprzedawano także siłami harcerskimi specjalne serie czekolady 

harcerskiej produkowanej przez firmę „Goplana”, która przekazywała ZHP ustalony 

wcześniej procent ze swojego zysku.758 Największa firma z aparatami fotograficznymi „Foto 

Greger” zorganizowała w 1930r. konkurs fotograficzny z nagrodami, a wydawnictwo 

„Gebethner i Wolf” zaopatrywało w potrzebne książki kursy drużynowych.759 Firma Bogdana 

Leitgebera po znacznie obniżonych cenach zaopatrywała obozy drużynowe w tzw. „suchy 

prowiant”. 

W grudniu 1936r. podpisano porozumienie pomiędzy ZHP a Polskim Związkiem 

Narciarskim (PZN) — „Harcerskie Kluby Narciarskie, współpracujące z Polskim Związkiem 

Narciarskim, rejestrują się w Zarządzie Głównym PZN i będą podlegać technicznie 

i wyszkoleniowo odnośnym Zarządom Okręgów PZN. [...] Harcerscy instruktorzy narciarscy 

mogą być egzaminowani i zatwierdzani tylko przez Komisję Sportową PZN”.760 Nawiązano 

również kontakt z Polskim Związkiem Łyżwiarskim.761 

ZHP współpracowało także z Towarzystwem Przyjaciół Huculszczyzny, od którego 

otrzymało w 1936r. etat instruktorski oraz 4 etaty pomocnicze. Zorganizowano także stałą 

pomoc materialną dla harcerzy na Huculszczyźnie.762 ZHP współdziałało na tych terenach 

również ze Związkiem Ziem Górskich.763 

W 1937r. Oddział Stanisławowski PTT przekazał bezpłatnie, do dyspozycji harcerstwa, 

lokale z kuchnią do użytkowania w swych trzech schroniskach: na Przełęczy Tatarskiej, 

pod Chomiakiem i na Zaroślaku pod Howerlą.764 

W tym samym roku opracowano również, w porozumieniu z PKO, przepisy 

o otwieraniu i dysponowaniu rachunkami czekowymi i oszczędnościowymi w PKO.765 

W 1937r. ok. 500 harcerzy mających odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie zostało 

skierowanych do szkół szybowcowych, gdzie odbywali naukę pilotażu (m.in. Państwowa 

                                                 
756 Tamże. 
757 „Wiadomości Urzędowe”, sierpień 1936, nr 8, s.125. 
758 D. Piotrowska-Szulczewska, dz. cyt., s.134. 
759 Tamże, s.39. 
760 List Okólny GKH-y L.71 z 5 grudnia 1936r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1937, nr 1, s.8. 
761 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.160. 
762 Tamże, s.158. 
763 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.104. 
764 „Wiadomości Urzędowe”, listopad 1937, nr 10, s.155. 
765 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.31. 
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Szkoła Szybowcowa w Ustianowej, w której zorganizowano kurs Harcerskiej Eskadry 

Lotniczej z Krakowa). W październiku, razem z Aeroklubem Krakowskim, oblatywano tereny 

szybowcowe na Gubałówce pod Zakopanem.766 

W 1938r. w kursie starszoharcerskim na Głodówce wzięli udział także delegaci 

Związku Strzeleckiego, Organizacji Młodzieży Pracującej i Centralnego Związku Młodej 

Wsi, którzy razem z harcerzami przedyskutowali ideologię, programy i strukturę 

organizacyjną reprezentowanych przez siebie organizacji.767 

Prace Referatu Lotniczego GKH-y wspierane były w 1938r. także finansowo, 

przez Zarząd Główny Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej.768 

W 1938r. ponad 8 prywatnych radiostacji harcerskich było zrzeszonych w klubach 

Polskiego Związku Krótkofalowców, zaś dalsze 8 było w trakcie legalizacji.769 Owocna 

była także współpraca z Ministerstwem Poczt i Telegrafów, które pomogło w stworzeniu 

„Komisji ZHP na Świadectwo Uzdolnienia”. Świadectwo takie uprawniało do ubiegania się 

o prawo posiadania, względnie obsługiwania, krótkofalowych radiostacji nadawczo-

odbiorczych.770 

Harcerstwo współpracowało blisko z kołami szkolnymi młodzieży Ligi Morskiej, które 

miał zadanie propagowanie wiedzy o roli morza i Pomorza dla Polski. W 1938r. na 3,4 tys. 

kół szkolnych ponad 2 tys. kół prowadzili harcerze. Łącznie wszystkie koła grupowały ponad 

200 tys. osób. Praktyczne szkolenie żeglarskie członkowie kół odbywali w harcerskich 

ośrodkach żeglarskich.771 

Wydział Obozów i Turystyki zorganizował cykl odczytów dotyczących turystyki 

górskiej i taternictwa w ZHP oraz kontynuował współpracę z Polskim Towarzystwem 

Tatrzańskim i Klubem Wysokogórskim.772 Z kolei Referat Obozów i Kolonii w Organizacji 

Harcerek współpracował z Towarzystwem Rozwoju Ziem Wschodnich w zakresie akcji 

społecznej obozów na pograniczu.773 

Na początku 1938r. Polski Związek Towarzystw Kolarskich zaproponował ZHP 

współpracę międzyorganizacyjną, którą rozpoczęło zawarcie porozumienia na korzystnych 

dla harcerzy warunkach; wszystkie harcerskie jednostki kolarskie, które rejestrowały się 

                                                 
766 Tamże, s.186-188. 
767 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.315. 
768 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.139-140. 
769 Tamże, s.138. 
770 Tamże, s.137. 
771 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.204. 
772 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.128. 
773 Tamże, s.226. 
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w Polskim Związku Towarzystw Kolarskich nie wpłacały wpisowego i opłacały jedynie 

20% rocznej składki minimalnej.774 

Współpraca z różnymi instytucjami i organizacjami rozwijała się równolegle 

na poziomie regionalnym. Świadczą o tym sprawozdania poszczególnych zarządów okręgów. 

I tak: na terenie ZO Warszawskiego podjęto współpracę z II Miejskim Ośrodkiem Zdrowia 

i Opieki Społecznej, polegającą na pomocy harcerzy w działalności Ośrodka (kursy, poradnia, 

opieka nad młodzieżą itp.).775 Na terenie ZO Krakowskiego przystąpiono do Wojewódzkiego 

Zrzeszenia Organizacji i Instytucji Pomocy Dzieciom i Młodzieży.776 

Komenda Chorągwi Kieleckiej Harcerek współorganizowała akcję kolonii społecznych 

wraz z Komitetami Pomocy Dzieciom na terenie województwa kieleckiego, obsadzając 

funkcje wychowawcze harcerkami, które miały ukończone kursy kierowniczek kolonii.777  

Na Wołyniu harcerski działały w Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet, Komitetach Pomocy 

Bezrobotnym, świetlicach żołnierskich Towarzystwa „Białego Krzyża”, PCK, Polskiej 

Macierzy Szkolnej. Harcerze brali udział także w pracach Ligi Obrony Kraju, Obronie 

Przeciwlotniczej i Gazowej i in.778 

W maju 1938r. zorganizowano na Buczu zjazd dyrektorów, lekarzy i kierowników 

wychowania i nauczania w Zakładach Leczniczo-Wychowawczych. Celem zjazdu 

była wymiana doświadczeń oraz próba ustalenia wytycznych prac wychowawczych 

w zakładach leczniczych. W zjeździe wzięło udział 25 uczestników. Powołano komisję 

międzysanatoryjną, której powierzono opracowanie form współpracy w zakresie metod 

i programów. W pracy komisji brały udział kierowniczki harcerskich zakładów 

wychowawczo-leczniczych.779 

W 1939r. ZHP uregulował swoje relacje ze Związkiem Autorów, Kompozytorów 

i Wydawców (ZAIKS). W marcu tego roku, na skutek prośby skierowanej z ZAIKS-u, 

Naczelnictwo ZHP wydało zarządzenie, w którym stwierdzało, że zgodnie z Ustawą o prawie 

autorskim z 1926r. ZHP powinno opłacać do ZAIKS-u tantiemy licencyjne w przypadku 

wykorzystywania przy publicznych imprezach dochodowych utworów chronionych prawem 

autorskim. Taka opłata winna być opłacona, po zgłoszeniu się do organizatorów takiej 

                                                 
774 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1938, nr 2, s.24-25. 
775 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.327. 
776 Tamże, s.318. 
777 Tamże, s.249. 
778 W. Wachnowska-Skorupska, dz. cyt., s.21-22. 
779 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.278. 
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imprezy przedstawicieli ZAIKS-u. Wszystkich obowiązywała ta sama tabela stawek, jednak 

harcerze byli zobowiązani do opłacenia jedynie 10% końcowej stawki licencyjnej.780 

W 1923r. — jak informuje H. Dydyńska-Paszkowska — „powstała w Polsce specjalna 

organizacja przysposobienia kobiet do obrony kraju, szkoląca dziewczęta powyżej 

16 lat w szkolnych i pozaszkolnych hufcach PW. Ułożenie stosunków między Harcerstwem 

a Organizacją Przysposobienia Wojskowego Kobiet nie było łatwe”.781 „Pierwsze wytyczne 

współpracy Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet do Obrony Kraju 

z harcerstwem żeńskim zatwierdzone zostały w 1931r. przez Państwowy Urząd Wychowania 

Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego”.782 Organizacja Przysposobienia Wojskowego 

Kobiet (OPWK), jak twierdzi J. Kamińska — chcąc zgromadzić jak najwięcej starszych 

dziewcząt wywierała nacisk na szkoły. „Należało przełamywać trudną sytuację przede 

wszystkim przez organizowanie kursów przysposobienia wojskowego we własnym zakresie i 

przygotowanie własnych instruktorek”. „Zapoczątkowano tę kontrakcję” — pisze 

J. Kamińska — „kursem w Zwardoniu w 1929r.”.783 

Ustawa o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia 9 kwietnia 1938r. nakładała 

na kobiety obowiązek pełnienia, w razie mobilizacji, pomocniczej służby wojskowej.784 

W 1938r. pracowano więc nad nowymi wytycznymi współdziałania Organizacji Harcerek 

z OPWK, jako Stowarzyszeniem Wyższej Użyteczności, w zakresie przysposobienia kobiet 

do służby w obronie kraju oraz pomocniczej służby wojskowej.785 Ostateczne uregulowanie 

tych spraw przyniosła Uchwała Rady Ministrów z 11 lutego 1939r.786 Organizacja Harcerek 

była reprezentowana przez swoje delegatki w Społecznym Komitecie Przysposobienia 

Kobiet.787 Od lutego 1939r. Organizacja Przysposobienia Kobiet do Obrony Kraju zmieniła 

nazwę na Przysposobienie Wojskowe Kobiet788 Od marca Organizacja harcerek była jedną 

z 16-tu organizacji podlegających Społecznemu Pogotowiu Przysposobienia Wojskowego 

Kobiet, które otrzymało od władz państwowych przywilej wyłączności w zakresie 

przysposobienia kobiet do obrony kraju.789 

                                                 
780 „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1939, nr 3, s.51. 
781 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.131-132. 
782 Tamże, s.132. 
783 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.79-80. 
784 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.159. 
785 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.226. 
786 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.132. 
787 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.226. 
788 M. Lis, Harcerstwo polskie na Śląsku..., dz. cyt., s.159. 
789 D. Bethge, M. Stankiewicz, U progu wojny 1939r. Szkice z dziejów harcerstwa chorzowskiego,  

[brak miejsca i roku wydania], s.13. 
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W kwietniu 1939r. Organizacja Harcerek i OPWK obustronnie ustaliły zasady służby 

wojskowej, pomocniczej oraz zastępczej kobiet.790 Wytyczne współdziałania regulowały: 

relacje pomiędzy szczeblami struktur organizacyjnych, zasady noszenia odznak, zasady 

prowadzenia ewidencji i współpracy w terenie w warunkach pogotowia.791 W strukturach 

Organizacji Przysposobienia Wojskowego Kobiet działy również instruktorki harcerskie – 

E. Grodecka była kierowniczką Działu Wydawnictw OPWK.792 

Można więc stwierdzić, że ZHP potrafiło ułożyć sobie poprawne, jeśli nie bardzo dobre, 

stosunki z licznymi organizacjami, oparte na bliskiej współpracy i wzajemnych, często 

znacznych dla ZHP korzyściach. Inicjatywa tej współpracy wychodziła nie tylko od ZHP, 

ale często też od drugiej strony, co pokazuje, że Związek Harcerstwa Polskiego potrafił 

być atrakcyjnym i liczącym się partnerem w realizacji wspólnych celów. 

 

                                                 
790 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.112. 
791 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4, s.80. 
792 A. J. Grodecka, Posłowie..., dz. cyt., s.209. 



 Członkowie i rozwój liczebny organizacji 

1. Warunki członkostwa  

oraz prawa i obowiązki członków ZHP 

Wymagania, jakie stawiane były przed młodzieżą harcerską można podzielić 

na dwa rodzaje: warunki wstępne – które trzeba było spełnić, aby wejść do organizacji 

i wymagania członkowskie – których wypełnianie pozwalało utrzymać się w ZHP. Inny 

podział uwzględnia warunki ilościowe – formalnie sprecyzowane w statucie i dokumentach 

wewnętrznych organizacji, podlegające najczęściej łatwej, obiektywnej ocenie oraz 

jakościowe – określane formalnie raczej ogólnie lub zwyczajowo tradycją środowiska, a także 

powszechnymi standardami organizacji – wymagające indywidualnego rozpatrzenia 

i subiektywnej oceny osoby sprawdzającej. 

 
Tabela 57. Warunki stawiane przed młodzieżą harcerską 

 
 warunki wstępne wymagania członkostwa 
ilościowe  odpowiedni wiek;  

 zgoda rodziców;1 
 „dobre postępy w nauce”;2 
 poręczenie dwóch 

harcerzy;3 
 zezwolenie lekarza;4 
 zezwolenie władz 

szkolnych;5 

 opłacenie składek członkowskich; 6 
 stosowanie się do regulaminów 

wewnętrznych;7 

jakościowe  „wartość moralna 
ochotników”;8 

 „odpowiednia kondycja 
zdrowotna”;9 

 „postępowanie honorowe”;10 
 „przestrzeganie Prawa Harcerskiego”; 11 
 „dbanie o godność drużyny, ZHP 

oraz munduru harcerskiego”; 12 
                                                 

1 Polskie skautki..., dz. cyt., s.9 [podaję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.17. 
2 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.50. 
3 Tamże. 
4 Tamże. 
5 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.20.  
6 Tamże. 
7 Tamże. 
8 W marcu 1912r. zjazd drużynowych i plutonowych skautingu polskiego we Lwowie przyjął uchwałę, 

w której stwierdzał, że należy „uznać wartość moralną ochotników za kryterium decydujące o ich przyjęciu 
do szeregów skautów polskich”. Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.33-34. 

9 Polskie skautki..., dz. cyt., s.9 [podaję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.17. 
10 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.20. 
11 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
12 Tamże. 
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 „branie udziału w pracach zastępu 
i drużyny”; 13 

 „udział w czynnej pracy harcerskiej”;14 
 „zachowanie prawa harcerskiego”15  

lub „przestrzeganie Prawa 
Harcerskiego”;16 

 

Pierwszy statut ZHP wprowadził w 1920r. 5 kategorii członkowskich. Stowarzyszenie 

miało więc członków: czynnych, współdziałających, starszych harcerzy, członków 

honorowych i młodzież harcerską.17 Statut z 1923r. nie wymieniał już kategorii członków 

honorowych.18 Statut z 1930r. ponownie przywrócił wszystkie kategorie członkowskie, 

dodając obok członków współdziałających – „członków popierających”.19 W 1934r. 

wprowadzono dwie kategorie członków czynnych: harcmistrzów (harcmistrzynie) 

oraz działaczy (działaczki).20 

1.1. Członkowie czynni 

Od 1920r. członkiem czynnym ZHP mogła zostać osoba pełnoletnia, narodowości 

polskiej, „odpowiadająca wyszczególnionym w regulaminie warunkom, zgodnym z zasadami 

niniejszego Statutu i przyjęta przez Wydział Wykonawczy (Naczelnictwo ZHP).”21 

Obowiązki członka czynnego wg Statutu z 1920r. i późniejszych były następujące: 

 udział w czynnej pracy harcerskiej, 

 zachowanie prawa harcerskiego, 

 opłacanie rocznej składki (w wysokości 12 marek w ratach kwartalnych – 1920r., 

6 zł – w 1923 i 1930r.).22 

Członkostwa w ZHP można było zostać pozbawionym, od 1920r., decyzją Wydziału 

Wykonawczego (później Zarządu Głównego) – względnie upoważnionych przezeń Zarządów 

Oddziałów, na skutek:  

                                                                                                                                                       
13 Tamże. 
14 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.18-19  

oraz AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.24. 
15 Tamże. 
16 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.202. 
17 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.18. 
18 Tamże, s.29. 
19 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.202. 
20 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.315. 
21 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.18. 
22 Tamże, s.18-19 oraz AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 355, s.24. 
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 popełnienia czynu niehonorowego (przysługiwało odwołanie do Sądu 

Harcerskiego),  

 nie stosowania się do ustaw i regulaminów,  

 zalegania ze składką członkowską więcej niż rok.23 

W swoim rozkazie z czerwca 1924r., Naczelnictwo ZHP pozostawiło sobie możliwość 

przyznawania prawa członków czynnych osobom przestrzegającym prawo 

harcerskie„na zasadzie oceny ich pracy bez mianowania ich instruktorami (instruktorkami)”.24 

Członkowie czynni mieli, przez większość okresu międzywojennego, czynne i bierne 

prawo wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia.25 Dopiero Statut z 1932r. zastrzegał, 

że w przypadku przekroczenia liczby 300 członków czynnych, następuje wybór delegatów 

w ilości jednego na trzech, a gdy liczba członków czynnych przekroczy 500, przypada jeden 

delegat na pięciu członków czynnych.26 

W Statucie z 1930r. nastąpiła drobna korekta obowiązków członkowskich. Na pierwsze 

miejsce wysunięty został punkt, który mówił, że obowiązkiem członka czynnego jest 

„przestrzeganie Prawa Harcerskiego”. Kolejne punkty pozostały bez zmian.27  

Statut z 1934r. rozbił kategorię członków czynnych na dwie kategorie: harcmistrzów 

i działaczy.28 Harcmistrzem (harcmistrzynią) mógł zostać pełnoletni harcerz (harcerka), 

posiadający przygotowanie do pracy wychowawczej w związku i odpowiadający warunkom 

określonym w regulaminie wewnętrznym.29 Statutowe obowiązki harcmistrzów od 1934r. 

były następujące: 

 „przestrzeganie Prawa Harcerskiego, 

 czynny udział w pracy harcerskiej, przede wszystkim na stanowiskach 

wychowawczych, 

 krzewienie ideologii i popieranie celów Związku, 

 opłacanie składki ustalonej przez Naczelną Radę”.30 

Harcmistrzowie mieli bierne i czynne prawo wyborcze do wszystkich władz Związku, 

mogli też sprawować wszystkie funkcje. Harcmistrzów mianował, a także zwalniał, Naczelnik 

Głównej Kwatery. Stopniem poprzedzającym stopień harcmistrza był „podharcmistrz”. 
                                                 

23 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.20. 
24 Rozkaz NZHP l.17 z 1 czerwca 1924r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1924, nr 6. 
25 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.19, 
26 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.232. 
27 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.202. 
28 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.315. 
29 Tamże. 
30 Tamże. 
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Prawa, obowiązki i sposób mianowania harcmistrzów i podharcmistrzów określał regulamin 

wewnętrzny.31 

Grupę harcmistrzów i harcmistrzyń uzupełniała dodatkowa kategoria członków 

czynnych tj. „działaczy”. Działaczem mógł zostać pełnoletni harcerz (harcerka) lub członek 

współdziałający, „posiadający przygotowanie do prowadzenia pracy w Związku, w zasadzie 

na stanowisku innym niż wychowawcze i odpowiadający warunkom określonym 

regulaminem wewnętrznym”.32 

Działaczy zwolniono z obowiązku przestrzegania Prawa Harcerskiego i pełnienia 

funkcji wychowawczych. Mimo to, działacz miał bierne prawo wyborcze do wszystkich 

władz Związku, a czynne do władz okręgu. Mógł też pełnić wszystkie funkcje związkowe 

z wyjątkiem komendanta chorągwi, Szefa Głównej Kwatery oraz Naczelnika 

Harcerzy / Naczelniczki Harcerek.33 

Takie sformułowanie obowiązków działaczy było dość niespójne, gdyż z jednej strony, 

działacze zwolnieni byli z obowiązku abstynencji – z drugiej, mieli obowiązek krzewić 

ideologię harcerską i popierać cele ZHP, a pamiętać trzeba, że ówczesny Statut za podstawę 

ideologii harcerskiej uznawał Prawo Harcerskie wraz z jego wymogiem abstynencji, a za cel 

przyjmował wprowadzenie zasad harcerskich do życia publicznego.34 

Formalna kategoria członków – „działaczy harcerskich” funkcjonowała równolegle 

z nieformalnym tytułowaniem w ten sposób osób zasłużonych, poświęcających swój czas 

dla ZHP.35 

1.1. Członkowie współdziałający, popierający i honorowi 

Członkiem współdziałającym, według Statutu z 1920r., mogła zostać pełnoletnia osoba 

fizyczna narodowości polskiej, która opłacała składkę, nie mniejszą niż 12 marek rocznie 

lub osoba prawna, opłacająca składkę nie mniejszą niż 100 marek rocznie.36 Członków 

współdziałających przyjmował Zarząd lub upoważnione przez niego organy. Członkowie 

współdziałający tworzyli Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz mieli bierne prawo wyborcze 

do wszystkich władz ZHP, a do sprawowania czynnego prawa wybierali jednego delegata 

                                                 
31 Tamże. 
32 Tamże 
33 Tamże, s.316. 
34 Tamże, s.313. 
35 Działacze harcerscy [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część II, dz. cyt., s.139. 
36 Lub nie mniejszą niż składa członków czynnych w przypadku osób fizycznych oraz 20 zł w przypadku osób 

prawnych wg Statutu z lipca 1923r. Por. AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1923r., sygn. 
355, s.24. 
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na 50 członków KPH, chyba że osobą wspierającą była osoba prawna, wtedy sama mogła 

delegować jedną osobę bez względu na ilość członków.37 

W 1921r. ZHP miał 11 członków współdziałających, będących osobami prawnymi. 

Były to głównie banki i towarzystwa akcyjne.38 Statut z 1930r. wprowadzić miał dodatkową 

kategorię – „członkostwa popierającego”. Członkiem popierającym mogłaby zostać każda 

osoba prawna lub fizyczna, która „zobowiąże się do stałego opłacania zadeklarowanej przez 

siebie składki”. Członkowie popierający nie mieli jednak praw wyborczych; ani czynnych 

ani biernych.39 Kategorię członkostwa popierającego wprowadzono jednak dopiero Statutem 

z 1934r.40  

Zgodnie z nim, członkowie współdziałający mieli nadal obowiązek popierać cele 

Związku i płacić składki, ale bierne prawo wyborcze przysługiwało im już tylko do władz 

okręgu.41 

Członków honorowych, według Statutu z 1920r., mianowało Walne Zgromadzenie 

na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członkowie honorowi mieli czynne i bierne prawo 

wyborcze do wszystkich władz Stowarzyszenia.42 Statut z 1923r. nie wymieniał już kategorii 

członków honorowych.43 W praktyce nadawano jedynie grzecznościowe tytuły „Honorowego 

Członka ZHP”, „Honorowego Harcerza RP” itp. 

1.2. Młodzież harcerska i Harcerze Starsi 

Młodsi harcerze 

Tuż po powstaniu harcerstwa na ziemiach polskich zaczęto precyzować wymagania 

stawiane młodzieży wstępującej do polskiego skautingu. W grudniu 1911r. Wydział Związku 

Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich zatwierdził regulamin Naczelnej Komendy 

Skautowej, który określał granice wieku przyjmowania do drużyn: 12 do 18 lat.44  Ustawa 

skautowa  z 1912r. informowała w paragrafie trzecim, że „skautem może zostać każdy 

chłopiec od lat 12 do 20 po złożeniu przyrzeczenia [...]”.45 Broszura Polskie Skautki. Zarys 

organizacyjny z 1912r. stanowiła, że skautka musiała mieć skończone 13 lat, a zastępową 
                                                 

37 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.19-20. 
38 AAN, AZHP, II Sprawozdanie NRH (1 I 1921 – 1 IX 1921), sygn. 372, s.44. 
39 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.203. 
40 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.317. 
41 Tamże, s.316. 
42 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.19. 
43 Tamże, s.29. 
44 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.31-32. 
45 AAN, AZHP, Ustawa skautowa. 1912, sygn. 4, s.79-81  

[podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.77. 
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mogła zostać po skończeniu lat piętnastu.46 Według Ustawy grupy miejscowej Towarzystwa 

Związek Harcerstwa Polskiego z 11 maja 1916r. do drużyny wstąpić mógł „za pozwoleniem 

rodziców każdy Polak, o odpowiedniej wartości moralnej, nie mający ukończonego 18 roku 

życia. W szkole przyjęcie zależne jest ponadto od zezwolenia kierownika szkoły. Młodzież 

należąca do drużyn harcerskich nie stanowi członków Towarzystwa”.47 

Opracowane przez Czesława Pieniążkiewicza Tymczasowe wskazówki dla lwowskich 

drużyn skautowych, jako dodatek do rozkazu komendanta drużyn lwowskich z 3 czerwca 

1916r., mówiły, że „ochotników przyjmować wolno, jeżeli wykażą się: 

1) pozwoleniem rodziców, 

2) dobrymi postępami w nauce, 

3) poręczeniem dwóch harcerzy, 

4) zezwoleniem lekarza. 

5) jeżeli przyrzekną stosować się i spełniać obowiązki według regulaminu”.48 

Dodatkowo zalecano, żeby „nie przyjmować chłopców [wcześniej] z organizacji 

wydalonych. Harcerzy z innej drużyny można przyjąć dopiero po formalnym uwolnieniu i 

porozumieniu się z dotychczasowym drużynowym. W komendzie zgłaszać natychmiast nowo 

przyjętych, wykreślonych z podaniem powodów i tych, którzy dobrowolnie z drużyny 

wystąpili”.49 

Aż do 1920r. do drużyn harcerek i harcerzy należeć mogła młodzież w wieku 12-18 

lat.50 Wtedy dopiero wprowadzono statutem nową kategorię Starszych Harcerzy, do której 

należeć miała starsza młodzież harcerska. Wcześnie też zaczęły pojawiać się pomysły objęcia 

zasięgiem harcerstwa dzieci poniżej 12 lat. W 1917r. na zjeździe kierowników pracy 

harcerskiej w Warszawie ks. J. Mauersberger w swoim referacie mówił o „związku zuchów” 

czyli „młodych harcerzy, chłopców, którzy za młodzi są jeszcze do normalnej pracy 

w drużynie”.51  

Zgodnie ze Statutem z 1920r., młodzież harcerska nie miała praw wyborczych 

(czynnych ani biernych). Mogła za to korzystać ze wszelkich urządzeń ZHP. Młodzież 

                                                 
46 Polskie skautki..., dz. cyt., s.9 [podaję za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.17. 
47 AAN, AZHP, Ustawa grupy miejscowej Towarzystwa Związek Harcerstwa Polskiego z 11 maja 1916r., sygn. 

2, s.90-92 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.167. 
48 „Harcmistrz”, maj 1929, nr 5, s.50. 
49 Tamże. 
50 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.61. 
51 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.106. 
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szkolna, oprócz wymogu posiadania zezwolenia rodziców, musiała mieć także zezwolenie 

władz szkolnych. Tej kategorii członkowskiej nie można było łączyć z żadną inną.52 

W 1923r. za harcerskie drużyny – w ściślejszym znaczeniu tego słowa – uważało się 

te skupiające młodzież w wieku 12-16 lat.53 Statut z 1934r. sprecyzował pojęcie młodzieży 

harcerskiej jako młodzieży pozaszkolnej do 18 lat oraz młodzieży szkolnej. Młodzież ta była 

przyjmowania do ZHP „w charakterze uczestników”.54 Takiego wyszczególnienia wymagały 

przepisy państwowe — Prawo o stowarzyszeniach z 1932r. w artykule 2 stanowiło, 

że „Młodzież szkolna, z wyjątkiem młodzieży szkół wyższych, nie może należeć 

do stowarzyszeń. Młodzież nieszkolna w wieku od lat 14 do 18 może, za zgodą swych 

prawnych opiekunów, należeć do stowarzyszeń, nie biorąc jednak udziału w głosowaniu 

uchwał i nie korzystając z uprawnień wyborczych”.55 Określenie więc takiego charakteru 

członkostwa w ZHP młodzieży harcerskiej było więc niejako akceptowanym „obejściem” 

art. 2 Prawa o stowarzyszeniach. Sytuację zmieniło znacząco nadanie ZHP statusu 

„stowarzyszenia wyżej użyteczności”, a więc takiego, którego „rozwój jest szczególnie 

użyteczny dla interesu państwowego lub społecznego Rzeczypospolitej”.56 Zgodnie 

z art. 50 Prawa o stowarzyszeniach, taki status cofał ograniczenia zwykłych stowarzyszeń 

w przyjmowaniu na członków osób nieletnich, z tym jedynie zastrzeżeniem, że „młodzież 

szkolna uczestniczyć może w stowarzyszeniach wyższej użyteczności jedynie w oddziałach, 

zorganizowanych dla niej w obrębie szkół i znajdujących się pod dozorem władz 

szkolnych”.57 

W 1926r. J. Falkowska pisała o najmłodszych dzieciach przyjmowanych do ZHP 

następująco: „Wiek zucha jest uzależniony, w znacznym stopniu, od rozwoju dziewczynki. 

Normalnie przyjmuje się do gromady dzieci 8-letnie, czyli z drugiego oddziału szkoły 

powszechnej (bardziej rozgarnięte dzieci mogą być przyjęte już jako 7-letnie). Górna granica 

wieku jest określona przejściem do harcerstwa czyli normalnie 11 lat”.58 Statut z 1934r. 

oficjalnie wprowadził nazwę „zuchy” dla młodzieży harcerskiej do 11 lat.59 

                                                 
52 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.20.  
53 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
54 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.315. 
55 Prawo o stowarzyszeniach. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932r.,  

Dz.U. RP nr 94, poz. 808. 
56 Art. 46, Prawo o stowarzyszeniach. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932r., 

Dz.U. RP nr 94, poz. 808. 
57 Prawo o stowarzyszeniach. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932r.,  

Dz.U. RP nr 94, poz. 808. 
58 J. Falkowska, Zasady prowadzenia gromad zuchów [w:] „Harcmistrz”, styczeń-luty 1926, nr 1-2, s.21. 
59 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.317. 
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Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów, wprowadzony rozkazem Naczelnika 

Harcerzy we wrześniu 1938r., stwierdzał, że drużynowy miał prawo zwolnić członka 

drużyny, który nie złożył jeszcze Przyrzeczenia Harcerskiego. Osoba po przyrzeczeniu mogła 

być zwolniona z ZHP na wniosek drużynowego przez komendanta hufca. Przy czym 

przysługiwało wtedy odwołanie drogą służbową do komendanta chorągwi. Jeśli osoba, która 

zostawała usunięta z ZHP lub odchodziła na własną prośbę, była uczniem, to o jej odejściu 

informowano rodziców i szkołę.60 

Starsi harcerze 

Harcerze Starsi zostali określeni w Statucie z 1920r. jako „byli wychowankowie drużyn 

harcerskich lub inne osoby pełnoletnie, przyjęte przez Wydział Wykonawczy,  względnie 

upoważnione do tego organa, na podstawie osobnego regulaminu”.61 Wiek młodzieży starszej 

określało się wówczas na 16 do 20 lat.62 

 Kategoria Starszych Harcerzy nie była tożsama z pojęciem „starszej młodzieży 

harcerskiej”. W 1925r. J. Firt w artykule Młodsze i Starsze Harcerstwo pisał: 

„Przez określenie »włóczęgi« (ang. »rovers«) albo »starsza młodzież harcerska« rozumiemy 

tutaj dziewczęta i chłopców w wieku około 16-18 lat, a właściwie do końca szkoły średniej. 

Pod względem organizacyjnym do gromady starszej, młodzież należeć powinna na prawach 

zastępów do zwykłych drużyn, wewnątrz których wszakże, korzystałaby z pewnego 

samorządu i samodzielności. Jeśli zaś chodzi o stronę programową, »włóczęgi« stanowią 

stadium przejściowe pomiędzy normalnym zastępem a Starszym Harcerstwem. Do gromady 

winny móc wstępować również jednostki, które przedtem w drużynie nie pracowały. Przejście 

do Starszego Harcerstwa następować powinno dopiero z chwilą wejścia w życie 

akademickie”.63 

Harcerze Starsi tworzyli koła, które wybierały: od 1920r. – jednego delegata 

na 50 członków, a od 1932r. – jednego na 25 członków Zrzeszenia, nie mających praw 

członków czynnych.64 Wszyscy Harcerze Starsi mieli od 1920r. bierne prawo wyborcze 

do wszystkich władz ZHP.65 Takie zapisy statutowe dawały młodzieży starszoharcerskiej 

                                                 
60 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
61 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.19. 
62 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
63 J. Firt, Młodsze i Starsze Harcerstwo [w:] „Harcmistrz”, maj 1925, nr 5, s.61. 
64 Zrzeszenia liczące mniejszą ilość członów, lecz nie mniej niż10, wysyłają jednego delegata. 

Zob. AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.232. 
65 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego z 1920r., sygn. 355, s.19. 
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znaczne możliwości wpływu na organizację; tym bardziej, że teoretycznie 9 z 24 miejsc 

w NRH oraz wszystkie miejsca w NSH i Komisji Rewizyjnej mogły być obsadzone przez 

Harcerzy Starszych.66 Próbowano też ograniczyć czynne prawo wyborcze zrzeszeń 

starszoharcerskich — XII Walny Zjazd ZHP stwierdzał w swych wnioskach, że czynne prawo 

wyborcze należałoby zamiast delegatom zrzeszeń, dać  kierownikom tych zrzeszeń, 

ewentualnie ich zastępcom, na czas pełnienia tych obowiązków.67 Jednak, niezależnie 

od proponowanych zmian, możliwości korzystania przez Harcerzy Starszych z biernych 

i czynnych praw wyborczych w ZHP były w okresie międzywojennym bardzo duże. 

W latach dwudziestych członkowie kół Harcerzy Starszych dzielili się na członków 

zwyczajnych i nadzwyczajnych. Członkami nadzwyczajnymi mogły być osoby nie będące 

abstynentami, które dysponowały wszelkimi prawami członków kół, oprócz czynnego 

i biernego prawa wyborczego do władz Starszego Harcerstwa i całego Związku. Zapisy 

Ogólnego Regulaminu Wewnętrznego ZHP, wprowadzonego rozkazem Naczelnictwa ZHP 

w 1925r., pozwalały na tworzenie kół starszoharcerskich przez minimum 10 członków 

zwyczajnych. Wyjątki od tej zasady musiały być akceptowane przez wydział wykonawczy 

Starszego Harcerstwa. 68 

Na terenie oddziałów koła starszoharcerskie miały status samorządnych jednostek, 

mających w Zarządzie Oddziału swych przedstawicieli. Dla omówienia spraw 

starszoharcerskich, dotyczących podstaw pracy, metod i programów, władze były 

zobligowane do zwołania – przynajmniej raz na dwa lata – konferencji starszoharcerskiej. 

Zgodnie z Ogólnym Regulaminem Wewnętrznym ZHP w takich konferencjach mogli brać 

udział delegaci kół starszoharcerskich wybierani: jeden delegat na 10 członków zwyczajnych 

koła.69 

W 1926r. Zjazd Programowy Starszego Harcerstwa w Sromowcach Wyżnych polecił 

sprecyzować w regulaminach ZHP pojęcie „starszy harcerz” oraz uchwalił zniesienie 

kategorii członków nadzwyczajnych, nie zobowiązanych do przestrzegania nakazu 

abstynencji.70 Sprecyzowano tę kategorię w 1927r. w rozdziale IV Ogólnego regulaminu 

Wewnętrznego ZHP, w którym stwierdzano, że „starszymi harcerzami są pełnoletni 

członkowie zwyczajni zrzeszeń Starszych Harcerzy, którzy przestrzegają Prawa 

                                                 
66 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.233. 
67 Tamże. 
68 Ogólny Regulamin Wewnętrzny ZHP. Rozkaz NZHP L.11 z 21 marca 1925r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1925, nr 4, s.13. 
69 Tamże. 
70 „Harcmistrz”, październik 1926, nr 10, s.90. 
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Harcerskiego. Do zrzeszeń nie mogą być przyjmowani nie-harcerze. Obecni członkowie 

nadzwyczajni, nieprzestrzegający 10 pkt. PH, nie mają praw starszych harcerzy. Nie są i nie 

mogą nazywać się harcerzami”.71 

Statut z 1930r. ustalał, że „Starszymi Harcerkami i Starszymi Harcerzami zostają 

wychowankowie drużyn harcerskich lub inne osoby, przestrzegające zasad Prawa 

Harcerskiego, do zrzeszeń starszoharcerskich na zasadzie specjalnego regulaminu 

przez upoważnione do tego organa przyjęte. Starsze Harcerki i Starsi Harcerze należą 

do jednej z organizacji autonomicznych /męskiej lub żeńskiej/ tworząc zrzeszenia /koła, 

gromady i drużyny/. Szczegółowe obowiązki i uprawnienia starszych harcerek i starszych 

harcerzy, zarówno jak praca zrzeszeń, uregulowane są przez osobne regulaminy”.72 

W 1932r. na XII Zjeździe Walnym w projektach uchwał stwierdzano, że „wiek  

18-23 lata jest zasadniczo ważnym okresem w życiu intelektualnym jednostki, która 

nabierając pełni dojrzałości umysłowej i fizycznej i korzystając z rozwiniętej świadomości – 

kształtuje swe poglądy na życie i na zagadnienia społeczne, które stale nasuwają się 

starszemu harcerzowi na drodze uharcerzenia społeczeństwa”. W związku z tym, zamierzano 

stworzyć nowy, „przejściowy okres wychowania harcerskiego” dla chłopców w wieku 17–23 

lat. Grupa ta miała zostać nazwana „włóczęgami” i tworzyć przy drużynach „gromady 

włóczęgów”.73 Projekty te zostały jednak odrzucone. Przyjęto natomiast wniosek, w którym 

kategorią wieku starszoharcerskiego objęto całą grupę wiekową „włóczęgów”.74 

Zgodnie z postanowieniami Zjazdu, jeśli członek drużyny harcerskiej nie decydował się 

na pójście drogą rozwoju instruktorskiego, po ukończeniu 18-lat75 powinien odbyć 

trzymiesięczny okres próbny, w czasie którego realizował próbę na Harcerza Starszego76. 

Po pozytywnym zamknięciu próby i odnowieniu Przyrzeczenia Harcerskiego harcerz taki 

stawał się pełnoprawnym członkiem danego Zrzeszenia Starszych Harcerzy.77 Akademickie 

Drużyny Harcerskie Zjazd uznawał za najwłaściwszą formę zrzeszeń akademickich.78 

                                                 
71 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1927, nr 6, s.26. 
72 AAN, AZHP, Statut Związku Harcerstwa Polskiego uchwalony na Nadzwyczajnym Zjeździe ZHP w 1930r., 

sygn. 355, s.203. 
73 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.221. 
74 „Harcmistrz”, czerwiec 1932, nr 6, s.60. 
7575 Próg 18-tu lat był także wymagany aby osoba mogła dysponować prawem głosu na Zjeździe Walnym 

albo przy wyborze delegatów. Zob. AAN, AZHP, Statut ZHP z 1932r., sygn. 355, s.232. 
76 Przy czym próba na Starszego Harcerza nie była w myśl postanowień XII Zjazdu Walnego samodzielnym 

stopniem lecz określeniem przynależności do innej kategorii wiekowej. Mógł być zatem Starszy Harcerz 
w stopniu Ćwika bądź Harcerza Orlego. Ten sam zjazd zalecał aby w przyszłości podnieść wymaganie próby 
starszoharcerskiej i żądać od kandydatów co najmniej stopnia Harcerza Orlego. Por. AAN, AZHP, Wnioski 
na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.219. 

77 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.219. 
78 Tamże, s.223. 
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W Statucie z 1934r. znalazł się warunek mówiący, że Harcerze Starsi, aby skorzystać 

ze swych praw wyborczych muszą mieć ukończony 18 rok życia. Pojawiły się także inne 

ograniczenia tych praw. Harcerze Starsi mieli nadal bierne prawo wyborcze, ale już tylko 

do władz okręgu. Czynne prawa wyborcze mieli, zgodnie z sugestią XII Zjazdu, kierownicy 

zrzeszeń starszoharcerskich, ale już tylko w stopniu harcmistrza lub podharcmistrza.79 

Według Regulaminu Gromady Starszych Harcerzy w Łucku, funkcjonującego w oparciu 

o Instrukcję Organizacyjną Zrzeszeń Starszoharcerskich, kandydatami do Gromady mogli 

być „harcerze, którzy ukończyli szkołę średnią lub pozaszkolni po ukończeniu lat 18-tu”. 

Okres próbny takiego kandydata trwał od 3 do 12 miesięcy, w czasie których kandydat 

realizował próbę harcerską na kolejny stopień, a jeśli nie byli wcześniej harcerzami, 

zdobywali stopień ćwika i składali następnie Przyrzeczenie Harcerskie.80 Wygaśnięcie 

członkostwa mogło nastąpić: 

1) przez wydalenie – w razie nieprzestrzegania Prawa lub dopuszczenia się czynów 

niehonorowych, 

2) przez wykreślenie – po opuszczeni trzech kolejnych zbiórek bez usprawiedliwienia 

lub niewykonania podjętych wobec gromady prac i zobowiązań, niezdobycie 

w określonym terminie przepisanych stopni harcerskich. 

O wydaleniu lub wykreśleniu decydował wódz gromady Starszych Harcerzy 

po zasięgnięciu opinii Rady.81 

Instrukcja o pracy Starszych Harcerek, wprowadzona rozkazem Naczelniczki Harcerek 

w lutym 1938r., za „Starszą Harcerkę” uznawała dziewczynę, która:  „zasadniczo ukończyła 

lat 21, wykazała dojrzałość życiową przez samodzielną pracę zawodową lub prowadzenie 

własnego domu, zdobyła próbę wędrowniczki, odbyła próbę wykazującą jej przygotowanie 

do samodzielnego działania”. Trzymiesięczna próba obejmowała przygotowanie planu 

specjalizacji zawodowej lub pozazawodowej, samodzielne organizowanie pracy – najlepiej 

w aktywności pozaharcerskiej. Harcerki, które opuściły drużynę wędrowniczek, a nie weszły 

do kręgu starszoharcerskiego, mogły pracować jako samotne harcerki w kołach dawnych 

harcerzy lub Kołach Przyjaciół Harcerstwa.82 

                                                 
79 AAN, AZHP, Statut ZHP z 2 grudnia 1934r., sygn. 355, s.316,323. 
80 Gromada Starszych Harcerzy w Łucku. Regulamin [w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu...,  

Tom I – Część II, dz. cyt., s.124. 
81 Tamże, s.125. 
82 Instrukcja o pracy Starszych Harcerek, Załącznik do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.2 z 18 lutego 1938r. 

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, luty 1938, nr 2, s.18. 
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Regulamin Starszego Harcerstwa z października 1938r. zawierał zasadę mówiącą, 

że wychowanek drużyny po osiągnięciu 18 lat albo po ukończeniu liceum, mógł przejść 

do kręgu starszoharcerskiego albo pozostać w drużynie, nie dłużej jednak niż do ukończenia  

21-go roku życia. Oznaczało to, tym samym, ustalenie na tym poziomie górnej granicy 

dopuszczalnego wieku dla młodzieży harcerskiej. Kandydat spoza ZHP mógł zgłosić się 

do kierownika kręgu starszoharcerskiego lub komendanta hufca i wyrazić prośbę o przyjęcie 

do organizacji. Wymagana była pozytywna opinia dwóch starszych harcerzy. O przyjęciu 

do kręgu decydował kierownik kręgu.83 

Instrukcja w sprawie tworzenia jednostek organizacyjnych ze starszych chłopców 

z 1937r. opisywała „starszego chłopca” jako harcerza, który „liczył około 16 lat i swymi 

zainteresowaniami przekraczał ramy dotychczasowego programu drużyny oraz świadomie 

wyrażał chęć pracowania z innymi starszymi chłopcami”. Do kategorii „starszych chłopców” 

zaliczano również wszystkich funkcyjnych drużyny (zastępowych, sekretarza, magazyniera 

itp.).84 Wiek harcerek „wędrowniczek” określano wówczas na 16 do 21 lat. W 1938r. pisano: 

„wędrowniczki to dziewczęta powyżej lat 15. Programy pracy wędrowniczek ujmują okres 

życia dziewczyny, w którym poczyna kształtować się osobowość jednostki”.85 

W 1938r. zrealizowano postulat Trzyletniego Wyścigu Pracy i wyodrębniono starszych 

chłopców w odrębne jednostki organizacyjne, nadając im nazwę „skautów”.86  Naczelnik 

Harcerzy wprowadził zmiany rozkazem z czerwca 1938r. „Skauci” zostali tam określeni jako 

„chłopcy zasadniczo w wieku od 15 do 18 (względnie 21) lat”. Oznaką mundurową skautów 

był lewy, zielony naramiennik z wyszytym ogniskiem wędrowniczym – symbolem życia 

polowego, który składał się z trzech brązowych polan i czerwono-pomarańczowego 

płomienia. Polana oznaczały kolejno: doskonalenie się, stałe pogotowie, przygotowywanie się 

do służby obywatelskiej i zawodowej, płomień oznaczał ideały zawarte w Prawie 

i Przyrzeczeniu Harcerskim.87 

                                                 
83 Regulamin Starszego Harcerstwa [w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.159-162. 
84 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.87. 
85 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.272. 
86 Tamże, s.114-115. 
87 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.10 z 10 czerwca 1938r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1938, nr 6, s.95. 
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2. Rozwój liczebny członków organizacji  

i liczebności jej jednostek organizacyjnych 

1.1. Rozwój liczebny ZHP  
i zasięg harcerstwa w społeczeństwie 

Członkostwo w ZHP a tym samym uczestnictwo w ruchu harcerskim było, w ciągu 

całego dwudziestolecia, w pełni dobrowolne.88 Oznacza to, że warunkiem koniecznym 

dla rozwoju liczebnego organizacji była zawsze indywidualna decyzja młodych ludzi. 

Jak podkreślała E. Grodecka, „gdy się mówi o elitaryzmie harcerstwa, o selekcjonowaniu 

członków, rzecz dotyczy właśnie tego kardynalnego wymagania gotowości woli, z jakim 

zwracamy się do jednostek garnących się ku nam. By zostać harcerką, trzeba chcieć; 

kto nie chce, nie znajdzie wśród nas władnego miejsca i odejdzie wcześniej, czy później”.89 

Oczywiście wpływ na decyzję o członkostwie w organizacji miało wiele innych czynników, 

od opinii grup rówieśniczych – szczególnie w przypadku młodzieży starszej, do zachęty 

i akceptacji rodziców – szczególnie w przypadku osób młodszych. Jednakże ostatecznie, 

to zawsze młody człowiek musiał ocenić, czy uznaje harcerstwo za tyle dla siebie atrakcyjne, 

że skłonny jest podjąć się jakiejkolwiek aktywności organizacyjnej i utrzymywać tym samym, 

swój status członka ZHP. Uwzględniając ten fakt, można podejmować próby analizy 

i interpretacji zmiany liczebności organizacji w ciągu całego okresu międzywojennego.  

Rozwój liczebny przed I wojną światową 

Rozwój liczbowy harcerstwa w okresie poprzedzającym powstanie ogólnopolskiego 

Związku przedstawiał się następująco: 

  1911/1912r.  – około 3 500 skautów i skautek w 68 drużynach;90 

  czerwiec 1912r.  – około 3 500;91  

  1913r.  – około 10 000;92 

  lato 1914r.  – około 12 000 zarejestrowanych skautów i skautek  

     oraz około 8 000 niezarejestrowanych;93  

                                                 
88 Dobrowolność gwarantowały również przepisy państwowe. Art. 5 Prawa o stowarzyszeniach mówił, 

że „nie wolno nikogo zmusić do tego, aby wziął lub nie wziął udziału w stowarzyszeniu. Nie wolno także 
ograniczać możności wystąpienia ze stowarzyszenia. Przeciwne temu postanowienia statutów i regulaminów 
oraz uchwały i zobowiązania są niedopuszczalne i nieważne”. Zob. Prawo o stowarzyszeniach. 
Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932r., Dz.U. RP nr 94, poz. 808. 

89 E. Grodecka, Wskazówki..., s.12. 
90 Średnia liczebność drużyny wynosiła około 51 członków. Zob. A. Pankowicz, J. Wojtycza, dz. cyt., s.10. 
91 J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.30. 
92 A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowskiego..., dz. cyt., s.58. 
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Fazy rozwoju liczebnego w latach 1918-1939 

W historii rozwoju liczebnego ZHP w okresie międzywojennym można wyróżnić pięć 

kolejnych okresów, wyraźnie odróżniających się od siebie:  

 I – gwałtowny i spontaniczny wzrost liczebny po odzyskaniu niepodległości, 

 II – zatrzymanie rozwoju liczebnego w latach 1922-1924, 

 III – okres umiarkowanego rozwoju w drugiej połowie lat dwudziestych, 

 IV – gwałtowny rozwój liczebny w pierwszej połowie lat trzydziestych, 

 V – zrównoważony wzrost liczebny w drugiej połowie lat trzydziestych. 

W okresie I wojny światowej, jak twierdzi W. Błażejewski, „odejście do szeregów 

wojska licznej rzeszy młodzieży starszej, ideowo ukształtowanej, wpłynęło ujemnie 

na rozwój normalnej pracy harcerskiej”.94 W polskich formacjach wojskowych służyło około 

9 tysięcy harcerzy.95 Do służby pomocniczej szły również często harcerki, które pomagały 

w komendach wojskowych, szpitalach, pracowały jako łączniczki i sanitariuszki.96 Ogólna 

liczba harcerek i harcerzy w momencie uzyskania niepodległości wynosiła około 33 400 

osób.97 Można więc przypuszczać, że paradoksalnie odpływ, nawet bezpowrotny, starszej 

młodzieży do wojska powodował – a przynajmniej nie powstrzymywał – rozwoju liczebnego 

ruchu harcerskiego. Przyczyna tego zjawiska mogła być taka, że młodzież, która z racji wieku 

nie była zdolna do służby wojskowej, mogła stosunkowo łatwo pełnić realną służbę 

pomocniczą dzięki zorganizowanemu harcerstwu. Dodatkowo żywa legenda starszych 

harcerzy, walczących z odwagą i poświęceniem na różnych frontach, była szeroko 

rozpowszechniana i podtrzymywana w społeczeństwie i w samym harcerstwie, 

co niewątpliwie zachęcało młodych ludzi do wstępowania w jego szeregi. 

Ta rosnąca popularność harcerstwa wśród młodzieży miała też swoje negatywy strony, 

gdyż  zaczęła przychodzić doń młodzież z bardzo różnych – niekoniecznie szczytnych – 

pobudek. A. Pawełek pisał o tym następująco: „To jest plaga skautingu. Nie mieliśmy tego 

w harcerstwie, póki robota nasza była twardą, odpowiedzialną i niebezpieczną – wtedy 

mieliśmy chłopców jak mur – ale z chwilą, kiedy harcerstwo stało się modnym, zleciały się 

do nas wszelkie »motylki lekko fruwające «”.98  

                                                                                                                                                       
93 Tamże. 
94 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.80. 
95 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.58. 
96 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.29. 
97 Zob. W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.127-128. Można spotkać w literaturze 

także inne szacunki. B. Hillebrandt szacuje liczbę harcerek i harcerzy pod koniec 1918r. na 22 tysięcy.  
Por. B. Hillebrandt, dz. cyt., s.58. 

98 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.30. 
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Według szacunków W. Błażejewskiego stan liczbowy harcerstwa w 1918r. 

w poszczególnych dzielnicach prezentował się następująco: 

 Królestwo i Litwa – 10 500 harcerzy i 4 500 harcerek, 

 Wielkopolska – 2 900 harcerzy i 800 harcerek, 

 Małopolska – 3 500 harcerzy i 1 700 harcerek, 

 Kresy wschodnie i Rosja – 7 500 harcerzy i 2 000 harcerek.99 

Dawało to w sumie liczbę 33 400 harcerek i harcerzy, która w 1919r. powiększyła się 

do 37 000 osób. Ten ponad 10% wzrost był imponujący, miał on jednak charakter bardzo 

ekstensywny i opierał się na słabych fundamentach — ponieważ brakowało drużynowych, 

a młodzież wstępująca wówczas do harcerstwa skupiona była w dużych drużynach. 

W Kongresówce średnia liczebność drużyny harcerzy wynosiła 53 osoby, drużyny harcerek – 

44 osoby.100 W tak dużych drużynach indywidualny wpływ drużynowego – wychowawcy 

na harcerzy musiał być stosunkowo niewielki. Brakowało w tym okresie również 

wykwalifikowanej kadry instruktorskiej. Na jednego instruktora harcerskiego w 1920r. 

przypadało aż 214 harcerek i harcerzy. Konsekwencje takiego ekstensywnego rozwoju, 

wywołanego powojenną euforią, pojawiły już w pierwszej połowie lat dwudziestych. 

Naczelnictwo przeprowadziło pierwszy ogólnopolski spis drużyn harcerskich 1 marca 

1920r. Wykazał on około 21 000 harcerzy i 8 500 harcerek, działających w dość dużych 

drużynach, bo liczących średnio 46 członków. Słaby był także stopień wykorzystania 

instrumentów metodycznych. Dane dotyczące harcerek mówią, że ponad połowa harcerek 

nie zdobyła żadnego stopnia harcerskiego, a tylko około ¼ harcerek miała złożone 

Przyrzecznie Harcerskie.101 

 

                                                 
99 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.127-128. 
100 Tamże, s.140. 
101 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.53. 
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Tabela 58. Stan liczebny ZHP według spisu na dzień 1 marca 1920r. 
 

męskich żeńskich harcerzy harcerek męskich żeńskich
Kongresówka z Litwą 321 135 456 16 951 7 814 24 765 53 58 54
Małopolska 55 bd. 55 2 268 bd. 2 268 41 bd. 41
Poznańskie i Pomorze 100 40 140 1 913 636 2 549 19 16 18
Cieszyńskie 6 4 10 230 60 290 38 15 29
Górny Śląsk 19 — 19 360 — 360 19 bd. 19
Wołyń, Podole, Ukraina i Rosja 17 20 37 bd. bd. 2 450 bd. bd. 66
Syberia 5 4 9 bd. bd. 500 bd. bd. 56

Razem: 523 203 726 21 722 8 510 33 182 bd. bd. 46

Razem 
członków

Razem 
drużyn

Średnia liczebność drużynDrużynRok Liczba Średnia 
liczebność 

 
 

Źródło: „Harcerz”, Nr 24, 22 września 1920r., s.148 [podaję za:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny 
i początki II Rzeczypospolitej (1910-1924). Antologia tekstów historycznych i literackich, Część II,  Warszawa 

1998, s.148 (oprac. własne). 

  

Stan liczebny harcerstwa był więc o 8 000 harcerek i harcerzy mniejszy niż wynikałoby 

to z szacunków za 1919r. Choć możliwe jest, że już w tym roku zarysowała się pierwsza fala 

spadku liczebnościowego, to bardziej prawdopodobne wydaje się uzasadnienie, 

że ogólnopolski spis nie objął wielu środowisk harcerskich. Taką tezę potwierdzają dane 

z 1921r., według których ZHP liczył ponad 48 tysięcy członków. Taki szybki, spontaniczny 

wzrost, następujący dodatkowo po gwałtownym spadku nie wydaje się być dobrym 

wytłumaczeniem. Najprawdopodobniej więc kolejny spis harcerski wykazał się już znacznie 

większą skutecznością i objął wszystkie środowiska harcerskie, które weszły w skład 

Związku Harcerstwa Polskiego. Oznaczało by to, że od roku 1918 do roku 1921 w ZHP 

następował bardzo znaczący przyrost liczby członków, średnio o 5 000 osób rocznie, 

czyli o około 15% stanu z 1918r.  

Już w 1922r. nastąpiło wyhamowanie tego wzrostu. Organizacja wzrosła w ciągu roku 

o 2 813 osób, czyli o 6%. W kolejnym – 1923 roku – rozpoczęła się druga faza rozwoju 

liczebnego i nastąpił spadek liczby członków o niemal taką samą liczbę osób (2 826). 

Następny rok – 1924 – okazał się drugim i ostatnim rokiem spadku liczebnościowego, który 

był przy tym największy w całej historii międzywojennego ZHP. Stan liczebnościowy 

organizacji zmniejszył się wówczas o ponad 10 000 osób, czyli o 22% w stosunku 

do poprzedniego roku. Na przyczyny tego spadku nałożyło się zapewne wiele czynników 

zewnętrznych i wewnątrzorganizacyjnych: trudności ekonomiczne kraju, konieczność 

zredefiniowania celów istnienia polskiego harcerstwa po odzyskaniu niepodległości i powolne 

dostosowywanie się organizacji do nowych warunków działania. Była to zapewne także 

reakcja młodzieży harcerskiej na gwałtowny i niekontrolowany rozrost organizacji 
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w pierwszych latach niepodległości kraju, która odchodziła z harcerstwa niespełniającego 

jej oczekiwań. 

Druga połowa lat dwudziestych to faza umiarkowanego, oscylującego wokół 10%, 

wzrostu  liczebnego organizacji. Jak można to odczytać z tabel i wykresów zamieszczonych 

poniżej, wskaźnik średniej liczebności drużyny utrzymywał się wtedy na stałym, dość 

korzystnym poziomie około 30 osób na jednostkę organizacyjną. Podobnie kształtował 

się wskaźnik liczby członków ZHP na jednego instruktora harcerskiego, który utrzymywał 

się na poziomie około 60 osób. Oznacza to, że organizacji udawało się utrzymać rozwój 

kadrowy w tempie przyrostu młodzieży harcerskiej.  

Kolejna, czwarta faza, rozwoju liczebnego rozpoczęła się jeszcze w 1931r. 

Po przełomowym dla ZHP wyborze nowych władz naczelnych (m.in. M. Grażyńskiego 

na Przewodniczącego ZHP), nastąpił gwałtowny wzrost liczebny, który w 1933 roku osiągnął 

kulminacyjny punkt – liczba członków ZHP zwiększyła się o ponad 40 000, czyli aż 46% 

w stosunku do poprzedniego roku. Liczebność Organizacji Harcerek wzrosła o ponad 50%, 

i jak twierdzi Główna Kwatera Harcerek wzrost nie był „kwestią przypadku, lecz wynikiem 

planowej akcji ofensywnej prowadzonej w harcerstwie żeńskim [...]”.102 Główna Kwatera 

Harcerzy odnotowała w tym czasie 39% wzrost liczebny. Aż o 141% wzrosła liczba Harcerzy 

Starszych, zuchów o 100%, harcerzy młodszych o 24%.103 

Jednocześnie przybyło tego roku prawie 2 000 nowych drużyn, co oznacza, że średnia 

liczebność drużyny osiągnęła najniższy poziom od 1920r. – 28,4 osób na jednostkę 

organizacyjną. Z jednorocznym opóźnieniem reagował na wzrost liczebny wskaźnik liczby 

młodzieży na jednego instruktora. W 1933r. wzrósł on do 80 osób, ale już w następnym roku 

spadł do 48. Uwzględniając fakt, że na wyszkolenie nowej kadry  instruktorskiej potrzeba 

było czasu, roczne opóźnienie w reakcji tego wskaźnika na wzrost liczebny świadczy o dość 

szybkim dostosowaniu systemów pozyskiwania i kształcenia kadr do aktualnych potrzeb 

organizacji. Jednocześnie wzrost liczebny nie miał charakteru ekstensywnego jak w pierwszej 

fazie, tylko opierał się na wzroście liczby jednostek organizacyjnych.  

W 1935r. rozwój liczbowy organizacji został zahamowany do 2% w stosunku 

do poprzedniego roku, co jednak ciągle oznaczało wzrost liczby członków o ponad 2 800 

osób. O 291 jednostek zmniejszyła się liczba drużyn, lecz rzeczywisty spadek liczby drużyn 

był znacznie mniejszy. Jak bowiem wynika z raportów komend chorągwi harcerzy, około 250 

                                                 
102 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.3. 
103 Tamże, s.15. 
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jednostek organizacyjnych spóźniło się z wypełnieniem obowiązku rejestracji na kolejny 

rok.104 

Nadal wzrastała liczba starszyzny ze stopniami instruktorskimi. Kolejne lata można 

nazwać już fazą stabilnego wzrostu liczebnościowego, ponieważ przyrost liczby młodzieży 

osiągnął w 1937r. nawet 17 271 osób, czyli 10% w stosunku do poprzedniego roku. 

O podobne wartości wzrastała liczba jednostek organizacyjnych, dzięki czemu średnia 

liczebność drużyny wynosiła 25-26 osób na jednostkę organizacyjną.105 Jednocześnie 

prowadzone było intensywne kształcenie kadr, czego wynikiem był wzrost – od 12% do 20% 

każdego roku – liczby mianowanych instruktorów. Dzięki temu konsekwentnie zmniejszał się 

wskaźnik liczby osób na jednego instruktora, który w 1938r. osiągnął wartość 35. 

W porównaniu do 214 członków ZHP na jednego instruktora w 1920r. był to niewątpliwie 

ogromny sukces konsekwentnej pracy z kadrą organizacji.106 

W 1938r. również wskaźnik liczby drużyn na jednego instruktora osiągnął najniższą 

wartość w historii – 1,3. Pozyskiwanie i kształcenie instruktorów w piątej fazie rozwoju 

liczebnego harcerstwa międzywojennego nie tylko więc odpowiadało na bieżące potrzeby 

organizacji, ale również je wyprzedzało, przygotowując jednocześnie fundamenty 

pod przyszły rozwój liczebnościowy. 

W 1938r. zwiększyła się liczba młodzieży starszej, a równocześnie przybyło wiele 

„drużyn skautów”. Można było zaobserwować duży przyrost ilościowy drużyn wiejskich 

(szkolnych i pozaszkolnych). W miastach wzrosła liczba drużyn przy szkołach zawodowych 

i pozaszkolnych.107 

W 1939r. ZHP liczyło ponad 205 tysięcy członków. W drużynach harcerskich 

poza granicami kraju działało dodatkowo około 70 tysięcy harcerek i harcerzy. W przededniu 

wojny dawało to więc prawie 300 tysięcy młodych ludzi skupionych wokół tych samych 

wartości, ideałów i zasad.108 
 

                                                 
104 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.39. 
105 Takie wartości tego wskaźnika mieściły się poniżej górnej granicy wskazanej przez założyciela skautingu – 

Roberta Baden-Powella – który twierdził, że „nie potrafiłbym wychowywać indywidualnie więcej niż 
16 chłopców ale przyznając sobie tylko połowę umiejętności doświadczonego wychowawcy chłopców, 
skautmistrza, zgadzam się, aby brać 32”. Zob. R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów, s.48 
[podaję za:] H. Bouchet, dz. cyt., s.229. 

106 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.56. 
107 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.87. 
108 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.282. 
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Tabela 59. Zmiany liczby harcerek i harcerzy oraz ich jednostek organizacyjnych w latach 1920-1938.  
 

harcerzy harcerek harcerzy harcerek
1920 21 000 8 516 444 191
1921 31 317 16 922 744 450
1922 31 785 19 267 829 525
1923 31 326 16 900 747 511
1924 25 274 12 353 887 419
1925 27 569 13 182 877 476
1926 30 383 15 729 1 039 549
1927 31 079 17 805 1 081 625
1928 38 778 18 061 1 193 629
1929 41 480 20 671 1 269 714
1930 42 094 21 611 1 328 734
1931 44 569 24 141 1 404 845
1932 55 881 37 052 1 457 1 357
1933 85 443 50 461 2 899 1 881
1934 102 867 60 205 3 654 2 812
1935 103 471 62 429 3 463 2 712
1936 108 257 64 740 3 578 3 210
1937 120 925 69 343 3 898 3 346
1938 130 589 74 149 4 395 3 515

Liczba młodzieży Liczba jednostek 
organizacyjnychRok

 
Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 

 
Wykres 19. Zmiany liczby harcerek i harcerzy w latach 1920-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 
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Wykres 20. Zmiany liczby jednostek organizacyjnych harcerek i harcerzy w latach 1920-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 

 
Wykres 21. Łączna liczba harcerek i harcerzy w latach 1920-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 
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Wykres 22. Łączna liczba jednostek organizacyjnych harcerek i harcerzy w latach 1920-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 

 
Wykres 23. Zmiany liczby członków ZHP w stosunku do roku poprzedniego w latach 1921-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 
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Wykres 24. Zmiany wskaźników średniej liczebności drużyny  
i liczby członków na jednego instruktora w latach 1920-1938. 
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Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 

 

 
Tabela 60. Rozwój liczebny ZHP a zmiany wskaźników: 

liczby drużyn, średniej liczebności drużyny oraz liczby członków i liczby drużyn na jednego instruktora.  
 

N % N % N % N %
1920 29 516 — — 635 — — 46,48 — — 138 — — 214 4,6
1921 48 239 18 723 63% 1 194 559 88% 40,40 -6 -13% 401 263 191% 120 3,0
1922 51 052 2 813 6% 1 354 160 13% 37,70 -3 -7% 444 43 11% 115 3,0
1923 48 226 -2 826 -6% 1 258 -96 -7% 38,34 1 2% 542 98 22% 89 2,3
1924 37 627 -10 599 -22% 1 306 48 4% 28,81 -10 -25% 593 51 9% 63 2,2
1925 40 751 3 124 8% 1 353 47 4% 30,12 1 5% 662 69 12% 62 2,0
1926 46 112 5 361 13% 1 588 235 17% 29,04 -1 -4% 719 57 9% 64 2,2
1927 48 884 2 772 6% 1 706 118 7% 28,65 0 -1% 821 102 14% 60 2,1
1928 56 839 7 955 16% 1 822 116 7% 31,20 3 9% 846 25 3% 67 2,2
1929 62 151 5 312 9% 1 983 161 9% 31,34 0 0% 905 59 7% 69 2,2
1930 63 705 1 554 3% 2 062 79 4% 30,89 0 -1% 920 15 2% 69 2,2
1931 68 710 5 005 8% 2 249 187 9% 30,55 0 -1% 1 015 95 10% 68 2,2
1932 92 933 24 223 35% 2 814 565 25% 33,03 2 8% 1 406 391 39% 66 2,0
1933 135 904 42 971 46% 4 780 1 966 70% 28,43 -5 -14% 1 696 290 21% 80 2,8
1934 163 072 27 168 20% 6 466 1 686 35% 25,22 -3 -11% 3 404 1 708 101% 48 1,9
1935 165 900 2 828 2% 6 175 -291 -5% 26,87 2 7% 3 840 436 13% 43 1,6
1936 172 997 7 097 4% 6 788 613 10% 25,49 -1 -5% 4 605 765 20% 38 1,5
1937 190 268 17 271 10% 7 244 456 7% 26,27 1 3% 5 166 561 12% 37 1,4
1938 204 738 14 470 8% 7 910 666 9% 25,88 0 -1% 5 871 705 14% 35 1,3

Średnia 
liczebność 

drużyny

Starszyzna 
ze stopniami 

instr.

Liczba 
drużyn na 
jednego 

instruktora

Zmiana od roku 
poprzedniegoRok

Liczba 
członków 

ZHP

Liczba 
drużyn
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członków na 

jednego 
instruktora

Zmiana od roku 
poprzedniego

Zmiana od 
roku 
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Zmiana od roku 
poprzedniego

 
Źródło: W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939),  

Warszawa 1985, s.338-339 (oprac. własne). 
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Można zauważyć, że bardzo silne, dodatnie korelacje występują pomiędzy liczbą 

członków ZHP a liczbą drużyn109 i liczbą instruktorów110. Z kolei silne, ale ujemne korelacje 

występują pomiędzy liczbą członków ZHP a wskaźnikami: średnią liczebnością drużyny,111 

liczbą członków na jednego instruktora112 oraz liczbą drużyn na jednego instruktora113. 

Oznacza to, że wzrost liczebnościowy ZHP miał bardzo jednoznaczny charakter, na który 

składały się następujące cechy:  

 wzrost liczebny organizacji spowodowany był wzrostem liczby jednostek 

organizacyjnych, a nie przyjmowaniem większej liczby młodzieży do drużyn 

już istniejących – w podobny sposób rozwijała się również letnia akcja obozowa; 

 przyrost nowych jednostek organizacyjnych był na tyle duży, że mogła zmniejszać 

się średnia liczebność drużyn w całym Związku – drużyny stawały się więc coraz 

mniejsze, w takich grupach łatwiej było budować trwałe relacje pomiędzy 

członkami drużyny, a drużynowemu prowadzić zindywidualizowaną pracę 

wychowawczą – łatwiejsze tym samym stawało się utrzymanie młodzieży 

w szeregach ZHP; 

 wzrastała liczba wykwalifikowanych instruktorów i to w stopniu na tyle dużym, 

że na jednego instruktora przypadało coraz mniej młodzieży harcerskiej i coraz 

mniej jednostek organizacyjnych – wzrastała więc tym samym możliwość 

bezpośredniego wpływu instruktorów na młodzież. 

Rozwój liczebny ZHPwN 

Tezę o odwrotnej zależności wzrostu liczebnego organizacji od średniej liczebności 

drużyn zdaje się potwierdzać i rozszerzać analiza rozwoju liczebnego Związku Harcerstwa 

Polskiego w Niemczech, a więc organizacji znacznie mniejszej od organizacji krajowej 

(78 razy w 1939r.). Jej rozwój ilustruje tabela i wykres zamieszczone poniżej. 
 

                                                 
109 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi 0,9962 co wskazuje 

na bardzo silną korelację dodatnią pomiędzy liczbą członków ZHP i liczbą drużyn. 
110 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi 0,9965 co wskazuje 

na bardzo silną korelację dodatnią pomiędzy liczbą członków ZHP i liczbą instruktorów. 
111 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi -0,646 co wskazuje 

na silną korelację ujemną pomiędzy liczbą członków ZHP i średnią liczebnością drużyny. 
112 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi -0,569 co wskazuje 

na silną korelację ujemną pomiędzy liczbą członków ZHP i liczbą członków przypadających na jednego 
instruktora. 

113 Przy poziomie istotności p<0,01 wartość współczynnika korelacji r-Pearsona wynosi -0,607 co wskazuje 
na silną korelację ujemną pomiędzy liczbą członków ZHP i liczbą drużyn przypadających na jednego 
instruktora. 
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Tabela 61. Rozwój liczebny ZHPwN w latach 1927-1939. 
 

ZHPwN 1927 1928 1929* 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938* 1939
Liczba drużyn 19 16 16 16 17 20 22 37 52 84 97 117 136
Liczba hufców 3 3 3 3 3 3 3 3 3 7 7 9 11
Liczba członków 229 364 426 488 599 759 782 1020 1313 1196 1465 2043 2620
Średnia liczebność drużyny 12,05 22,75 26,63 30,5 35,24 37,95 35,55 27,57 25,25 14,24 15,1 17,18 19,26

Kół Przyjaciół Harcerstwa (KPH) 1 1 1,5 2 3 3 4 4 4 bd. bd. bd. bd.

Członków KPH 21 19 36,5 54 115 151 169 153 154 bd. bd. bd. bd.  
Źródło: W oparciu o dane ze sprawozdań Naczelnika ZHPwN [w:] M. Lis, Związek Harcerstwa Polskiego 

w Niemczech (1922-1939), Opole 1987, s.141, 170 i 221 (oprac. własne).  
 
 
 
 

Wykres 25. Rozwój liczebny ZHPwN w latach 1927-1939. 
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Źródło: W oparciu o dane ze sprawozdań Naczelnika ZHPwN [w:] M. Lis, Związek Harcerstwa Polskiego 

w Niemczech (1922-1939), Opole 1987, s.141, 170 i 221 (oprac. własne).  
 
 

Z danych tych wynika, że wzrost liczbowy ZHPwN przechodził przez trzy fazy 

rozwojowe. W pierwszej fazie, stały choć powolny, wzrost liczby członków ZHPwN w latach 

1927-1932, oparty był na ekstensywnym rozwoju liczbowym organizacji, czyli odbywał się 

głównie poprzez zwiększanie liczby członków jednostek organizacyjnych. W latach 1933-

1936 następowało zmniejszenie średniej liczby członków drużyn przy jednoczesnym 

przyśpieszeniu wzrostu liczebnego całej organizacji, co spowodowane było zapewne 

intensywnym tworzeniem nowych jednostek organizacyjnych. W latach 1936-1939 powoli 

wzrastał wskaźnik średniej liczebności drużyny, jednak ze stosunkowo bardzo niskiej 
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wartości 14 członów do wartości 19 członków na drużynę (w krajowym ZHP wskaźnik ten 

osiągnął najniższą wartość 25 członków w drugiej połowie lat trzydziestych). Jednocześnie 

zaznaczał się bardzo intensywny rozwój liczebny całej organizacji.  

Oczywiście na rozwój ZHP w Niemczech w znacznym stopniu musiała wpływać 

zewnętrzna sytuacja społeczno-polityczna i wprowadzenie ustawy o Hitlerjugend w 1936r. 

Jednak analiza danych rozwoju liczebnego tej organizacji pozwala dojść do podobnych 

wniosków jak przy analizie danych dotyczących ZHP w Polsce, mimo że organizacje 

te różniły się teren działania, warunkami zewnętrznymi czy liczbą działającej w nich 

młodzieży. Jest to możliwe zapewne dlatego, że obie organizacje działały w oparciu o tą samą 

metodę wychowawczą, w której konsekwentne stosowanie systemu pracy w małych grupach 

przekłada się bezpośrednio na zaangażowanie młodzieży i tym samym wzrost liczebny 

organizacji. Wniosek ogólny, jaki można z tego wysunąć, jest taki, że ekstensywny rozwój 

(poprzez wzrost średniej liczby członków drużyny) w organizacji harcerskiej był możliwy – 

ale tylko do pewnego stopnia i z pewnymi ograniczeniami. Najlepsze efekty organizacja 

jednak osiągała, gdy opierała swój rozwój liczebny na tworzeniu nowych jednostek 

organizacyjnych o możliwie małej liczbie ich członków.  

Zasięg harcerstwa 

Jak pokazują tabele zmieszczone poniżej, wraz ze wzrostem liczebnym organizacji 

wzrastał więc także jej zasięg114 w populacji ludzi młodych i w całym społeczeństwie. 

W 1938r. członkowie ZHP stanowili prawie 0,6% całej populacji kraju, co daje wynik ponad 

3 razy lepszy niż w 1921r., kiedy harcerstwo obejmowało tylko niecałe 0,2% populacji. 

Zasięg harcerstwa w populacji młodych ludzi był jeszcze większy i w 1931r. dla całej 

młodzieży w wieku 10 do 19 lat wynosił 1,2%. Wynika z tego, iż wzrost liczebny był na tyle 

szybki, że wyprzedzał także czynniki demograficzne i naturalny przyrost ludności. Przy czym 

zasięg wśród młodzieży męskiej był znacznie większy od zasięgu wśród młodzieży żeńskiej 

(1,55% do 0,82%), co było zrozumiałe ze względu na opóźniony start i trudniejszy rozwój 

harcerstwa żeńskiego w pierwszych latach.  

 

                                                 
114 Można również spotkać inne terminy opisujące odsetek harcerzy (skautów) w danej populacji – 

np. wskaźnik „S” („uskautowienia” społeczeństwa) lub z ang. „marketshare” – stosowany współcześnie 
w Światowej Organizacji Ruchu Skautowego (WOSM).  
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Tabela 62. Zmiany zasięgu ZHP w populacji młodzieży i populacji całego społeczeństwa. 
 

1921 48 239 27 177 000 5 900 000 0,177% 0,818%
1931 68 710 31 916 000 6 400 000 0,215% 1,074%
1936 172 997 bd. 5 700 000 — 3,035%
1938 204 738 34 500 000 bd. 0,593% —

Zasięg ZHP      
w całej populacji 

kraju

Zasięg ZHP 
w populacji 
młodzieży

Rok Ludność 
Polski

Młodzież w 
wieku od 15 

do 24 lat

Członków 
ZHP

 
Źródło: H. Zieliński, Historia Polski 1914-1939, Wrocław 1985, s.125, 

 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.338-339 
oraz Młodzież sięga po pracę, Warszawa 1938, s.7 [podaję za:] B. Hillebrandt, Polskie organizacje młodzieżowe 

XIX i XX wieku. Zarys historii, Warszawa 1986, s. 61 (oprac. własne).  
 

 

 
Tabela 63. Zasięg ZHP w populacji kobiet i mężczyzn w wieku od 10 do 19 lat w 1931r. 

 
Kobiety Mężczyźni Razem

Ludność w wieku od 10 do 19 lat 2 934 700 2 878 500 5 813 200
Członkowie ZHP 24 141 44 569 68 710
Zasięg ZHP 0,823% 1,548% 1,182%  

 
Źródło:  W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.338-339 

oraz Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.20 (oprac. własne).  
 

 

Zasięg ZHP był również zróżnicowany terytorialnie. Jak pokazują dane 

dla poszczególnych regionów (tabela poniżej), najsilniejszymi chorągwiami były żeńskie 

i męskie chorągwie śląskie (łączny zasięg w całej populacji – 0,75%), a także warszawskie 

(0,44%) i wielkopolskie (0,43%). Najsłabiej opanowanymi przez harcerstwo obszarami II RP 

(poniżej 0,1%) były tereny kresowe, czyli chorągwie (żeńskie i męskie): wileńska, wołyńska 

i lwowska. Może tu dziwić słaby wynik chorągwi lwowskich, na których terenie przecież 

zaczęło się rozwijać polskie harcerstwo. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że chorągiew 

lwowska działała wówczas na terenie aż trzech województw – lwowskiego, 

stanisławowskiego i tarnopolskiego – które zamieszkałe były przez przeszło 6 milionów 

mieszkańców, a harcerstwo skupione było, przede wszystkim we Lwowie. Natomiast 

w Wolnym Mieście Gdańsku, w 1938r., liczba harcerek, harcerzy i zuchów sięgała 3 000, 

co miało stanowić około 70% całej polskiej młodzieży z terenu Gdańska i okolic.115 

 

                                                 
115 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.95 oraz R. Woźniak, Harcerstwo polskie..., dz. cyt., s.5. 
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Tabela 64. Zasięg ZHP w poszczególnych chorągwiach w 1931r. 
 

Chorągiew Liczba 
członków Chorągiew Liczba 

członków
Śląska 2 696 Śląska 4 080 6 776
Zagłębia Dąbrowskiego 1 391 Zagłębiowska 1 500 2 891
Warszawska 1 941 Warszawska 3 177 5 118 M.St. Warszawa 1 171 900 1 171 900 5 118 0,437%
Wielkopolska 1 391 Poznańska 8 540 9 931 Poznańskie 2 339 600 2 339 600 9 931 0,424%
Krakowska 3 314 Krakowska 2 938 6 252 Krakowskie 2 297 800 2 297 800 6 252 0,272%
Łódzka 1 754 Łódzka 2 574 4 328 Łódzkie 2 007 000 2 007 000 4 328 0,216%
Pomorska 1 057 Pomorska 2 860 3 917 Pomorskie 1 884 500 1 884 500 3 917 0,208%
Mazowiecka 1 116 Mazowiecka 3 055 4 171 Warszawskie 2 116 700 2 116 700 4 171 0,197%
Białostocka 1 455 Białostocka 1 226 2 681 Białostockie 1 643 900 1 643 900 2 681 0,163%
Lubelska 1 474 Lubelska 2 313 3 787 Lubelskie 2 464 600 2 464 600 3 787 0,154%
Poleska 794 Poleska 608 1 402 Poleskie 1 132 200 1 132 200 1 402 0,124%

Kielecka
Radomska

Wileńskie 1 276 000
Nowogródzkie 1 057 200

Wołyńska 1 044 Wołyńska 810 1 854 Wołyńskie 2 085 600 2 085 600 1 854 0,089%
Lwowskie 3 127 400
Stanisławowskie 1 480 300
Tarnopolskie 1 600 400

— — Gdańsk i zagranica 4314 4 314 — — — 4 314 —

mediana: 0,180%
średnia: 0,235%

2 074Kielecko-Radomska 1 303 771

Lwowska 2 530 3 015Lwowska

Chorągwie ZHP

Razem

5 545

2 219Wileńska 797 Wileńska 1 422

Harcerek Harcerzy

6 208 100

Województwo Ludność 
województwa

Ludność 
obszaru 

chorągwi 

Śląskie 1 295 000 1 295 000

2 333 200

Kieleckie 2 935 700 2 935 700

2 219

Zasięg  
ZHP

0,071%

Zaludnienie

0,089%

0,746%

0,095%

Członków ZHP 
na obszarze 

województwa

2 074

5 545

9 667

 
Źródło: Sprawozdanie NRH za okres od 1 września 1930r. do 31 grudnia 1931r. 

 [w:] „Wiadomości Urzędowe” Nr 4, kwiecień 1932r., s. 23 i 35  
oraz Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.13-15 (oprac. własne).  

 
 

Zróżnicowane terytorialnie były również zmiany w liczbie harcerzy poszczególnych 

chorągwi. W Organizacji Harcerzy w 1935r. Chorągiew Krakowska odnotowała spadek  

o 2 678 członków, natomiast Chorągiew Lwowska wzrost o 944 członków.116 W 1936r. 

zmiany liczby członków w poszczególnych chorągwiach zamykały się w granicach: 

od spadku wynoszącego 1 971 harcerzy do wzrostu wynoszącego 2 831 harcerzy.117 

O sile niektórych chorągwi świadczy nie tylko ich zasięg w populacji, ale również fakt, 

że w okresie kryzysów i spadków liczby członków ZHP „nie odczuwały tak dotkliwie tych 

ujemnych stron, a przeciwnie, wykazywały znaczny wszechstronny rozwój”118 – jak to miało 

miejsce np. w chorągwi poznańskiej i warszawskiej w pierwszej połowie lat dwudziestych. 

Chorągiew Poznańska Harcerzy, w pewnych okresach drugiej połowy lat dwudziestych, jako 

jedyna mogła się wykazać stałym i konsekwentnym wzrostem liczby członków.119 

Charakterystyka młodzieży, która należała do harcerstwa przed 1920r. 

jest zróżnicowana. Na terenie Kongresówki przeważały drużyny typowo szkolne, z wyjątkiem 

niektórych okręgów, takich jak Zagłębie Dąbrowskie, natomiast w Wielkopolsce 
                                                 

116 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.40. 
117 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.129. 
118 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.180. 
119 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.15. 
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i na Pomorzu przeważały drużyny rzemieślnicze i pracowników handlowych.120 W 1922r., 

na Górnym Śląsku, jak podaje W. Niderliński, drużyn harcerskich w szkołach średnich 

jeszcze w ogóle nie było. Polskie szkoły średnie rozpoczęły działalność we wrześniu 1922r. 

Funkcje drużynowych pełnili wtedy również robotnicy i rzemieślnicy.121 

Drużyny wiejskie stanowiły na początku lat dwudziestych jedynie 6,6% ogółu 

wszystkich drużyn w Polsce.122 Wynika z tego, że ZHP było organizacją opartą głównie 

na młodzieży miejskiej. Ponieważ około 75% ludności mieszkało wówczas na wsi, 

utrzymując się w ogromnej większości z pracy na roli,123 można stwierdzić, że zasięg ZHP 

wśród dzieci i młodzieży wiejskiej był wówczas marginalny. 

W Polsce po roku 1918 istniały niezależnie od siebie dwa systemy szkół: powszechne 

oraz 8-klasowe gimnazja, które dawały maturę i były szkołami elitarnymi. W roku 1933 

stworzono jednolity system szkół powszechnych, nad którymi znalazły się 4-klasowe 

gimnazja i 2-klasowe licea.124 Liceum zakończone było maturą, która upoważniała 

do podjęcia studiów na wyższych uczelniach.125 

W 1922r., w całym kraju, drużyny harcerskie w szkołach średnich stanowiły 38,5% 

ogólnej ilości drużyn ZHP. Drużyn mieszanych, różnych szkół  było wówczas około 10%. 

W drużynach miejskich było:  

 23,3% drużyn szkół powszechnych,  

 14,2 % drużyn rzemieślniczych,  

 6,6 % drużyn w seminariach nauczycielskich.126   

W 1923r. liczba drużyn szkół średnich wzrosła do 54% ogólnej liczby drużyn. 

W tej liczbie dominowały – pisze R. Kupper – drużyny gimnazjalne, których było 44% 

całości drużyn w Związku.127 

Jak podaje M. Wocalewska, w harcerstwie żeńskim w 1928r. było: 

 40% drużyn szkół powszechnych, które działały w 10% szkół tego typu; 

 24% drużyn szkół średnich, które działały w 41,7% szkół tego typu; 

 19% drużyn seminariów nauczycielskich, które działały w 98% szkół tego typu; 
                                                 

120 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  
do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.61. 

121 W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.82. 
122 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.12. 
123 H. Zieliński, dz. cyt., s.117. 
124 O. Fietkiewicz, Przedmowa do wydania III [w:] W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.11-12. 
125 R. Kupper, dz. cyt., s.73. 
126 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
127 R. Kupper, dz. cyt., s.101. 
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 9% drużyn szkół zawodowych, które działały w 43,7% szkół tego typu; 

 oraz 5% drużyn mieszanych i 3% drużyn pozaszkolnych.128 

Zwraca uwagę stosunkowo niski odsetek szkół powszechnych objętych zasięgiem 

harcerstwa żeńskiego (10%) i bardzo wysoki odsetek seminariów nauczycielskich, na terenie 

których działały drużyny żeńskie – 98% (sic!).129 

Zasięg harcerstwa w różnych typach szkół w latach trzydziestych przedstawia poniższa 

tabela i wykres. Można zauważyć, że zasięg harcerstwa w szkołach powszechnych 

był najmniejszy i wzrósł w ciągu 3 lat niemal dwukrotnie (z 1,4% w 1932r. do 2,7% w 1934.), 

by w kolejnych latach utrzymywać się na tym samym poziomie. Większy zasięg, 

niż w szkołach powszechnych, miało harcerstwo w szkołach zawodowych. Tam wskaźnik ten 

w 1932r. wynosił 5,5% i tak jak w szkołach powszechnych, wzrósł szybko w ciągu 3 lat, 

osiągając w 1934r. wartość 9,1%, by w kolejnych latach utrzymać się na podobnym poziomie.  

Podobnie zachowywał się wskaźnik zasięgu harcerstwa w szkołach średnich, 

który wzrósł z 13,4% w 1932r. do 18% w 1934r. Na początku lat trzydziestych wysuwano 

stwierdzenia, że „stan harcerstwa na terenie szkoły średniej ma charakter kryzysu, którego 

rozwiązanie zadecyduje o losach tej organizacji w przyszłości”.130 Wysokość wskaźnika 

pokazuje, że w drugiej połowie lat trzydziestych harcerstwo obejmowało już niemal 18% 

młodzieży szkół średnich. Można więc uważać, że wyżej wspomniany kryzys został 

zażegnany, gdyż wyższe wskaźniki zasięgu harcerstwa odnotowano tylko w szkołach 

pedagogicznych. W nich, w 1934r., harcerstwo obejmowało 26,5%, czyli czwartą część 

wszystkich uczniów. Ten wskaźnik zachowywał się jednak znacznie bardziej dynamicznie. 

Podobnie jak w poprzednich przypadkach, zasięg harcerstwa w szkołach pedagogicznych rósł 

do 1934r., ale w 1936r. nastąpił jego gwałtowny spadek o ponad połowę wartości 

z poprzedniego roku (z 25% w 1935r. do 11,1% w 1936r.).  

Powodem takiego spadku było nieprzygotowanie ZHP na skutki reformy oświaty. 

Jak stwierdza R. Kupper, „likwidacja seminariów nauczycielskich w wyniku wprowadzenia 

reformy szkolnej i wprowadzeniu w to miejsce liceów pedagogicznych i pedagogiów, 

                                                 
128 M. Wocalewska, Żeńskie drużyny harcerskie w szkołach w 1928r., „Skrzydła” 1930, nr 5, s.5 

[cytuję za:] J. Kamińska, Rozwój organizacyjny harcerstwa żeńskiego  
[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), dz. cyt., s.64-65. 

129 W niektórych opracowaniach można spotkać błędną interpretacje wykresów sporządzonych 
przez M. Woclewską. Podawane jest wówczas, że 98% uczennic seminariów nauczycielskich 
było harcerkami, tymczasem wartość 98% mówi o odsetku tego typu szkół w których działają 
żeńskie drużyny harcerskie Por. J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.91-92. 

130 S. Seweryn, dz. cyt., s.228. 
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wywarła decydujący wpływ na radykalny spadek ilościowy”.131 Podczas gdy zasięg 

harcerstwa wśród młodzieży szkół średnich i zawodowych utrzymywał się w latach 

trzydziestych na stałym poziomie, to harcerstwo w szkołach pedagogicznych przeżyło 

w wyniku reformy duży kryzys. Utratę zasięgu w kolejnych latach w znacznym stopniu 

odrobiono, jednak nie udało się do wybuchu wojny osiągnąć organizacji wartości wskaźnika 

zasięgu harcerstwa w szkołach pedagogicznych z 1934r. 

W liczbach bezwzględnych, wśród młodzieży harcerskiej dominowała młodzież szkół 

powszechnych, następnie szkół średnich, zawodowych i pedagogicznych. Zasięg harcerstwa 

w populacji uczniów tych szkół był niemal odwrotny – największy był w szkołach 

pedagogicznych, następnie średnich, zawodowych i powszechnych. Biorąc to pod uwagę, 

można stwierdzić, że teren szkół średnich był przez harcerstwo bardzo dobrze 

zagospodarowany.132 
 

Tabela 65. Zasięg harcerstwa według typów szkół w latach 1932-1938. 
 

członkowie 
ZHP uczniowie zasięg 

ZHP
członkowie 

ZHP uczniowie zasięg 
ZHP

członkowie 
ZHP uczniowie zasięg 

ZHP
członkowie 

ZHP uczniowie zasięg 
ZHP

członkowie 
ZHP uczniowie zasięg 

ZHP
1932 59 213 4 244 700 1,4% 25 073 186 805 13,4% 4 819 24 615 19,6% 3 828 70 232 5,5% 92 933 4 526 352 2,1%
1933 99 685 4 628 400 2,2% 26 939 160 812 16,8% 4 078 17 933 22,7% 5 202 68 809 7,6% 135 904 4 875 954 2,8%
1934 124 033 4 655 400 2,7% 29 902 166 090 18,0% 3 180 11 983 26,5% 5 957 65 661 9,1% 163 072 4 899 134 3,3%
1935 126 363 4 681 300 2,7% 32 074 181 138 17,7% 1 334 5 329 25,0% 6 129 70 759 8,7% 165 900 4 938 526 3,4%
1936 130 890 4 743 000 2,8% 35 197 200 601 17,5% 322 2 900 11,1% 6 588 79 906 8,2% 172 997 5 026 407 3,4%
1937 141 983 4 851 500 2,9% 39 028 221 417 17,6% 774 4 800 16,1% 8 483 90 818 9,3% 190 268 5 168 535 3,7%
1938 152 163 bd. bd. 42 035 234 200 17,9% 951 4 600 20,7% 9 589 106 404 9,0% 204 738 bd. bd.

mediana: 2,7% mediana: 17,6% mediana: 20,7%   mediana: 8,7% mediana: 3,3%
średnia: 2,4% średnia: 17,0% średnia: 20,3% średnia: 8,2% średnia: 3,1%

Szkoły zawodowe Razem 
Rok

Młodzież szkół powszechnych 
oraz młodzież pozaszkolna *

Średnie szkoły ogólnokształcące 
(gimnazja i licea) Szkoły pedagogiczne

 
(*) dane szacunkowe 
 

Źródło: R. Kupper, Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w szkołach średnich w latach 1918-1939 
 [praca doktorska – maszynopis w zbiorach Muzeum Harcerstwa w Warszawie], Gdańsk 1988, s. 73-101; 

W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.338-339; 
Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.307. 

 
 

                                                 
131 R. Kupper, dz. cyt., s.83 
132 Co wydaje się przeczyć E. Sikorskiemu, który stwierdza, że opinie mówiące o rozwoju harcerstwa 

głównie w szkołach średnich są błędne, podając przy tym przykład rozwoju drużyn wśród młodzieży 
szkól zawodowych. Zob. E. Sikorski, dz. cyt., s.133. 
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Wykres 26. Zasięg harcerstwa w szkołach powszechnych, średnich,  
pedagogicznych i zawodowych w latach 1931-1938. 
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Źródło: R. Kupper, Działalność Związku Harcerstwa Polskiego w szkołach średnich w latach 1918-1939 
 [praca doktorska – maszynopis w zbiorach Muzeum Harcerstwa w Warszawie], Gdańsk 1988, s. 73-101; 

W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s.338-339; 
Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.307 (oprac. własne). 

 
 

Poniższa tabela i wykres przedstawiają szczegółowe dane dotyczące struktury wiekowej 

młodzieży harcerskiej w latach 1934-1938. Wynika z nich, że struktura ta była w zasadzie 

stała. Najwięcej było jedenastolatków, dwunastolatków i trzynastolatków. Znaczną część 

stanowiły również dzieci do 11 lat. Liczebność starszych harcerzy po 14 roku życia była 

najmniejsza w najstarszych rocznikach. 
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Tabela 66. Struktura wieku młodzieży harcerskiej w latach 1934-1938. 
 

harcerze harcerki razem % harcerze harcerki razem % harcerze harcerki razem % harcerze harcerki razem % harcerze harcerki razem %
7 1 437 949 2 386 2% 1 760 894 2 654 2% 1 108 594 1 702 1% 1 470 1 284
8 4 541 2 674 7 215 5% 4 981 2 580 7 561 5% 4 847 2 663 7 510 5% 5 528 5 961
9 7 356 3 833 11 189 7% 7 108 3 763 10 871 7% 7 162 3 893 11 055 7% 8 043 4 333 12 376 7% 8 937 4 300 13 237 7%
10 7 731 3 256 10 987 7% 6 660 3 711 10 371 7% 7 193 3 508 10 701 6% 7 689 4 331 12 020 7% 8 298 4 742 13 040 7%
11 11 985 7 693 19 678 13% 9 871 8 174 18 045 11% 9 900 7 845 17 745 11% 12 122 7 860 19 982 11% 12 293 8 821 21 114 11%
12 14 644 7 701 22 345 14% 13 752 8 753 22 505 14% 14 326 9 026 23 352 14% 14 905 7 438 22 343 12% 15 373 9 061 24 434 12%
13 12 211 8 495 20 706 13% 14 545 6 718 21 263 13% 15 796 9 381 25 177 15% 16 216 9 087 25 303 14% 17 324 9 985 27 309 14%
14 11 238 6 550 17 788 11% 11 425 6 753 18 178 11% 13 125 7 187 20 312 12% 12 811 8 711 21 522 12% 14 351 9 204 23 555 12%
15 7 465 4 744 12 209 8% 8 545 5 265 13 810 9% 9 727 5 476 15 203 9% 12 634 6 817 19 451 11% 11 821 7 302 19 123 10%
16 5 113 2 805 7 918 5% 6 282 3 685 9 967 6% 7 243 4 149 11 392 7% 8 490 5 158 13 648 7% 9 574 5 511 15 085 8%
17 3 900 2 117 6 017 4% 3 907 2 049 5 956 4% 4 897 2 525 7 422 4% 5 983 3 378 9 361 5% 5 744 3 679 9 423 5%
18 3 100 1 867 4 967 3% 2 961 1 405 4 366 3% 2 992 1 470 4 462 3% 3 841 1 909 5 750 3% 5 002 2 245 7 247 4%
19 2 553 1 331 3 884 2% 2 145 996 3 141 2% 1 686 716 2 402 1% 1 995 918 2 913 2% 2 977 1 057 4 034 2%
20 2 216 1 108 3 324 2% 1 744 790 2 534 2% 1 296 620 1 916 1% 1 258 643 1 901 1% 1 584 631 2 215 1%
21 1 590 512 2 102 1% 1 539 650 2 189 1% 934 509 1 443 1% 965 567 1 532 1% 1 082 433 1 515 1%
22 978 552 1 530 1% 1 159 465 1 624 1% 965 506 1 471 1% 801 554 1 355 1% 875 438 1 313 1%
23 828 305 1 133 1% 893 417 1 310 1% 866 365 1 231 1% 885 585 1 470 1% 766 342 1 108 1%
24 710 247 957 1% 797 262 1 059 1% 804 301 1 105 1% 856 432 1 288 1% 977 353 1 330 1%
25 634 228 862 1% 755 226 981 1% 638 228 866 1% 759 488 1 247 1% 905 545 1 450 1%
razem: 100 230 56 967 157 197 100% 100 829 57 556 158 385 100% 105 505 60 962 166 467 100% 117 251 66 547 183 798 100% 125 128 72 591 197 719 100%

3 338 3 94210 336 11 1876% 6%

Wiek 1934 1935 1936 1937 1938

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne). 
 
 
 

Wykres 27. Struktura wieku młodzieży harcerskiej w latach 1934-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne). 
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Porównując strukturę wiekową z różnych lat można stwierdzić, że występował pewien 

charakterystyczny model rozwoju liczebnego. Jest on widoczny na wykresie zamieszczonym 

poniżej, na którym wykres struktury wieku z 1934r. został przesunięty w prawo o cztery lata 

i porównany ze strukturą wiekową z roku 1938. Przy założeniu, że od 1934r. liczebność 

poszczególnych roczników przez cztery lata nie ulegałaby zmianie, wówczas wykres z 1938r. 

powinien pokryć się z wykresem z 1934r. przesuniętym o cztery lata. Tak się oczywiście nie 

dzieje ponieważ liczebność organizacji zmieniała się w kolejnych latach dynamicznie. Jednak 

na wykresie tym widać, że wyraźnie istnieją roczniki, w których się przychodziło 

do harcerstwa i wiek w którym młodzież z niego odchodziła. Granica między tymi 

rocznikami przebiegała wyraźnie przez piętnasty rok życia.  

Oznacza to, że w takim modelu wzrost liczebny organizacji generowany jest 

przez dwa czynniki, którymi są: 

 intensywna rekrutacja członków w wieku zuchowym i młodszoharcerskim 

 (do 14 lat włącznie), znacznie przewyższająca naturalny odpływ młodzieży z tych 

roczników; 

 działania związane z utrzymaniem w szeregach organizacji młodzieży starszej 

(w wieku powyżej 15 lat). 

Tak więc organizacja mogła zmniejszać liczbę swoich członków, jeśli przyjmowała 

zbyt mało dzieci i najmłodszej młodzieży lub, gdy tracąc swoją atrakcyjność, pozwalała 

na porzucanie organizacji przez starsze roczniki.  
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Wykres 28. Zmiany struktury wiekowej młodzieży harcerskiej w latach 1934-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne). 

 

Identyczny model rozwoju liczebnego występował nie tylko w polskim harcerstwie, 

ale także w innych organizacjach skautowych. Już w 1924r. w prasie harcerskiej można było 

znaleźć informacje świadczące o występowaniu podobnego modelu rozwoju w skautingu 

angielskim. „Nie można zaprzeczyć” — pisano w Harcmistrzu — „że młodzież nas porzuca 

prawie regularnie w 16 roku życia”.133 

Zdawały sobie sprawę z tego władze naczelne harcerek, które w 1934r. pisały: 

„Ten coroczny odpływ młodzieży harcerskiej istnieć musi, chodzi tylko 

o to, by nie był nadmierny, oraz by z drużyn, czy z zrzeszeń starszoharcerskich, wychodziły 

dopiero dziewczęta dorosłe. Poza tym zawsze odpada pewna ilość dziewcząt, które do służby 

harcerskiej się nie nadają i po krótkim pobycie opuszczają organizację”.134 Natomiast 

w 1936r. stwierdzano: „Mała więc stosunkowo cyfra bezwzględnego przyrostu, tłumaczy się 

licznym odpływem z drużyn młodzieży dorastającej i dorosłej. Proces ten naturalnie, o ile nie 

jest przedwczesny, pozbawia nas co roku znacznego odsetka dziewcząt w organizacji 

wychowanych i wyrobionych”.135 

                                                 
133 „Harcmistrz”, czerwiec-lipiec 1924, nr 6-7, s.54. 
134 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.106. 
135 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.51. 
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Konsekwencją funkcjonowania takiego modelu rozwoju było utrudnione planowanie 

rozwoju liczebnego starszych roczników, których wzrost musiał być opóźniony w czasie, jako 

że rekrutowali się oni w większości z młodszych członków organizacji. Wpływanie natomiast 

na rozwój liczebny całej organizacji oparte było, w dużej mierze, na zwiększaniu 

lub zmniejszaniu rekrutacji młodzieży z najmłodszych roczników.  

Znajduje to potwierdzenie w analizie kohort wiekowych członków ZHP w latach 1924-

1938, których dane zawarte są w poniższej tabeli i wykresie. Faza gwałtownego rozwoju 

liczebnego na początku lat trzydziestych przebiega równolegle ze zwiększaniem się odsetka 

młodzieży w wieku do 13 lat w ogólnej liczbie członków ZHP. W pierwszej połowie lat 

dwudziestych młodzież powyżej 16 roku życia stanowiła około 40% członków całej 

organizacji, podczas gdy w 1938r. już tylko 15%. ZHP przekształcił się więc z organizacji 

młodzieżowej o charakterze bardziej starszoharcerskim, na organizację młodzieżową 

o definitywnie zuchowo-młodszoharcerskim charakterze. 
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Tabela 67. Młodzież harcerska według kohort wiekowych w latach 1924-1938. 
 

N % N % N % N %
harcerze 2 680 13,2% 9 372 46,3% 8 208 40,5% 20 260 100,0%
harcerki 545 12,0% 2 561 56,4% 1 432 31,6% 4 538 100,0%
razem 3 225 13,0% 11 933 48,1% 9 640 38,9% 24 798 100,0%
harcerze 1 658 9,7% 8 707 51,0% 6 691 39,2% 17 056 100,0%
harcerki bd. bd. bd. bd. bd. bd. — —
razem — — — — — — — —
harcerze 2 596 11,8% 10 621 48,3% 8 750 39,8% 21 967 100,0%
harcerki 1 834 17,4% 4 983 47,4% 3 703 35,2% 10 520 100,0%
razem 4 430 13,6% 15 604 48,0% 12 453 38,3% 32 487 100,0%
harcerze 5 422 19,9% 11 652 42,8% 10 142 37,3% 27 216 100,0%
harcerki bd. 7,5% bd. 48,3% bd. 44,2% — 100,0%
razem — — — — — — — —
harcerze 4 677 20,8% 11 530 51,4% 6 231 27,8% 22 438 100,0%
harcerki 826 5,8% 6 584 46,3% 6 814 47,9% 14 224 100,0%
razem 5 503 15,0% 18 114 49,4% 13 045 35,6% 36 662 100,0%
harcerze bd. bd. bd. bd. bd. bd. — —
harcerki bd. bd. bd. bd. bd. bd. — —
razem — — — — — — — —
harcerze bd. bd. bd. bd. bd. bd. — —
harcerki bd. bd. bd. bd. bd. bd. — —
razem — — — — — — — —
harcerze 13 198 32,8% 15 703 39,0% 11 354 28,2% 40 255 100,0%
harcerki 4 270 18,2% 9 715 41,3% 9 527 40,5% 23 512 100,0%
razem 17 468 27,4% 25 418 39,9% 20 881 32,7% 63 767 100,0%
harcerze 22 552 40,5% 18 636 33,5% 14 479 26,0% 55 667 100,0%
harcerki 9 247 25,0% 14 447 39,1% 13 241 35,8% 36 935 100,0%
razem 31 799 34,3% 33 083 35,7% 27 720 29,9% 92 602 100,0%
harcerze 39 624 47,2% 28 435 33,8% 15 969 19,0% 84 028 100,0%
harcerki 12 280 24,4% 20 479 40,7% 17 502 34,8% 50 261 100,0%
razem 51 904 38,7% 48 914 36,4% 33 471 24,9% 134 289 100,0%
harcerze 47 694 47,6% 36 027 35,9% 16 509 16,5% 100 230 100,0%
harcerki 26 106 45,8% 22 594 39,7% 8 267 14,5% 56 967 100,0%
razem 73 800 46,9% 58 621 37,3% 24 776 15,8% 157 197 100,0%
harcerze 44 132 43,8% 40 797 40,5% 15 900 15,8% 100 829 100,0%
harcerki 27 875 48,4% 22 421 39,0% 7 260 12,6% 57 556 100,0%
razem 72 007 45,5% 63 218 39,9% 23 160 14,6% 158 385 100,0%
harcerze 44 536 42,2% 45 891 43,5% 15 078 14,3% 105 505 100,0%
harcerki 27 529 45,2% 26 193 43,0% 7 240 11,9% 60 962 100,0%
razem 72 065 43,3% 72 084 43,3% 22 318 13,4% 166 467 100,0%
harcerze 49 757 42,4% 50 151 42,8% 17 343 14,8% 117 251 100,0%
harcerki 27 300 41,0% 29 773 44,7% 9 474 14,2% 66 547 100,0%
razem 77 057 41,9% 79 924 43,5% 26 817 14,6% 183 798 100,0%
harcerze 52 146 41,7% 53 070 42,4% 19 912 15,9% 125 128 100,0%
harcerki 30 866 42,5% 32 002 44,1% 9 723 13,4% 72 591 100,0%
razem 83 012 42,0% 85 072 43,0% 29 635 15,0% 197 719 100,0%

1935

1936

1937

1938

1931

1932

1933

1934

1927

1928

1929

1930

1924

1925

1926

Rok do 13 lat od 13 do 16 lat powyżej 16 lat razem

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne). 
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Wykres 29. Młodzież harcerska według kohort wiekowych w latach 1924-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne). 

 

Rozwój liczebny zuchów 

Rozwój ruchu zuchowego następował w pierwszych latach bardzo powoli. Choć  już 

w 1921r. dostępne były pierwsze tłumaczenia Wilcząt R. Baden-Powella136, to program 

dla najmłodszych skautów oparty na obcej tradycji był w Polsce odbierany jako 

niezrozumiały i trudny do realizowania.137  

Gromady zuchowe (wilczków) działały początkowo przy drużynach harcerskich, 

dlatego też nie były uwzględniane jako odrębne jednostki w raportach statystycznych. 

Taka sytuacja trwała do końca lat dwudziestych.138 W 1927r. utworzono Wydziały Zuchowe 

w 6 chorągwiach, w których działało już łącznie 45 gromad zuchowych.139 

W organizacji żeńskiej w 1927r. było 45 gromad zuchowych, w męskiej zaś 7 drużyn 

wilcząt.140 Na początku lat trzydziestych liczba zuchów zaczęła dynamicznie wzrastać. 

W 1931r. liczebność zuchów wzrosła dwukrotnie do 6 000 młodych ludzi.141 W połowie 

                                                 
136 Podręcznik Wilczęta autorstwa R. Baden-Powella został w całości przetłumaczony przez dr T. Strumiłłę 

i wydany w kraju w 1923r. Zob. W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.92. 
137 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.162. 
138 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.69-70. 
139 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.199. 
140 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.415. 
141 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.238. 
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1932r. zuchy osiągnęły liczebność 15 000.142 W 1933r. było już w Organizacji Harcerzy 

ponad 25 000 zuchów, skupionych w 1085 gromadach i prawie 11 000 dziewcząt 

w 414 gromadach zuchowych Organizacji Harcerek.143 Zmiany liczebności pionu zuchowego 

Organizacji Harcerzy w kolejnych latach przedstawia poniższa tabela. Liczebność zuchów 

w roku 1935, w stosunku do roku 1933, wzrosła nieznacznie (z 25 185 do 26 194 zuchów). 

Powiększyła się przy tym liczba gromad zuchowych (z 1 085 do 1 222 jednostek 

organizacyjnych), co spowodowało z kolei spadek średniej liczebności gromady zuchowej 

z 23,2 do 21,4 zuchów na gromadę.  

 
Tabela 68. Liczebność zuchów i gromad w latach 1933-1935 w Organizacji Harcerzy. 

 
1933 1934 1935

zuchów 25 185 28 269 26 194
gromad 1 085 1 363 1 222
średnia liczebność gromady zuchowej 23,2 20,7 21,4  

Źródło: Sprawozdanie NRH za 1935r. (oprac. własne).  
 

W 1937r. liczba zuchów Organizacji Harcerzy wynosiła około 29 000. Działało 

wówczas 1 315 gromadach zuchowych144, więc wskaźnik średniej liczebności gromady 

zuchowej wzrósł do 22 osób na gromadę, jednak wciąż był mniejszy niż w 1933r. Intensywny 

rozwój ruchu zuchowego w większych miastach doprowadził nawet do powstania hufców 

zuchowych w: Warszawie, Krakowie, Lwowie, Toruniu, Poznaniu i Lublinie.145  

W 1938r. w Organizacji Harcerek stwierdzono wzrost liczbowy zuchów, zwłaszcza 

na terenie chorągwi: mazowieckiej, poleskiej i pomorskiej, przy czym zauważano, że „rozrost 

liczebny nie zawsze idzie równomiernie z podnoszeniem się poziomu pracy gromad”.146 

W Organizacji Harcerzy niektóre chorągwie wykazały wówczas znaczny wzrost liczby 

zuchów. Przykładowo Chorągiew Lwowska zwiększyła na swoim terenie liczebność zuchów 

o ponad 60% w ciągu jednego roku (z 2 138 do 3 425).147 

Rozwój drużyn dla dzieci specjalnej troski 

Dość wcześnie zaczęła się rozwijać liczebność drużyn, których członkami były dzieci 

specjalnej troski. Już w 1920r. w Instytucie Głuchych i Ociemniałych w Warszawie powstały 

                                                 
142 Tamże, s.238-239. 
143 Tamże, s.260. 
144 Tamże, s.305. 
145 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.82-83. 
146 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.265. 
147 Tamże, s.121. 
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drużyny głuchoniemych dziewcząt i chłopców.  Drużyny przyjęto i zarejestrowano w ZHP.148 

Przy czym praca z dziećmi specjalnej troski była prowadzona w innych organizacjach 

skautowych jeszcze wcześniej. Już w 1910r. zakład dla głuchoniemych Royal Cross School  

w Preston uznał  skauting za podstawę swojej metody wychowawczej.149 

W 1930r. rozkaz Naczelnika definiował „drużyny specjalne” jako „drużyny młodzieży 

ociemniałej, głuchoniemej, niedorozwiniętej umysłowo i zaniedbanej moralnie”.150 W tym 

samym roku powstał przy Głównej Kwaterze Referat Drużyn Specjalnych. Zaczęły się 

ukazywać pierwsze artykuły dotyczące pracy harcerskiej w drużyn specjalnych oraz powoli 

wzrastała liczba tych jednostek.151 

W 1935r. został zorganizowany w Szkole Instruktorów Zuchowych w Nierodzimiu kurs 

kierowników gromad zuchowych dzieci głuchoniemych.152 Po akcji szkoleniowej 

w Organizacji Harcerzy rozpoczęto tworzyć zuchowe gromady specjalne.153 Korzystano 

też z doświadczeń innych organizacji skautowych. W połowie lat trzydziestych instruktorka 

H. Paszkowska została wysłana przez GKŻ do Londynu na międzynarodowy kurs skautingu 

dla dzieci niepełnosprawnych.154 

Na początku 1938r. powstał w Organizacji Harcerzy nowy Referat Drużyn Specjalnych 

i Zakładowych, który zajmował się drużynami pracującymi na terenie sierocińców, 

zamkniętych zakładów wychowawczych, szpitali, zakładów dla moralnie zaniedbanych, 

ociemniałych, głuchoniemych i in. Referat przetłumaczył angielskie teksty prób dla drużyn 

specjalnych. Powołano również komisję złożoną z rzeczoznawców i instruktorów harcerskich, 

mającą na celu przystosowanie obowiązujących programów prób na stopnie harcerskie do 

potrzeb młodzież specjalnej.155 W harcerskim ośrodku w Górkach Wielkich zorganizowano w 

                                                 
148 S. E. Hubicka, Rewalidacja i resocjalizacja w harcerstwie polskim. Zarys problemu  

[w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiały 1911-2006, Rzeszów 2006, s.377. 
149 Zob. H. Bouchet, dz. cyt., s.215. 

Już te fakty wydają się zaprzeczać tezie S. E. Hubickiej, jakoby „harcerstwo polskie, mimo pięknych 
ideologicznych założeń, również »nie miało serca« dla wszystkich ułomnych osób” oraz, że „w momencie 
jego powstania już na samym starcie dyskwalifikowało takich ludzi”. Zarówno harcerstwo polskie 
(tak jak i skauting brytyjski) jako ruch wychowawczy były otwarte na pracę z każdą młodzieżą, bez względu 
na to, czy była to młodzież „trudna wychowawczo” czy niepełnosprawna fizycznie. Oczywiście taka praca 
napotykała na dodatkowe utrudnienia, w postaci np. konieczności dostosowania narzędzi metodycznych 
i form pracy do możliwości członków drużyn specjalnych oraz wysokich, specjalistycznych kwalifikacji 
kadry instruktorskiej. Stąd też i rozwój tego typu drużyn w okresie międzywojennym był stosunkowo 
powolny – jednakże się on dokonywał i z pewnością nie stały mu na przeszkodzie bariery ideologiczne. 
Por. S. E. Hubicka, dz. cyt., s.375. 

150 S. E. Hubicka, dz. cyt., s.377. 
151 S. E. Hubicka, dz. cyt., s.377. 
152 S. E. Hubicka, dz. cyt., s.378. 
153 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.150. 
154 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.125. 
155 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.118-119. 
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1938r. kurs dla kierowników gromad zuchowych złożonych z dzieci głuchoniemych, 

niewidomych, niepełnosprawnych i opóźnionych w rozwoju fizycznym.156 

W Organizacji Harcerek organizowano wówczas dwudniowe, informacyjne kursy 

dotyczące pracy w gromadach specjalnych, zapoznawano się z doświadczeniami w tym 

zakresie angielskiej organizacji skautowej, planowano rozszerzyć zakres działania na dzieci 

chore, przebywające w szpitalach.157 

2.1. Rozwój liczebny Harcerstwa Starszego 

Rozwój liczebny środowisk starszoharcerskich trudno jest analizować ze względu 

na liczne braki danych. Można jednak stwierdzić stały wzrost liczby zarejestrowanych 

zrzeszeń i kręgów starszoharcerskich oraz znaczny wzrost liczby drużyn starszoharcerskich 

w latach trzydziestych. W 1938r. było już ponad 2 500 jednostek organizacyjnych, 

skupiających Harcerzy Starszych. 

 
Tabela 69. Rozwój środowisk starszoharcerskich  w latach 1924-1938. 

 

Lata
Liczba 

zarejestrowanych 
zrzeszeń/kręgów

Liczba 
drużyn

1924 bd. bd.
1925 bd. bd.
1926 26 7
1927 27 15
1928 bd. 55
1929 bd. bd.
1930 bd. bd.
1931 bd. bd.
1932 169 bd.
1933 174 bd.
1934 220 bd.
1935 224 bd.
1936 224 2 225
1937 259 2 073
1938 308 2 257  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne).  

 
 

Do roku 1920 – do Kół Starszych Harcerzy należała głównie młodzież akademicka158, 

choć w piśmie Inspektora Armii w Krakowie z grudnia 1921r. można przeczytać, 

                                                 
156 E. Sikorski, dz. cyt., s.93. 
157 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.229. 
158 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.61. 
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że „młodzież starsza, np. akademicka, uważa Związek Harcerski za zabawkę dla dzieci 

i z tego względu w ogóle od niego stroni”.159 

W 1920r. starszoharcerskie koła akademickie istniały w Warszawie (założone 

w 1918r.), Poznaniu (założone w listopadzie 1919r.), Krakowie (założone w lutym 1920r.), 

a także we Lwowie i Wilnie. Na I Zjeździe Walnym postanowiono przy Naczelnictwie ZHP 

utworzyć stałą Komisję do spraw Starszego Harcerstwa, która miała za zadanie utrzymywać 

kontakt między poszczególnymi kołami a Naczelnictwem oraz przygotowywać zjazdy 

delegatów Kół Starszego Harcerstwa160  

W 1923r. chłopcy w wieku powyżej 16 lat stanowią w ZHP 28% wszystkich członków, 

podczas gdy ta sama grupa wiekowa w angielskiej organizacji skautowej nie sięgała wówczas 

20%.161 Sytuacja Starszego Harcerstwa w 1923r. oceniana była dość krytycznie. Istniało tylko 

9 kół – głównie w większych miastach (Gdańsk, Poznań, Kraków, Lwów, Sosnowiec, 

Częstochowa, Łódź, Warszawa, Łomża). Za główne problemy Wydział Wykonawczy 

Starszego Harcerstwa uznawał: „ogólny zanik ideowości, brak pozytywnych programów 

pracy kół, brak łączności między kołami, niechętny stosunek do kół lokalnych władz ZHP 

i brak pomocy z ich strony”.162 

W 1925r. młodzież akademicka stanowiła prawie 90% członków kół starszoharcerskich. 

Starsze Harcerstwo wciąż nie było w stanie rozszerzyć swojego zasięgu na młodzież 

pracującą po ukończeniu szkoły zawodowej. Pojawiły się za to próby organizacji drużyn 

starszoharcerskich. Przykładem było lwowskie koło, zamienione w Akademicką Drużynę 

Harcerską, podległą bezpośrednio miejscowej komendzie chorągwi.163 W 1926r. powstała 

kolejna drużyna starszoharcerska przy Głównej Kwaterze, obok istniejących już drużyn 

akademickich we Lwowie, Poznaniu, Warszawie i w Krakowie.164 

Zrzeszenia starszoharcerskie cieszyły się zwykle większą samodzielnością 

organizacyjną i programową niż drużyny starszoharcerskie. Mimo zapewnień GKM 

o poparciu tej samodzielności, mogło to być odbierane przez inne władze harcerskie niezbyt 

przychylnie.165 Niektóre zrzeszenia potrafiły rozwinąć wszechstronną działalność. 

Przykładem tego może być Akademickie Koło Harcerskie w Poznaniu, które działało 

                                                 
159 [cytuję za:] J. Wojtycza, Studia i materiały..., dz. cyt., s.57. 
160 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.158-159. 
161 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
162 Tamże, s.19. 
163 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.182-183. 
164 Tamże, s.186. 
165 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.16. 
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w 1926r. w kilku podgrupach: zastępie męskim, Kółku Socjologicznym, Kółku Przyjaciół 

Wsi i Przyrody oraz innych wyspecjalizowanych sekcjach.166 

Ponieważ młodzież w wieku starszoharcerskim skupiała się wciąż tylko w nielicznym 

stopniu w zrzeszeniach starszoharcerskich, Naczelnictwo rozszerzyło obowiązek 

rejestrowania jako Starszych Harcerzy, także grupy i zastępy starszej młodzieży działające 

w drużynach harcerskich.167 

Zrzeszenia Starszoharcerskie można było w 1927r. podzielić na 3 grupy: akademickie, 

prowincjonalne i duchowne – działające przy seminariach duchownych.168 

W pionie żeńskim rozwój grup starszoharcerskich szedł w dwóch kierunkach: albo były 

to akademickie Zrzeszenia Harcerek Starszych zorganizowane w formie drużyn, zajmujące 

się działalnością społeczną,169 samowychowaniem, a także będące grupą wzajemnego 

wsparcia i wspólnego życia towarzyskiego albo też, były to skupiska Harcerek Starszych w 

formie kół organizowanych przy drużynach młodszych, zapewniające pomoc instruktorską 

dla drużyn macierzystych, ale nie oddziaływujące szerzej na zewnątrz.170  

Jeszcze w 1932r. ścierały się na łamach pism instruktorskich różne koncepcje 

organizacji i programu Starszego Harcerstwa. H. Zagrodzki w artykule Uwagi o Zrzeszeniach 

Starszoharcerskich pisał: „Podjęto starania ażeby skupić wszystkich starszych harcerzy 

w jakieś zrzeszenia przy komendzie chorągwi. Moim zdaniem założenie zupełnie błędne. 

Tutaj akcja raczej powinna iść w kierunku wprost przeciwnym. [...] Ludzi tych nie należy 

wypuszczać z drużyny, do której zwykle mają pewien sentyment. Nawet łatwiej jest utrzymać 

ich w drużynie. [...] Jeden z druhów nawet specjalnie kładł nacisk na życie towarzyskie . 

Jest to chyba jakieś nieporozumienie. Uważam, że każda drużyna powinna myśleć o daniu 

chłopcom czegoś więcej niż suche zbiórki i wprowadzić dobrze pojęte życie towarzyskie 

[...].”171  

Natomiast T. Piskorski, w artykule Starsze Harcerstwo. Wnioski ze Zjazdu Walnego, pisał: 

„pozostawienie nadal nieograniczonej bezmała swobody form organizowania się 

i nie zapewnienia z góry konkretnej pomocy metodyczno-programowej nie wychodzi 

na dobre Starszemu Harcerstwu, choć nieraz głośno dopominało się ono o to. I jeszcze jedno! 

Ale to przede wszystkim pod adresem druhów instruktorów. Przestańcie raz wreszcie, 
                                                 

166 Tamże, s.31. 
167 Tamże. 
168 Tamże. 
169 Później także krajoznawstwa, turystyki, przysposobienia do obrony kraju.  

Por. AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1932, sygn. 382, s.5. 
170 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.8. 
171 H. Zagrodzki, Uwagi o Zrzeszeniach Starszoharcerskich [w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.40. 
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na miłość Boską, narzekać i ganić Starsze Harcerstwo, a jeśli nie chcecie, czy nie umiecie 

mu pomóc, to przynajmniej zachowajcie dlań »życzliwą obojętność«!”172 

W 1932r. nastąpił największy, bo o 141%, przyrost liczby Starszych Harcerzy 

w stosunku do roku ubiegłego.173 Działały już także 24 zrzeszenia żeńskie, liczące około 

500 harcerek.174 

W 1933r. Wydział Starszego Harcerstwa GKH-y zwrócił uwagę na dwie sprawy: 

na „zagadnienie elementu pośredniego między młodszym a starszym harcerstwem, jako 

podbudowy Starszego Harcerstwa” oraz na konieczność „zmiany charakteru wyłącznie 

akademickiego przez ekspansję na teren pozaakademicki – rzemieślniczy i robotniczy – 

młodzieży zawodowo pracującej, miejskiej”.175 

Sprawozdania statystyczne pokazują, że w 1935r., w Organizacji Harcerzy młodzieży 

w wieku ponad 18 lat (bez drużynowych i instruktorów) było 13 262. Tymczasem w kręgach 

starszoharcerskich zgrupowane było zaledwie 2 565, czyli 19,3% młodzieży będących 

w wieku starszoharcerskim.176 W latach 1934-1938 liczba żeńskich zrzeszeń wahała się 

od 70 do 90. Najwięcej powstało ich w Chorągwi Krakowskiej, Lwowskiej i w Wielkopolsce. 

W Głównej Kwaterze Harcerek powstał wówczas także Wydział Starszego Harcerstwa.177 

W 1935r. opracowano programy drużyn dla starszych dziewcząt co przyczyniło się 

do podziału drużyn harcerek na drużyny dziewcząt młodszych (do 15 lat) i dziewcząt 

starszych (od 15 lat). Mimo, że nie pojawiły się formalne instrukcje w tych sprawach, 

to samorzutnie dokonywał się w chorągwiach podział drużyn, organizowano kursy 

drużynowe starszych dziewcząt, realizowany był nowy program.178 W 1937r., w Śląskiej 

Chorągwi Harcerek działało już 67 drużyn wędrowniczek (starszych dziewcząt) i jedno 

zrzeszenie starszoharcerskie, co stanowiło wówczas około 20% wszystkich jednostek 

organizacyjnych tej Chorągwi.179 W 1938r. władze naczelne Organizacji Harcerek 

stwierdzały jednak, że ciągle „nie dość wyraźnie zarysowuje się grupa wędrowniczek. 

Stan ten jest wynikiem odbywającej się w chwili obecnej akcji nad wyodrębnieniem 

organizacyjnym starszych dziewcząt z drużyn młodszych”.180 

                                                 
172 T. Piskorski, Starsze Harcerstwo. Wnioski ze Zjazdu Walnego [w:] „Harcmistrz”, maj 1932, nr 5, s.51. 
173 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.249. 
174 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.96-97. 
175 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.47. 
176 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.59. 
177 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.96. 
178 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.167. 
179 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.43. 
180 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.209. 
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Jak informował Wydział Starszych Harcerzy GKH-y w 1937r., działały wówczas 

następujące Akademickie Kręgi Starszoharcerskie, do których Harcerze Starsi winni byli się 

zgłaszać po wstąpieniu na studia: 

w Warszawie: 

 Akademicki Krąg Starszoharcerski Studentów Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 

(UJP181), 

 Krąg Starszoharcerski „Drużyna Akademicka im. Bolesława Chrobrego”  

(w większości studenci Politechniki Warszawskiej), 

 Krąg Starszoharcerski Studentów Centralnego Instytutu Wychowania Fizycznego 

(CIWF), 

w Gdańsku: 

 Akademicki Krąg Starszoharcerski Studentów Politechniki Gdańskiej, 

w Krakowie: 

 Akademicka Drużyna Starszoharcerska „Watra”, 

w Lublinie: 

 Starszoharcerski Krąg Akademicki, 

we Lwowie: 

 Starszoharcerska Drużyna Medyków im. dr Tytusa Chałubińskiego, 

 Krąg Starszoharcerski Wyższej Szkoły Handlu Zagranicznego (WSHZ) 

im. dr F. Tomanka, 

 Drużyna Starszoharcerska Studentów Politechniki Lwowskiej,  

w Poznaniu: 

 I. Akademicka Drużyna Harcerska im. Stanisława Staszica, 

 Akademickie Koło Harcerskie im. Heliodora Święcickiego, 

 III. Akademicka Drużyna Harcerska im. Jędrzeja Śniadeckiego.182 

W 1938r. działało również 20 starszoharcerskich kręgów w seminariach duchownych 

(7 zakonnych), które łącznie liczyły 544 członków.183 Inspektorat Starszych Harcerek 

oceniając ówczesną sytuację kręgów starszoharcerskich stwierdzał, że „stan obecny uważać 

można za przejściowy, gdyż istnieje jeszcze wiele kręgów o charakterze towarzyskim, 

działającym w luźnym tylko związku z organizacją, a obok niech powstają nowe, wysuwające 

                                                 
181 Dziś Uniwersytet Warszawski. 
182 „Wiadomości Urzędowe”, czerwiec 1937, nr 6, s.114. 
183 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.18. 
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na plan pierwszy, zadania społeczne”.184 W roku 1939 zarejestrowane były 

72 starszoharcerskie zrzeszenia żeńskie. Liczba zrzeszeń – jak zauważa J. Kamińska – 

wzrosła więc w stosunku do 1932r. trzykrotnie.185 Według stanu na 1 stycznia 1939r. 

w Organizacji Harcerzy działało już 236 kręgów starszoharcerskich skupiających 

4 045 członków. W porównaniu do 1935r. był to wzrost o prawie 60%.186 

2.2. Rozwój liczebny sympatyków harcerstwa 

Pierwsze, zorganizowane grupy sympatyków harcerstwa, zwane wówczas „patronatami 

skautowymi” próbował organizować A. Małkowski w Zakopanem.187 W 1916r. powstał 

patronat skautowy nad Polską Organizacją Skautową w Piotrkowie, którego „moralnym 

protektorem” był ks. bp. W. Bandurski.188 W 1918r. utworzony został pierwszy w Chorągwi 

Lwowskiej patronat dla skautek i skautów. Jego prezesem został ks. dr Wojciech Tomaka – 

późniejszy biskup przemyski, wiceprezesem Józef Kostrzewski – prezydent miasta.189 

Patronaty skautowe grupowały sympatyków harcerstwa i z czasem przekształciły się w Koła 

Przyjaciół Harcerstwa. W patronatach zasiadali przedstawiciele rodziców i różnych 

organizacji – np. „Sokoła”. Często były to wykształcone, zajmujące wysokie pozycji 

społeczne i zawodowe osoby: prawnicy, oficerowie, profesorowie i dyrektorzy szkół, księża i 

inni.190 W 1934r. władze naczelne informowały, że w KPH coraz częściej obok rodziców 

działają przedstawiciele szkół.191 

Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) rozpoczęto zakładać równolegle z tworzeniem 

jednostek i struktur terenowych. Na V Zjeździe NRH 30 października 1920r. stwierdzono 

dużą potrzebę w zakresie rozbudowy struktur wspierających drużyny zarówno merytorycznie 

jak i materialnie. 192  

W 1921r. NRH stwierdzała, że „KPH nie rozwinęły się tak jakby można było sobie tego 

życzyć”. Do KPH należał obowiązek rejestracji Koła w Naczelnictwie, jednak w 1924r. tylko 

23 spośród ok. 300 kół dopełniło tego obowiązku.193 Dział KPH utrzymywał kontakt 

                                                 
184 Tamże, s.232. 
185 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.98. 
186 W. Goszczyński, dz. cyt., s.152. 
187 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.317-318. 
188 E. Sikorski, dz. cyt., s.30. 
189 I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.145. 
190 Zob. M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.30. 
191 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1934, s.8. 
192 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.157. 
193 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.12. 
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z połową (147), a na 16 Zarządów Okręgów, 5 okręgów nie miało swoich referentów KPH.194 

W 1924r. stwierdzano, że KPH niechętnie rejestrowały się w NZHP, gdyż wiązało się 

to z opłatami rejestracyjnymi, stąd bardzo trudno było podać rzetelne dane ilościowe 

dotyczące działalności KPH.195  

Rozwój Kół Przyjaciół Harcerstwa w latach 1924-1938 przedstawia poniższa tabela 

i wykres. Pokazują one systematyczny wzrost liczby członków KPH w latach trzydziestych 

i znaczący wzrost liczby zarejestrowanych kół od 1931r. W 1938r. Ruch Przyjaciół 

Harcerstwa w ZHP liczył już ponad 43 tysiące członków w 930 zarejestrowanych kołach. 

 
Tabela 70. Rozwój Kół Przyjaciół Harcerstwa  w latach 1924-1938. 

 

Lata
Liczba 

zarejestrowanych 
Kół

Liczba 
członków

1924 236 10 000
1925 321 bd.
1926 271 bd.
1927 270 bd.
1928 291 8 703
1929 bd. bd.
1930 bd. bd.
1931 663 13 619
1932 734 21 053
1933 bd. bd.
1934 629 bd.
1935 660 bd.
1936 779 38 170
1937 875 40 778
1938 930 43 658  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne).  

 
 

                                                 
194 Tamże, s.19. 
195 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.8. 
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Wykres 30. Rozwój Kół Przyjaciół Harcerstwa  w latach 1924-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1924-1938 (oprac. własne).  

 

W 1938r. działało 930 Kół Przyjaciół Harcerstwa, skupionych w 16 okręgach 

i grupujących 42 658 członków. Największymi okręgami były: 

 Okręg Śląski – 134 koła, 8 626 członków; 

 Okręg Wielkopolski – 132 koła, 5 181 członków; 

 Okręg Warszawski – 55 kół, 3500 członków.196 

W 1936r. Dział ZO i KPH ogłosił nominację pierwszych 210 działaczy harcerskich 

w Organizacji Przyjaciół Harcerstwa.197 Pod koniec 1937r. zarejestrowanych było 

333 działaczy harcerskich. Należeli oni organizacyjnie do ruchu przyjaciół harcerstwa, 

pełniąc różne funkcje administracyjne w Kołach Przyjaciół Harcerstwa oraz w okręgach 

i zarządach oddziałów.198  

                                                 
196 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.317-318. 
197 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.14. 
198 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.317-318. 
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Tabela 71. Działacze i działaczki harcerscy w latach 1923-1938. 
 

Rok Działaczki 
harcerskie

Działacze 
harcerscy

Działacze i 
działaczki 

(razem)
1923 bd. 1 1
1924 bd. 3 3
1925 bd. 7 7
1926 bd. 11 11
1927 bd. 21 21
1928 bd. 39 39
1929 bd. bd. bd.
1931 bd. bd. bd.
1932 12 53 65
1933 11 65 76
1934 6 73 79
1935 5 82 87
1936 14 94 108
1937 7 bd. 7
1938 14 129 143  

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1923-1938 (oprac. własne).  

 

 

 
Wykres 31. Działacze i działaczki harcerscy w latach 1923-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1923-1938 (oprac. własne).  
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Według sprawozdań NRH w 1938r. było w ZHP również 508 członków 

współdziałających (osób fizycznych i prawnych). W latach 1938-39 nastąpił także znaczny 

rozwój Kół i Gron Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość, które skupiały dawnych 

harcerzy.199  

2.3. Rozwój liczebny kadry instruktorskiej 

Braki kadrowe były jedną z największych barier rozwojowych harcerstwa. Do 1920r. 

braki kadrowe były spowodowane wykorzystaniem większości zasobów ludzkich dla celów 

wojskowych. W sprawozdaniu Naczelnictwo ZHP podsumowywało: „bieżąca praca, wskutek 

braku odpowiednich sił kierowniczych, jest w wielu drużynach prowadzona na przetrwanie 

[...]”.200 Tymczasem pozyskanie odpowiedniej ilości kadry, jej motywowanie i kształcenie 

były czynnikami warunkującymi rozwój organizacji. W 1927r. Główna Kwatera Męska 

zdawała sobie sprawę, że „przyśpieszenie tempa wzrostu liczebnego organizacji jest wprost 

zależne od powiększenia grona instruktorów, przede wszystkim drużynowych”.201 

W 1933r. władze naczelne twierdziły, że „sprawa starszyzny, jej dostatecznego 

dopływu liczbowego i utrzymania grona instruktorskiego na odpowiednim poziomie, 

jest kwestią pierwszorzędnej wagi, wysuwaną, zarówno przez Główną Kwaterę, 

jak i przez komendy chorągwi na czoło zagadnień”.202 

W 1938r. władze Organizacji Harcerzy stwierdzały, że „obecny stan grona 

instruktorskiego wystarcza zaledwie do obsadzenia 1/3 stanowisk kierowniczych. 

Przegotowanie instruktorów wymaga więc jeszcze radykalnej reformy i uproszczenia, 

tym bardziej, że w miarę dalszego wzrostu liczebnego Organizacji sprawa staje się coraz 

trudniejsza. Obecna próba drużynowego jest tylko środkiem pomocniczym, by drużyny 

harcerskie nie były prowadzone przez osoby całkiem do tego nieprzygotowane. 

Pocieszającym objawem jest znaczny przyrost opiekunów drużyn”.203 

Kadra instruktorska według zawodów 

W pierwszym okresie rozwoju skautingu na ziemiach polskich drużynowymi 

byli najczęściej nauczyciele – szczególnie na prowincji, dlatego też zapewne A. Małkowski 

                                                 
199 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.20. 
200 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.62. 
201 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.15. 
202 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.16. 
203 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.84. 
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pisał w 1914r., że „sprawa skautostwa spoczywa nie w rękach młodzieży, ale ludzi 

starszych”.204 

Z mianowanych w 1920r. 60 podharcmistrzyń – 24 było nauczycielkami, 

a 21 studentkami.205 W 1922r. 40% ogółu instruktorów stanowili studenci, a 25% 

nauczyciele.206 W 1924r. nauczyciele stanowili 22% wszystkich instruktorów. Nauczycielami 

było także ¾ komendantów chorągwi.207 

W 1925r. na 647 drużyn męskich, które złożyły sprawozdania, aż 416, czyli 64,3%,  

prowadzonych było przez drużynowych będących uczniami szkół średnich. Oprócz tego było 

65 urzędników (10%), 56 studentów (8,6%), 48 nauczycieli szkół średnich i powszechnych 

(7,4%) oraz 29 rzemieślników, 18 kupców i handlowców, 9 robotników, 4 wojskowych, 

2 księży.208 Według danych z 1927r. uczniowie stanowili 52,8% wszystkich drużynowych,209 

nauczyciele 14,6%, studenci 9,8%, urzędnicy 11,4%. W pozostałych kategoriach mieściło się 

ponad 11% drużynowych.210 Nawet przyjmując niską reprezentatywność danych 

z przesłanych sprawozdań drużyn, można stwierdzić, że drużynowi rekrutowali się, przede 

wszystkim, z uczniów szkół średnich, którzy stanowili ponad połowę wszystkich 

drużynowych drużyn męskich. 

W 1926r. w harcerstwie żeńskim uczennicami szkół średnich było 45% drużynowych, 

nauczycielkami 24%, studentkami 17%, inne kategorie zawodowe stanowiły 14% wszystkich 

drużynowych.211 Według danych z 1927r. na ogólną liczbę 388 drużynowych drużyn żeńskich 

było 39,4% nauczycielek, 34,3% uczennic (gimnazjum i seminariów nauczycielskich), 11,9% 

studentek, a ponad 14% należało do innych kategorii. Duże różnice między odsetkami 

poszczególnych grup w tym okresie, mogą świadczyć o dużej dynamice struktury zawodowej 

drużynowych drużyn żeńskich, ale mogą również być spowodowane niską 

reprezentatywnością zestawień.212    

Struktura zawodowa starszyzny żeńskiej w latach 1935 i 1938 przedstawiona jest 

w zamieszczonej poniżej tabeli i na wykresie. Można z nich odczytać, iż największa część 

żeńskiej kadry instruktorskiej rekrutowała się z nauczycielek szkół powszechnych. Odsetek 
                                                 

204 A. Małkowski, Skautostwo pod względem wychowawczym i narodowym, Zakopane 1914  
[cytuję za:] J. Wojtycza, Skauting polski..., dz. cyt., s.35. 

205 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.52. 
206 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.11. 
207 AAN, AZHP, Memoriał NRH do Ministra WRiOP, sygn. 305, s.13-14. 
208 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.10. 
209 Na 316 przesłanych przez drużyny sprawozdań. 
210 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.15. 
211 Tamże, s.5. 
212 W 1927r. było 625 żeńskich jednostek organizacyjnych, co oznacza, że sprawozdania przesłało 62% drużyn. 
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ten zmalał jednak z 50,6% w 1935r. do 39,4% w 1938r., a więc o ponad jedenaście punktów 

procentowych w ciągu trzech lat. Wzrósł natomiast wyraźnie odsetek nauczycielek szkół 

średnich (z 4,3% do 11,4%). Liczną grupę stanowiły też uczennice (ok. 19%), urzędniczki 

(ok. 6%) i studentki (ok. 5%). 

 
Tabela 72. Starszyzna żeńska według zawodów w latach 1935 i 1938 

 

N % N %
nauczycielki szkół powszechnych 1 279 50,6% 1 414 39,4%
uczennice 464 18,4% 700 19,5%
nauczycielki szkół średnich 108 4,3% 407 11,3%
urzędniczki 147 5,8% 244 6,8%
studentki 116 4,6% 179 5,0%
pracownice w handlu 13 0,5% 98 2,7%
wolne zawody 57 2,3% 69 1,9%
rzemieślniczki 24 0,9% 35 1,0%
robotnice 3 0,1% 19 0,5%
inne 316 12,5% 425 11,8%

razem: 2 527 100,0% 3 590 100,0%

Starszyzna żeńska według 
zawodów

1935 1938

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1935 i 1938 (oprac. własne).  
 

 
Wykres 32. Starszyzna żeńska według zawodów w latach 1935 i 1938 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1935 i 1938 (oprac. własne).  
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Odmiennie wyglądała struktura zawodowa drużynowych drużyn męskich. Podczas, 

gdy nauczycielki szkół powszechnych i średnich stanowiły łącznie ponad 50% całej 

starszyzny, to wśród drużynowych harcerzy nauczyciele stanowili od 24,2% w 1932r. 

do 34,5% w 1938r. Liczniejszą grupą stanowili za to uczniowie, którzy w 1935r. stanowili 

prawie 44% wszystkich drużynowych. 

 
Tabela 73. Drużynowi według zawodów w latach 1932, 1935 i 1938. 

 
drużynowi wg zawodów

nauczyciele 344 24,2% 553 27,5% 1 437 34,5%
akademicy 104 7,3% 93 4,6% 159 3,8%

wolne zawody 81 5,7% — — 20 0,5%
rzemieślnicy 116 8,2% 155 7,7% 231 5,5%

urzędnicy 139 9,8% 155 7,7% 370 8,9%
uczniowie 564 39,6% 881 43,9% 1 489 35,8%

inni 75 5,3% 171 8,5% 458 11,0%
razem: 1 423 100,0% 2 008 100,0% 4 164 100,0%

1932 1935 1938

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1932, 1935 i 1938 (oprac. własne).  
 

Wykres 33. Drużynowi według zawodów w latach 1932, 1935 i 1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1932, 1935 i 1938 (oprac. własne).  
 

Większość drużynowych była uczniami lub nauczycielami. Około ¾ komendantów 

hufców harcerzy, w drugiej połowie lat trzydziestych, była albo nauczycielami 
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albo urzędnikami. Odsetek nauczycieli wśród komendantów hufców spadł z 60,5% w 1935r. 

do 54,2% w 1938r. Na równym poziomie utrzymywał się odsetek urzędników (około 23%). 

Wzrosły natomiast odsetki innych grup: duchowych, akademików i innych. Wynika z tego, 

że hufcowymi były, przede wszystkim, osoby o stosunkowo stabilnej sytuacji zawodowej, 

wykonujące pracę, która pozwalała na stały kontakt z młodzieżą i poświęcenie działalności 

społecznej wolnego od pracy czasu. 
 

Tabela 74. Komendanci hufców w Organizacji Harcerzy według zawodów w latach 1935-1938. 
 

Średnia
N % N % N % N % %

nauczyciele 156 60,5% 166 59,9% 166 56,1% 163 54,2% 57,7%
urzędnicy 58 22,5% 68 24,5% 64 21,6% 72 23,9% 23,1%

wolne zawody 10 3,9% 7 2,5% 7 2,4% 6 2,0% 2,7%
duchowni 7 2,7% 10 3,6% 9 3,0% 11 3,7% 3,3%

akademicy 7 2,7% 11 4,0% 17 5,7% 13 4,3% 4,2%
rzemieślnicy i robotnicy 4 1,6% 3 1,1% 3 1,0% 3 1,0% 1,2%

wojskowi zawodowi 7 2,7% 5 1,8% 6 2,0% 6 2,0% 2,1%
inni 9 3,5% 7 2,5% 24 8,1% 27 9,0% 5,8%

razem: 258 100,0% 277 100,0% 296 100,0% 301 100,0%

1937 1938Zawód komendantów hufców 
Organizacji Harcerzy

1935 1936

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1935-1938 (oprac. własne).  
 
 

Wykres 34. Komendanci hufców w Organizacji Harcerzy według zawodów w latach 1935-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1935-1938 (oprac. własne).  
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Kadra a stopnie instruktorskie 

Do 1 kwietnia 1920r. przyznano pierwszy stopień instruktorski 41 osobom (29 druhom 

i 12 druhom).213 W latach 1921-1932 w ZHP wyraźnie spadła odsetek instruktorów z drugim 

stopniem instruktorskim, wzrastał natomiast z pierwszym. Oznacza to, że rozwój liczebny 

kadr instruktorskich opierał się, przede wszystkim, na kadrze z podstawowym wyszkoleniem 

instruktorskim, opóźnione było natomiast kształcenie średniej kadry. Pokazują to tabela 

i wykres zamieszczone poniżej. 

 
Tabela 75. Instruktorzy ZHP według stopni  latach 1921-1932. 

 

N % N % N % N % N %
harcerek 50 12,5% 84 16,4% 71 12,1% 118 16,4% 119 10,9%
harcerzy 117 29,2% 150 29,4% 222 37,8% 242 33,7% 551 50,4%
razem 167 41,6% 234 45,8% 293 49,9% 360 50,1% 670 61,2%

harcerek 120 29,9% 147 28,8% 133 22,7% 203 28,2% 176 16,1%
harcerzy 114 28,4% 120 23,5% 149 25,4% 144 20,0% 239 21,8%
razem 234 58,4% 267 52,3% 282 48,0% 347 48,3% 415 37,9%

harcerek 0 0,0% 4 0,8% 4 0,7% 4 0,6% 4 0,4%
harcerzy 0 0,0% 6 1,2% 8 1,4% 8 1,1% 5 0,5%
razem 0 0,0% 10 2,0% 12 2,0% 12 1,7% 9 0,8%

401 100% 511 100% 587 100% 719 100% łącznie: 1 094 100%

1921 1924 1925 1926

łącznie:

instruktorzy

ze stopniem 
przodownickim

ze stopniem 
podharcmistrzowskim

ze stopniem 
harcmistrzowskim

1932

ze stopniem 
podharcmistrzowskim

ze stopniem 
harcmistrzowskim

ze stopniem Harcmistrzów 
Rzeczypospolitej

po zmianach nazewnictwa 
stopni w 1928r.

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1921-1932 (oprac. własne).  
 

                                                 
213 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.12. 
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Wykres 35. Instruktorzy ZHP według stopni  w latach 1921-1932. 
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(*) W 1932r. obowiązywało nowe nazewnictwo stopni instruktorskich  
(obowiązywały kolejno: stopień podharcmistrza, harcmistrza, harcmistrza RP). 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne).  
 

Według danych z 1 stycznia 1925r. w ZHP było 358 instruktorów. Od 1 stycznia 1924r. 

przybyło ich 91, ubyło natomiast 43. Struktura stopni instruktorskich była następująca: 

 7 harcmistrzów (od 1 stycznia 1924r. przybyło 2). 

 154 podharcmistrzów (przybyło 32, ubyło 6). 

 197 przodowników (przybyło 57, ubyło 37). 

Instruktorów nie będących w czynnej służbie instruktorskiej było 37 (16 podharcmistrzów 

i 21 przodowników). 

Bardzo zróżnicowana była wówczas liczba instruktorów w chorągwiach. Najwięcej 

czynnych instruktorów miały następujące chorągwie: 

 Warszawska (1 hm., 31  phm., 37 pwd.), 

 Poznańska (1 hm., 21 phm., 29 pwd.), 

 Lwowska (19 phm., 17 pwd.). 

Najmniej instruktorów miały: 

 Katowicka (2 pwd.), 

 Kielecka (2 pwd.), 

 Radomska (1 phm. i 3 pwd.), 
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 Kowelska (4 pwd.). 

Chorągiew Płocka nie miała wówczas żadnych instruktorów. Najwięcej instruktorów 

nie będących w czynnej służbie było w Chorągwi Lwowskiej (8 phm. i 6 pwd.).214 

W latach 1934-1938 nadal wyraźnie i konsekwentnie wzrasta liczba kadry 

instruktorskiej ZHP, następuje też wyrównanie proporcji pomiędzy instruktorami 

z pierwszym i drugim stopniem instruktorskim. Podharcmistrzowie stanowią w tym okresie 

około 66%, a harcmistrzowie około 34% wszystkich instruktorów harcerskich.  

 
Tabela 76. Instruktorzy ZHP według stopni w latach 1934-1938. 

 

N % N % N % N % N %
harcerek 158 11,2% 164 10,2% 235 12,3% 199 9,3% 216 8,4%
harcerzy 732 51,7% 903 56,2% 1 041 54,3% 1 186 55,6% 1 503 58,3%

razem 890 62,9% 1 067 66,4% 1 276 66,6% 1 385 64,9% 1 719 66,7%
harcerek 214 15,1% 222 13,8% 219 11,4% 213 10,0% 209 8,1%
harcerzy 311 22,0% 318 19,8% 422 22,0% 535 25,1% 649 25,2%

razem 525 37,1% 540 33,6% 641 33,4% 748 35,1% 858 33,3%
1 415 100% 1 607 105% 1 917 105% 2 133 104% 2 577 105%Instruktorzy łącznie:

Instruktorzy 1934

ze stopniem 
podharcmistrzowskim

ze stopniem 
harcmistrzowskim

1935 1936 1937 1938

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne).  
 

Wykres 36. Zmiany liczebności instruktorów ZHP w latach 1934-1938r. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1938 (oprac. własne).  

                                                 
214 „Harcmistrz”, kwiecień 1925, nr 4, s.38. 
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W 1937r. w Organizacji Harcerek 3 354 osoby zaliczano do grona starszyzny, w tym: 

419 instruktorek (4 harcmistrzynie RP, 213 harcmistrzyń, 199 podharcmistrzyń, 3 działaczki), 

16 instruktorek specjalności, 1 083 drużynowe po próbie, 1 812 p.o. drużynowych, 

24 członkiń komend.215 

W 1938r. w Organizacji Harcerek było: 209 harcmistrzyń i harcmistrzyń RP, 

216 podharcmistrzyń, 22 instruktorki specjalności, 14 działaczek oraz 1280 drużynowych 

po próbie.216 

Dane dotyczące struktury wieku instruktorów w latach 1934-1936 pokazują, że w tym 

okresie największy spadek nastąpił wśród instruktorów w stopniu podharcmistrza w wieku 

26-30 lat (z 28,6% w 1934r. do 17,6% w 1936r.). Z ogólnej liczby osób ze stopniami 

starszyzny. Wzrósł natomiast odsetek podharcmistrzów w wieku do 25 lat i w wieku powyżej 

30 lat, a także odsetki harcmistrzów we wszystkich trzech kohortach wiekowych. 

 

                                                 
215 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.442. 
216 Tamże, s.449. 
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Tabela 77. Starszyzna mianowana Organizacji Harcerzy według wieku i stopni w latach 1934-1936. 
 

1934

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 
więcej N %

harcmistrzowie - 0 0 0 0 0 1 5 12 91 164 273 26,8%
podharcmistrzowie - 4 3 24 24 39 44 55 64 291 128 676 66,4%
działacze - 0 0 0 0 0 0 1 1 18 49 69 6,8%

razem: - 4 3 24 24 39 45 61 77 400 341 1 018 100,0%
% - 0,4% 0,3% 2,4% 2,4% 3,8% 4,4% 6,0% 7,6% 39,3% 33,5% 100,0%

1935

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 
więcej N %

harcmistrzowie 0 0 0 0 0 0 0 2 5 97 206 310 24,5%
podharcmistrzowie 0 7 11 15 25 35 71 78 90 354 187 873 69,0%
działacze 0 0 0 0 0 0 1 0 2 15 64 82 6,5%

razem: 0 7 11 15 25 35 72 80 97 466 457 1 265 100,0%
% 0,0% 0,6% 0,9% 1,2% 2,0% 2,8% 5,7% 6,3% 7,7% 36,8% 36,1% 100,0%

1936

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 
więcej N %

harcmistrzowie 0 0 0 0 0 0 1 20 20 129 252 422 30,6%
podharcmistrzowie 0 4 15 31 31 53 56 104 82 243 242 861 62,5%
działacze 0 0 0 0 0 1 2 5 3 44 39 94 6,8%

razem: 0 4 15 31 31 54 59 129 105 416 533 1 377 100,0%
% 0,0% 0,3% 1,1% 2,3% 2,3% 3,9% 4,3% 9,4% 7,6% 30,2% 38,7% 100,0%

Wiek starszyzny mianowanej Razem

Starszyzna
Wiek starszyzny mianowanej Razem

Starszyzna
Wiek starszyzny mianowanej Razem

Starszyzna

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1936 (oprac. własne).  
 

 
Tabela 78. Zmiany struktury wieku starszyzny mianowanej Organizacji Harcerzy w latach 1934-1936. 

 

do 25 lat 26-30 lat powyżej 30 lat
1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936 1934 1935 1936
18 7 41 91 97 129 164 206 252 273 310 422

1,8% 0,6% 3,0% 8,9% 7,7% 9,4% 16,1% 16,3% 18,3% 26,8% 24,5% 30,6%
257 332 376 291 354 243 128 187 242 676 873 861

25,2% 26,2% 27,3% 28,6% 28,0% 17,6% 12,6% 14,8% 17,6% 66,4% 69,0% 62,5%
2 3 11 18 15 44 49 64 39 69 82 94

0,2% 0,2% 0,8% 1,8% 1,2% 3,2% 4,8% 5,1% 2,8% 6,8% 6,5% 6,8%
277 342 428 400 466 416 341 457 533 1 018 1 265 1 377

27,2% 27,0% 31,1% 39,3% 36,8% 30,2% 33,5% 36,1% 38,7% 100,0% 100,0% 100,0%

Wiek starszyzny mianowanej

harcmistrzowie

podharcmistrzowie

działacze

razem:

razemStopnie

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1936 (oprac. własne).  
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Wykres 37. Zmiany wieku starszyzny mianowanej Organizacji Harcerzy w latach 1934-1936. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1934-1936 (oprac. własne). 
 

Kadra zuchowa 

W latach 1933-1935 wyraźnie wzrosła liczba instruktorów zuchowych (z 23 w 1933r. 

do 105 w 1935r.). Znacząco też spadł wskaźnik liczby zuchów na jednego instruktora 

zuchowego (z 1 095 w 1933r. do 249 w 1935r.). Ciągle jednak ponad tysiąc wodzów gromad 

zuchowych miało tylko młodzieżowe stopnie harcerskie lub nie posiadało ich wcale. 

 
Tabela 79. Liczebność instruktorów i wodzów gromad zuchowych  

w latach 1933-1935 w Organizacji Harcerzy. 
 

1933 1934 1935
instruktorów zuchowych 23 82 105
wodzowie gromad ze stopniami starszyzny 23 35 32
wodzowie gromad ze stopniami młodzieży 850 991 836
wodzowie gromad bez stopni 158 292 242
l. zuchów na jednego instruktora zuchowego 1 095 345 249  

 
Źródło: Sprawozdanie NRH za 1935r. (oprac. własne).  

 

W 1936r. Wydział Zuchowy Organizacji Harcerzy promował hasła: „chodzimy 

parami”, które miało przypominać o konieczności przygotowania następców na funkcjach 
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drużynowych217 oraz „nic, co harcerskie, nie jest obce instruktorowi zuchowemu”, które 

miało związać silniej kierowników pracy zuchowej – z których wielu  przyszło do prac 

w gromadach spoza harcerstwa – z całą organizacją. Zorganizowano również konferencję 

koedukacyjną poświęconą zagadnieniu „Jak wprowadzić ciągłość i stałość do pracy gromady 

zuchów?”.218 Instruktorzy byli także pozyskiwani poprzez teksty w prasie – np. artykuły 

o zuchach w Dzienniku Urzędowym Kuratorium na Wołyniu. Teksty te docierały 

do nauczycieli, którzy – jak twierdzą sprawozdania – zgłaszali się do pracy z zuchami.219 

W 1938r. władze Organizacji Harcerek stwierdzały, że ilość kadry instruktorskiej, 

przygotowanej do pracy z zuchami, jest wciąż za mała.220 

W 1936r.w Organizacji Harcerek 1 582 drużynowych (na 3 210 żeńskich jednostek 

organizacyjnych) nie miało zrealizowanej próby na drużynową. Jak zauważano, były 

to jednak przeważnie harcerki, realizujące próbę na drużynową lub po odbytym obozie 

dla drużynowych.221 

Instruktorzy liniowi 

Pomimo, że autorzy publikacji harcerskich wyraźnie stwierdzali, że „praca w drużynie 

to największe i najpilniejsze zadanie”,222 już w 1924r. naczelne władze harcerskie zaczynały 

dostrzegać problem odchodzenia instruktorów od prowadzenia drużyny – tj. od działalności 

„liniowej” związanej bezpośrednio z młodzieżą harcerską do działalności „sztabowej”;  „nade 

wszystko zaś rzucić trzeba z nową mocą hasło: instruktorzy do drużyn! O ile bowiem 

w organizacji żeńskiej zdarza się często, że członkinie komendy chorągwi i same 

komendantki prowadzą też drużyny, o tyle w męskiej – podobne wypadki należą 

do wyjątków, a w rezultacie większość mianowanych instruktorów kontentuje się pracą 

administracyjną, organizacyjną lub programową, a z młodzieżą bezpośrednio nie przestaje 

i swej wyższej, doskonalszej harcerskości w młodszą brać nie przelewa”.223  

To zjawisko potwierdzają dane GKM. Według nich odsetek instruktorów 

mianowanych, który nie bierze udziału w czynnej pracy harcerskiej, wynosi przeciętnie  

30-40% i sięga w niektórych chorągwiach do 60%, co zdaniem GKM – „ujemnie wpływa 

                                                 
217 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.152. 
218 Tamże. 
219 H. Styczyński, dz. cyt., s.221. 
220 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.265. 
221 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.56. 
222 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.91. 
223 AAN, AZHP, Piąte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.5-6. 
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na stan pracy drużyn i komend [...] oraz dyskredytuje ogół instruktorów w oczach młodzieży 

harcerskiej”.224 

W 1926r., jedynie 9% podharcmistrzów bierze „bezpośredni udział w istotnej pracy 

wychowawczej”.225 

W 1927r. jeden z wniosków na VII Zjeździe Walnym brzmiał następująco: 

„[...] A wobec tego, że tylko 15 podharcmistrzów na 144 i 81 przodowników 

na 242 /patrz Statystyka pracy instruktorskiej Nr 3 »Harcmistrza« z marca 1927r. str. 50/ 

pracuje w drużynach harcerskich, Zjazd Walny wzywa Naczelnictwo do ustalenia etatów 

instruktorskich w komendach harcerskich oraz wyraża opinię, ze instruktor harcerski najlepiej 

spełnia swój obowiązek pracując bezpośrednio w drużynie. Instruktorzy do drużyn”.226 

Także w 1929r. GKM w swoim sprawozdaniu pisze: „statystyka wykazuje, 

że na 675 instruktorów ze stopniami pracuje tylko 495, z czego w drużynach tylko 194, 

w komendach hufców 99, w komendach chorągwi 111, w GK 21 (dane z 1 VII 1929). 

Musimy skierować harcmistrzów i podharcmistrzów ze »sztabów« do »linii«, zmniejszyć 

liczbę urlopowanych (43), a liczbę nieczynnych (53), »czynnych w rezerwie« (32) 

oraz takich, o których »brak danych« (52) doprowadzić do zera. Musimy ustalić opinię, 

że harcmistrz to jest mistrz od harców, a nie od administracji. Musimy przeprowadzić zasadę 

regulaminową, że prawa starszyzny ma tylko ten, kto spełnia obowiązki starszyzny. Musimy 

tępić zaliczania za służbę uprawniającą do głosu – tkwienia w instytucjach, czy komisjach, 

bez faktycznej pracy.”227 

Na 87 instruktorów Śląskiej Chorągwi Harcerzy było pod koniec 1930r. 

39 drużynowych i 9 przybocznych. Bezpośrednio w drużynach pracowało więc trochę ponad 

połowę kadry instruktorskiej chorągwi. Funkcje komendantów hufców pełniło 13-tu 

instruktorów, a 19-tu pozostałych było urlopowanych.228 W 1935r. tylko 32 instruktorów 

zuchowych (na 105) prowadziło bezpośrednią pracę wychowawczą w gromadach zuchowych. 

Jeszcze dwa lata wcześniej, w 1933r., wszyscy (23) instruktorzy zuchowi prowadzili własne 

gromady. W 1936r. władze naczelne Organizacji Harcerek ciągle ubolewały nad faktem, 

                                                 
224 Tamże, s.19. 
225 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.28. 
226 AAN, AZHP, VII Zjazd Walny w Warszawie 23-24 kwietnia 1927r. Materiały oraz wnioski, sygn. 316, s.39. 
227 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1928, sygn. 381, s.14-15. 
228 Instruktorzy według stanu z dnia 1 grudnia 1930r. na podstawie zestawienia podanego w jednodniówce 

„Harcerstwo Śląskie 1920-1930” [w:] W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.108-111. 
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że „wiele spośród instruktorek, obarczonych pracą zawodową lub w harcerstwie pracą 

administracyjną nie współpracuje bezpośrednio z młodzieżą”.229 

Drużynowi 

Średni wiek drużynowych w 1925r. w różnych chorągwiach wahał się od 16,7 lat 

(w Chorągwi Lwowskiej) do 20,5 lat (w Chorągwi Białostockiej).230 Struktura wieku 

wszystkich drużynowych drużyn żeńskich w 1926r. przedstawiała się następująco: 

 do 15 lat – 2%, 

 16-17 lat – 15%, 

 18-20 lat – 43%, 

 21-30 lat – 37%, 

 ponad 30 – 3%.231 

Struktura wieku drużynowych drużyn męskich w 1927r. była, jak widać niżej, bardzo 

podobna do struktury wiekowej drużynowych drużyn żeńskich: 

 do 15 lat – 2%, 

 16-17 lat – 12%, 

 18-20 lat – 46%, 

 ponad 20 – 40%.232 

Około 60% drużynowych drużyn żeńskich miało więc wówczas nie więcej niż 20 lat. 

Dane z lat późniejszych odnoszące się do Organizacji Harcerzy, a zamieszczone w tabelach 

i wykresie poniżej, pokazują, że odsetek drużynowych w wieku poniżej 20 lat zmalał 

do około 50% na początku lat trzydziestych, by następnie utrzymywać się na podobnym 

poziomie. Zmalał także odsetek drużynowych w wieku od 20 do 25 lat, z 31,1% w 1933r., 

do 26% w 1938r. i jednocześnie wzrósł odsetek drużynowych w wieku powyżej 26 lat, 

z 15,9% w 1933r., do 23,2% w 1938r. 

 

                                                 
229 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.56. 
230 AAN, AZHP, VI Sprawozdanie NRH za rok 1925, sygn. 378, s.10. 
231 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.5. 
232 Tamże, s.15. 
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Tabela 80. Drużynowi według wieku, prowadzonych drużyn i statusu instruktora w latach 1933-1938. 
 

1933

15 i 
mniej 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 

więcej
nie
tak
nie
tak
nie
tak
razem: 0 348 264 318 296 214 226 176 153 156 134 285 148 2 718 2 718 100,0% 100,0%

% 0,0% 12,8% 9,7% 11,7% 10,9% 7,9% 8,3% 6,5% 5,6% 5,7% 4,9% 10,5% 5,4% 100,0%
1934

15 i 
mniej 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 

więcej
nie 130 199 122 126 102 78 56 67 67 66 64 166 67 1 310 37,2%
tak - 1 2 2 3 4 6 9 10 11 5 22 7 82 2,3%
nie 68 87 144 190 208 219 173 120 128 113 147 273 155 2 025 57,5%
tak bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 0 0,0%
nie - - - - 3 2 7 10 17 9 12 14 32 106 3,0%
tak bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. bd. 0 0,0%
razem: 198 287 268 318 316 303 242 206 222 199 228 475 261 3 523 3 523 100,0% 100,0%

% 5,6% 8,1% 7,6% 9,0% 9,0% 8,6% 6,9% 5,8% 6,3% 5,6% 6,5% 13,5% 7,4% 100,0%
1935

15 i 
mniej 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 

więcej
nie 157 194 118 66 62 54 47 52 51 59 65 140 66 1 131 33,6%
tak - - - - - 3 - 1 4 4 2 12 6 32 1,0%
nie 69 131 158 210 204 173 137 95 88 104 86 253 127 1 835 54,6%
tak - - - 3 4 8 7 5 19 16 26 89 61 238 7,1%
nie - - - - 1 8 6 8 4 13 11 28 4 83 2,5%
tak - - - - - - 2 2 2 4 3 13 17 43 1,3%
razem: 226 325 276 279 271 246 199 163 168 200 193 535 281 3 362 3 362 100,0% 100,0%

% 6,7% 9,7% 8,2% 8,3% 8,1% 7,3% 5,9% 4,8% 5,0% 5,9% 5,7% 15,9% 8,4% 100,0%
1936

15 i 
mniej 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 

więcej
nie 278 161 100 76 35 44 30 32 35 43 48 104 57 1 043 30,6%
tak - - - - 1 1 - 1 2 5 6 21 10 47 1,4%
nie 92 117 255 213 158 125 87 123 89 97 101 277 125 1 859 54,6%
tak - - - 1 3 8 15 11 17 21 25 122 93 316 9,3%
nie - - - - 1 2 15 8 7 10 8 30 12 93 2,7%
tak - - - - - - 1 3 - 2 5 18 16 45 1,3%
razem: 370 278 355 290 198 180 148 178 150 178 193 572 313 3 403 3 403 100,0% 100,0%

% 10,9% 8,2% 10,4% 8,5% 5,8% 5,3% 4,3% 5,2% 4,4% 5,2% 5,7% 16,8% 9,2% 100,0%
1938

15 i 
mniej 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 

więcej
nie 269 174 124 120 60 29 28 26 39 52 60 160 91 1 232 28,2%
tak - - - 1 - - 3 8 - 15 14 58 38 137 3,1%
nie 78 138 233 327 237 117 65 82 110 142 128 192 75 1 924 44,1%
tak - - - 10 18 13 16 17 18 22 19 107 89 329 7,5%
nie 2 3 12 66 94 55 30 34 30 26 17 25 14 408 9,4%
tak - - - - 1 14 7 28 3 1 10 28 21 113 2,6%
nie - - - 1 5 10 13 8 12 18 13 43 26 149 3,4%
tak - - - - 3 1 4 3 5 3 6 21 25 71 1,6%
razem: 349 315 369 525 418 239 166 206 217 279 267 634 379 4 363 4 363 100,0% 100,0%

% 8,0% 7,2% 8,5% 12,0% 9,6% 5,5% 3,8% 4,7% 5,0% 6,4% 6,1% 14,5% 8,7% 100,0%

1 031

1 595

92 3,4%

58,7%

37,9%

11 25

44

96

8

200

1 - 3 4 7 8 14 4 7

25 60

83 120 190 191 140 162 99 102

56 63 47 35

Harcerzy 1 595 58,7%

Kierownicy kręgów 
starszoharcerskich 92 3,4%

-

-

114 98

%

Zuchów 1 031 37,9%- 264 144 125 101 67

Drużynowi Instruktorzy
Wiek drużynowych

Razem

Harcerzy 2 025 57,5%

Kierownicy kręgów 
starszoharcerskich 106 3,0%

%

Zuchów 1 392 39,5%

Drużynowi Instruktorzy
Wiek drużynowych

Razem

Harcerzy 2 073 61,7%

Kierownicy kręgów 
starszoharcerskich 126 3,7%

%

Zuchów 1 163 34,6%

Drużynowi Instruktorzy
Wiek drużynowych

Razem

Kierownicy kręgów 
starszoharcerskich

Harcerzy

Zuchów

Drużynowi Instruktorzy
Wiek drużynowych

Razem %

5,0%

Razem %

1 090

2 175

138 4,1%

63,9%

32,0%

1 369

2 253

521

31,4%

51,6%

11,9%

Harcerzy

Skautów

Kierownicy kręgów 
starszoharcerskich 220

Drużynowi Instruktorzy
Wiek drużynowych

Zuchów

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne).  
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Tabela 81. Zmiany struktury wiekowej drużynowych Organizacji Harcerzy w latach 1933-1938. 
 

15 i 
mniej 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26-30 30 i 

więcej do 20 lat 20-25 powyżej 
26

N 0 348 264 318 296 214 226 176 153 156 134 285 148 2 718 1 440 845 433
% 0,0% 12,8% 9,7% 11,7% 10,9% 7,9% 8,3% 6,5% 5,6% 5,7% 4,9% 10,5% 5,4% 100,0% 53,0% 31,1% 15,9%
N 198 287 268 318 316 303 242 206 222 199 228 475 261 3 523 1 690 1 097 736
% 5,6% 8,1% 7,6% 9,0% 9,0% 8,6% 6,9% 5,8% 6,3% 5,6% 6,5% 13,5% 7,4% 100,0% 48,0% 31,1% 20,9%
N 226 325 276 279 271 246 199 163 168 200 193 535 281 3 362 1 623 923 816
% 6,7% 9,7% 8,2% 8,3% 8,1% 7,3% 5,9% 4,8% 5,0% 5,9% 5,7% 15,9% 8,4% 100,0% 48,3% 27,5% 24,3%
N 370 278 355 290 198 180 148 178 150 178 193 572 313 3 403 1 671 847 885
% 10,9% 8,2% 10,4% 8,5% 5,8% 5,3% 4,3% 5,2% 4,4% 5,2% 5,7% 16,8% 9,2% 100,0% 49,1% 24,9% 26,0%
N 349 315 369 525 418 239 166 206 217 279 267 634 379 4 363 2 215 1 135 1 013
% 8,0% 7,2% 8,5% 12,0% 9,6% 5,5% 3,8% 4,7% 5,0% 6,4% 6,1% 14,5% 8,7% 100,0% 50,8% 26,0% 23,2%

Lata

1933

1934

1935

1936

1938

Wiek drużynowychWiek drużynowych
Razem

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne).  
 
 

Wykres 38. Zmiany struktury wiekowej drużynowych w latach 1933-1938. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

do 20 lat 20-25 powyżej 26

1933
1934
1935
1936
1938

 
Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne).  

 

Dane dotyczące struktury wiekowej komendantów hufców Organizacji Harcerzy 

po 1933r. – zamieszczone poniżej – pokazują, że w latach trzydziestych nastąpiła wyraźna 

tendencja do obejmowania tych funkcji przez osoby powyżej 30 roku życia. W 1938r. 

stanowiły one ponad połowę wszystkich komendantów hufców. Jednak ciągle około 50% 

tych funkcji było obsadzanych przez osoby młode w wieku do 30 lat, a średnio 17% 

wszystkich komendantów hufców stanowiły osoby poniżej 26 roku życia. 

Jeśli więc, w latach trzydziestych, około 75% drużynowych było w wieku do 25 lat, 

a średnio ponad 50% komendantów hufców nie przekroczyło trzydziestki, można więc 

stwierdzić, że podstawowe role lokalnych liderów harcerskich pełnione były przez osoby, 
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których wiek nie był nadmiernie oddalony od przeciętnego wieku drużynowych. Możliwe 

więc było posiadanie przez komendantów odpowiedniego autorytetu i większego 

doświadczenia harcerskiego, jak i dobre rozpoznawanie oraz rozumienie przez nich potrzeb, 

podległych im, drużynowych. 
 

Tabela 82. Komendanci hufców Organizacji Harcerzy według wieku w latach 1933-1938. 
 

Średnia
N % N % N % N % N % N % %

poniżej 26 lat 57 24,2% 56 21,1% 42 16,0% 43 15,5% 49 16,5% 36 12,2% 17,6%
od 26 do 30 107 45,3% 98 36,8% 96 36,5% 84 30,3% 103 34,7% 108 36,6% 36,7%
powyżej 30 72 30,5% 112 42,1% 125 47,5% 150 54,2% 145 48,8% 151 51,2% 45,7%

razem: 236 100,0% 266 100,0% 263 100,0% 277 100,0% 297 100,0% 295 100,0%

1937 1938Wiek komendantów hufców 
Organizacji Harcerzy

1933 1934 1935 1936

 
 

Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne).  
 
 

Wykres 39. Zmiany struktury wiekowej komendantów hufców Organizacji Harcerzy w latach 1933-1938. 
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Źródło: Sprawozdania NRH za lata 1933-1938 (oprac. własne).  
 

3. Czynniki rozwoju liczebnego 

Naczelnictwo ZHP, w swoim sprawozdaniu z 1920r., wymieniało następujące trudności 

rozwoju liczebnego harcerstwa: 
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 „małe zainteresowanie społeczeństwa, częściowo z braku szerszej agitacji, której 

na razie celowo nie prowadzimy, ale więcej z powodu nie interesowania się ogółu 

sprawami wychowawczymi, 

 brak ludzi wykwalifikowanych na kierowników drużyn, 

 mało czynnych przyjaciół harcerstwa, 

 trudności wynikające z ogólnego stanu Polski, 

 ciężkie położenie materialne utrudnia należyte wyekwipowanie młodzieży 

do wycieczek, ćwiczeń i gier, 

 komunikacja kolejowa i poczta źle funkcjonują.”233 

A. Pawełek wymieniał cztery bariery hamujące rozwój organizacji na początku lat 

dwudziestych: 

 rozwój liczbowy ograniczony do terenu szkół średnich i zarzucone dobre wyniki 

pracy na innych terenach z powodu braków kadrowych, 

 brak głębszego zrozumienia celów harcerstwa – „mamy wielkie entuzjastyczne 

uznanie od święta, ale za to obojętność, rozczarowania i przeszkody techniczne 

w dni powszednie”, 

 brak zaplecza materialnego i samofinansowania się harcerstwa, 

 brak środków na prowadzenie działalności wydawniczej i na funkcjonowanie 

stałego personelu administracyjnego organizacji.234 

GKŻ w swoim sprawozdaniu z 1927r. dodawała jeszcze dwa czynniki, które mogą 

być uznane za bariery rozwoju liczebnego. Były nimi:  

 „przepracowanie dziewcząt – instruktorek pracą zawodową i zarobkową,  

 brak pomieszczenia dla drużyn”.235 

W 1924r., jak podawało amerykańskie czasopismo „Scouting”, przeprowadzono 

w Atlancie na próbie około 700 osób ankietę zatytułowaną „Dlaczego opuściłeś skauting?”. 

Na powyższe pytanie odpowiedziało 571 chłopców. Najczęstszymi przyczynami opuszczenia 

drużyn skautowych były: 

 problemy z drużynowym (łącznie 150 odpowiedzi),  

 koniec pracy drużyny (134), 

 zmiana miejsca zamieszkania (54), 

                                                 
233 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.62. 
234 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.87-88. 
235 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.7. 
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 sprzeciw rodziców (34), 

 brak czasu (27), 

 konieczność pracy zarobkowej (17), 

 problemy ze szkołą (9), 

 choroba (5), 

 powody finansowe (4).236 

Drużyny skautowe opuściło według lat członkostwa:  

 przed upływem roku – około 40% chłopców,  

 po roku – 30%,  

 po dwóch latach – 24%,  

 po trzech – 5%, 

 po czterech – 1%.237 

Źródła niepowodzeń amerykańskich drużyn skautowych w 1930r., także według pisma 

„Scouting”, miały być następujące: 

 „koło przyjaciół nie umie wypełniać swych obowiązków; 

 zły drużynowy, nieregularnie przychodzący na zbiórki, nie umiejący skontrolować 

chłopców; 

 brak kontroli koła przyjaciół nad finansami; 

 trudności ze strony instytucji, przy której istnieje drużyna, nie umie się uznać 

drużyny za coś istotnie własnego; 

 brak postępu w osiągnięciu stopni skautowych; 

 brak programu — tylko najrozmaitsze gry, które chłopców przestają pociągać; 

 niedopełnienie obowiązku wpisu dorocznego; 

 słaby pogram zajęć na wolnym powietrzu, zaniedbywanie wycieczek i obozów; 

 brak instruktorów; 

 drużynowy nie przeszedł kursu instruktorskiego; 

 przesada w poszczególnych gałęziach prac — np. za dużo musztry, za wiele uwagi 

zwrócono na orkiestrę i zanadto starano się zbiórkom drużyny nadać charakter 

lekcji szkół niedzielnych”.238 

Zauważyć można, że zarówno w polskim harcerstwie, jak i skautingu amerykańskim, 

wiele problemów się ze sobą pokrywało. W szczególności podkreślane były bariery związane 

                                                 
236 „Harcmistrz”, październik 1929, nr 10, s.115. 
237 Tamże. 
238 „Harcmistrz”, październik 1930, nr 10, s.119. 
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z trudnościami kadrowymi: nieodpowiednie osoby na funkcjach drużynowych, 

nieprzygotowane do właściwego prowadzenia drużyny – brak wysoko wykwalifikowanych 

kadr instruktorskich. 

O zewnętrznych barierach rozwoju liczebnościowego harcerstwa mówił również 

na początku lat trzydziestych S. Seweryn: „Bardzo często widzimy w szkołach średnich, 

że młodzież zwłaszcza klas wyższych niechętnie garnie się do pracy w drużynach, 

wyszukując różne powody, które przecież zawsze się znajdą, a więc:  

 uczniowie na zbiórki nie mają czasu,  

 daleko mieszkają,  

 są zajęci korepetycjami i przygotowaniem lekcji,  

 należą do chórów i orkiestr,  

 a wreszcie, że praca w hufcu szkolnym jest dla nich i dla społeczeństwa 

pożyteczniejsza”.239 

Na inny czynnik zwracał uwagę W. Nekrasz w 1931r. – „można stwierdzić 

bez przesady, że p.w. [przysposobienie wojskowe w szkole] obecnie, dając młodzieży tylko 

jednostronne szkolenie wojskowe, odgrywa konkurencyjną rolę uszczuplając szeregi 

dorastających harcerzy. Chłopcy należący do p.w., a którym to imponuje, odnoszą się 

z kpinami do harcerzy w „podkasanych portkach” [...]”.240 

Zjawisko usuwania osób z harcerstwa oraz odchodzenia z niego tych, którzy się – 

z różnych przyczyn – do ZHP zrazili, wiązało się także z kreowaniem negatywnego 

wizerunku tej organizacji.  Zwracał na to uwagę A. Pawełek pisząc: „Ktoś, kto »wyleciał« 

z drużyny, ten przeżył tragedię demoralizującą go. »Zbankrutowany« skaut, to chłopiec 

nie tylko stracony, ale źle usposobiony i zazwyczaj wiele na szkodę działający. Czy myślicie, 

że z niego nie zrobią użytku różni »przyjaciele« harcerstwa, wytrwale dziur szukający 

lub, że trochę sprytniejszy »wylany« chłopiec nie powstrzymuje z zasady dopływu nowych 

ochotników?”. Dlatego też – stwierdzał dalej A. Pawełek – „z usuwaniem trzeba postępować 

dużo ostrożniej jeszcze niż z przyjmowaniem. Za zasadę tu sobie stawiam, że nikt z drużyny 

usuniętym być nie powinien. Jedynym powodem do usunięcia, niech będzie umyślna zła wola 

i rozmyślny zły przykład”.241 

                                                 
239 S. Seweryn, dz. cyt., s.221. 
240 W. Nekrasz, Raport roczny Komendanta Chorągwi Wołyńskiej Harcerzy stan na 1 I 1931r.  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.181. 
241 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.18-19. 
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Czynniki ekonomiczne 

Jedną z bardzo istotnych grup czynników zewnętrznych, wpływających na rozwój ZHP, 

były czynniki związane z sytuacją ekonomiczną społeczeństwa, a w szczególności, 

z kondycją finansową rodziców dzieci w wieku harcerskim i stabilnością pracy zawodowej 

kadry instruktorskiej. 

Irena Nowakowska opisując trudną sytuację ekonomiczną młodzieży w okresie 

międzywojennym dodatkowo stwierdza, że następował „proces deklasacji związany 

z bezrobociem. Znaczna część młodzieży z rodzin bezrobotnych rzemieślników, robotników, 

spauperyzowanych drobnych sklepikarzy nie kształci się i nie pracuje, powiększając najniższą 

warstwę. Bezrobocie rodziców powoduje deklasację młodzieży. Młodzież ta żyje z dnia 

na dzień. Wobec braku perspektyw nie myśli o dalszej przyszłości. Wszystko jest 

zdominowane przez najbliższe, codzienne kłopoty bytowe. Istnieje palący problem zdobycia 

byle jakiej pracy jako zarobku koniecznego, aby żyć. Poszukiwanie jakiejkolwiek pracy 

wyklucza planowanie określonego kształcenia zawodowego. Częste zmiany prac, 

w zależności od tego, jakie się nadarzają, rodzą poczucie tymczasowości, sprzyjają postawom 

bezplanowości. W takich warunkach niemożliwy jest rozwój uzdolnień i zainteresowań, 

rozwój osobowości. Konieczność podjęcia przedwczesnej pracy zarobkowej, 

nie wymagającej kwalifikacji, uniemożliwia rozwój jednostki.” 242 

Ludwik Landau, w swojej pracy Bezrobocie i stopa życiowa ludności dzielnic 

robotniczych Warszawy, wydanej w Warszawie w 1936r., a opartej na badaniach 

przeprowadzonych rok wcześniej w czterech dzielnicach robotniczych Warszawy – na Woli, 

Ochocie, Czerniakowie i Bródnie – stwierdza, że „w rodzinach robotniczych, w grupie wieku 

13-14 lat, a więc jeszcze przed osiągnięciem wieku, w którym dopuszczalna jest praca 

w przemyśle, spotyka się poszukujących pracy. W grupie 15-17 lat 29% chłopców i 25% 

dziewcząt zarobkuje. Gdy się uwzględni poszukujących pracy, to blisko połowa grupy 

młodzieży w wieku 15-17 lat bądź pracuje, bądź poszukuje pracy. Wśród młodzieży w wieku 

18-20 lat 95 % chłopców i 52 % dziewcząt pracuje lub poszukuje pracy.”243 

Grupa młodzieży najbiedniejszej okresu międzywojennego opisywana jest następująco: 

„Młodzież ta ma na swoje nieszczęście ogromnie dużo wolnego czasu, który zużytkowuje 

na wspólne w grupach rówieśników łazikowanie, kopanie piłki itp. Środowisko rówieśnicze 

                                                 
242 I. Nowakowska, dz. cyt., s.23. 
243 Tamże. 
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to główne środowisko wychowawcze tej młodzieży”.244 I dalej: „Podstawowym problemem 

dla tej młodzieży jest uzyskanie jak najszybszego zarobku na chleb dla siebie i rodziny. Toteż 

nie istnieje dla niej problem zawodu. Przeważnie są to młodzi bezrobotni. Angażują się 

do rozmaitych krótkotrwałych prac dorywczych, nie wymagających kwalifikacji 

i źle wynagradzanych”.245 Jak podaje B. Hillebrandt, „w latach kryzysu 1929-1934 liczba 

młodzieży bezrobotnej w miastach sięgała miliona, a w latach lepszej koniunktury 

gospodarczej oscylowała wokół 200-300 tys.” 246 

Młodzież najuboższa, według badań L. Landau, preferowała jedynie wartości czysto 

materialne i przejawiała brak jakichkolwiek aspiracji życiowych — „nie mają żadnego 

stosunku do nauki, wykształcenia, zawodu [...]. Praca jest traktowana wyłącznie jako źródło 

zarobku, zarobek jako ratunek przed głodem. [...] Ci, którzy odżywiają się marnie, ale jeszcze 

nie cierpią głodu, w pierwszym rzędzie marzą o ubraniu. Marzą o towarzystwie, 

o rozrywkach. Lepsze ubranie przedstawia bardzo upowszechnioną wartość wśród 

tej młodzieży, jest przedmiotem marzeń. [...] Na ogół występuje brak zainteresowań i życzeń 

zawodowych. [...] Jednocześnie młodzież ta reprezentuje postawy zupełnie bierne, godzące 

się z istniejącym porządkiem”.247 

Takie sytuacje nie pozostawiały wiele miejsca na działalność społeczną w harcerstwie, 

czy w jakiejkolwiek innej organizacji. Młodzi ludzie – harcerze, harcerki, drużynowi 

i instruktorzy harcerscy – stawali często przed dylematem: czy poświęcać swój czas i energię 

na pracę społeczną, w momencie, gdy brakuje środków na zapewnienie godnego życia sobie 

i swojej rodzinie? Musieli dokonywać wyborów, które w takich przypadkach zwykle 

kończyły się ograniczeniem działalności organizacyjnej. Było to zwykle akceptowane 

i czasami wręcz zalecane przez organizację. W 1927r. na konferencji instruktorskiej 

w Różance przyjęto wniosek, że „kobieta winna umieć połączyć obowiązki zawodowe 

z obowiązkami rodzinnymi, jednakże w razie konfliktu, gdy wchodzą w grę prawa dzieci 

i stawia się konieczność wyboru, winna wybrać spełnianie obowiązków rodzinnych [...]”.248 

Wybory takie, dokonywane przez harcerki i harcerzy, nie dziwią także ze względu 

na fakt często głębokiej internalizacji wartości harcerskich, wśród których zawsze 

na wysokim miejscu wpisana była odpowiedzialność za najbliższych. Z kolei solidność 

i rzetelność, składające się na etos instruktora harcerskiego sprawiały, że kadra harcerska 

                                                 
244 [cytuję za:] I. Nowakowska, dz. cyt., s.76. 
245 I. Nowakowska, dz. cyt., s.22. 
246 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.62. 
247 I. Nowakowska, dz. cyt., s.23-24. 
248 H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.138. 
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wykonywała swoją pracę zawodową zwykle z dużym zaangażowaniem i starannością, 

co często wymagało poświęcenia tej pracy więcej ilości i czasu. Dlatego też, nie zaskakuje 

stwierdzenie Głównej Kwatery Żeńskiej, że przeciążenie instruktorek pracą zawodową 

i zarobkową było jedną z najbardziej istotnych barier rozwoju liczebnego organizacji.249 

Harcerstwo na wsi 

Skupienie działań organizacji na młodzieży szkół średnich i mały zasięg harcerstwa 

wśród młodzieży wiejskiej spowodowany był wieloma czynnikami. Jednym z nich były 

już same założenia skautingu, który pierwotnie skierowany był na chłopców wielkich miast. 

Pisał o tym S. Seweryn, następująco: „[...] u kolebki skautingu angielskiego stała chęć 

wyprowadzenia młodzieży wielkich miast na wolne powietrze w celu zetknięcia jej z naturą. 

To dążenie odbiło się również i na harcerstwie polskim, które do ostatnich prawie czasów, 

zwracało uwagę głównie na młodzież miejską, natomiast młodzieżą wiejską, jako 

przebywającą na łonie przyrody, nie zajmowano się prawie zupełnie. Dopiero w ostatnich 

czasach zwróciło uwagę na wieś. Jest to rzeczą bardzo ważną i konieczną. Na potrzebę 

formowania drużyn wiejskich należy położyć szczególny nacisk. Nie mniejszą również uwagę 

należy zwrócić na tworzenie drużyn z dzieci robotniczych w wielkich miastach, 

w szczególności zaś z dzieci bezpańskich, błąkających się po ulicach. Kto wie, czy tworzenie 

drużyn wśród tych dzieci nie ma większego znaczenia dla państwa, aniżeli tworzenie ich 

w szkołach średnich”.250 

Mimo dużych trudności w rozwoju harcerstwa wiejskiego ZHP podejmował różne 

działania których celem było wsparcie rozwoju tych środowisk. Jak podaje A. Zawadzka, 

już na I Konferencji Programowej Instruktorek w 1921 roku działała komisja drużyn 

wiejskich.251 Jednak jeszcze w 1932r. było zaledwie 148 drużyn wiejskich. Natomiast 

pod koniec 1933r. liczba ta wzrosła prawie dziesięciokrotnie, bo do 1 313 drużyn męskich, 

które gromadziły około 16 000 harcerzy. Do drużyn wiejskich należało też około 

6 000 harcerek.252 Od 1934r. następował szybszy rozwój żeńskich drużyn wiejskich. 

W 1938r. osiągnęły one liczebność 14 000 członków, a więc prawie 50% liczby dziewcząt 

w drużynach szkół miejskich. Drużynowymi tych jednostek były, przede wszystkim, wiejskie 

nauczycielki.253 Specjalności, którymi interesowały się drużyny wiejskie, były bardzo 

                                                 
249 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.7. 
250 S. Seweryn, dz. cyt., s.240. 
251 A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego..., dz. cyt., s.152. 
252 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.263. 
253 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.90-91. 
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różnorodne. Na Wołyniu działały drużyny wiejskie zajmujące się jazdą konną, kolarstwem 

lub grą na mandolinach.254 

Na przełomie 1933 i 1934 roku odbyła się na Buczu konferencja harcmistrzów 

poświęcona przystosowaniu programów pracy do potrzeb młodzieży wiejskiej. Udział w niej 

wzięło 56 osób ze wszystkich prawie chorągwi. Na konferencji obecni byli: Przewodniczący 

ZHP – M. Grażyński oraz przedstawiciele szkolnictwa.255 M. Grażyński stwierdził wówczas, 

że „zagadnienie pracy na wsi jest obecnie najważniejszym problemem harcerstwa”. 

W wyniku dyskusji uchwalono zorganizowanie sieci referatów młodzieży wiejskiej 

w komendach chorągwi, zorganizowanie w najbliższym okresie krótkich kursów 

instruktorskich dla pracujących na wsi oraz utworzenie ośrodka rolniczego w Górkach 

Wielkich.256 Podobne problemy poruszano na konferencji w 1934r. zorganizowanej przez 

instruktorki.257 

Jak informuje W. Niderliński, z inicjatywy hm. Józefa Kreta, członka komendy Śląskiej 

Chorągwi Harcerzy, zorganizowano w 1935r. kurs dla kierowników drużyn wiejskich. Wzięło 

w nim udział 98 uczestników. „Na kursie zapoczątkowano opracowywanie nowych 

sprawności dla drużyn wiejskich oraz określono formy obozowania tych drużyn 

w mieście”.258 W okolicy Bucza powstało 16 drużyn harcerskich i gromad zuchowych, które 

tworzyły, prawdopodobnie jedyny w Polsce hufiec, złożony wyłącznie ze środowisk 

wiejskich.259 

W 1937r. Organizacja Harcerek, w dużym stopniu, skoncentrowała swoją uwagę 

na młodzieży wiejskiej w celu rozwoju organizacji na tych terenach. W wyniku tych 

wysiłków zorganizowano dziesięciodniową konferencję nauczycielek-harcerek pracujących 

na wsi, sześciotygodniowy kurs starszych dziewcząt ze wsi, czterodniową odprawę w Wilnie 

kierowniczek gromad zuchowych ze wsi.260 Na odprawie omawiano zagadnienia „psychologii 

dziecka wiejskiego z uwzględnieniem różnic w poszczególnych okolicach Polski”.261 

W 1938r. we wszystkich chorągwiach i w niektórych hufcach powołano specjalistów 

od spraw harcerstwa wiejskiego.262 

                                                 
254 W. Goszczyński, dz. cyt., s.150. 
255 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.263. 
256 Tamże, s.264. 
257 Tamże. 
258 [cytat za:] W. Niderliński, W wolnej Polsce..., dz. cyt., s.117. 
259 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.57. 
260 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.71. 
261 Tamże, s.99. 
262 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.118-119. 
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Harcerstwo a płeć 

Wszechstronne wychowanie chłopców nie było czymś zupełnie nowym. 

Było ono natomiast nowością, zarówno w sferze celów, jak i środków, w wychowaniu 

dziewcząt. Pisała o tym w 1914r. J. Falkowska — „Skauting żeński u nas, jak w każdym 

niewątpliwie kraju, miał do rozwiązywania większe znacznie trudności aniżeli męski. 

Skauting męski nie wysuwał nowego ideału człowieka, a raczej dawał nową drogę realizacji, 

ruch ten nie posiadał więc charakteru rewolucyjnego. Skauting żeński, usamodzielniając 

dziewczynę, przyłączał się tym samym do ruchu emancypacyjnego kobiet. Nic więc 

dziwnego, że rodziły się wątpliwości podsuwane przez większą część starszego 

społeczeństwa, czy rozbudzenie w dziewczynie aktywności jej sił przyrodzonych, jak to czyni 

skauting, uczynienie z niej pełnego, samodzielnego człowieka, nie wytworzy kolizji 

z jej zadaniami jako żony i matki”.263 

Harcerstwo żeńskie i męskie rozwijało się niejednorodnie. Skauting został pierwotnie 

pomyślany jako system wychowawczy dla młodych chłopców. Z czasem odkryto, że te same 

metody, po odpowiednim przystosowaniu, można stosować w pracy z dziewczętami. 

A. Małkowski, już w pierwszym numerze lwowskiego „Skauta” z 1911r., pisał: „wszystko 

co dotyczy chłopców-skautów, można zastosować i do dziewcząt-skautów, które mogą 

w harcach ćwiczyć się z takim samym pożytkiem”.264 Podobnie stanowisko zajął 

I. Kozielewski w 17 numerze „Skauta” z 15 maja 1913r. w artykule O skautingu żeńskim 

i męskim.265 Przy czym Kozielewski stwierdzał, że kobiety na ogół lepiej wypełniają wiele 

zadań, są dokładniejsze i solidniejsze, a za ich główny obszar działań uznawał służbę 

sanitarną.266 W broszurze Polskie skautki z 1913r. Małkowski podkreślał również, 

że „w planie organizacji skautek nie ma jednak miejsca, ani na naśladownictwo militaryzmu, 

ani na naśladowanie ćwiczeń polowych skautów”.267 Natomiast Regulamin wewnętrzny 

krakowskich drużyn skautowych z 1914r. wykluczał również nocne wycieczki drużyn 

żeńskich.268 Również S. Seweryn pisał w 1931r. w podobnym duchu, jednak wtedy zwracano 

znacznie większą uwagę na konieczność zróżnicowania programowego harcerstwa żeńskiego 

i męskiego — „aby wyczerpać najważniejsze sprawy obecnego życia harcerskiego, 

                                                 
263 F. Jadwiga, Konferencje programowe instruktorek na tle rozwoju myśli wychowawczej harcerskiej, 

„Skrzydła” 1939, nr 3, s.39 [cytuję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Prace programowe..., dz. cyt., s.114. 
264 [cytat za:] M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.16. 
265 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.45. 
266 E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.78. 
267 A. Małkowski, Polskie skautki. Zarys organizacyjny [w:] A. Małkowski, O. Małkowska, Archiwalia. 

Wybór tekstów, Kraków 1989, s.67-81 [podaję za:] E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.239. 
268 M. I. Mileska, dz. cyt., s.33. 
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należałoby jeszcze trochę czasu poświęcić harcerstwu żeńskiemu. Ponieważ nie znam 

go z autopsji, lecz tylko z relacji, przeto trudno mi zabierać głos w tej sprawie. Uważam 

jednak, że metoda pracy zarówno w męskim, jak i w żeńskim harcerstwie, powinna być mniej 

więcej ta sama, różnice natomiast winny wystąpić w programach: o ile drużyny męskie 

w swojej działalności będą uwzględniały te dziedziny, które więcej odpowiadają 

mężczyznom, o tyle znowu drużyny żeńskie winny zwrócić uwagę także na te zagadnienia, 

które łączą się bezpośrednio z rolą kobiety-obywatelki w społeczeństwie. Prace w drużynach 

żeńskich należałoby w tym właśnie kierunku ożywić”.269  

W dwudziestoleciu międzywojennym, a szczególnie w pierwszych latach 

funkcjonowania ZHP, harcerstwo żeńskie musiało przełamywać liczne bariery społeczne. 

Początkowa niechęć do harcerstwa żeńskiego uwidaczniała się na wielu płaszczyznach; 

Mianowania drużynowych drużyn żeńskich nie były przeprowadzane przez Związkowe 

Naczelnictwo Skautowe lub publikowane w prasie harcerskiej. Problem nierównego 

traktowania płci w harcerstwie zaznaczał się też na gruncie wsparcia materialnego 

dla środowisk harcerskich. Jak zauważają M. Kolasianka-Żmijowa i E. Węglarzówna 

„w mniejszych miejscowościach Koła Przyjaciół Harcerstwa opiekowały się zazwyczaj 

łącznie drużynami dziewcząt i chłopców, co nie zawsze było z korzyścią dla drużyn żeńskich, 

ponieważ przy podziale funduszów niejednokrotnie chłopcy uzyskiwali więcej pieniędzy 

niż dziewczęta”.270 

Pomimo wszystkich trudności, następował powolny wzrost liczebny harcerstwa 

żeńskiego. Dostosowywała się do tego także struktura organizacyjna, mimo że początkowo. 

Olga Drahnowska – wybrana do NKS w okresie powstawania licznych drużyn żeńskich – 

jesienią 1912r. była ciężko chora i bez niej Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie nie 

chciała utrzymywać kontaktów z drużynami żeńskimi, tłumacząc, że nie może brać 

odpowiedzialności wobec społeczeństwa za drużyny żeńskie, gdyż – jak informowała 

J. Falkowska – „nie zna celów i charakteru ich działania”.271 W 1912r. powołano oddzielne 

kierownictwa drużyn żeńskich i męskich — od 1 stycznia 1913r. działała we Lwowie Sekcja 

Żeńska, czyli Zarząd Główny Żeńskich Drużyn Skautowych, który dokonywał mianowań 

drużynowych.272 Od 1921r. działały już oddzielne Główne Kwatery.273 Braki kadrowe 

                                                 
269 S. Seweryn, dz. cyt., s.240-241. 
270 M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.62-63. 
271 E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze..., Część I-IV, dz. cyt., s.49-65, 67-71, 108-109  

[w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.45. 
272 M. Jarosińska, Harcerstwo żeńskie..., dz. cyt., s.16-17. 
273 J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerski..., dz. cyt., s.6. 
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powodowały, że niekiedy trudno było obsadzić wszystkie męskie i żeńskie funkcje 

kierownicze w komendach harcerskich odpowiednio kompetentnymi instruktorami 

i instruktorkami. Wówczas kierowanie męską i żeńską pracą harcerską mogło nie być 

od siebie wyodrębnione.274 

W „Skaucie” z 1916r. znaleźć można taką ocenę sytuacji: „[...] cały ruch żeński 

był od początku zostawiony sam sobie i dopiero, gdy przetrwał prawie całe dwa lata, 

rozwijając się nieustannie wśród przeszkód, wówczas dopiero zajęto się nim ze strony 

starszego społeczeństwa”.275 

W trudnych czasach I wojny światowej efekty harcerskich metod wychowawczych 

najłatwiej było zauważyć i docenić – harcerski więc swoimi postawami najlepiej 

przełamywały początkową niechęć do żeńskiego harcerstwa i tym zwiększały szansę jego 

przyszłego rozwoju. Jednakże w 1922r., podsumowując pierwsze dziesięciolecie działalności 

ruchu żeńskiego, Jadwiga Kwiatkowska pisała: „Harcerstwo żeńskie wcale potężnie 

rozwijając się obecnie w Polsce wiele nasuwało i nasuwa jeszcze wciąż wątpliwości 

i wywołuje bardzo sprzeczne sądy i opinie. Mamy więc zarówno gorących obrońców, 

jak i zawziętych przeciwników. I nic dziwnego. Bo przecież kwestia wychowania dziewcząt 

jest dotychczas otwarta i za mało doprawdy zajmowano się dotąd sprawą tak niesłychanie 

ważną [...] I nawet dziś, gdy drużyny żeńskie mają za sobą 10 lat istnienia [...] są tacy, którzy 

[...] będąc zwolennikami i przyjaciółmi harcerstwa męskiego, nie chcą uznać koniecznej 

potrzeby analogicznego, choć nie identycznego ruchu wychowawczego wśród dziewcząt”.276 

Zaganienie koedukacji w Zrzeszeniach Starszoharcerskich 

Kwestia płci odgrywała też istotną rolę w rozwoju zrzeszeń starszoharcerskich. 

Koedukacyjny charakter tych zrzeszeń był początkowo zjawiskiem naturalnym.277 W 1935r. 

w Chorągwi Wołyńskiej organizowanie osobnych żeńskich i męskich kręgów 

starszoharcerskich uznano za „nie mające odpowiednich warunków”.278 

Jednak, pod koniec lat trzydziestych, wyraźnie zaczęto patrzyć na problem z nieco innej 

perspektywy i dążyć raczej w kierunku tworzenia żeńskich zrzeszeń starszoharcerskich 

o większej samodzielności działania. W 1938r. w sprawozdaniach stwierdzano: „w całości 

                                                 
274 M. Skorupska-Daszkiewicz, Wołyńska Chorągiew Harcerek..., dz. cyt., s.77. 
275 [cytuję za:] E. Grodecka, Pierwsze ćwierćwiecze..., Część I-IV, dz. cyt., s.49-65, 67-71, 108-109  

[w:] M. M. Drozdowski, Harcerstwo a narodziny..., Część I,  dz. cyt., s.46. 
276 J. Kwiatkowska, Harcerstwo żeńskie, jego zadania i potrzeby w chwili obecnej. Broszurka informacyjna, 

Kraków 1922 [w:] K. Świrtun-Rymkiewicz, O harcerstwie, Kraków 1923  
[cytuję za:] M. I. Mileska, dz. cyt., s.16-17. 

277 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.95. 
278 Praca Chorągwi Harcerek..., dz. cyt., s.117. 
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ruchu starszoharcerskiego kręgi żeńskie zaznaczyły się dotąd w stopniu niewielkim. 

Po okresie całkowitego stopienia się z ruchem męskim, usamodzielniają się obecnie 

organizacyjnie i programowo, co niezbędne jest ze względu na zdobycie sobie prawa 

w ogólnej akcji kobiecej, np. wyborczej, przysposobienia do obrony kraju itp. W tych nowych 

warunkach starsze harcerki dążą do dalszej ścisłej współpracy ze starszymi harcerzami, 

należy jednak przewidzieć i uwzględnić odmienne od dawna formy tej współpracy”.279 

Dlatego też władze harcerskie sformułowały dla starszoharcerskich kręgów i zrzeszeń 

wskazówki, mówiące, że kręgi (zrzeszenia) koedukacyjne „winny wydzielić starsze harcerki 

w samodzielne zastępy lub drużyny z własną drużynową”.280  

Inspektorat Starszych Harcerek w 1938r. pracował nad „usamodzielnieniem organizacyjnym 

zespołów żeńskich w kręgach mieszanych i uzgodnieniem form współpracy męsko-żeńskiej 

w wyniku dyskusji z Wydziałem Starszych Harcerzy GKH-y”.281 W komendach chorągwi 

postrzegane to było jako „żądanie podziału kręgów na męskie i żeńskie” i prowadziło 

niekiedy „do osłabienia tempa pracy”.282 

Problem płci w kadrze ruchu zuchowego 

Problem płci zaznaczał się jeszcze w kontekście kadry ruchu zuchowego. Był to bardzo 

istotny problem z punktu widzenia rozwoju liczebnego pionu zuchowego, gdyż objęcie 

funkcji drużynowego gromady zuchowej przez wykwalifikowanego instruktora zuchowego-

mężczyznę było często niemożliwe, natomiast funkcja ta mogła by być obsadzona wówczas 

przez drużynową-kobietę, której opieka nad dziećmi obojga płci w wieku zuchowym była 

społecznie akceptowana. Tu jednak pojawiały się trudności związane z nieuregulowanym 

statusem kobiet w Organizacji Harcerzy.  

W połowie lat trzydziestych zaczęto skłaniać się ku poglądowi, że braki kadrowe 

w ruchu zuchowym Organizacji Harcerzy można jednak uzupełnić harcerkami. W 1934r. 

zorganizowano w Nierodzimiu z inicjatywy A. Kamińskiego pierwszy kurs dla kobiet, które 

chciały pracować z zuchami – chłopcami.283   

Konferencja Kierowników i Kierowniczek Gromad Zuchowych w 1934r. doszła 

do porozumienia o treści: „harcerki mogą pracować w gromadach zuchowych męskich jako 

kierowniczki po uzyskaniu zezwolenia swojej Komendy Chorągwi na wniosek Komendantki 

Hufca i tedy praca ta liczy się im jako służba harcerska”. Jednak uczestnicy konferencji nie 
                                                 

279 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.277. 
280 „Wiadomości Urzędowe”, luty 1938, nr 2, s.18. 
281 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.233. 
282 H. Styczyński, dz. cyt., s.225. 
283 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.22. 
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doszli do ostatecznego porozumienia w sprawie kobiet nie będących harcerskimi, 

a pracujących z zuchami w organizacji męskiej. Komisja żeńska proponowała aby te osoby 

(w większości, jeśli nie wyłącznie nauczycielki) przechodziły przez ogólne, letnie kursy 

harcerskie dla nauczycielek w celu zdobycia pewnego zasobu osobistych przeżyć harcersko-

obozowych.284 

W 1936r. pisano w sprawozdaniach: „sprawa kobiet w ruchu zuchowym męskim wybija 

się coraz bardziej jako zagadnienie, od dobrego rozwiązania którego, zależeć będzie 

w znacznej mierze wzmocnienie organizacyjne pracy zuchowej”.285 W kolejnych latach 

starano się zadbać o pozycję kobiet w Organizacji Harcerzy. W tym celu utworzono także – 

w Wydziale Zuchów – Referat Kobiet.286 W następnym roku zorganizowano trzy konferencje, 

które miały na celu unormowanie współpracy Organizacji Harcerek i Harcerzy oraz ustalenie 

zasad pracy kobiet w męskim ruchu zuchowym.287 W Regulaminie drużyny zuchów, harcerzy 

i skautów z 1938r. znalazł się zapis stwierdzający, że drużyna zuchów mogła być męska 

lub koedukacyjna. Drużyny koedukacyjne prowadzone przez mężczyzn należały zawsze 

do Organizacji Harcerzy, prowadzone przez kobiety miały prawo wyboru swej przynależności 

organizacyjnej.288 

4. Planowy rozwój ilościowy 

Po fazie gwałtownego wzrostu liczby członków organizacji po I wojnie światowej, 

władze harcerskie miały świadomość, że niekontrolowany wzrost liczebny może być dla ZHP 

bardzo niekorzystnym zjawiskiem. Dlatego też czyniono starania mające na celu zapewnienie 

jakości działań wychowawczych w ZHP, a dopiero w następnej kolejności, doprowadzenie 

do wzrostu liczby członków organizacji. A. Pawełek pisał wówczas: „Starajmy się, 

aby w harcerstwie byli najdzielniejsi, ci właśnie, którzy idą sami i pociągają innych za sobą. 

Wtedy harcerstwo jako całość będzie mogło prowadzić i wpływać na społeczeństwo. Jeśli 

zaś samo będzie pełne elementów ciężkich – wlec się będzie z trudem i zamiast dawać 

impuls, będzie tylko wykorzystywać siły społeczeństwa”.289 

Główna Kwatera Męska stwierdzała wtedy także, że „nowe drużyny należy w latach 

najbliższych organizować, przede wszystkim, na terenach nieszkolnych, względnie szkół 
                                                 

284 M. I. Mileska, dz. cyt., s.145-147. 
285 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.151. 
286 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.178. 
287 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.229. 
288 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
289 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.34. 
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powszechnych. Warsztaty, fabryki, ulica i wieś – to pozycje, które harcerstwo zdobyć może 

i musi. Rozwój ruchu zmierza do tego i powstrzymać się nie da. Należy tylko pamiętać, 

że jakości nigdy tracić z oczu nie można i w związku z tym trzymać się metod opartych 

na zasadzie: „lepiej powoli i mniej – a dobrze, niż szybko i dużo – a źle”.290 W 1923r., 

w swoim sprawozdaniu, również GKŻ pisała: „ogólnym dążeniem jest, aby pracę skupić, 

pogłębić, raczej zmniejszać liczebnie, a co najmniej liczebny rozwój hamować. Harcerstwo 

pragnęłoby usunąć rozdźwięk między głoszonymi hasłami a życiem.”291  

Sam Baden-Powell wydawał się być zwolennikiem zrównoważonego rozwoju 

liczebnego ruchu skautowego opartego na zrozumieniu jego idei i w pełni dobrowolnym 

podjęciu się jej realizacji. „Dlatego też – pisał – nie poluje się na nowych członków, czeka się 

na to, żeby zjawili się sami lub zostali przyprowadzeni przez kolegów [...] Podaje im się 

pewne warunki na skutek których odpadają niezdecydowani [...]”.292 

II Konferencja Programowa Instruktorek w Spuszy stwierdzała w swojej uchwale, 

że „wobec niskiego poziomu pracy harcerskiej uważa za wskazane nie organizowanie nowych 

drużyn, lecz skierowanie wszystkich sił instruktorskich do drużyn już istniejących w celu 

podniesienia ich poziomu”. Drużyny organizujące się spontanicznie (tzw. „dzikie drużyny”) 

mogły zostać przyjęte do Związku, tylko po wykazaniu się odpowiednim poziomem pracy 

harcerskiej i kierownictwem odpowiedniej drużynowej.293  

Do podobnych wniosków doszły instruktorki w 1926r. na Konferencji Instruktorskiej 

w Sromowcach. Stwierdzały one tam, że „należyty poziom życia harcerskiego drużyny jest 

uwarunkowany przede wszystkim przez odpowiednie kierownictwo i że wobec powyższego, 

należy uruchamiać i utrzymywać te tylko placówki życia harcerskiego, które mogą być 

należycie prowadzone.”294 Postulaty te zaczęto wprowadzać w życie. W ciągu roku nastąpiło 

zmniejszenie i ograniczenie liczby członków drużyn do maksymalnie 40-tu oraz zmniejszenie 

ilości drużyn w niektórych chorągwiach, w których zauważono, że brak odpowiednich 

instruktorów nie pozwala na tworzenie nowych środowisk.295  

Skłaniano się przy tym do bardziej elitarnego modelu organizacji młodzieżowej, której 

siła oddziaływania ma brać się z – nie tyle licznych – szeregów młodych ludzi, co z ich  

                                                 
290 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej  

za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.12. 
291 Tamże, s.8. 
292 [cytuję za:] H. Bouchet, Skauting i indywidualność, Lwów – Warszawa 1939, s.66  

[podaję za:] K. Blusz, dz. cyt., s.23-24. 
293 List okólny GKŻ L.2 z 21 I 1923 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, styczeń-luty 1923, nr 1-2, s.9. 
294 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.9. 
295 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.16. 
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zauważalnej, pozytywnej elitarności pod względem wartości, postaw, zachowań itp. W 1924r. 

pisano w „Harcmistrzu” następująco: „Żeby jednak harcerstwo spełniło całkowicie swe 

wielkie zadanie – musi praca jego być ogromnie intensywna. Intensywna – nie ekstensywna.  

Celem harcerstwa nie jest zorganizowanie jak największej ilości młodzieży, ale wytworzenie 

wzorowych obywateli. Żadne pouczenia nie działają tak wychowawczo – jak przykład.  

Dla podniesienia ogólnego poziomu młodzieży – o wiele ważniejszym jest wytworzenie 

nielicznego choćby, ale naprawdę wzorowego zastępu prawych, całym swym postępowaniem 

stwierdzających wewnętrzną szczerość swych ideałów, dzielnych moralnie i fizycznie 

o zdecydowanym indywidualizmie chłopców i dziewcząt – niż zbieranie na pogadanki 

skautowe wielkiej liczby dzieci, dla których »prawo skautowe« pozostanie tylko 

zewnętrznym, organizacyjnym przymusem, a nie nakazem sumienia.  

Szybki ilościowy rozrost harcerstwa musi obniżyć typ harcerza do poziomu przeciętnej 

moralności młodzieży szkolnej, a wtedy harcerstwo stanie się czczą formalistyką”.296 

W 1926r. Zjazd Walny wezwał Naczelnictwo ZHP do „podjęcia pracy harcerskiej 

wśród młodzieży wiejskiej, robotniczej i rzemieślniczej”.297 Była to zapowiedź przyszłych 

działań, zmierzających do rozszerzenia zasięgu działań harcerstwa na większą liczbę 

członków organizacji. 

Przygotowania do „ofensywy” 

Pierwsze sugestie dotyczące planowanego rozwoju liczebnego organizacji pojawiły się 

na I Konferencji Instrutkorskiej w Brześciu w 1923r., gdzie sugerowano „rozbudowę drużyn 

w szkołach powszechnych w mieście i na wsi oraz drużyn specjalnych, jak pożarnicze, 

żeglarskie itp.”.298 

Na początku lat trzydziestych coraz częściej poruszano temat tzw. „ofensywy 

harcerskiej wszerz”, za czym krył się pomysł planowego rozwoju liczebnego organizacji. 

Dyskutowano nie tylko nad sposobami realizacji tego pomysłu, ale także nad samą jego 

zasadnością. Z punktu widzenia realizacji misji harcerstwa i powszechności wartości 

harcerskich w społeczeństwie – intensywny rozwój liczebny ZHP był jak najbardziej 

wskazany – im więcej młodych ludzi kierowało się wartościami harcerskimi, tym częściej 

można było mówić o sukcesie wychowawczym ZHP. Jednak z innego punktu widzenia – 

z perspektywy skuteczności transmisji tych wartości w organizacji – nie było to tak 

                                                 
296 „Harcmistrz”, marzec 1924, nr 3, s.38. 
297 AAN, AZHP, Wnioski uchwalone na VI Zjeździe Walnym [w:] VI Zjazd Walny w Krakowie  

10-11 kwietnia 1926r. Protokoły komisji, uchwały, wnioski, spis instruktorek, sygn. 314, s.78. 
298 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.404. 
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jednoznaczne. Doświadczenia z początków lat dwudziestych wskazywały, że nadmiernie 

rozwinięta pod względem liczebnym organizacja, z niewystarczająco liczną lub słabo 

przygotowaną do roli wychowawców harcerskich kadrą instruktorską, nie mogła by zapewnić 

właściwego poziomu pracy drużyn harcerskich, a co za tym idzie, stworzenia odpowiedniego 

środowiska, w którym ta transmisja przebiegałaby w niezakłócony sposób.  

Na te problemy zwracał uwagę już A. Pawełek, który w swoich Gawędach 

instruktorskich pisał: „Zawsze wolę przyjąć jednego chłopca do gotowego już zastępu, 

niż cały nowy zastęp. Dlatego, że urabianie zbiorowiska przedstawia więcej pracy i dłużej 

trwać musi, zanim się wszystkim dobrze wyjaśni zasady i zadania. Gdy chłopieć wpada 

w zgrany zastęp i zastaje w nim atmosferę określoną, poglądy urobione, zasady wychowane – 

wnet wszystkie jego rozproszone i chwiejne sądy układają się równolegle do pojęć 

innych [...]”.299 

W „Harcmistrzu” z marca 1930r. zauważano natomiast, że: „[...] grupa społeczna, jaką 

tworzy, względnie powinno tworzyć, w każdej miejscowości środowisko harcerskie, 

ma ograniczone zdolności asymilacyjne. Inaczej mówiąc, aby podnieść świeżo 

przyjmowanych harcerzy do swego poziomu (a nie bądźmy zarozumiali, że to już poziom 

bardzo wysoki), dana drużyna (a jeśli chodzi o instruktora – dane grono starszyzny) 

potrzebuje pewnej ilości czasu i pracy. Jeśli ten czas jest za krótki lub oddziaływanie 

dośrodkowe i ku podniesieniu poziomu – za słabe, zamiast asymilacji nowicjuszów przez 

środowisko harcerskie, będziemy obserwowali asymilację harcerzy przez niższy poziom 

nowicjuszów; zamiast uharcerzenia szerokich sfer będziemy mieli odharcerzenie 

harcerstwa”.300 

Jednym z głosów zwracających uwagę na te problemy rozwoju liczebnego, była 

wypowiedź S. Seweryna, który w 1931r., na zjeździe dyrektorów łódzkiego okręgu 

szkolnego, w swoim referacie stwierdzał: „W ostatnich czasach mówi się dużo o ofensywie 

harcerskiej »wszerz«, przez co rozumie się pomnażanie szeregów i ilości członków drużyn. 

W wykonywaniu tego hasła kryje się poważne niebezpieczeństwo, z którego dzisiaj należy 

sobie zdać dokładnie sprawę: gdy nie posiadamy odpowiednio wyszkolonych kadr 

instruktorskich, gdy drużynowi ciągle jeszcze wiele pozostawiają do życzenia zwłaszcza 

pod względem moralnym, trudno mówić o pomnażaniu szeregów bez wielkiego uszczerbku 

dla ideałów. Należałoby raczej wysunąć żądanie podniesienia obecnego stanu posiadania 

na wyższy poziom ideowy, zanim będzie się mówiło o powiększaniu ilości członków. 
                                                 

299 A. Pawełek, Gawędy instruktorskie..., dz. cyt., s.17. 
300 „Harcmistrz”, marzec 1930, nr 3, s.23. 
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Dlatego też sądzę, że skierowanie głównego wysiłku na stronę ideową – bez uszczerbku 

strony technicznej wyszkolenia – jest dzisiaj najważniejszym dążeniem chwili. W tym celu 

należałoby obszerną literaturę harcerską uzupełnić pracami, które miałyby na celu wykazanie 

w sposób praktyczny, jak chłopiec, czy dziewczyna, powinni prawo harcerskie stosować 

w życiu codziennym. Dotychczasowa literatura harcerska rzuca często bardzo piękne hasła, 

lecz wprowadzenie ich w życie pozostawia się najczęściej pomysłowości instruktorów 

lub drużynowych. Książki o charakterze technicznym są często tak drobiazgowe, 

że pod pokrywą tych środków giną nieraz właściwe cele pracy harcerskiej. Jest więc 

konieczną rzeczą opracowanie takich dzieł, któreby miały na celu pogłębienie ideologii 

harcerskiej. Harcerstwo bowiem powinno stać się cechą codzienną, a nie przygotowaniem 

tylko do jakichś czynów bohaterskich, powinno kształcić obywatela, pożytecznego państwu 

i społeczeństwu przez swoją działalność codzienną w każdej porze dnia i nocy, a nie bohatera 

w jakichś wyjątkowych okolicznościach. Dlatego też samowychowanie ma tutaj wielkie 

znaczenie. Słusznie o tem mówi jeden z nauczycieli kaliskich: »nie wymagam, aby harcerze 

byli wyłącznie chłopcami o dobrych postępach i dobrem sprawowaniu, nie wykluczam 

z drużyny chłopców o złem zachowaniu się lub postępach, lecz staram się, aby chłopcy trudni 

do prowadzenia i niekarni stawali się lepszymi. Uważam drużynę harcerską za teren 

oddziaływania wychowawczego, a nie za organizację, której członkowie mają już pewne 

ustalone zasady postępowania«.”301 

Mimo zastrzeżeń XI Zjazd Walny podjął w 1931r. w Krakowie uchwałę o „ofensywie 

harcerskiej”, której celem miał być wzrost liczebny organizacji i rozszerzenie jej wpływów. 

Decyzja zjazdu był wcześniej konsultowana na odprawie komendantów chorągwi na Zjeździe 

Hufcowych i na Konferencji Starszyzny, na których opracowywano program udziału hufców 

w realizacji ofensywy. W 1932r. odbyła się V Konferencja Żeglarska, która przyjęła 3-letni 

program rozwoju drużyn wodnych.302 

Wbrew oczekiwaniom, po Zlocie w Spale w 1935r., nie nastąpił gwałtowny napływ 

młodzieży do ZHP. Stwierdzono nawet zahamowanie wzrostu liczebnego i spadek liczby 

zarejestrowanych jednostek organizacyjnych – przede wszystkim gromad zuchowych.303 

Władze harcerskie nie były jednak wówczas zainteresowane zbyt szybkim wzrostem 

liczebnym organizacji. W latach 1935-1936 niektóre komendy – np. Wołyńska Harcerzy – 

wydawały zalecenia wstrzymania przyjmowania nowych członków do czasu wyszkolenia 

                                                 
301 S. Seweryn, dz. cyt., s.236-237. 
302 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.404. 
303 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.35. 
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instruktorów i poprawy stanu finansowego.304 W swoim sprawozdaniu za 1935r. władze 

naczelne pisały: „Już od lat Główna Kwatera z niepokojem patrzyła na szybki rozrost 

organizacji. W roku ubiegłym wysunęliśmy zdecydowanie postulat sprowadzenia 

go do granic normalnego przypływu nowych ochotników, nie przekraczającego rocznie  

10-15% stanu. Łączyliśmy z tym drugi postulat: [...] pogłębiania pracy na wszystkich 

odcinakach. Po tej linii chcemy iść nadal i dlatego wstrzymujemy się na pewien okres czasu, 

od wszelkich większych imprez ogólnych, staramy się w prace drużyn wlać nową treść, 

rozszerzyć jej zakres (wysuwa się tu na czoło sprawa »wychowania gospodarczego«), 

stworzyć dla niej nowe formy i metody zapewniające większą pewność i skuteczność 

(tzw. »wyścig pracy«)”.305 

W 1937r. w Organizacji Harcerek mówiono wprost o zahamowaniu rozwoju 

ilościowego — „organizacja stale odczuwa brak sił kierowniczych, a chcąc utrzymać pracę 

na odpowiednim poziomie, musi ograniczyć swój rozwój ilościowy.”306 Także w Organizacji 

Harcerzy stwierdzano w tym czasie znaczny wzrost liczby członków, pomimo tego, że nie 

podejmowano w tym czasie żadnych działań, mających napędzać rozwój liczebny organizacji 

– „[...] prace programowe i organizacyjne powodowały, że nie kładziono nacisku 

na powiększenie stanu liczbowego. Mimo to zaznacza się wyraźne podniesienie się ilości 

członków we wszystkich kategoriach, a ogólny stan organizacji podniósł się o przeszło 

10%”.307 Taka sytuacja mogła świadczyć o istnieniu pewnego „echa” wzrostu liczebnego –

czyli o napływie nowych członków do organizacji, którzy podejmowali decyzję 

o przystąpieniu do ZHP z opóźnieniem, np. w efekcie zachęty rówieśników, którzy wstąpili 

do organizacji wcześniej. Nie były to powody wynikające bezpośrednio z akcji promocyjnych 

i rekrutacyjnych, ale mogły składać się na opóźnioną falę napływu nowych członków.  

Ten pośredni sposób pozyskiwania nowych członków poprzez ich rówieśników, 

zapewne dobrze uzupełniał oficjalną rekrutację, gdyż już w 1933r. zauważono, że większość 

nowych członków ZHP zyskuje z tzw. „zaciągów powakacyjnych”, czyli z napływu 

młodzieży po letniej akcji obozowej i na początku roku szkolnego,308 a więc z okresu kiedy, 

z jednej strony, harcerze opowiadali kolegom o swoich niedawnych przeżyciach z obozów 

harcerskich, z drugiej – jednostki organizacyjne ZHP rozpoczynały nabór w nowych klasach 

szkolnych. 

                                                 
304 H. Styczyński, dz. cyt., s.209. 
305 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.37. 
306 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.97. 
307 Tamże, s.149. 
308 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1933, s.40. 
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1.1. Narzędzia rozwoju liczebnego  

Pierwsze opisy narzędzi wspomagających rozwój liczebny można znaleźć 

np. w broszurze Skautki Polskie. Zarys organizacyjny wydanej we Lwowie w 1913r.309 

Według zawartych tam wymagań na „skautkę I klasy”, kandydatka do stopnia miała 

przyprowadzić do drużyny nową dziewczynę i przygotować ją do egzaminów skautowych 

na stopień ochotniczki.310 W wymaganiach „egzaminów harcowych” w podręczniku z 1917r. 

zatytułowanego Harce młodzieży polskiej, znajdował się punkt 10., w którym pisano: 

„Przyprowadzić fryca [rozumianego jako kandydata na harcerza], którego kandydat 

na [stopień] ćwika przygotował do egzaminu frycowego. Jeśli zastęp lub drużyna na razie 

nie potrzebuje nowozaciężnych, można ten punkt odroczyć, lecz najdalej na 3 miesiące, 

a to pod rygorem utraty stopnia ćwika”.311 To narzędzie nie tylko wymuszało wprowadzenie 

do ruchu nowych członków, ale również przewidywało sankcje w przypadku niewypełnienia 

tego wymagania. Świadczy to o dużej wadze, jaka wówczas przywiązywana była to rozwoju 

liczebnego ruchu. Podręcznik również zawierał wskazówki do działania, które jednocześnie 

wspierały rozwój liczebny harcerstwa: „Aby stać się harcerzem, zaciągniesz się do zastępu 

istniejącego w twej klasie lub szkole. Jeśli zastępu jeszcze nie ma, możesz sam go stworzyć 

(w porozumieniu z którymś z profesorów) przy pomocy innych 6-7 chłopców. Jeśli możliwe, 

powinni to być rówieśnicy. [...] Kilka zastępów razem będzie stanowić drużynę, pod wodzą 

harcmistrza, zwanego drużynowym, tego wam dostarczy Naczelnictwo Harcowe 

miejscowego gniazda sokolego”.312 Ten akapit wskazywał na model rozwoju opierający się 

w dużej mierze na inicjatywie oddolnej młodzieży i na kadrowym wsparciu ze strony 

organizacji. 

Dużymi akcjami promocyjnymi i często naborowymi były organizowane corocznie 

tzw. „tygodnie harcerskie”. Nie zawsze jednak miały one do spełnienia funkcję 

„rekrutacyjną” — czasami miały skupiać się jedynie na pozyskiwaniu środków 

lub budowaniu poparcia społecznego. Rozkaz NZHP z kwietnia 1923r. mówił wyraźnie, że 

„zwerbowanie nowych członków drużyn spośród młodzieży nie jest celem tegorocznej akcji 

Tygodnia Harcerskiego” z powodu braku kadry instruktorskiej.313 

                                                 
309 Warto zauważyć, że drużyny skautowe powstawały spontanicznie nie tylko w oparciu o polskie broszury 

i podręczniki metodyczne. We wrześniu 1910r. w Krakowie powstaje gimnazjalna drużyna skautowa 
po przywiezieniu przez jednego z uczniów gazetki „Pfadfinder” ze Śląska. Zob. B. Leonhard, dz. cyt., s.1. 

310 [podaję za:] I. Kozimala, Lwowska Chorągiew..., dz. cyt., s.38 oraz E. Głowacka-Sobiech, dz. cyt., s.76. 
311 M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.30. 
312 M. Schreiber, E. Piasecki, dz. cyt., s.19. 
313 Rozkaz NZHP L.10 z 28 kwietnia 1923r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1923, nr 4, s.20. 
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Do skupienia większej uwagi ZHP na rozwój liczebny organizacji na terenie szkół 

powszechnych, przyczyniła się konkurencja ze strony innej organizacji – Czerwonego 

Harcerstwa TUR, które było wyraźnie zainteresowane uczącą się tam młodzieżą. W 1924r. 

drużyny szkół powszechnych w Warszawie zgrupowano w „hufiec drużyn 

przygotowawczych, które komenda chorągwi otoczyła specjalną opieką, głównie materialną, 

w formie choćby zapomóg obozowych, udzielanych wyłącznie tym drużynom”. W 1929r. 

Komenda Chorągwi Warszawskiej powołała Wydział Drużyn Szkół Powszechnych, którego 

zadaniem było „skupienie wysiłków na opracowaniu metodyki i szkoleniu bezpośrednich 

kierowników pracy w zastępach, co warunkowało podniesienie poziomu istniejących 

już drużyn oraz tworzenie nowych”.314 

Konsekwentnie dążono do podniesienia poziomu drużyn, nie cofając się nawet przy tym 

przed bardziej drastycznymi decyzjami. W 1924r. nastąpiła ostrzejsza weryfikacja 

działalności wszystkich drużyn, wskutek czego część z nich, została decyzją władz 

„rozwiązana lub zredukowana”.315 

Na podstawie danych ze sprawozdań Zarządu Oddziału Krakowskiego z lat 1924-1926 

stwierdzono, że przyrost liczebny starszej młodzieży związany jest również  ze wzrostem 

liczby obozów, a szczególnie liczby obozów wędrownych. Liczba harcerzy w wieku ponad 

16 lat wzrosła z około 250 w 1924r. do ok. 650 w 1926r., natomiast liczba obozów 

wędrownych wzrosła wtedy z 4 (na 17 obozów wszystkich typów) w 1924r. do 16 (46) 

w 1926r.316 

Ponieważ władze harcerskie szybko zaczęły zdawać sobie sprawę, że rozwój liczebny 

organizacji jest bardzo silnie uzależniony od rozwoju kadry instruktorskiej, dlatego 

też poszukiwano różnych sposobów na pozyskanie nowych kadr instruktorskich. W 1926r. 

GKM stwierdzała, że najważniejszym środkiem prowadzącym do rozbudowania kadr 

instruktorskich są – organizowane corocznie – centralnie i lokalnie, obozy starszyzny.317 

Z kolei, w 1927r., szans rozwojowych harcerstwa upatrywano w następujących czynnikach 

wewnątrzorganizacyjnych: 

1) „zapewnienie ścisłej i lojalnej współpracy centrali ze starszyzną harcerską, 

2) zapewnienie działalności komendantów chorągwi jako  

»mężów zaufania i pełnomocników Naczelnika«, 

                                                 
314 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.220-221. 
315 AAN, AZHP, Czwarte Sprawozdanie NRH za rok 1924, sygn. 374, s.13. 
316 Z. Trylski, Obozy..., dz. cyt., s.4. 
317 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.16. 
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3) zapewnienie ciągłości pracy organizacyjnej poprzez: 

 przedłużenie kadencyjności władz, 

 pozyskiwanie kadry wśród osób z ustaloną już pozycją społeczno-zawodową,  

 stworzenie [zespołów] i systematyczną pracę z zespołami instruktorskimi działającymi 

na poziomie centralnym i chorągwianym”.318 

Nauczyciele byli grupą zawodową, która cieszyła się szczególnym zainteresowaniem 

władz harcerskich, ze względu na swój potencjał „kadrotwórczy”. Na nauczycielach starano 

się także oprzeć przy wspomaganiu rozwoju liczebnego środowisk harcerskich poza 

granicami kraju. W 1936r. władze Organizacji Harcerek pisały: „W trosce o należyty rozwój 

i rozrost liczebny harcerstwa polskiego za granicą Wydział Zagraniczny GKH-k usilnie 

zabiega i czyni starania, by posady nauczycielskie za granicą obsadzane były przez 

nauczycieli – harcerki. W tym też celu współdziała z komendami terenowymi, dostarczając 

swoich kandydatek (z chorągwi krajowych) i starając się, by kwalifikacje, jakie posiadają 

i wartości osobiste dawały gwarancję dobrze pełnionych przez nie obowiązków”.319 

S. Seweryn postulował, na początku lat trzydziestych, realizację działań, które jego 

zdaniem miały zapewnić podniesienie poziomu działań wraz z rozwojem liczebnym 

harcerstwa. Jego zdaniem należałoby:  

 „uzupełnić ideologię harcerską elementami państwowymi – zgodnie 

z wymaganiami współczesnego życia polskiego; 

 w sposób wyraźny związać harcerstwo ze szkołą; 

 przerobić i uzupełnić dotychczasowe programy pracy; 

 w  pracy drużyn  główny  nacisk  położyć  na podniesienie poziomu ideowego, 

pojętego w duchu państwowym; 

 organizować jak najwięcej  kursów  dla  drużynowych i instruktorów; 

 zapoznać grona nauczycielskie z harcerstwem jako specjalnym systemem 

wychowawczym i wciągnąć nauczycielstwo do współpracy z drużynami; 

 dążyć  do  organizowania  kursów  harcerskich dla  nauczycieli  szkół 

powszechnych  i  średnich; 

 określić dokładnie rolę i czynności opiekuna harcerstwa w szkole; 

 przez odpowiednio zorganizowane koła przyjaciół wzbudzić zainteresowanie 

harcerstwem w społeczeństwie; 

 organizować drużyny harcerskie na wsi; 
                                                 

318 Tamże. 
319 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.85. 
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 organizować drużyny harcerskie w mieście wśród bezpańskich dzieci ulicy; 

 ożywić harcerstwo żeńskie”.320 

W 1929r., w celu zatrzymania w szeregach organizacji Harcerzy Starszych, za jedno 

z najważniejszych zadań ZHP uważano „wytwarzanie prawdziwie braterskich środowisk, 

starszych i starych harcerzy /harcerek/ czuwających wzajemnie nad sobą. Ułatwiających sobie 

prace nad swym wszechstronnym rozwojem, pomagających sobie w każdej potrzebie”.321 

W 1932r. władze harcerskie zarządziły, że „każda drużyna harcerska powinna 

zorganizować gromadę zuchową po to, by doprowadzić liczbę zuchów w chorągwiach 

do wysokości stanu osobowego harcerzy”.322 

W 1935r. L. Ungeheuer stwierdzał, że pozwolenie harcerzowi, u którego „budzi się 

instynkt dowodzenia” na stworzenie własnego zastępu wydaje się być „jedyną formą 

ekspandowania ilościowego harcerstwa”.323 

W książce E. Grodeckiej Rzeka, również można znaleźć elementy związane z rozwojem 

liczebnym na poziomie zastępu. Opisana jest sytuacja, w której w zastępie harcerek 

rozważane jest przyjęcie nowej dziewczynki w powstałe niedawno wolne miejsce. Miejsce 

to czeka najpierw na jedną oczekującą osobę, a gdyby ta się nie zgodziła, to na drugą, 

dla której wcześniej nie było już wolnego miejsca. Z tego opisu sytuacji można wyodrębnić 

następujące wnioski i sugestie co do procedury rekrutacyjnej na poziomie zastępu:  

 zastępy mają ściśle określoną górną granicę liczby osób w zastępie, która jest 

nieprzekraczalna, 

 na wolne miejsca wprowadzane są kolejno osoby z „listy oczekujących”, 

 z potencjalnymi kandydatkami rozmawiają indywidualnie harcerki z zastępu 

i/lub ich zastępowa, 

 każda kandydatka ma czas i możliwość zastanowić się nad tym, czy chce przyjść 

do zastępu.324 

Eksperymentowano także z podziałem grup wiekowych i strukturą organizacją w celu 

zapobiegania odchodzeniu z ZHP starszej młodzieży harcerskiej. W 1938r., w Lwowskiej 

Chorągwi Harcerek przeprowadzono akcję „wydzielania z drużyn” dziewcząt powyżej 

                                                 
320 S. Seweryn, dz. cyt., s.241-242. 
321 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.83. 
322 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.238-239. 
323 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.69. 
324 E. Grodecka, Rzeka..., dz. cyt., s.18. 
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16 roku życia i tworzenie z nich samodzielnych zastępów i drużyn realizujących ściśle 

program na stopień wędrowniczki.325 

4.1. Ciąg wychowawczy 

Zachowanie ciągu wychowawczego, rozumianego jako niezakłócone oddziaływanie 

wychowawcze na młodzież harcerską, poprzez jej udział kolejno w jednostkach 

organizacyjnych wszystkich metodycznych grup wiekowych — tj. w drużynach zuchowych, 

harcerskich (harcerzy młodszych i starszych) oraz kręgach starszoharcerskich — uważane 

było za warunek, zarówno pełnej skuteczności harcerskiej metody wychowawczej, 

jak i konsekwentnego i stabilnego rozwoju liczebnego organizacji.326 

Kluczowe dla utrzymania ciągu wychowawczego było zapewnienie każdemu młodemu 

członkowi ZHP możliwości przejścia, po osiągnięciu odpowiedniego wieku, do jednostki 

organizacyjnej starszej grupy wiekowej.  

Zwracano także uwagę na to, że rzeczywista liczba starszej młodzieży w ZHP 

w poszczególnych latach jest wyższa, niż wskazują na to jesienne sprawozdania, ponieważ 

jest to okres przechodzenia młodzieży pomiędzy różnymi typami szkół. Tak więc zmiana 

miejsca nauki wpływała na wyniki sprawozdań i można sądzić, że była również utrudnieniem 

w utrzymaniu ciągłości procesu wychowawczego.327 

Utrzymanie więc ciągu wychowawczego było także ściśle powiązane z ówczesnym 

modelem rozwoju liczebnego organizacji, który został już wcześniej opisany. 

Jeśli przekazywanie młodzieży pomiędzy drużynami poszczególnych grup wiekowych 

było mało skuteczne, wówczas organizacja mogła tracić przedwcześnie swoich członków 

na każdym „punkcie przejścia”. Istniało więc ryzyko, że osoba, która przyszła do ZHP 

w wieku zuchowym, zamiast z czasem powiększyć liczebność starszych roczników, mogła 

„wypaść” z ciągu wychowawczego i członkostwa w ZHP, wychodząc z gromady zuchowej 

w wieku 11 lat lub z drużyny harcerskiej, po ukończeniu szkoły powszechnej, w wieku 

lat piętnastu.  

Dodatkowo, razem z zuchami do drużyn harcerskich przechodziły często drużynowe 

gromad zuchowych, co powodowało wprawdzie odpływ kadry z zuchowego pionu 

wiekowego, ale także zasilało pion harcerski doświadczonymi w pracy z dziećmi – 
                                                 

325 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.254. 
326 B. Zimmer pisał: „Utrwalenie charakterów przez odpowiedni światopogląd da wówczas wyniki, 

gdy młodzież doprowadzi się do okresu, w którym będzie można wpływać na krystalizowanie się jej ideału 
życiowego, a więc do okresu starszoharcerskiego. W inny razie harcerska praca wychowawcza 
nie da pożądanych rezultatów”. Zob. B. Zimmer, dz. cyt., s.34. 

327 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.209. 
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drużynowymi.328 To zjawisko pozwala także stwierdzić, że istniały dwa możliwe, modelowe 

sposoby zachowania ciągu wychowawczego. Pierwszy – to klasyczne przechodzenie 

młodzieży harcerskiej pomiędzy trwałymi jednostkami organizacyjnymi w zasadzie 

z niezmienną kadrą, a drugi – to „starzenie się” drużynowego i drużyny wraz z dorastaniem 

jej najmłodszych członków.  

Ten ostatni sposób wiązał się z koniecznością okresowego „przekwalifikowania” 

się drużynowego na pracę z odrębną metodyką grup wiekowych oraz ze stałym miejscem 

zamieszkania większości członków drużyny. Był jednak możliwy do zrealizowania w dużych 

miastach z różnymi typami szkół, a jego atutem mogło być oparcie się na długotrwałych 

więzach między członkami drużyny.  

W 1927r. pojawiły się w sprawozdaniach KPH bardzo przychylne opinie o „gniazdach 

harcerskich”, które odnosiły sukcesy w rozwoju ilościowym organizacji. Przykładem może 

być Gniezno, gdzie po założeniu gniazda 1/5 część uczniów szkoły została członkami ZHP.329 

Kwestia zapewnienia ciągu wychowawczego dla młodzieży harcerskiej była obecna 

na XII Zjeździe Walnym w 1932r., który polecił NRH uzupełnić Ogólny Regulamin 

Wewnętrzny ZHP przepisami normującymi przechodzenie harcerzy z szeregów drużyn 

młodszych do zrzeszeń Starszych Harcerzy. Zjazd określił przy tym wiele wytycznych 

dla NRH, precyzujących zasady funkcjonowania ciągu wychowawczego w ZHP.330 

Według tych wytycznych, należało przyjąć zasadę, że „każdy harcerz w odpowiednim 

wieku winien przejść do szeregów Starszego Harcerstwa, czyli zostać Starszym 

Harcerzem”.331 Istniała też alternatywna droga rozwoju instruktorskiego – wtedy harcerz 

realizował próbę instruktorską, zostawał podharcmistrzem i przechodził w szeregi starszyzny. 

Wiek, w którym miało nastąpić przejście – zdaniem Zjazdu – nie powinien być w żadnym 

wypadku poniżej osiemnastego roku życia.332  

Jak wyjaśniano to w „Harcmistrzu”, „chodzi o to, aby to przejście uznać powszechnie 

za konieczne, aby pozostawianie młodzieńców 18-to i 20-letnich w drużynie młodzieży 

uważać za nienormalne. Oczywiście, że konsekwencją takiego stanowiska musi 

być powiązanie pracy starszoharcerskiej z pracą drużyn młodzieży. Nasuwa się od razu 

kwestia »gniazd harcerskich«, obejmujących gromadę wilcząt, drużynę harcerzy i gromadę 

                                                 
328 Por. M. Kolasianka-Żmijowa, E. Węglarzówna (red.), dz. cyt., s.48. 
329 AAN, AZHP, VII Sprawozdanie NRH za rok 1926, sygn. 379, s.32. 
330 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.219. 
331 Tamże. 
332 Tamże. 
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włóczęgów, czyli starszych harcerzy”.333 Powrócił tym samym ponownie, rozważany 

już wcześniej pomysł, lokalnej jednostki organizacyjnej, grupującej kilka drużyn różnych 

grup wiekowych, które mogłyby w takiej strukturze bardzo ściśle ze sobą współpracować 

w celu zapewnienia swoim członkom pełnego ciągu wychowawczego. W jednym z wniosków 

na XII Zjazd Walny w 1932r. pisano: „Należy odrzucić dotychczasową dowolność form 

organizacyjnych, przyjmując za zasadniczą formę pracy gniazda harcerskie, obejmujące 

gromadę wilcząt, drużynę harcerzy i gromadę Starszych Harcerzy, a dopuszczając inne typy 

jedynie w rzeczywiście uzasadnionych przypadkach”.334 

Ta koncepcja została pod względem formalno-organizacyjnym doprecyzowana dopiero 

w drugiej połowie lat trzydziestych i w 1938r. pojawiła się pod nazwą „szczepu harcerskiego” 

we Wskazówkach przy organizowaniu szczepu harcerzy wprowadzonych rozkazem 

Naczelnika Harcerzy. Według Wskazówek szczep harcerski mógł powstać, „gdy w jednej 

miejscowości lub na jednym terenie, np. w szkole, znajdują się połączone więzią tradycji 

lub wspólnej pracy: 

 drużyna zuchów, harcerzy i skautów (oraz ewentualnie krąg starszoharcerski); 

 co najmniej dwie z powyższych drużyn (np. drużyna zuchów i harcerzy); 

 co najmniej dwie drużyny jednego rodzaju (np. dwie drużyny harcerzy w jednej 

szkole)”. 

Oprócz drużyn w skład szczepu mogły wchodzić także zastępy samodzielne.335 

Wymagania, dotyczące przekazywania harcerzy pomiędzy jednostkami, trafiły także 

do systemu kategoryzacji drużyn harcerskich. XII Zjazd przyjął stanowisko, że za drużynę 

harcerską o kategorii „A” można uznać było tylko taką drużynę, której drużynowy zapewnił 

swej starszej młodzieży możliwość dalszego działała w szeregach Harcerstwa Starszego.336 

Szczegółowe dane, dotyczące zapewnienia ciągu wychowawczego, dostępne są jedynie 

za 1934r. dla Organizacji Harcerek i przedstawione zostały w tabelach poniżej. Jak z nich 

wynika, w ciągu roku wystąpiło z gromad zuchów, objętych sprawozdaniami statystycznymi, 

2 167 zuchów. Tymczasem drużyny harcerskie przyjęły 2 116 dzieci z gromad zuchowych. 

Oznacza to, że skuteczność jednostek w przekazywaniu młodzieży pomiędzy tymi grupami 

wiekowymi była bardzo wysoka i wynosiła prawie 98%. 

                                                 
333 „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.40. 
334 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.222. 
335 Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12a [w:] Wskazówki 

przy organizowaniu szczepu harcerzy. Załącznik nr 2 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 z 10 września 
1938r. do pkt. L.1/12a [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.133. 

336 AAN, AZHP, Wnioski na XII Zjazd Walny, sygn. 355, s.220. 
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Tabela 83. Zapewnienie ciągu wychowawczego w Organizacji Harcerek w 1934r. 
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Źródło: Sprawozdanie NRH za 1934r. (oprac. własne).  
 

W listopadzie 1935r. opracowano w OH-k instrukcję w sprawie organizacji pracy 

zuchowej w chorągwiach, która precyzowała: 

 przechodzenie zuchów do drużyn, 

 pracę hufców zuchowych, ewentualnie referatów zuchowych przy hufcach 

harcerskich, 

 kontakty chorągwianych wydziałów zuchowych z podległym im terenem, 
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 kształcenie drużynowych gromad zuchowych, 

 współpracę komend chorągwi z Wydziałem Zuchów GKH-k. 

Instrukcja ta była omawiana na odprawie kierowniczek wydziałów zuchowych 

chorągwi.337 

Określono również szczegółowe granice, po przekroczeniu których, następowała 

automatycznie zmiana grupy wiekowej. Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów 

z 1938r. mówił, że „zuch po ukończeniu 11 lat lub przejściu do 5 klasy szkoły powszechnej 

jest pasowany na harcerza i przechodzi do drużyny harcerzy”.338 

Zupełnie inaczej wyglądało natomiast przechodzenie z drużyn harcerskich do zrzeszeń 

starszoharcerskich. Z prawie 14 000 harcerek, opuszczających drużyny harcerskie, 

do zrzeszeń trafiło jedynie 303, czyli tylko 2,2%. Spowodowane to było, przede wszystkim, 

niewielką liczbą zrzeszeń, których rozwój miał znacznie mniejszą dynamikę i wykazywał 

znaczne opóźnienie w stosunku do ruchu zuchowego i drużyn harcerskich. 

Dlatego, szczególnie w latach trzydziestych, władze harcerskie starały się w różny 

sposób wspierać i inspirować różnorodne rozwiązania, zapewniające skuteczniejsze 

przekazywanie młodzieży harcerskiej do zrzeszeń starszoharcerskich.  

Wprowadzona w 1937r. decyzją Naczelnika, Instrukcja w sprawie tworzenia jednostek 

organizacyjnych ze starszych chłopców ustalała górną granicę wieku dla chłopców 

przebywających w młodszej drużynie na 18 lat. Po przekroczeniu tego wieku, chłopcy musieli 

przejść do drużyn złożonej ze „starszych chłopców” lub do kręgu starszoharcerskiego. 

Przekroczyć ten wiek w drużynie młodszej mogli tylko drużynowi i przyboczni.339 Według 

Instrukcji drużynowi winni byli zachęcać „starszych chłopców”, aby przechodzili 

do specjalnych zastępów i drużyn.340 

W 1938r., powołana w Organizacji Harcerek, Komisja Harcerek Wędrowniczek 

i Starszych Harcerek opracowywała wytyczne dla drużyn wędrowniczek i kręgów 

starszoharcerskich oraz „formy przechodzenia starszych dziewcząt z drużyn wędrowniczek 

do kręgów”.341 Także Inspektorat Młodszych Harcerek zajmował się „sprawą właściwego 

przesuwania dziewcząt z jednej gałęzi do drugiej (zuchy – młodsze harcerki – 

                                                 
337 Ogólnik Naczelniczki GKH-k L.7. Zob. MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1935, s.166. 
338 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
339 „Wiadomości Urzędowe”, maj 1937, nr 5, s.87. 
340 Tamże. 
341 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.231. 
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wędrowniczki).342 Natomiast Inspektorat Starszych Harcerek podjął prace 

nad „unormowaniem przekształcenia drużyn wędrowniczek, osiągających wymagane warunki 

(wiek), na kręgi starszoharcerskie”.343 

4.2. Samotni oraz dawni członkowie ZHP 

Na początku lat dwudziestych i trzydziestych E. Grodecka zwróciła uwagę na kwestię 

samotnych harcerek, które bądź musiały pozostawić swoje macierzyste środowiska harcerskie 

przed osiągnięciem dojrzałości, bądź jako już dorosłe kobiety, niekiedy instruktorki, które 

także mieszkały w miejscach nie objętych zasięgiem harcerstwa i tam mogły prowadzić 

samodzielnie działalność harcerską lub inną pracę wychowawczą w oparciu o swoje 

wcześniejsze doświadczenia wyniesione z ZHP.344 

W swoim wniosku¸ przygotowanym na Zjazd Walny, E. Grodecka pisała: 

„[...] wychowani w Harcerstwie ludzie, znalazłszy poza harcerstwem odpowiedni dla siebie 

teren pracy, albo występują ze Związku, albo odpadają od pracy harcerskiej, zaabsorbowani 

innymi zagadnieniami, nie widząc możności pozostania nadal w ZHP. 

Wobec tego, że praca instruktorek harcerskich i harcerek na terenie innych organizacji 

i instytucji społecznych, wychowawczych itp. dobro Państwa i społeczeństwa mających 

na celu, jest zgodna głęboko z harcerskim duchem szczepienia w społeczeństwie naszego 

stosunku do życia, pracy, ludzi i siebie, zaś nienormalne jest jedynie zrywanie związku 

z organizacją harcerką, IX Zjazd Walny uważa za konieczne uregulowanie tej sprawy [...]”.  

Harcerka przechodząca do kategorii samotnych harcerek, miała obowiązek przestrzegać 

prawo harcerskie i rejestrować się corocznie w GKŻ, natomiast instruktorka była 

zobowiązana opłacać dodatkowo składkę instruktorską. Również harcerki, nie należące 

do żadnej organizacji społecznej, mogły pozostać członkami ZHP, należąc do kategorii 

samotnych harcerek, gdyż jak E. Grodecka argumentowała „nie każdy człowiek jest zdolny 

do życia gromadnego i do pracy społecznej”, „nie każdemu warunki pozwalają na taki tryb 

życia oraz że „jednak ludzie tego typu wychowani w harcerstwie – harcerzami 

być nie przestają [...]”.345 

W celu utrzymania więzi ze starszymi harcerzami przybywającymi do Warszawy 

na studia w wyższych uczelniach, Naczelnik GKM zarządził rozkazem w 1930r. 
                                                 

342 Tamże, s.230. 
343 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.233. 
344 Zob. E. Grodecka, Sprawa samotnych harcerek, „Skrzydła” 1933, nr 2, s.7-9  

[podaję za:] J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.103-104. 
345 AAN, AZHP, IX Zjazd Walny w Warszawie 28-29 grudnia 1929r. Uchwały. Wnioski. Lista delegatów. 

Korespondencja, sygn. 319, s.84-85. 
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obowiązkową ich rejestrację, którą miała przeprowadzać Komenda Chorągwi 

Warszawskiej.346 

Inicjatywy służące utrzymaniu więzi z dawnymi członkami ZHP podejmowane były też 

lokalnie. W latach 1932-1933 Chorągiew Poznańska zorganizowała dwa zjazdy Starszych 

Harcerzy, w których, oprócz członków zrzeszeń starszoharcerskich, brali udział reprezentanci 

sześciu zrzeszeń byłych harcerzy „stworzonych z ludzi, którzy wyszli z organizacji, 

ale poczuwali się do ideowej z nią łączności”.347 W maju 1932r., w Chorągwi Wołyńskiej 

w Krzemieńcu, odbył się pierwszy zjazd samotnych harcerek.348 W niektórych chorągwiach 

istniały specjalne komórki struktury, oferujące wsparcie dla takich osób – 

np. działał na poziomie chorągwi Wydział Samotnych Harcerek.349 

XIII Zjazd Walny, obradujący w Katowicach w kwietniu 1933r., uchwalił wniosek 

o „zapewnieniu opieki zrzeszeniom byłych harcerzy na terenach poszczególnych chorągwi 

i włączeniu ich do udziału w życiu i pracach ZHP”.350 

Wielokrotnie starano się podkreślać wielopokoleniowy charakter ruchu harcerskiego 

i pozytywne relacje z „dawnymi harcerzami” – przedstawicielami dużo starszych roczników. 

Dobrą okazją do tego był Zlot w Spale w 1935r. W „Wieściach Zlotowych” pisano wówczas: 

„Takich starszych od nas panów, byłych harcerzy jest cały legion – setki tysięcy. Czy fala 

długich dni zmyła z nich wspomnienia o harcerstwie? Czy zapomnieli o nas? O nie wszyscy! 

Bardzo wielu pamięta, ceni swe wspomnienia, ceni naszą dzisiejszą pracę. [...] Ich niezwykle 

tłumna obecność, ich pełen serdeczności stosunek do młodszych od nich kolegów – 

szermierzy tej samej idei, ich wiele zapału, by mimo zatrudnienie zawodowe i kłopoty życia 

pomóc nam w naszych pracach”.351 

W 1936r. Naczelnictwo ZHP wydało w sprawie „dawnych harcerzy” i ich pracy w ZHP 

specjalne dyrektywy.352 W 1938r. w Organizacji Harcerek podjęto działania zmierzające 

do zwiększenia liczby członkiń kręgów starszoharcerskich poprzez wciągnięcie do ich pracy 

byłych i samotnych harcerek.353 Natomiast nowy Regulamin Starszego Harcerstwa podzielił 

                                                 
346 Rozkaz Naczelnika GKM L.20 z 15 listopada 1930r.  

[w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1930, nr 12, s.50. 
347 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.249-250. 
348 Praca Komendantki Chorągwi dh. hm. Stanisławy Sanojcówny w latach 1930-1933  

[w:] Związek Harcerstwa Polskiego na Wołyniu..., Tom I – Część I, dz. cyt., s.108. 
349 M. Bonkiewicz-Sittauerowa, Praca Komendy Wołyńskiej..., dz. cyt., s.128. 
350 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.251. 
351 „Wieści Zlotowe. Dziennik Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa Polskiego”, Spała 16 lipca 1935r., nr 6, s.42. 
352 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.9. 
353 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.273. 
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kategorię Starszych Harcerzy na „zrzeszonych” i „samotnych”. Do obowiązków Starszych 

Harcerzy samotnych należało:  

 prenumerowane przynajmniej jednego pisma starszoharcerskiego 

i instruktorskiego, 

 opłacanie składek członkowskich,  

 prowadzenie jakiejkolwiek pracy zgodnej z Prawem Harcerskim. 

Samotni harcerze mogli dodatkowo utworzyć krąg samotnych harcerzy z danego 

obszaru.354  

Pewnym narzędziem skupiającym dorosłych harcerzy, którzy zdążyli wyjść ze swoich 

macierzystych środowisk harcerskich i rozpoczęli pracę zawodową poza swoim dawnym 

miejscem działania, była środowiskowa prasa harcerska. W „Czarnej Trzynastce Wileńskiej” 

funkcjonowały komunikaty zatytułowane „Obieżyświat. Wychodzi kiedy chce i może”. 

Wykształciły się one ze zwyczaju drużynowego, który polegał na tym, że każdy z dawnych 

członków drużyny odpisywał każdemu na otrzymany list. Wraz ze wzrostem liczby takich 

członków, zdecydowano się wydawać „Obieżyświata”, w którym zawarty był dział 

„O nas samych słów kilkoro”, gdzie każdy informował o swoich planach, sukcesach – 

„słowem wszystko, włącznie ze sprawami sercowymi”. „Obieżyświat” ukazywał się 

regularnie i nieprzerwanie do 1939r.355 

Koncepcja Harcerskich Drużyn Korespondencyjnych (HDK) była natomiast pomysłem 

na problem braku słabnących więzi harcerzy samotnych z innymi środowiskami ruchu 

harcerskiego i skautingu zagranicznego. Regulamin Harcerskich Drużyn Korespondencyjnych 

brzmiał następująco: 

„1. Harcerskie Drużyny Korespondencyjne [HDK] powstają celem pogłębienia braterstwa 

harcerskiego pomiędzy harcerzami różnych gniazd i drużyn przez stałą korespondencję. 

Założenie HDK wymaga zezwolenia Naczelnika Głównej Kwatery. 

2. Do HDK mogą należeć: 

a) członkowie zwykłych drużyn harcerskich za zezwoleniem drużynowego danej drużyny, 

jednak nie więcej jak jeden harcerz na drużynę, 

b) harcerze – samotnicy. 

Wymaga się przy przyjęciu przynajmniej stopnia wywiadowcy i władania jednym językiem 

obcym. 

                                                 
354 Regulamin Starszego Harcerstwa [w:] „Wiadomości Urzędowe”, październik 1938, nr 8, s.159-162. 
355 Szlakiem włóczęgów..., dz. cyt., s.51-52. 
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3. Członków HDK obowiązują ogólne regulaminy ZHP i przepisy ich drużyn. Obowiązki 

swoiste są następujące: 

a) raz na miesiąc, w dni z góry oznaczone, pisać do swego zastępowego o pracy nad sobą, 

postępach w naukach lub zawodzie, wątpliwościach, niepokojach; 

b) raz na kwartał, w miesiącu i dniu z góry oznaczonym pisać podobne listy do 

drużynowego; 

c) być korespondentem swojej drużyny i gniazda do Harcerza, którego redakcji przesyłać 

krótkie wzmianki z danego środowiska, przynajmniej raz na kwartał; 

d) korespondować z jednym skautem obcym, przy czym harcerz obowiązany jest 

odpowiedzieć na każdy list swego korespondenta; 

e) brać udział w letnim obozie HDK, o ile na to pozwala stan jego zdrowia. Trudności 

materialne winien usunąć drużynowy. 

4. Drużynowy kieruje korespondencją członków HDK, wyznacza dnie w których mają 

do niego pisywać, sporządza listę korespondentów zagranicznych, mianuje zastępowych, 

udziela im wskazówek, co do prowadzenia korespondencji i rad co do pracy nad sobą, 

dla nich i dla członków ich zastępów /może wydawać listy okólne/, organizuje doroczny 

obóz letni. 

5. Drużyna korespondencyjna i jej poszczególne zastępy, po zapoznaniu się wzajemnym, 

winny za temat główny korespondencji wybrać jakiś dział pracy technicznej lub jakieś 

zagadnienie ogólnoharcerskie”.356 

4.3.  „Ofensywa na młodzież” i „Trzyletni Wyścig Pracy” 

„Ofensywa na młodzież” 

Po zahamowaniu gwałtownego wzrostu po 1920r. i stosunkowo powolnym rozwoju 

liczebnym w drugiej połowie lat dwudziestych, zaczęła zyskiwać zwolenników opinia, 

że harcerstwo, aby – możliwie w pełni skutecznie – realizować swoją misję, powinno 

nie tylko dbać o stałe podniesienie poziomu swoich działań, ale także o swój rozwój liczebny 

i objęcie swoim zasięgiem możliwie największej liczby młodzieży. Dlatego też na początku 

lat trzydziestych rozpoczęto rozpowszechniać ideę „ofensywy harcerskiej”. 

Hasło to sformułował na łamach „Harcmistrza” Tadeusz Strumiłło.357 W 1930r. 

w „Harcmistrzu” pisano:  

                                                 
356 AAN, AZHP, Harcerskie Drużyny Korespondencyjne, sygn. 182, s.203. 
357 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.306. 
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„Liczebny wzrost harcerstwa zatrzymany został umyślnie i celowo przed 8 laty w imię hasła 

»chodzi nam przede wszystkim o jakość, a nie o ilość«. Środek okazał się skutecznym; jakość 

harcerstwa w drużynach podniosła się poważnie, co dostatecznie ilustrują i udowadniają 

roczne sprawozdania Naczelnej Rady.  

Od kilku lat brak rozmachu wszerz – ku ogarnięciu szerszych mas młodzieży, odczuwany 

bywa jednak jako nieusprawiedliwione i szkodliwe przeciąganie tego, co było tylko środkiem 

doraźnym. Grupki młodzieży, szkoły całe, środowiska, okolice, pragną nieraz zaszczepienia 

tam naszego ruchu i proszą o pomoc w tym, my zaś z reguły odmawiamy. 

Wyrabia się stopniowo fałszywe wyobrażenie o harcerstwie, jako gronie zamkniętym murem 

wyłączności; wiele poważnych działaczy społecznych mniema, że „harcerstwo się przeżyło:, 

a z naszych własnych szeregów wielu ubywa dlatego, że im brak tego żywiołowego 

rozmachu, który rodzi zapał, umacnia wiarę i daje pole działania pewnego typu, którego typ 

inny nie zastąpi [...]”.358 

Hasło „ofensywy na młodzież” dało podstawę do przygotowania kilkuletniej akcji, 

która miała skoncentrować się najpierw na odpowiednich przygotowaniach i pozyskaniu 

kadry, a w ostatnim etapie na przyciągnięciu i przyjęciu do organizacji znacznej liczby 

nowych członków. Plany te szeroko dyskutowano i konsultowano. Poświęcono im odprawy 

komendantów chorągwi w marcu i listopadzie, omawiano je także na Zjeździe Hufcowych 

i Konferencji Starszyzny Harcerskiej na Buczu w lipcu 1930r., która zaleciła w pierwszym 

etapie zbadać możliwości rozszerzenia ruchu harcerskiego, a także zwróciła uwagę 

na konieczność zapewnienia zaplecza finansowego i przystosowania struktury organizacyjnej 

tak, by wspierała ona oddolne inicjatywy, a jednocześnie zapewniała nad nimi kontrolę władz 

harcerskich.359 Ostatecznie Konferencja w pełni poparła projekt „ofensywy na młodzież”, 

co znalazło wyraz w uchwalonej przez nią rezolucji — „konferencja [...] uznaje jednomyślnie 

konieczność niezwłocznego przystąpienia do przygotowań [...] rozumiejąc przez ofensywę 

planowe zmobilizowanie, skupienie i celowe zorganizowanie sił – ideowych, ludzkich  

i materialnych – dla urzeczywistnienia życia i ducha harcerskiego w jak najszczerszych 

masach młodzieży polskiej”.360 

Poparcie dla ofensywy wyraził także V Zjazd Starszego Harcerstwa obradujący 

w listopadzie 1930r., który w swojej uchwale stwierdzał: „Zjazd witając z radością myśl 

ofensywy harcerskiej, pojętej jako wielki ruch harcerstwa, celem objęcia szerokich mas 

                                                 
358 „Harcmistrz”, lipiec 1930, nr 7, s.73. 
359 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.222-225 oraz O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.306-307. 
360 „Harcmistrz”, wrzesień 1930, nr 9, s.93. 
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młodzieży z jednoczesnym wzmożeniem tętna życia harcerskiego i pogłębieniem jego nurtu – 

zgłasza do prac z ofensywą związanych wszystkie Starsze Harcerski i Starszych Harcerzy”.361 

Na XI Zjeździe Walnym w Krakowie w 1931r. hasło „ofensywy na młodzież” zostało 

rozszerzone przez nowowybranego Przewodniczącego ZHP – M. Grażyńskiego, który 

stwierdzał, że „uderzeniu wszerz, musi towarzyszyć uderzenie w głąb”.362 Po nadaniu nowego 

kierunku ZHP przez nowe władze naczelne, w pierwszej połowy lat trzydziestych, 

organizacja weszła w fazę gwałtownego rozwoju liczebnego. Po kilku latach wzrost liczebny 

ponownie został wyhamowany. Zdecydowano się wtedy przygotować, a następnie 

przeprowadzić, szczegółowo zaplanowaną akcję, nazwaną „Wyścigiem Pracy”, która 

rozpoczęła się 1 września 1936r. i miała trwać trzy lata.363 

„Trzyletni Wyścig Pracy” 

Trzyletni Wyścig Pracy drużyn harcerzy był jedną z największych akcji programowych 

Związku, których celem był rozwój jakościowy i ilościowy organizacji. Pomysłodawcami 

i realizatorami akcji byli instruktorzy Koła Instruktorów im. Mieczysława Bema.364 

Jeszcze w kwietniu 1936r. został oficjalnie ogłoszony rozkazem Naczelnika start Wyścigu 

na 1 września. Projekt Wyścigu opracował Wydział Drużyn Głównej Kwatery Harcerzy, 

kierowany przez Juliusza Dąbrowskiego.365 Z dużym wyprzedzeniem, bo już w 1935r. 

wydana została – w nakładzie 4 800 egzemplarzy – broszura wprowadzająca w cele akcji, 

zatytułowana Zasady, na jakich oparł się Wydział Drużyn Głównej Kwatery Harcerzy 

przy opracowywaniu regulaminów 3-letniego Wyścigu Pracy Harcerskiej.366 Rok później 

ukazała się oficjalna instrukcja Trzyletniego Wyścigu Pracy.367  

Podstawową zasadą Wyścigu było dążenie, by praca drużyn była „istotnie planowana 

i wyniki jej sprawdzane, gdyż tylko wtedy może ona dać zamierzone rezultaty wychowawcze. 

Chcąc ułatwić drużynom układanie programów pracy oraz ocenę wyników, GK ustaliła 

orientacyjne normy w tym zakresie, a ponadto zleciła drużynom kilka akcji obowiązkowych; 

w pierwszym rzędzie ożywienie akcji wycieczkowej i obozowej”.368 

                                                 
361 „Harcmistrz”, listopad 1930, nr 11, s.122. 
362 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.229-230. 
363 „Wiadomości Urzędowe”, lipiec 1936, nr 7, s.111. 
364 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.479. 
365 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.296-297. 
366 Zasady na jakich oparł się Wydział Drużyn Głównej Kwatery Harcerzy przy opracowywaniu regulaminów  

3-letniego Wyścigu Pracy Harcerskiej, Warszawa 1935 [podaję za:] W. Błażejewski, Bibliografia harcerska 
(1911-1960), Warszawa 1981, s.169. 

367 W. Błażejewski, Bibliografia harcerska (1911-1960), Warszawa 1981, s.169. 
368 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1936, s.125. 
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Wyścig miał na celu podniesienie poziomu pracy drużyn harcerzy i ustabilizowanie 

ciągu wychowawczego od zucha do starszego harcerza. Miał on również na celu wzmóc 

planowość w pracach programowych oraz ich kontrolę i ocenę.369 

Cały projekt Wyścigu składał się z trzech rocznych etapów o różnych celach 

cząstkowych. Były one następujące: 

Etap pierwszy – „wzmożenie akcji wycieczkowej” – składał się z:  

 kampanii zimowej „Białych Harców”, 

 kampanii wiosennej,  

 obchodów „Dnia Lasu”, 

 „Wyścigu Wycieczek”, 

 „Apelu Zastępu”.370 

Etap drugi związany był z „pracą ze starszą młodzieżą, podniesieniem poziomu drużyn, 

wzmożeniem czytelnictwa”.371 Drużynowi mogli wykorzystywać w pracy z drużyną, 

przygotowane wówczas „dobrze pomyślane zestawy prac, ćwiczeń, obowiązkowej lektury, 

jakie proponowali im organizatorzy Wyścigu”.372 Przeprowadzono „próbę drużynowego” 

ze wszystkimi drużynowymi, którzy nie posiadali stopnia instruktorskiego.373 W 1938 roku 

wyodrębniono starszych chłopców w odrębne jednostki organizacyjne i nazwano 

ich „skautami”. Zajęto się metodą i programami dla tej gałęzi wiekowej. „Skauci” otrzymali 

odznakę w formie naramiennika mundurowego z wyszytym ogniskiem, który był symbolem 

życia polowego.374  

Etap trzeci polegał na zorganizowaniu „kampanii wycieczek z biwakowaniem oraz służby 

społecznej”. Organizowano w jego ramach pomoc ludziom potrzebującym, prowadzono 

planową pracę na terenie wiejskim, zacieśniano kontakty ze środowiskami i ludnością 

wiejską, urządzano harcerskie wystawy na terenie całej Polski.375 

W poradnikach i podręcznikach harcerskich wydanych w ramach „Wyścigu pracy” 

postulowano: „nadwyżki” zastępowych kierować z drużyn harcerskich do gromad 

zuchowych, zakładanie nowych drużyn przez drużyny już istniejące w miejscach gdzie 

nie działa jeszcze harcerstwo — „Bratnia drużyna zyskuje potem w macierzystej oparcie 

nie tylko w formie korzystania z wodzów [zastępowych], ale i pod każdym innym względem 
                                                 

369 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.83. 
370 AAN, AZHP, Sprawozdanie NRH za rok 1937, sygn. 389, s.174-175. 
371 Tamże, s.147. 
372 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.311. 
373 MH, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.83. 
374 Tamże, s.114-115. 
375 Tamże, s.83. 
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do czasu stworzenia własnej tradycji, nabrania sił, nie zrywając i po tym kontaktu z drużyną 

macierzystą”.376 

Do pierwszego etapu – „Wyścigu Wycieczek” – stanęło 52% zastępów i 66% drużyn. 

Był to duży sukces organizacyjny akcji kierowanej z poziomu centralnego, który przyczynił 

się do ożywienia działań w słabszych środowiskach harcerskich. Animatorzy akcji stwierdzili 

jednak następujące braki: 

 nadmiernie rozbudowaną sprawozdawczość, 

 trudno porównywalne i często mało wiarygodne wyniki z różnych terenów, 

 odwrócenie inicjatywy, która powinna wypływać z dołów, a nie z góry struktur 

organizacyjnych Związku.377 

Dlatego też w dalszej części akcji skoncentrowano się bardziej na inspirowaniu 

drużynowych i zastępowych do indywidualnego programowania pracy. Miał temu służyć 

podręcznik napisany przez J. Dąbrowskiego i T. Kwiatkowskiego Jeden trudny rok. Drugi rok 

Wyścigu zakończył się utworzeniem w Organizacji Harcerzy szczepów harcerskich, 

grupujących jednostki różnych grup metodycznych.378  

Z powodu wybuchu wojny nie przeprowadzono podsumowania akcji, można jednak 

stwierdzić, że jej siła, wypływająca z sukcesu w pierwszym roku osłabła w kolejnych latach, 

na co wpłynęło także usunięcie w 1937r. J. Dąbrowskiego z Głównej Kwatery Harcerzy.379 

5. Rozwój liczebny ZHP  

na tle innych organizacji skautowych 

Światowy ruch skautowy rozwijał się bardzo dynamicznie. W wielu krajach 

powstawały organizacje skautowe, które często z opóźnieniem wiązały się ze strukturami 

skautingu międzynarodowego. Dlatego też, faktyczna liczebność ruchu skautowego była 

znacznie większa od liczebności organizacji zarejestrowanych w Międzynarodowym Biurze 

Skautowym. W połowie lat dwudziestych, R. Baden-Powell szacował, że ponad 30% skautów 

nie jest objętych statystykami Biura.380 

Międzynarodowa Konferencja Skautowa, obradująca w 1922r. w Paryżu, ustaliła, 

że pierwsza trójka krajów, w których najbardziej rozwinął się ruch skautowy, to: 

                                                 
376 A. Czyżewski, dz. cyt., s.45-46. 
377 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.479. 
378 Tamże. 
379 Tamże. 
380 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.91. 
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 Stany Zjednoczone – 523 582 członków,  

 Wielka Brytania – 311 914 członków,  

 Polska – 60 000 członków.381 

Liczba członków organizacji skautowych, zarejestrowanych w Biurze 

Międzynarodowym w 1924r., wynosiła około 1,35 miliona osób. Przy czym faktyczna liczba 

skautów na świecie była szacowana na około 2 miliony.382 Na IV Międzynarodowej 

Konferencji Skautowej w 1926r. podano, że stan liczebny wszystkich zarejestrowanych 

organizacji skautowych wynosił wtedy już 1 662 707 osób.383 W 1928r. oficjalne 

sprawozdanie podawało liczbę 1 772 112 skautów w 41 krajach.384 

Pozycja ZHP w okresie kryzysu harcerstwa w 1924r. znacznie spadła w rankingu 

liczebności męskiego skautingu organizacji krajowych, co pokazuje poniższa tabela. 

Dwa pierwsze miejsca zajmowały stale: Boys Scouts of America (661 452 skautów) 

i skauting brytyjski (385 317 skautów). Polskę (z jej 26 433 harcerzami) wyprzedziły 

natomiast: Chiny (40 250 skautów) i Japonia (30 000 skautów). Podobną ilość skautów miały 

również: Czechosłowacja (26 114) i Sjam385 (23 381). 

Do 1931r. liczebność skautingu męskiego w Polsce wzrosła w ciągu siedmiu 

lat o ponad 68%. Krajami o liczbie skautów większej od liczby polskich harcerzy, 

które również odnotowały wzrost liczebny, były: Stany Zjednoczone Ameryki – 32%, Japonia 

– 65%, Wielka Brytania – 96%, a także Sjam – 161% i Francja – 201%, które w 1931r. 

wyprzedziły Polskę w rankingu liczebności skautingu. 

 

                                                 
381 Liczba członków ZHP była zawyżona o około 10 tys. Zob. AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady 

Harcerskiej za czas od 1-go września 1921r. do 31-go grudnia 1922r., sygn. 373, s.14. 
382 „Harcmistrz”, październik 1924, nr 10, s.91. 
383 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.191. 
384 H. Bouchet, dz. cyt., s.181. 
385 Późniejsza Tajlandia. 
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Tabela 84. Zmiany liczebności męskich organizacji skautowych.  
 

1924r. 1931r. 1924r. 1931r. 1924r. 1929r. 1931r. N % N %
Albania bd. bd. x bd. x bd. x x bd. bd. bd. bd.
Ameryka Boy Scouts of America 148 490 236 610 — — 661 452 816 958 871 406 54 448 6,7% 209 954 31,7%

Argentyna* Association Nacional Boy Scouts 
Argentinos 547 188 — — 16 547 5 290 5 290 — — -11 257 -68,0%

Armerykańscy Skauci we Francji x 45 x 36 x 173 441 268 154,9% bd. bd.

Austria Pfadfinder Oesterreichs (dwie 
organizacje) 43 409 18 424 1 093 4 189 5 498 1 309 31,2% 4 405 403,0%

Belgia BP Belgian Scouts 408 473 130 867 3 020 4 360 6 573 2 213 50,8% 3 553 117,6%
Belgia Boy Scouts de Belgique 130 91 — 192 1 570 1 615 1 550 -65 -4,0% -20 -1,3%

Brazylia* Escoteiros Catholicos (1924) / Uniac 
dos Escoterios do Brasil (1931) 85 121 61 — 3 667 3 460 3 460 — — -207 -5,6%

Bułgaria bd. — 98 — 54 200 3 055 1 800 -1 255 -41,1% 1 600 800,0%
Chile bd. — 474 — 40 3 000 10 205 10 569 364 3,6% 7 569 252,3%
Chiny bd. — x — x 40 250 x x bd. bd. bd. bd.
Kuba* Exploradores de Cuba x — x — x 3 000 3 000 — — bd. bd.
Czechosłowacja Svaz Junaku Skautu 1 980 2 853 90 963 26 114 26 984 22 683 -4 301 -15,9% -3 431 -13,1%

Dania 
K.F.U.M. Spajderne i Danmark / Skauci 
YMCA oraz Det Danske Spejderkorps 
(dwie organizacje)

518 869 385 697 7 018 9 864 4 773 -5 091 -51,6% -2 245 -32,0%

Dominikana Exploradores Dominicanos x 24 x 25 x — 414 bd. bd. bd. bd.
Egipt bd. — 103 — 180 3 000 3 000 2 128 -872 -29,1% -872 -29,1%

Ekwador** Asociacion Nacional de los Boy Scouts 
del Ecuador 50 10 — — 2 110 2 110 610 -1 500 -71,1% -1 500 -71,1%

Estonia bd. 90 118 — 45 1 465 1 856 1 920 64 3,4% 455 31,1%

Finlandia 
Finlands Svenska Scoutförbund i Fria 
Scoutförbund (1924) / Soumen 
Partiopojat (1931 - obie organizacje)

88 629 — 212 1 187 3 903 5 653 1 750 44,8% 4 466 376,2%

Francja
Eclaireurs de France,Scouts de France 
oraz Eclaireurs Unionistes de France 
(trzy organizacje)

983 3 653 450 1 551 15 133 38 663 45 585 6 922 17,9% 30 452 201,2%

Grecja** Sorna Hellinon Proskopon 853 bd. — — 15 153 6 300 6 000 -300 -4,8% -9 153 -60,4%
Guatemala Boy Scouts Guaternaltescos x — x — x — 125 bd. bd. bd. bd.
Hiszpania Los Exploradores de Espana 500 311 — 130 22 000 5 994 8 385 2 391 39,9% -13 615 -61,9%
Holandia De Nederlandsche Padvinders 650 450 350 650 4 530 7 235 8 000 765 10,6% 3 470 76,6%
Irak bd. 135 125 141 524 4 438 7 850 7 874 24 0,3% 3 436 77,4%
Islandia Bandlag isl. skata x 45 x 18 x 424 414 -10 -2,4% bd. bd.
Japonia Syonendan Nippon Renmei — 8 061 — 2 538 30 000 49 611 49 667 56 0,1% 19 667 65,6%
Jugosławia bd. x 189 x 321 x 2 834 3 003 169 6,0% bd. bd.
Liberia*** bd. — — — — 359 359 359 — — — —
Litwa Lietovos Skautu Sajunga 13 203 — 216 1 160 2 325 4 284 1 959 84,3% 3 124 269,3%

Luxemburg
BP Luxemburgian Boy Scouts oraz 
Fédération Nationale des Eclaireurs du 
Luxembourg (dwie organizacje)

86 90 200 159 1 166 1 113 1 607 441 37,8%

Łotwa Larvijas Skautu Centrala Organizacija) 121 255 90 333 5 079 4 742 4 693 -49 -1,0% -386 -7,6%

Meksyk Consejo Nacional de Exploradores de 
Mexico x bd. x bd. x bd. bd. bd. bd. bd. bd.

Norwegia Norak Speidergutt Forbund 458 855 — 305 3 658 11 825 13 027 1 202 10,2% 9 369 256,1%
Panama* Cuerpo de Exploradores Panamenos — — — — 600 600 600 — — — —
Persja bd. x 82 x 265 x 3 901 4 332 431 11,0% bd. bd.

Peru*** Asociacion Nacional Boy Scouts 
Peruanos — — — — 3 000 5 000 5 000 — — — —

Polska**** Związek Harcerstwa Polskiego bd. bd. bd. bd. 26 433 41 480 44 569 3 089 7,4% 18 136 68,6%
Włochy dwie organizacje w 1924r. 1 622 x 2 800 x 9 612 x — — -9 612 -100,0%

Portugalia* Assiociacao dos Escoteiros de Portugal 
Corpo Nacional de Scouts 54 117 — 182 359 998 998 — — 639 178,0%

Rosyjscy skauci na emigracji x 44 x 36 x 804 822 18 2,2% bd. bd.
Rumunia Asociatia Cercetasii Romanici bd. 280 bd. 40 bd. 6 844 8 844 2 000 29,2% bd. bd.
Sjam (Tajlandia) — 1 102 3 725 — — 23 381 39 952 60 999 21 047 52,7% 37 618 160,9%

Syria Fédération des Eclaireurs en Syrie et nu 
Grand Liban 20 33 — 20 234 267 343 76 28,5% 109 46,6%

Serbia jedna organizacja 132 x 117 x 3 425 x x bd. bd. bd. bd.
Szwajcaria Fédération des Eclaireurs Suisses 21 342 232 748 4 102 7 705 8 918 1 213 15,7% 4 816 117,4%

Szwecja Svenska Scoutradet oraz Szwecka 
Organizacja Skautowa YMCA 400 1 815 — 206 9 500 10 120 14 194 4 074 40,3% 4 694 49,4%

Węgry** Magyar Czerkeszszovetseg 416 1 290 670 2 607 15 766 28 789 30 402 1 613 5,6% 14 636 92,8%

Wielka Brytania
Wielka Brytania z Dominikaną i 
koloniamii (1924) / The Boys Scouts 
Association (1931)

23 460 75 428 12 429 41 936 385 317 654 130 756 883 102 753 15,7% 371 566 96,4%

Razem: 183 455 340 508 18 163 56 520 1 356 098 1 839 887 2 037 695 196 775 10,7% 701 877 51,8%

Zmiana w 1931r. w 
stosunku do 1924r.

Zmiana w 1931r. w 
stosunku do 1929r.

Kraj 
występowania 

skautingu

Organizacje zarejestrowane w 
Międzynarodowym Biurze 

Skautowym

Ogółem wszystkich członkówStarszyzna Włóczędzy / Starsi Skauci
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(*)  dane z 1929r. w miejsce danych z 1931r. 
(**)  dane z 1922r. w miejsce danych z 1924r. 
(***)  dane z 1922r. w miejsce danych z 1924r. oraz dane z 1929r. w miejsce danych z 1931r.1931r. 
(****)  liczebność organizacji dla pionu męskiego w ZHP.  
 Źródło: Muzeum Harcerstwa w Warszawie, Sprawozdanie ZHP za rok 1938, s.88 
(—)  kategoria nie wyróżniona w zestawieniu 
(bd.)  brak danych 
(x)  organizacja nie zarejestrowana w danym roku w Biurze Międzynarodowym 

 
Źródło: Związki Skautowe zarejestrowane w Biurze Międzynarodowym. Stan z roku 1924 

według zestawienia Międzynarodowego Biura Skautowego z sierpnia 1924r. [w:] „Harcmistrz”,  
luty 1925, nr 2, s.23 oraz Scouting w świecie  według sprawozdania Biura Międzynarodowego na I Konferencję 

Międzynarodową w Badenie [w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.37. 
 

 

Skauting żeński obejmował w 1920r. ponad 322 tys. skautek386, a w połowie lat 

dwudziestych – ponad 600 000 dziewcząt. Z czego ponad 60% (370 860) działało w Wielkiej 

Brytanii, prawie 19% (115 926) w Stanach Zjednoczonych, ponad 11% (70 410) w koloniach, 

a nieco ponad 9% (56 013) w innych krajach (w tym w Polsce niecałe 16 000 harcerek).  

W 1929r. liczba skautek miała wzrosnąć do ponad 886 tys.387 VI Konferencja 

Międzynarodowa, która odbyła się 23-29 sierpnia 1931r., poinformowała, że liczba skautów 

na świecie wynosiła wówczas około 2 040 000, skautek – 717 000.388 Oznaczałoby to spadek 

liczebności skautingu żeńskiego w tym okresie. W latach trzydziestych nastąpił 

za to gwałtowny wzrost jego liczebności. Według raportu Światowego Stowarzyszenia 

Skautek i Skautek Przewodniczek w 1937r. liczba skautek na świecie wynosiła 1 339 060.389 

Zmiany liczebności żeńskiego ruchu skautowego w latach trzydziestych przedstawia 

tabela zamieszczona poniżej. Harcerstwo żeńskie, które w latach dwudziestych było jeszcze 

stosunkowo mało liczne, w 1933r. znalazło się już na trzecim miejscu pod względem liczby 

członkiń, wykazując się prawie 250% wzrostem w ciągu ośmiu lat. Była to najwyższa 

dynamika wzrostu żeńskiego skautingu w krajach z organizacjami skautowymi, skupiającymi 

ponad 10 000 skautek. 

 

                                                 
386 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.280-281. 
387 Tamże. 
388 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.236. 
389 H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu..., dz. cyt., s.280-281. 
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Tabela 85. Zmiany liczebności żeńskich organizacji skautowych.  
 

N % N %
Wielka Brytania 518 826 620 024 525 276 -94 748 -15,3% 6 450 1,2%
USA 205 834 315 904 441 964 126 060 39,9% 236 130 114,7%
Polska 18 008 50 461 62 875 12 414 24,6% 44 867 249,2%
Kanada 28 234 43 100 54 482 11 382 26,4% 26 248 93,0%
Indie * 18 970 29 741 40 750 11 009 37,0% 21 780 114,8%
Francja 8 005 19 433 24 087 4 654 23,9% 16 082 200,9%
Norwegia 9 452 13 851 15 595 1 744 12,6% 6 143 65,0%
Szwecja 5 174 10 822 13 985 3 163 29,2% 8 811 170,3%
Czechosłowacja 1 460 5 527 9 496 3 969 71,8% 8 036 550,4%
Egipt * 927 5 808 8 068 2 260 38,9% 7 141 770,3%
Węgry 5 115 5 940 7 498 1 558 26,2% 2 383 46,6%
Szwajcaria 2 304 3 288 5 332 2 044 62,2% 3 028 131,4%

razem: 822 309 1 123 899 1 209 408 85 509 7,6% 387 099 47,1%

Zmiana w 1937r.          
w stosunku do 1933r.

Zmiana w 1937r.          
w stosunku do 1929r.Kraj 1929 1933 1937

  
(*)  w organizacjach narodowych. 

 
Źródło: Fifth Biennial Report 1-st Juli 1936 to 30-th Juni 1938, London 1938, wyd. World Association of Girl 

Guides and Girl Scouts [podaję za:] H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu skautowym  
[w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), Harcerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie, Warszawa 1990, 

s.280-281 (oprac. własne). 
 

 

Według zestawień statystycznych podanych przez Międzynarodowe Biuro Skautowe 

na VIII Kongresie Skautowym w Sztokholmie we wrześniu 1935r. liczba zarejestrowanej 

młodzieży męskiej (według stanu na 1 stycznia 1935r.) wynosiła 2 472 000390, działających 

w 47 krajach świata.391 Harcerze pod względem liczebności znaleźli się w tym zestawieniu 

ponownie na trzecim miejscu (102 tys. harcerzy), po skautingu w Stanach Zjednoczonych 

(973 tys. skautów) i Wielkiej Brytanii (905 tys. skautów).392 Podobnie harcerki (50 tys.) 

znalazły się na 3 miejscu liczebności po Wielkiej Brytanii (782 tys. skautek) i Stanach 

Zjednoczonych (315 tys. skautek). W sumie w 1933r. organizacje skautek zrzeszały ponad 

1 200 000 dziewcząt z 30 krajów świata.393 Oznacza to, że w połowie lat trzydziestych było 

łącznie około 3,6 miliona członków zarejestrowanych organizacji skautowych. 

Dysponując danymi statystycznymi, można próbować oszacować zasięg skautingu 

w populacji poszczególnych krajów. Przedstawione jest to w tabeli zamieszczonej poniżej. 

Na początku lat trzydziestych największym zasięgiem, bo sięgającym aż 3%, mógł się 

wykazać skauting brytyjski. Wysoki odsetek (około 0,9%) miały również Stany Zjednoczone 

                                                 
390 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.291. 
391 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.426. 
392 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.291. 
393 O. Fietkiewicz (red.), dz. cyt., s.426. 
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i Norwegia. Na Węgrzech, w Szwecji i Kanadzie skauting obejmował około 0,4%. Następne 

w kolejności były Szwajcara i Polska, gdzie zasięg skautingu w całej populacji wynosił około 

0,3%. Polskę wyprzedzały więc, poza Wielką Brytania i Stanami Zjednoczonymi, kraje 

o kilkakrotnie mniejszym zaludnieniu, w których dzięki temu, znacznie łatwiej było szybko 

uzyskać wysoką wartość wskaźnika zasięgu skautingu w populacji kraju. 

 
Tabela 86. Zasięg skautingu w wybranych krajach na początku lat trzydziestych. 

 

Liczba 
skautek

Liczba 
skautów

1933r. 1931r.
Wielka Brytania 620 024 756 883 1 376 907 47 100 000 2,923%
Stany Zjednoczone Ameryki 315 904 871 406 1 187 310 128 000 000 0,928%
Norwegia 13 851 13 027 26 878 2 900 000 0,927%
Węgry 5 940 30 402 36 342 8 900 000 0,408%
Szwecja 10 822 14 194 25 016 6 300 000 0,397%
Kanada 43 100 bd. 43 100 11 000 000 0,392%
Szwajcaria 3 288 8 918 12 206 4 200 000 0,291%
Polska 50 461 44 569 95 030 34 500 000 0,275%
Czechosłowacja 5 527 22 683 28 210 15 200 000 0,186%
Francja 19 433 45 585 65 018 41 900 000 0,155%
Egipt 5 808 2 128 7 936 15 500 000 0,051%
Indie** 29 741 bd. 29 741 370 500 000 0,008%

Kraj występowania 
skautingu Razem Ludność kraju* Zasięg 

skautingu

 
(*)  Na podstawie: Annuaire Statistique de la Société des Nations 1936/1937, Genewa 1937 oraz Hübners 

Geographisch-Statische Tabellen, Wiedeń 1936. 
(**) Dane dotyczące ludności dla Indii Brytyjskich. 
 

Źródło: Mały Rocznik Statystyczny 1938, Warszawa 1938, s.16-17,  
H. Dydyńska-Paszkowska, Harcerki w światowym ruchu skautowym [w:] J. Raniecka-Bobrowska (red.), 

Harcerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie, Warszawa 1990, s.280-281 oraz Scouting w świecie  
według sprawozdania Biura Międzynarodowego na I Konferencję Międzynarodową w Badenie  

[w:] „Harcmistrz”, kwiecień 1932, nr 4, s.37. (oprac. własne).  
 

Rozwój najstarszej grupy skautów (tzw. Rovers) w wielu krajach powstrzymała, 

a nawet znacznie cofnęła druga wojna światowa. W samej Wielkiej Brytanii liczba starszych 

skautów zmniejszyła się z 38 000 w okresie przedwojennym do 7 291 w 1945r.394  

Liczebność całego ruchu skautowego w 1939r. wynosiła 3 305 139 członków 

organizacji skautowych.395 Świadczyło to o niewątpliwym sukcesie ruchu skautowego, 

propagującego idee pokojowego współżycia narodów i braterstwa między młodymi ludźmi. 

                                                 
394 An Official History..., dz. cyt., s.69. 
395 Tamże, s.92. 
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Dlatego też, zdecydowano się – jak informują autorzy Oficjalnej historii skautingu –  

nominować w 1939r. jego twórcę – R. Baden-Powell’a – do Pokojowej Nagrody Nobla. 

Wybuch wojny przeszkodził jednak w przyznaniu nagród.396 

6. ZHP – organizacją młodzieżową czy organizacją 

dla młodzieży? 

Definicja organizacji młodzieżowej 

Już w 1912r. w Sprawozdaniu Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego 

„Sokół” w Krakowie definiowano skauting, zarówno jako „system wychowawczy” 

i „organizację o wysokim poziomie moralnym”, ale też jako „zrzeszenie młodzieży pełnej 

samozaparcia, karnej a ufnej w swe siły, obcej wszelkiemu egoizmowi, umiejącej słuchać 

i pełnić swe obowiązki, ale umiejącej i działać” oraz jako „zrzeszenie młodych, ceniących 

swą godność i wartość społeczną [...]”.397  

B. Hillebrandt pisał o organizacjach młodzieżowych, że spełniają wielorakie funkcje — 

„zaspokajają kulturalne i poznawcze potrzeby swych członków, wdrażają młodzież 

do zgłębiania wiedzy o otaczającym świecie, pomagają w zdobywaniu i doskonaleniu 

kwalifikacji zawodowych, przysposabiają do życia społecznego”.398 Definiował on ruch 

młodzieżowy jako „wszelką zorganizowaną działalność młodzieży”.399 Definicja ta jest mało 

użyteczna, jeśli chcemy się nią posłużyć przy próbie określenia, czy Związek Harcerstwa 

Polskiego w II RP był „organizacją młodzieżową”. Brak jest w literaturze jasno określonych 

kryteriów, jakie musi spełnić organizacja, by mogła być określona takim mianem. Problemy 

też może sprawiać rozróżnienie „organizacji młodzieżowej” od organizacji działającej 

„na rzecz młodzieży” czy „organizacji dla młodzieży”.400  

Można jednak przyjąć, że aby organizacja zasługiwała na miano „organizacji 

młodzieżowej”, musi spełniać trzy następujące warunki: 

1) przynależność młodzieży musi być całkowicie dobrowolna; 

2) młodzież musi stanowić znaczącą większość wśród członków organizacji, 

3) młodzież musi posiadać realny wpływ na działania tej organizacji – być nie tylko 

przedmiotem, ale i podmiotem działań organizacyjnych. 
                                                 

396 Tamże, s.99-101. 
397 XXVII Sprawozdanie Wydziału Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie z czynności 

za rok 1911, Kraków 1912 [cytuję za:] J. Wojtycza, Geneza i początki..., dz. cyt., s.76-77. 
398 B. Hillebrandt, dz. cyt., s.5 
399 Tamże, s.5-6 
400 Por. H. Glass, Gawędy..., dz. cyt., s.17-18. 
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Przy czym trzeba tu także zdefiniować, jak rozumiane jest samo słowo „młodzież”. 

Granicą wieku może być pełnoletniość określona prawem albo inny próg umowny. 

W statutach ZHP młodzieżą harcerską nazywano osoby do 18 roku życia. Istniała jednak 

jeszcze kategoria Starszych Harcerzy – od 18 do około 23 lat – którzy ciągle jeszcze 

byli przedmiotami oddziaływań wychowawczych i którzy nie stanowili jeszcze kadry 

organizacji. Można więc za młodzież harcerską – w szerszym znaczeniu tego słowa – uważać 

wszystkich zuchów, harcerzy i harcerzy starszych należących do ZHP. 

Dobrowolność członkostwa 

Dobrowolność członkostwa była wielokrotnie podkreślana przez władze harcerskie. 

Uważana była za konieczny element harcerskiego systemu wychowawczego, bez którego 

metoda wychowawcza – stosowana w harcerstwie – oparta w znacznej mierze 

na samowychowaniu, samokształceniu i samodoskonaleniu się – przestawała być skuteczna. 

Rozwój liczebny organizacji regulował więc niejako „rynek”, a nie decyzje administracyjne 

władz państwowych, choć często, w sposób pośredni, stawały się one znacznym ułatwieniem 

lub też barierą rozwoju liczebnego. Pojawiały się wprawdzie, na początku lat trzydziestych 

próby Ministerstwa WRiOP dążące do uczynienia z harcerstwa „powszechnej organizacji 

masowej”, którym to jednak skutecznie przeciwstawiły się władze ZHP.401 Ostatecznie ZHP 

pozostało do wybuchu wojny organizacją dobrowolną, co nie przeszkodziło mu stać się 

organizacją prawie dwustutysięczną. Formalne uregulowania, potwierdzające dobrowolność 

członkostwa, można było również znaleźć w dokumentach wewnętrznych ZHP. 

W Regulaminie drużyny zuchów, harcerzy i skautów z 1938r. znajdował się zapis, 

że „młodzież zgłasza się do drużyny dobrowolnie, za uprzednim zezwoleniem rodziców 

lub opiekunów”.402 

Przewaga ludzi młodych 

W 1938r., w Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek, młodzi ludzie do 25 roku 

życia stanowili łącznie 97% członków organizacji. Oznacza to przytłaczającą większość 

młodzieży nad osobami starszymi w strukturach organizacji, zajmujących się bezpośrednio 

pracą wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. Pamiętać trzeba również o przeszło 40 tysiącach 

członków Kół Przyjaciół Harcerstwa, którzy w 1938r., zgodnie ze Statutem, również 

byli członkami ZHP, przy czym, działali oni w wydzielonej strukturze organizacyjnej, 

która pełniła rolę wspierającą dla Organizacji Harcerzy i Organizacji Harcerek. Jednakże 
                                                 

401 M. Uklejska, dz. cyt., s.27. 
402 Regulamin drużyny zuchów, harcerzy i skautów. Załącznik nr 1 do Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.11 

z 10 września 1938r. do pkt. L.1/12 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, s.127-133. 
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po wliczeniu ich do ogólnej liczby członków ZHP, nadal młodzież stanowiła znaczną, 

bo 80% większość. 

Podmiotowość młodych ludzi i ich wpływ na organizację 

Pozostaje jeszcze trzecie kryterium, tj. realny wpływ młodzieży na działania 

organizacji. Na problem związany z tą kwestią zwracał uwagę H. Glass, stwierdzając, 

że w zależności od perspektywy, jaką się przyjmie, różnie można ją oceniać. Z perspektywy 

młodzieży (działającej w drużynach, samodzielnie pracującej w zastępach rówieśników, 

oddziaływującej poprzez Radę Drużyny na swoje środowisko, razem układającej program 

i decydującej o losach zastępów itp.), jej działalność w odczuciu subiektywnym mogła mieć 

duży wpływ na organizację przynajmniej o zasięgu lokalnym. Natomiast z perspektywy 

rodziców harcerzy – członków KPH, którzy również byli członkami ZHP – młodzież była, 

przede wszystkim, przedmiotem określonych działań wychowawczych, głównie ze strony 

kadry instruktorskiej.403  

O wpływie młodych ludzi na organizację mogą świadczyć dwa wskaźniki. Pierwszy 

to udział młodych ludzi we władzach na każdym szczeblu struktury organizacyjnej. Drugim, 

dość kluczowym lecz trudnym do określenia, jest świadomość samej młodzieży —

 jej subiektywne postrzeganie swojej własnej podmiotowości w organizacji. Jeśli młodzież 

skłonna jest uważać, że organizacja do której należy, nie jest czymś całkowicie narzuconym 

z góry i jej młodzi członkowie mają jakiś wpływ na jej ostateczny kształt, to można wtedy 

mówić o podmiotowym traktowaniu młodzieży. W odwrotnej sytuacji, kiedy młodzież 

ma raczej poczucie, że nie ma na nic wpływu, a wszystko co się dzieje w jej bliższym 

lub dalszym środowisku organizacyjnym jest narzucone przez władze organizacji, które 

w dodatku są reprezentantami odrębnego pokolenia – wtedy można mówić o przedmiotowym 

traktowaniu jej członków. 

Wiek osób pełniących kluczowe funkcje w organizacji 

W latach trzydziestych 50% funkcji drużynowych pełniły osoby poniżej 20 roku życia 

(75% – poniżej 26 lat), a prawie 1/3 starszyzny nie przekroczyła 25 roku życia. Tak więc duża 

część kadry instruktorskiej organizacji i osób pełniących podstawowe funkcje wychowawcze 

złożona była z ludzi młodych.404  

                                                 
403 Por. H. Glass, Gawędy..., dz. cyt., s.17-18. 
404 W innych organizacjach skautowych jeszcze młodsi członkowie posiadali istotny wpływ na swoją 

organizację. Np. w Anglii organizowane były Zjazdy Zastępowych, na których dyskutowało 
i wypracowywało swoje stanowiska od 400 do 500 młodych funkcyjnych. Zob. H. Bouchet, dz. cyt., s.113.  
O„sejmikach zastępowych”, informuje także R. Philipps, które liczyły średnio około 50 zastępowych 
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Co również istotne, analiza prawie dwustu biogramów komendantek i komendantów 

chorągwi, a więc osób sprawujących kluczowe funkcje we władzach harcerskich 

na regionalnym szczeblu struktury organizacyjnej, pokazuje, że średni wiek tych osób 

w chwili obejmowania przez nich funkcji komendantki lub komendanta chorągwi wynosił 

28,47 lat. Najmłodsza z analizowanych osób miała lat 20, a najstarsza 55 w chwili 

obejmowania funkcji komendanta.  

 

                                                                                                                                                       
i podzastępowych. Na takich spotkaniach zastępowi wygłaszali referaty (gawędy) i prowadzono dyskusje 
nad konkretnymi problemami. Por. R. E. Philipps, dz. cyt., s.15. 
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Tabela 87. Wiek komendantek i komendantów chorągwi ZHP (ew. referentek chorągwi w głównych 
kwaterach lub pełniących obowiązki) od momentu powstania chorągwi do 1939r.,  

w chwili obejmowania funkcji przez nich tych funkcji (po raz pierwszy). 
LP. Nazwisko i imię Roku 

urodzenia Chorągiew męska / 
żeńska

Rok rozpoczęcia 
sprawowania funkcji 

(po raz pierwszy)

Wiek w chwili 
rozpoczęcia 

sprawowania funkcji 
1 Ackerman J. 1901 Krakowska żeńska 1923 22
2 Adamcio L. 1904 Wołyńska / Łucka męska 1937 33
3 Adamówna-Falkiewicz S. 1900 Lwowska żeńska 1929 29
4 Affanasowicz M. 1887 Krakowska męska 1923 36
5 Antoszewska W. 1910 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1933 23
6 Babicka W. 1900 Wileńska żeńska 1922 22
7 Balcerek A. 1902 Wielkopolska / Poznańska męska 1935 33
8 Bartoszewicz W. b.d. Krakowska męska 1919 b.d.
9 Bielec J. 1899 Krakowska męska 1923 24

10 Biernakiewicz T. 1898 Krakowska męska 1920 22
11 Błaszczyk W. 1904 Mazowiecka męska 1927 23
12 Błeszczyńska R. 1895 Lubelska żeńska 1923 28
13 Bogdański A. 1891 Włocławska męska b.d. b.d.
14 Bojanówna M. 1901 Lwowska żeńska 1936 35
15 Bonkowicz-Sitauer (Dobiecka) M. 1896 Wołyńska / Kowelska żeńska 1935 39
16 Borowiecki T. 1902 Lubelska męska 1933 31
17 Borysówna L. b.d. Wielkopolska / Poznańska żeńska 1934 b.d.
18 Braunowa H. 1871 Krakowska żeńska 1926 55
19 Brzeziński J. b.d. Zagłębiowska / Sosnowiecka męska 1935 b.d.
20 Bugajski J. 1908 Krakowska męska 1938 30
21 Bujakowski J. K. b.d. Zagłębiowska / Sosnowiecka męska 1926 b.d.
22 Bulewska H. 1896 Mazowiecka żeńska 1930 34
23 Bzdęga S. 1903 Pomorska męska 1939 36
24 Cels Grygiel b.d. Białostocka męska 1926 b.d.
25 Chełchowska S. 1899 Poleska / Brzeska żeńska 1923 24
26 Ciechanowiczówna-Sandomierska A. 1890 Białostocka żeńska 1924 34
27 Cieplik T. 1906 Pomorska męska 1936 30
28 Cywiński W. b.d. Wileńska męska 1921 b.d.
29 Czarniecki W. 1905 Wielkopolska / Poznańska męska 1929 24
30 Czereyski K. 1908 Białostocka męska 1931 23
31 Dobrzyńska M. 1909 Warszawska żeńska 1934 25
32 Drobny W. 1900 Włocławska męska 1925 25
33 Dylikowa A. 1912 Łódzka żeńska 1937 25
34 Dziewulski W. b.d. Wileńska męska 1923 b.d.
35 Falkowska J. 1889 Warszawska żeńska 1939 50
36 Falkowska Wanda 1900 Wileńska żeńska 1923 23
37 Galczakówna A. b.d. Włocławska żeńska 1925 b.d.
38 Gepner-Śliwoska H. 1898 Warszawska żeńska 1921 23
39 Gębicowa Antonina 1899 Kielecka żeńska 1938 39
40 Gołębiowska J. 1900 Lubelska żeńska 1925 25
41 Gołębiowski Z. b.d. Lubelska męska b.d. b.d.
42 Gosieniecka M. b.d. Wielkopolska / Poznańska żeńska 1925 b.d.
43 Goszczński W. b.d. Wołyńska / Łucka męska 1931 b.d.
44 Grochowski K. 1897 Lubelska męska 1921 24
45 Grodecka E. 1904 Mazowiecka żeńska 1927 23
46 Gronostajska J. 1906 Warszawska żeńska 1935 29
47 Gründlowa S. 1891 Białostocka żeńska 1927 36
48 Grzesiak J. 1900 Wileńska męska 1926 26
49 Heil E. 1903 Poleska męska 1933 30
50 Hibl S. 1900 Lwowska męska 1924 24
51 Hołdzianka A. 1899 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1934 35
52 Janiczek J. 1900 Łódzka męska 1922 22
53 Jaroszówna (Jarosch) E. 1893 Lwowska żeńska 1923 30
54 Kamiński A. 1903 Mazowiecka męska 1928 25
55 Kapłańska S. b.d. Wielkopolska / Poznańska żeńska 1938 b.d.
56 Kasprzykówna F. 1894 Krakowska żeńska 1930 36
57 Keniżanka-Olbromska W. 1900 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1920 20
58 Kępczyński S. b.d. Łódzka męska b.d. b.d.
59 Kleczewska A. 1911 Krakowska żeńska 1935 24
60 Klonowiecki W. 1902 Lubelska męska 1926 24
61 Kobendza R. b.d. Włocławska męska b.d. b.d.
62 Kołakowski M. b.d. Radomska męska b.d. b.d.
63 Kołodziejowa M. 1882 Poleska / Brzeska żeńska 1928 46
64 Kopycińska M. 1908 Poleska / Brzeska żeńska 1938 30
65 Korek Z. 1905 Zagłębiowska / Sosnowiecka męska 1932 27
66 Kossakowski H. 1893 Warszawska męska 1920 27
67 Kossobudzka A. b.d. Wielkopolska / Poznańska żeńska 1931 b.d.
68 Kottik Z. 1904 Krakowska żeńska 1937 33
69 Kozłowski T. 1904 Lubelska męska 1935 31
70 Kraczyk M. b.d. Białostocka męska 1924 b.d.
71 Krąkowski B. 1909 Warszawska męska 1939 30
72 Krynicka M. 1896 Lwowska żeńska 1921 25
73 Księżopolska M. b.d. Włocławska żeńska b.d. b.d.
74 Kublińska-Igielska J. 1897 Krakowska żeńska 1920 23
75 Kuta-Kaliński S. 1892 Krakowska męska 1921 29
76 Kwapisiewicz M. 1897 Radomska męska 1928 31
77 Lange S. 1898 Warszawska / Mazowiecka męska 1925 27
78 Laurentowski F. 1908 Wielkopolska / Poznańska męska 1939 31
79 Liczmański Alf 1904 Gdańska męska 1935 31
80 Lindner Jadwiga 1904 Warszawska żeńska 1931 27
81 Lindnerówna J. 1904 Warszawska żeńska 1931 27
82 Ludwig W. 1902 Warszawska męska 1929 27
83 Luśniakówna Jadwiga 1898 Pomorska żeńska 1932 34
84 Luzar M. 1895 Krakowska męska 1927 32
85 Łapińska Józefina 1900 Kielecka żeńska 1929 29
86 Łazarewicz B. 1900 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1922 22
87 Łopatecki S. 1899 Białostocka męska 1935 36
88 Łotakówna H. b.d. Wileńska żeńska b.d. b.d.
89 Łukasiewicz K. b.d. Wołyńska / Łucka męska 1925 b.d.
90 Magierska Danuta 1910 Lubelska żeńska 1935 25
91 Majewska-Nekraszowa N. 1898 Wołyńska / Kowelska żeńska 1925 27
92 Makowska-Gulbinowa E. 1894 Wileńska żeńska 1925 31
93 Maleszewska W. 1900 Wileńska żeńska 1923 23
94 Maresz T. 1895 Warszawska męska 1923 28
95 Martynowiczówna W. 1892 Warszawska żeńska 1927 35
96 Massalski E. 1886 Kielecka męska 1924 38
97 Mędyk J. 1905 Radomska męska 1937 32
98 Mileska Maria 1908 Krakowska żeńska 1934 26
99 Milewska M. I. 1908 Krakowska żeńska 1934 26  
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100 Mitko S. 1906 Krakowska męska 1936 30
101 Mokicz L. 1906 Białostocka męska 1932 26
102 Morawicka D. 1907 Wołyńska / Kowelska żeńska 1933 26
103 Mościcki S. 1903 Mazowiecka męska 1929 26
104 Mudrykówna-Krynicka M. 1896 Lwowska żeńska 1921 25
105 Muszalski E. 1899 Warszawska męska 1923 24
106 Muż W. 1906 Krakowska męska 1934 28
107 Nakielska W. 1898 Łódzka żeńska 1925 27
108 Naramowska Z. 1901 Lubelska żeńska 1923 22
109 Nekrasz W. 1893 Wołyńska / Łucka męska 1926 33
110 Nekraszowa N. 1898 Warszawska żeńska 1939 41
111 Nieciejowska Z. 1906 Wileńska żeńska 1934 28
112 Niedziałkowski J. b.d. Wileńska męska 1922 b.d.
113 Niemczycki S. 1872 Lwowska męska 1920 48
114 Niwiński A. 1900 Białostocka męska 1923 23
115 Nowakowska M. b.d. Lubelska żeńska 1921 b.d.
116 Olbromski A. 1896 Łódzka męska 1924 28
117 Olędzki W. 1892 Mazowiecka męska 1932 40
118 Oppmann O. b.d. Warszawska męska 1938 b.d.
119 Orłowiczówna Jadwiga 1905 Krakowska żeńska 1931 26
120 Pawłowska H. 1895 Lubelska żeńska 1932 37
121 Pawłowska Z. b.d. Wielkopolska / Poznańska żeńska 1939 b.d.
122 Perzanowska-Muzolfowa W. 1898 Wileńska żeńska 1921 23
123 Pierzchała A. b.d. Wołyńska / Łucka męska 1922 b.d.
124 Pietraszkiewicz B. b.d. Wileńska męska 1939 b.d.
125 Pietrzak I. b.d. Łódzka męska b.d. b.d.
126 Piskorski T. 1898 Warszawska męska 1925 27
127 Podhorska Z. 1901 Wołyńska / Kowelska żeńska 1923 22
128 Prochnau W. 1905 Mazowiecka męska 1937 32
129 Protasewicz K. 1897 Wileńska męska 1921 24
130 Puciata P. M. 1905 Wileńska męska 1926 21
131 Ratajczak J. 1897 Poleska męska 1937 40
132 Ratajczakowa A. 1901 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1933 32
133 Sagańska-Sawracka J. 1898 Lwowska żeńska 1929 31
134 Sanojca S. 1896 Wołyńska / Kowelska żeńska 1930 34
135 Senatorski D. 1908 Lubelska męska 1938 30
136 Sieradzki W. 1907 Pomorska męska 1930 23
137 Sikorski E. 1909 Białostocka męska 1931 22
138 Skłodowski W. 1908 Warszawska męska 1933 25
139 Skokowska M. 1894 Warszawska żeńska 1924 30
140 Skorupska-Daszkiewicz M. 1902 Wołyńska / Kowelska żeńska 1923 21
141 Słaby W. 1901 Pomorska męska 1928 27
142 Słonkiewicz Z. E. 1902 Włocławska męska 1928 26
143 Sobczyński J. 1889 Zagłębiowska / Sosnowiecka męska 1921 32
144 Sokołowska-Kamińska J. 1899 Mazowiecka żeńska 1928 29
145 Stabrowski M. 1901 Wielkopolska / Poznańska męska 1925 24
146 Stasiewska J. b.d. Wielkopolska / Poznańska żeńska 1934 b.d.
147 Staśko J. 1900 Zagłębiowska / Sosnowiecka męska 1931 31
148 Steckiewicz M. 1905 Wileńska żeńska 1935 30
149 Stefanek I. 1902 Wołyńska / Łucka męska 1925 23
150 Stieber Z. 1903 Krakowska męska 1925 22
151 Stipal S. 1903 Lwowska żeńska 1933 30
152 Stojanowski K. 1895 Lwowska męska 1923 28
153 Szafranówna W. 1898 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1932 34
154 Szczerbicki F. 1888 Poleska / Brzeska męska 1919 31
155 Szczęścikiewicz A. 1910 Lwowska męska 1931 21
156 Szczygieł W. 1902 Krakowska męska 1930 28
157 Szletyński S. 1893 Łódzka męska 1920 27
158 Śliwiński J. 1902 Łódzka męska 1928 26
159 Śniegocki Henryk 1893 Wielkopolska / Poznańska męska 1920 27
160 Świdzińska A. 1891 Wileńska żeńska 1921 30
161 Świętochowska K. 1902 Mazowiecka żeńska 1932 30
162 Świrtun-Rymkiewicz K. b.d. Wileńska męska 1920 b.d.
163 Trojanowska M. 1913 Mazowiecka żeńska 1937 24
164 Truszczyński Roman 1902 Toruńska męska 1924 22
165 Trylski Z. 1899 Warszawska męska 1939 40
166 Tucholska B. 1903 Wielkopolska / Poznańska żeńska 1924 21
167 Turek A. 1908 Wołyńska / Kowelska żeńska 1939 31
168 Tworkowska J. 1899 Warszawska żeńska 1926 27
169 Tyszkówna-Świętochowska K. 1902 Mazowiecka żeńska 1932 30
170 Uhm-Kordecka B. b.d. Krakowska żeńska 1922 b.d.
171 Usarz F. b.d. Lwowska męska 1933 b.d.
172 Walciszewska M. 1902 Lubelska żeńska 1928 26
173 Wasilewski M. 1897 Wielkopolska / Poznańska męska 1924 27
174 Wądołkowski I. 1897 Warszawska męska 1921 24
175 Wąsowicz J. 1903 Lwowska męska 1926 23
176 Wechsler H. 1909 Warszawska męska 1935 26
177 Wernerówna H. 1910 Warszawska żeńska 1935 25
178 Węgrzecki M. 1898 Wileńska męska 1922 24
179 Wicińska K. 1899 Lwowska żeńska 1928 29
180 Wierzbiańska Jadwiga 1902 Śląska żeńska 1927 25
181 Wierzejewski Wincenty 1889 Wielkopolska / Poznańska męska 1921 32
182 Włodkówna-Sanojcowa J. 1896 Lwowska żeńska 1921 25
183 Wojciechowska-Biernakiewicz J. 1900 Krakowska żeńska 1921 21
184 Wojtczakówna S. 1907 Łódzka żeńska 1934 27
185 Wołkówna W. 1891 Mazowiecka żeńska 1925 34
186 Woźnicka M. 1906 Włocławska żeńska 1929 23
187 Wójtowicz W. b.d. Lubelska męska 1926 b.d.
188 Wyganowska A. 1896 Wileńska żeńska 1921 25
189 Wyrzykowski Stefan 1898 Białostocka męska 1926 28
190 Zaarówna M. 1899 Łódzka żeńska 1922 23
191 Zawadzki S. b.d. Poleska / Brzeska męska 1926 b.d.
192 Żuchowski Teodor 1899 Pomorska męska 1925 26

średnia: 28,47
max: 55
min: 20

średnia dla chorągwi żeńskich: 28,76
średnia dla chorągwi męskich: 28,17  

Źródło: J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik biograficzny, Tom I, Warszawa 2006 oraz O. Fietkiewicz (red.), 
Leksykon harcerstwa, Warszawa 1988 oraz K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz, Harcmistrzynie i harcmistrze 

Związku Harcerstwa Polskiego mianowani w latach 1920-1949, Kraków 2006 (oprac. własne).  
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Z kolei analiza ponad 20 biogramów osób obejmujących kluczowe funkcje kierownicze 

w harcerskich władzach naczelnych wykazuje, że średnia wieku tych osób w chwili 

rozpoczęcia sprawowania funkcji wynosiła 32,7 lat. Najmłodsza z analizowanych osób miała 

lat 22, najstarsza lat 47 w chwili obejmowania funkcji. Rozkład wieku przedstawia poniższa 

tabela. 
 

Tabela 88. Wiek członków harcerskich władz naczelnych  
w chwili obejmowania funkcji kierowniczych. 

 

LP. Nazwisko i imię Roku 
urodzenia Funkcja

Rok 
rozpoczęcia 
sprawowania 

funkcji

Wiek w chwili 
rozpoczęcia 
sprawowania 

funkcji 

1 Kachel J. 1913 Naczelnik ZHP w Niemczech 1935 22
2 Grzymała-Grzymałowski O. 1899 Sekretarz Generalny ZHP 1924 25
3 Glass H. 1896 Naczelnik GKM / GKH-y 1921 25
4 Heidrich A. 1899 Naczelnik GKM / GKH-y 1924 25
5 Dydyńska H. 1902 Naczelniczka GKŻ / GKH-k 1928 26
6 Sakowiczówna H. 1896 Naczelniczka GKŻ / GKH-k 1923 27

7 Sedlaczek S. 1892 Kierownik GK ZHP wspólnej dla organizacji 
męskiej i żeńskiej 1919 27

8 Wierzbiańska J. 1902 Naczelniczka Harcerek 1931 29
9 Wocalewska Z. 1894 Naczelniczka GKŻ / GKH-k 1923 29

10 Uklejska M. 1895 Naczelniczka GKŻ / GKH-k 1925 30

11 Żuchowski T. 1889 Komendant Naczelnictwa Drużyn Harcerskich 
Pomorza 1920 31

12 Borowiecki T. 1902 Szef Głównej Kwatery Harcerzy 1935 33

13 Wocalewska M. 1885
Kierowniczka pracy żeńskiej we wspólnej (męskiej i 
żeńskiej) Głównej Kwaterze 1919 34

14 Strumiłło T. 1884 Przewodniczący Naczelnej Rady Harcerskiej 1919 35
15 Olbromski A. 1896 Naczelnik GKM / GKH-y 1931 35
16 Trylski Z. 1899 Naczelnik GKM / GKH-y 1936 37
17 Falkowska J. 1889 Naczelniczka Głównej Kwatery Żeńskiej 1926 37
18 Piskorski T. 1898 p.o. Naczelnika GKM / GKH-y 1936 38
19 Grażyński M. 1890 Przewodniczący ZHP 1931 41
20 Krynicka M. 1896 Naczelniczka GKŻ / GKH-k 1937 41
21 Mauersberger J. 1877 Przewodniczący ZHP 1923 46
22 Haller J. 1873 Przewodniczący ZHP 1920 47
23 Bniński R. b.d. Przewodniczący ZHP 1925 b.d.
24 Karśnicki J. b.d. Przewodniczący ZHP 1926 b.d.
25 Sołtan W. b.d. Przewodniczący ZHP 1929 b.d.

średnia: 32,7
max: 47
min: 22  

Źródło: J. Wojtycza (red.), Harcerski słownik biograficzny, Tom I, Warszawa 2006  
oraz K. Jarzembowski, L. Kuprianowicz, Harcmistrzynie i harcmistrze Związku Harcerstwa Polskiego 

mianowani w latach 1920-1949, Kraków 2006 (oprac. własne).  
 

Niski wiek osób pełniących funkcje wychowawcze oraz kierownicze w ZHP 

na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej, a także duża rotacja kadr na tych 
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funkcjach wymuszona warunkami otoczenia, sprawiały, że organizacją kierowały osoby 

zasadniczo nie odbiegające wiekiem od najstarszej grupy roczników młodzieży harcerskiej – 

czyli od Harcerzy Starszych. Warto podkreślić, że są to wartości średnie, czyli że zdarzały się 

w kadrze kierowniczej organizacji osoby dużo młodsze, jak i dużo starsze. Obecność osób 

starszych we władzach jest naturalna i sama w sobie nie świadczy o załamaniu się 

młodzieżowego charakteru organizacji, a wynikać mogła z konieczności zapewnienia 

korzystnych relacji zewnętrznych ze starszą częścią społeczeństwa, władzami szkolnymi, 

państwowymi, wojskowymi, samorządowymi itp. Wskaźniki te wydają się więc 

jednoznacznie przemawiać za młodzieżowym charakterem ZHP okresu międzywojennego.  

Poczucie podmiotowości Harcerzy Starszych 

Przy wypracowywaniu pomysłów na strukturę organizacji przed I Zjazdem ZHP 

zwyciężyła koncepcja całkowitej jednolitości organizacyjnej. Nie była ona jednak jedyna. 

Zjazd kierowników pracy harcerskiej w Warszawie w kwietniu 1917r. przyjął uchwałę, która 

stwierdzała „Organizacja winna być jednolita, tworzyć jeden wielki związek młodzieży i tych 

starszych, którzy się nim interesują, nie zaś powołanych z urzędu, gdyż ci wprowadzają siłą 

rzeczy martwotę. Nie powinno być dwóch organizacji jednej młodzieży, drugiej – jedynie 

pomocniczej – starszych. Organizacja cała musi powstać z dołu od drużyn, początkiem jest 

inicjatywa młodzieży, to co już zrobiono, reszty dopełni rozpęd tej młodzieży pod kontrolą 

czynników ze starszego społeczeństwa. Komenda Naczelna działa jedynie drogą instrukcji, 

kontroli itd. Po wyjściu z właściwej drużyny harcerskiej – harcerze (ponad 18 lat) mogą 

przejść od Związku Starszych Harcerzy”.405 Część członków NRH początkowo proponowała 

również koncepcję federacji harcerskiej („związku związków”), która nie zyskała w dalszych 

pracach szerokiego poparcia.406 Zwolennikiem całkowitej jedności organizacyjnej, 

skupiającej zarówno drużyny młodzieżowe, koła starszych harcerzy, jak i koła przyjaciół 

harcerstwa, był gen. J. Haller „z którego inicjatywy w tym duchu właśnie przerobiono 

dawniej inaczej proponowany statut”.407 Takie rozwiązanie wspólnej organizacji zarówno 

dla młodzieży jak i Kół Przyjaciół Harcerstwa budziło sprzeciwy tych pierwszych, 

obawiających się utraty możliwości wpływania na swoją organizację.408 Należy też pamiętać, 

że przed wprowadzeniem w życie Statutu ZHP, Koła Harcerzy Starszych były zrzeszone 

                                                 
405 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.105-108. 
406 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.7. 
407 Tamże, s.8. 
408 Tamże, s.24. 
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w Związku Starszych Harcerzy, który formalnie był instytucją niezależną od Naczelnictwa 

ZHP.409 

Problem autonomii Kół Starszego Harcerstwa był poruszany jeszcze wielokrotnie 

w latach późniejszych. Burzliwa dyskusja na ten temat miała miejsce na IV Zjeździe Walnym 

w Lublinie w 1924r. Nie zostały jednak podjęte żadne istotne uchwały w tej sprawie, 

z powodu, jak przypuszcza W. Błażejewski, istnienia innych tematów bardziej skupiających 

uwagę, takich jak przygotowania do pierwszego ogólnopolskiego zlotu drużyn harcerskich 

oraz wyjazd polskiej reprezentacji na Jamboree w Kopenhadze. 410 

Po siedmiu latach sporów Harcerstwo Starsze zostało podporządkowanie komendom 

chorągwi i Głównym Kwaterom po zmianie IV rozdziału Ogólnego regulaminu 

wewnętrznego przez VII Zjazd Walny w Warszawie w 1927r. Nie było to jednak ostateczne 

rozwiązanie kwestii samodzielności Harcerstwa Starszego, które nadal dążyło do większej 

autonomii.  

Zrzeszenia starszoharcerskie posiadały jednak w okresie międzywojennym stosunkowo 

dużą swobodę programową i organizacyjną, co było zgodne z myślą twórcy skautingu, który 

szedł jeszcze dalej w założeniach dla ruchu najstarszych chłopców i pisał, że „podstawą 

organizacji [wędrowców, czyli Harcerzy Starszych] są dwie wytyczne: najdalej posunięta 

swoboda oraz gra każdego wędrowcy na rzecz swego kręgu. Co się tyczy przepisów 

we właściwym tego słowa znaczeniu, tj. kierowania i administrowania ruchem, jest to prawie 

całkowicie w rękach samych wędrowców”.411 Za spełnianiem tego ostatniego kryterium, 

przemawia fakt, że Harcerze Starsi dysponowali w ZHP czynnym i biernym prawem 

wyborczym – także na Zjazdach Walnych, gdzie reprezentowani byli przez swych 

przedstawicieli w stosunku: jeden delegat na stu Starszych Harcerzy. Oznaczało to dość duże 

możliwości wpływania na decyzje, podejmowane przez najwyższą władzę statutową. Było 

to szczególnie korzystne w przypadku gdy Harcerstwo Starsze mogło wykazać się szybszym 

wzrostem liczebnym od innych kategorii członkowskich — w 1939r. same starszoharcerskie 

zrzeszenia żeńskie dysponowały na Zjeździe Walnym glosami 24 swoich delegatek.412  

Rozkład głosów na X Nadzwyczajnym Zjeździe Walnym, na którym doszło 

do przyjęcia nowego Statutu ZHP, a który gwarantował większa samodzielność organizacyjną 

i programową harcerstwa żeńskiego, był następujący: 

                                                 
409 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnictwa ZHP za czas od powstania NZHP  

do legalizacji Związku (11 VII 1919 – 1 IV 1920), sygn. 371, s.18-19. 
410 W. Błażejewski, Z dziejów harcerstwa..., dz. cyt., s.175. 
411 R. Baden-Powell, Wędrówka do sukcesu..., dz. cyt., s.170. 
412 J. Kamińska, Rozwój organizacyjny..., dz. cyt., s.98. 
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Tabela 89. Uprawnieni do głosowania na X Nadzwyczajnym Zjeździe Walnym ZHP 

 
Uprawnieni do głosowania na X 

Nadzwyczajnym Zjeździe Walnym
Liczba 

mandatów
% wszystkich 

mandatów
delegaci KPH 44 20,9%
delegaci instruktorów 37 17,5%
delegatki instruktorek 33 15,6%
koła Harcerzy Starszych 23 10,9%
delegaci ZO 22 10,4%
członkowie NRH 21 10,0%
komendy chorągwi męskie 13 6,2%
komendy chorągwi żeńskie 7 3,3%
członkowie GKM 6 2,8%
członkowie GKŻ 5 2,4%

razem: 211 100,0%  
Źródło: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, X Nadzwyczajny Zjazd Walny w Warszawie. Protokół 

obrad oraz protokoły komisji. Sprawozdania Komitetu Wykonawczego II Zlotu Narodowego Harcerzy, 
Akta ZHP 1919-1939, sygn. 320, s.21 (oprac. własne).  

 

Z powyższej tabeli wynika, że największą grupę uprawnionych do głosowania mieli 

delegaci KPH. A więc delegaci struktur wspierających w ZHP (członkowie KPH, delegaci 

ZO) posiadali łącznie ponad 31% głosów na Zjeździe. Członkowie władz naczelnych (NRH, 

GKM, GKŻ) dysponowali łącznie około 15% głosów wszystkich delegatów. Komendy 

chorągwi miały niecałe 10% głosów, czyli władze ZHP (naczelne i chorągwi) były 

reprezentowane przez około 25% delegatów. Dużą siłę miała grupa delegatów instruktorek 

i instruktorów – łącznie ponad 33%, czyli podobnie jak członkowie KPH. Taki rozkład 

mandatów oznaczał, że żadna z dużych grup delegatów (instruktorów, władz Związku 

i przedstawicieli starszego społeczeństwa) nie miała jednoznacznej przewagi w głosowaniach 

plenarnych.  

Harcerze Starsi posiadali więc prawie 11% wszystkich głosów na Zjeździe. Mimo, 

że samo w sobie nie było to dużo, to jednak pozwalało niekiedy odegrać istotną rolę 

„języczka u wagi” w tych sprawach spornych, w których żadna z głównych grup nie mogła 

liczyć na pełne poparcie większości pozostałych grup delegatów. 

Harcerze Starsi nie byli jednak do końca usatysfakcjonowani takimi możliwościami 

wpływu i dążyli do większej autonomii w ramach ZHP. Powstał nawet projekt wyodrębnienia 

Związku Starszych Harcerzy, którego celem byłoby „utrwalenie w Narodzie Polskim typu 

miłością sprawy przejętego obywatela-żołnierza, wychowanego w harcerstwie na dzielnego 

i odważnego bojownika prawdy, sprawiedliwości i wolności. W tym celu stawia sobie 
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Stowarzyszenie za zadanie, skupienie młodzieży płci obojga  wychowanej w harcerstwie 

w zwartą organizację towarzyską, w której by przez lat kilka ćwicząc się w przyjaźni, 

w cnotach społecznych i w pracy dla bliźnich, mogła następnie zachować na całe życie 

związek braterski między sobą i wytworzyć w narodzie ostoję dla wszystkiego, co do mocy 

i szczęśliwości prowadzi”. Projekt ten wywołał dość szeroką dyskusję, ale nie został uznany 

za możliwy do przyjęcia.413  

Przygotowano nawet pod koniec lat trzydziestych propozycje powołania przez 

Naczelnictwo Głównej Komisji Starszego Harcerstwa, której zadaniem miało 

być „przeprowadzenie studiów nad zagadnieniem utworzenia Głównej Kwatery Starszego 

Harcerstwa”.414 Z powodu wojny, wnioski te nigdy nie stanęły jednak pod glosowanie 

na Walnym Zjeździe. 

Potrzeba większego samostanowienia o sobie Harcerzy Starszych, z jednej strony dość 

naturalna, z drugiej – może sugerować brak poczucia swobody organizacyjnej. 

Jednak, podobnie jak miało to miejsce na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych w pionie 

żeńskim, związane było raczej z dążeniem do większej samodzielności organizacyjnej 

i programowej określonej grupy członków ZHP, niż do rozszerzenia ich wpływów na całą 

organizację. Wydaje się więc, że te intensywne dążenia do większej autonomii Harcerstwa 

Starszego nie świadczą o braku poczucia podmiotowości u młodych ludzi w ZHP, a – biorąc 

pod uwagę rozmach wysuwanych koncepcji – wręcz o chęci jego większej manifestacji 

w strukturze organizacyjnej i procesach decyzyjnych ZHP. 

 Uprawnione może być tym samym stwierdzenie, że przedwojenny ZHP był organizacją 

o charakterze „młodzieżowym”. Zwłaszcza, że potrzeba oparcia działań organizacji 

szczególnie na ludziach młodych, podkreślana była także przez osoby pełniące najważniejsze 

funkcje w ZHP. Już w 1924r. Przewodniczący ZHP T. Strumiłło, pisał: „Skoro chcemy 

naprawdę wychować, a to znaczy odrodzić, odczyścić z namułu wad i przywar przeszłości, 

słowem odmienić młode pokolenia Narodu, to w tym najpoważniejszym dziele musi brać 

udział elita pokolenia starszego, wnosząc wiedzę, doświadczenie życiowe, zasoby materialne 

i moralne i reprezentując – co najważniejsze – tradycje i ciągłość narodowego rozwoju. 

Ale nie mniej – chyba bardziej jeszcze zasadniczym dla powodzenia naszego dzieła 

jest oparcie się o elitę pokolenia młodego, czyli udział w harcerstwie nie tylko szerokich rzesz 

młodzieży, ale także tych elementów, które samego niejako ducha młodości reprezentują – 

zapał, twórczość, bezwzględny idealizm i jasny, radosny optymizm. I jeżeli najważniejszą 
                                                 

413 AAN, AZHP, Sprawozdanie Naczelnej Rady Harcerskiej (1918-1920), sygn. 370, s.26. 
414 W. Goszczyński, dz. cyt., s.152. 
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przyczyną zbyt słabego rozwoju, zbyt małego rozpowszechnienia się i niedostatecznego 

udoskonalenia organizacji harcerskiej jest niewystarczające poparcie czynne ze strony 

starszego pokolenia, to jeszcze groźniejszą dla przyszłości ruchu sprawą jest nie dość silne 

pulsowanie wśród rzesz harcerskich szczytnego i twórczego ducha młodości co cechuje 

przedwczesne starzenie się ducha! Zbyt często ulegamy atmosferze ogólnej depresji, 

poddajemy się szablonom codziennej szarzyzny, wątpimy w celowość wielkich porywów 

idealnych i sterujemy po linii najmniejszego wysiłku. To wszystko jest grzechem przeciw 

młodości”.415 

Młodzieżowy charakter ZHP podkreślany był także w oficjalnych publikacjach władz 

harcerskich. W 1936r. w broszurze GKH-k zatytułowanej Kształcenie starszyzny harcerek, 

stwierdzano: „Harcerstwo nie jest organizacją dla młodzieży, lecz ruchem młodzieży o samą 

młodzież opartym.”416 Miało to również swoje uzasadnienie w historii powstania skautingu 

— gwałtowny wzrost jego popularności był zaskoczeniem dla wszystkich, również 

dla samego pomysłodawcy – gen. Baden-Powell’a, gdyż rozwój skautingu opierał się 

na samorzutnym podejmowaniu zaproponowanej aktywności przez młodych ludzi.417 Dopiero 

ta aktywność wymuszała niejako zaangażowanie w Ruch starszych pokoleń, które zaczęły 

dostrzegać w nim spójny system o dużych walorach wychowawczych.418 

 

                                                 
415 „Harcmistrz”, kwiecień 1924, nr 4, s.40. 
416 Kształcenie starszyzny harcerek, Warszawa 1936  

[cytat za:] A. J. Grodecka, Kształcenie starszyzny..., dz. cyt., s.193. 
417 W 1910r. pierwszy roczny spis skautów w Wielkiej Brytanii wykazał, że w kraju działa ponad 100 tysięcy 

skautów. Zob. UK Scouting: A chronology 1907-2006 [w:] An Official History..., dz. cyt., s.170. 
418 An Official History..., dz. cyt., s.39. 



 

 

 

 

 

Zakończenie 
Związek Harcerstwa Polskiego przed 1939r. był organizacją niezwykle dynamiczną 

w każdym niemal obszarze swej działalności. Był także organizacją wewnętrznie 

zróżnicowaną. W jego działaniach obok nowatorskich metod pedagogicznych można 

zauważyć przesadne przywiązanie do musztry i wojskowego drylu; obok wybitnych 

instruktorów-wychowawców harcerskich – nieprzygotowanych i nierozumiejących swej roli 

drużynowych; obok spektakularnych wypraw – niski odsetek członków organizacji biorących 

udział w obozach letnich; obok sprawnego, nowoczesnego zarządzania organizacją – 

problemy z zarządzaniem destrukcyjnymi konfliktami; obok szerokiego wykorzystywania 

badań opinii i inicjatyw oddolnych – rozkazodawczy charakter polityki kadrowej; obok 

rozwoju przedsiębiorczości i dążenia do samodzielności finansowej – silne uzależnienie 

od dotacji zewnętrznych; obok stale powiększającego się majątku organizacji – nieustanne 

problemy z finansowaniem podstawowej aktywności drużyn; obok bardzo korzystnego 

wizerunku w społeczeństwie – nierozwiązana kwestia młodzieży mniejszościowej; obok 

neutralności drużyn – kłopoty instruktorów z zachowaniem dystansu do świata polityki; 

wreszcie obok imponującego wzrostu liczebnego członków organizacji – stosunkowo słaby 

przyrost młodzieży uczęszczającej do szkół powszechnych. 

Z punktu widzenia harcerki lub harcerza – zwykłych członków ZHP – najważniejsze 

jednak było: z kim działali w drużynie, jakim człowiekiem był drużynowy, co robiło się 

na zbiórkach i obozach oraz w jaki sposób to robiono i czym się kierowano. Mniej ważne – 

lub nawet wcale – było dla nich to, jaki jest stan finansów w Związku, jak się nim zarządza, 

jak pracuje się z kadrą, czy jakie są założenia metody wychowawczej. Jednak aktywność 

władz we wszystkich obszarach i na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej  – 

prędzej czy później – odciskała swoje piętno na całej organizacji i wpływała – mniej 

lub bardziej pośrednio – na sytuację we wszystkich podstawowych jednostkach 

organizacyjnych ZHP. 
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Bilans tych wszystkich cech jest ostatecznie korzystny dla międzywojennego ZHP. Sam 

rozwój liczebny Związku jest dowodem, że organizacja była atrakcyjna dla wielu młodych 

ludzi, a podejmowana przez nich aktywność, w okresie przedwojennym i późniejszym, 

świadczyła o skuteczności jego działań wychowawczych.  

Leopold Ungeheuer w 1939r. pisał: „Przerost organizacji zabija Ruch. Gdzie 

nie ma Ruchu, tam traci sens istnienie organizacji”.1 Odnosząc się do tej wypowiedzi, można 

stwierdzić, że przedwojenna organizacja nie zabiła Ruchu harcerskiego, ale pomogła mu się 

rozwinąć. Z pewnością mogłaby to zrobić jeszcze lepiej, gdyby nie miała swoich słabości 

i nie popełniała błędów. Jednak na pewno potwierdziła sens swego istnienia. 

Formułując postulaty badawcze, trzeba stwierdzić, że wszystkie obszary działalności 

ZHP zasługują na bardziej pogłębioną analizę. Należałoby przeprowadzić ją, przede 

wszystkim, w oparciu o zasoby archiwalne Akt ZHP w Archiwum Akt Nowych oraz obszerny 

zbiór przedwojennych tytułów prasy i literatury harcerskiej. Szczególnie cenne byłyby 

opracowania opisujące ówczesny ZHP z perspektywy działalności drużynowych – 

ich potrzeb, obciążeń, problemów wychowawczych, obowiązków organizacyjnych, poglądów 

na sprawy makroorganizacyjne, itp.  

Związek Harcerstwa Polskiego był w stanie zgromadzić ogromny potencjał, który tylko 

w części zdążono wykorzystać do września 1939 roku. Dalszy jego rozwój został brutalnie 

przerwany. O świcie 1 września 1939r. został zamordowany przez hitlerowców 

Jan Ożdżyński – namiestnik zuchowy w Wolnym Mieście Gdańsku, który był jedną 

z pierwszych ofiar II wojny światowej.2 W dniu 27 września 1939r. Związek Harcerstwa 

Polskiego przeszedł do konspiracji, przyjmując kryptonim „Szare Szeregi”. Harcerze znaleźli 

się w samym środku tragicznego konfliktu zbrojnego, któremu chciał zapobiec gen. Baden-

Powell tworząc, trzydzieści lat wcześniej, podwaliny międzynarodowego ruchu skautowego, 

opartego na rycerskich zasadach i braterstwie młodych ludzi bez względu na ich narodowość, 

rasę czy wyznanie. Duża część dorobku organizacyjnego ZHP z okresu II RP została 

nieodwracalnie utracona. 

                                                 
1 L. Ungeheuer, dz. cyt., s.7. 
2 L. Dmytrowski, dz. cyt., s.27. 
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Dziś w Międzynarodowej Organizacji Ruchu Skautowego, której członkiem-

założycielem był Związek Harcerstwa Polskiego, skupione są organizacje z 216 krajów 

świata, liczące razem około 28 milionów członków.3 W 70 z nich skauting zaczął się rozwijać 

– podobnie jak harcerstwo – w pierwszej dekadzie XX wieku.4  

W Światowym Stowarzyszeniu Przewodniczek i Skautek działa obecnie około 10 milionów 

członków w ponad 140 krajach. Tak więc na całym świecie działa dziś ponad 38 milionów 

skautów i skautek. Od 1996r. ZHP jest ponownie w strukturach światowego skautingu. 

Liczebność organizacji skautowych jest bardzo zróżnicowana od małych, 

kilkudziesięcioosobowych (np. w Monako) do 6-milionowej organizacji skautów 

amerykańskich (The Boy Scouts of America).5  

Współczesny Związek Harcerstwa Polskiego według danych ze stycznia 2007r. liczy 

około 125 tysięcy członków.6  

Jest to 80 tysięcy mniej niż w 1939r. 

 

 

                                                 
3 An Official History..., dz. cyt., s.148. 
4 Tamże, s.125. 
5 Tamże, s.133. 
6 K. Wais, H. Jędrzejczak, Spis Harcerski 2007. Informacje ogólne [PDF]  

dostępne w Internecie: www.badania.zhp.pl [dostęp: październik 2007]. 
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 Aneksy 

1. Regulamin Zjazdu Walnego1 

 

I. Kompetencje. Uczestnicy. Zwołanie. 

1. Walny Zjazd jest naczelną władzą ZHP. 

2. Według § 52 Statutu Walny Zjazd: 

1) decyduje ostatecznie w sprawach ideowych Związku; 

2) wybiera: 

a) członków Naczelnej Rady Harcerskiej, pochodzących z wyboru. 

b) Komisję Rewizyjną Związku, 

c) Naczelny Sąd Harcerski; 

3) przyjmuje sprawozdania Naczelnictwa, Naczelnika, Naczelniczki i Komisji 

Rewizyjnej Związku; 

4) udziela Naczelnictwu absolutorium; 

5) decyduje o zmianie Statutu i likwidacji ZHP. 

3. Zwyczajny Walny Zjazd odbywa się co 3 lata w pierwszej połowie roku 

kalendarzowego. Zwołuje go Naczelnictwo, zawiadamiając Zarządy Okręgów 

i ogłaszając w „Wiadomościach Urzędowych” przynajmniej na 2 miesiące 

przed terminem z podaniem porządku obrad. 

4. Nadzwyczajny Walny Zjazd zwołuje Naczelnictwo z własnej inicjatywy, na żądanie 

Komisji Rewizyjnej, Naczelnej Rady Harcerskiej lub 100 harcmistrzów 

i harcmistrzyń. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zjazdu winno być 

przedłożone na piśmie z podaniem proponowanego porządku dziennego. 

Naczelnictwo ma prawo porządek ten uzupełnić. Nadzwyczajny Walny Zjazd winien 

być ogłoszony w ciągu najdalej miesiąca od daty wpłynięcia żądania w tej sprawie 

z zachowaniem warunków w poprzednim paragrafie. 

5. Walny Zjazd jest prawomocny bez względu na liczbę obecnych (§ 54 Statutu). 

Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Jednak uchwały w sprawie zmiany 

Statutu wymagają kwalifikowanej większości 2/3 obecnych na Walnym Zjeździe, 

a rozwiązania ZHP – ¾ obecnych na Walnych Zjedzie (§ 72).  
                                                 

1 Regulamin Zjazdu Walnego. Przyjęty uchwałą NRH na posiedzeniach w dniach 24 marca i 5 kwietnia 1936r. 
[w:] „Wiadomości Urzędowe”, maj 1936, nr 5, s.67-70. 
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Uchwały w sprawie zmiany Statutu i likwidacji Związku są prawomocne 

przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do udziału w Walnym Zjeździe. 

6. W walnym Zjeździe biorą udział: 

1) harcmistrze i harcmistrzynie, o ile wywiązali się z obowiązków 

organizacyjnych; Naczelnik i Naczelniczka do 1 marca ustalają i ogłaszają listę 

harcmistrzów i harcmistrzyń, którzy wywiązali się z obowiązków 

organizacyjnych według przepisów o starszyźnie, zawartych w regulaminie 

wewnętrznym; 

2) hufcowi i hufcowe; 

3) kierownicy zarejestrowanych kręgów starszoharcerskich, liczących 

przynajmniej 15osób, o ile są harcmistrzami (harcmistrzyniami), działaczami 

(działaczkami) lub pełnoletnimi podharcmistrzami (podharcmistrzyniami).  

Za krąg zarejestrowany uważa się taki, który wpłacił opłatę rejestracyjną, 

nadesłał raport roczny do Głównej Kwatery w obowiązujących terminach 

i wykazał się pracą w ciągu roku. 

Wykaz kręgów zarejestrowanych ustala i ogłasza Naczelnik i Naczelniczka 

do 1 marca każdego roku. 

4) Przewodniczący zarejestrowanych Kół Przyjaciół, liczących przynamniej 

20 osób, o ile są harcmistrzami (harcmistrzyniami) lub działaczami 

(działaczkami). 

Rejestrację Kół Przyjaciół przeprowadza Zarząd Okręgu corocznie. Za Koło 

zarejestrowane uważa się Koło, które wpłaciło opłatę rejestracyjną, złożyło 

sprawozdanie roczne do 1 lutego każdego roku, wykazało się pracą w roku 

ubiegłym. 

Zarząd Okręgu zgłasza listę zarejestrowanych Kół Przyjaciół do udziału 

w Zjeździe do 15 lutego każdego roku i przesyła tę listę Naczelnictwu 

do 1 marca każdego roku. 

5) Członkowie Naczelnej Rady Harcerskiej, Naczelnictwa, Komisji rewizyjnej, 

Naczelnego Sądu Harcerskiego, członkowie czynni Głównych Kwater, 

Przewodniczący Okręgów lub ich zastępcy oraz okręgowi kierownicy Kół 

Przyjaciół Harcerstwa, o ile są działaczami (działaczkami) lub harcmistrzami 

(harcmistrzyniami); 

6) Delegat Rządu. 
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W charakterze gości – wszystkie osoby imiennie zaproszone przez Naczelnictwo 

oraz harcmistrze i harcmistrzynie, działacze i działaczki nieuprawnieni do udziału 

w Zjeździe w charakterze uczestników. 

7. a) Ilość osób uprawnionych do udziału w Zjeździe w grupach 1-4 poprzedniego 

paragrafu nie może wynosić więcej niż 100 osób w każdej. W razie przekroczenia 

tej liczby w którejkolwiek grupie, udział w Zjeździe brać będą delegaci tej grupy 

w liczbie nie mniejszej niż 75, a nie większej niż 100. 

Ilość uprawnionych do udziału w Zjeździe w grupie 5 nie może przekroczyć 

125 osób. Po przekroczeniu tej liczby członkowie czynni Głównych Kwater biorą 

udział w Zjeździe przez swych delegatów; 

b) Naczelnictwo do dnia 1 kwietnia każdego roku na podstawie wyników rejestracji 

harcmistrzów, harcmistrzyń, kręgów starszego harcerstwa Kół Przyjaciół 

Harcerstwa, wykazów imiennych hufcowych i członków czynnych Głównych 

Kwater, ustala ilość uprawnionych do udziały w Zjeździe w każdej grupie z 

terenów poszczególnych Chorągwi i Zarządów Okręgów; 

c) Gdy ilość uprawnionych do udziału w Zjeździe nie przekroczy 100 w grupach 1-4, 

a125 w grupie 5, Naczelnictwo przesyła wykazy uprawnionych harcmistrzów 

(harcmistrzyń), kręgów starszoharcerskich, hufcowych do Komend Chorągwi, 

wykazy Kół Przyjaciół do Zarządów Okręgów, wykazy członków czynnych 

do Naczelnika (Naczelniczki) z poleceniem zawiadomienia zainteresowanych 

o prawie udziału w Zjeździe; 

d) Gdy ilość uprawnionych do udziału w Zjeździe w którejkolwiek grupie przekroczy 

100 (grupa 1-4) i 125 w grupie 5, Naczelnictwo zarządza wybory delegatów w tej 

grupie, ustala rozdzielnik dla tej grupy według Okręgów, przesyłając odpowiednie 

wykazy, jak w punkcie c). 

Gdyby w którymś z Okręgów ilości uprawnionych do wyboru delegatów 

w którejkolwiek z 4 grup była mniejsza  od ilości potrzebnej dla wyboru 

1 delegata, Naczelnictwo przyznaje tej grupie prawo wyboru 1 delegata. 

W grupie 5 wybór przeprowadza się tylko wśród członków czynnych Głównych 

Kwater. 

e) Wybory delegatów w grupie harcmistrzów (harcmistrzyń), hufcowych, 

kierowników (kierowniczek) kręgów starszoharcerskich przeprowadza Komendant 

(Komendantka) Chorągwi, w grupie Przewodniczących Kół Przyjaciół – Zarząd 
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Okręgu, w grupie członków czynnych Głównych Kwater – Naczelnik Harcerzy 

i Naczelniczka Harcerek. 

f) Wybory delegatów odbywają się na zebraniach specjalnie zwołanych w tym celu 

lub w czasie Zjazdu Okręgu, konferencji instruktorskich itp. 

Posiadający czynne prawo wyborcze winni być powiadomieni o zebraniu, 

na którym ma się odbyć wybór delegatów, najpóźniej na 2 tygodnie przed 

terminem zebrania.  

Wybory mogą być jawne lub tajne. 

Każdy z głosujących wymienia (wypisuje) tyle nazwisk, ilu delegatów ma być 

wybranych. Wybrani zostają ci, którzy otrzymali większą ilość głosów. 

Wybory delegatów mogą odbyć się również drogą korespondencji. 

W tym wypadku przeprowadzający wybory Komendant (Komendantka) 

Chorągwi, względnie Przewodniczący Zarządu Okręgu przesyła do wszystkich 

posiadających uprawnienia do wyboru delegatów, wykaz imienny posiadających 

bierne prawo wyborcze. 

Z listy tej uprawnieni wypisują tyle nazwisk, ile ma być wybranych delegatów 

i przesyłają do Komendy Chorągwi, względnie Zarządu Okręgu. 

Za wybranych uważa się tych, którzy uzyskali większą ilość głosów. 

g) Odpisy protokołów z dokonanych wyborów delegatów przesyła się 

do Naczelnictwa w wyznaczonym terminie. Protokół zawiera: datę wyborów, 

sposób wyboru delegatów (drogą korespondencji lub na zebraniu), listę biorących 

udział w wyborze ze wskazaniem daty i liczby dziennika pisma Naczelnictwa 

(Głównej Kwatery), na podstawie którego mieli przyznane czynne i bierne prawo 

wyborcze, wreszcie listę wybranych delegatów. 

Zaświadczenia upoważniające do działu w Zjeździe Walnym, zgodnie 

z protokołem wysłanym do Naczelnictwa, wystawia przeprowadzający wybory 

delegatów, a więc Komendant Chorągwi (Komendantka) dla harcmistrzów 

(harcmistrzyń), hufcowych, kierowników (kierowniczek) kręgów 

starszoharcerskich. Przewodniczący Zarządów Okręgów dla Przewodniczących 

Kół Przyjaciół, Naczelnik i Naczelniczka dla członków czynnych Głównych 

Kwater. Zaświadczenie stwierdza o wyborze delegata zgodnie z protokołem 

wydanym do Naczelnictwa. 
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II. Zagajenie. Prezydium i porządek dzienny. 

8. Zjazd zagaja Przewodniczący ZHP lub jeden z Wiceprzewodniczących, po czym 

przeprowadza wybór Przewodniczącego Zjazdu. Głosowanie jest jawne; liczy się 

głosy, podane za każdym ze zgłoszonych kandydatów, którzy oświadczą, że wybór 

przyjmują; prawomocny jest wybór zwykłą większością głosów. Skrutatorów 

powołuje zagajający nie mniej niż 2 spośród uczestników Zjazdu. 

9. Wybrany Przewodniczący Zjazdu proponuje Prezydium i powołuje 4 sekretarzy, 

których Zjazd akceptuje. Na żądanie przynajmniej 20 uczestników Zjazdu winny się 

odbyć jawne wybory członków Prezydium. Sekretarzy w liczbie 4 powołuje 

Przewodniczący. 

10. Przewodniczący Zjazdu proponuje listę kandydatów do Komisji Weryfikacyjnej 

w składzie czterech uczestników Zjazdu, którą Zjazd akceptuje. 

Na żądanie przynajmniej 20 uczestników Zjazdu winny odbyć się jawne wybory 

członków Komisji. Przewodniczącym Komisji z urzędu jest Sekretarz Generalny, 

na ręce którego należy zgłaszać reklamacje pisemne, możliwie poparte dowodami 

w sprawie przyznania głosów na Zjeździe. Komisja Weryfikacyjna urzęduje w czasie 

trwania obrad Zjazdu.  

11. Przemówienia powitalne i okolicznościowe mogą być wygłoszone po uprzednim 

porozumieniu się z Prezydium Zjazdu. 

12. Porządek dzienny, ustalony przez Naczelnictwo, może być zmieniony przez Zjazd 

na podstawie uchwały Komisji Głównej, powziętej większością 2/3 głosów. 

Przedstawienie punktów porządku dziennego należy do kompetencji Prezydium 

Zjazdu. 

13. Poza porządkiem dziennym wolno przemawiać tylko: 

a) w sprawach formalnych; 

b) dla faktycznego sprostowania; 

c) dla złożenia oświadczenia osobistego. 

We wszystkich tych wypadkach nie wolno przemawiać dłużej niż 5 minut. 

14. Członkom Naczelnictwa dla złożenia wyjaśnienia służy prawo zabierania głosu 

poza kolejką. 

III. Sprawozdania i absolutorium. 

15. Sprawozdania Naczelnictwa i Komisji Rewizyjnej winny być wydane drukiem 

najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem Zjazdu i udostępnione członkom Walnego 

Zjazdu. 
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Zarządom Okręgów i Komendom Chorągwi wysyła się po 1 egzemplarzu. 

Członkowie Zjazdu otrzymują sprawozdania za zwrotem kosztów. 

16. Członkom Zjazdu przysługuje prawo zwrócenia się do Naczelnictwa i Komisji 

Rewizyjnej o wyjaśnienia dotyczące sprawozdania, po czym zostaje otworzona 

dyskusja nad ogólną częścią sprawozdania. 

17. Po przeprowadzeniu dyskusji, w myśl § 15 sprawozdanie zostaje odesłane przez 

Komisję Główną do rozpatrzenia przez poszczególne komisje, po czym z wnioskami 

Komisji wraca na [posiedzenie] planarne, gdzie po przemówieniach referentów 

komisji i ewentualnych wyjaśnieniach Naczelnictwa, może być oddany pod 

głosowanie wniosek o absolutorium, względnie większością 2/3 głosujących może 

być otwarta dalsza dyskusja. Dyskusja w tym wypadku podlega zwykłym 

ograniczeniom, przewidzianym w części IV niniejszego regulaminu.  

18. Zjazd udziela lub odmawia absolutorium Naczelnictwu. Do udzielenia 

lub odmówienia absolutorium wystarcza zwykła większość głosów. 

IV. Prowadzenie obrad. 

19. Na zebraniach plenarnych musi być stale obecnych przynajmniej 2 członków 

Prezydium i przynajmniej 2 sekretarzy. Jeden z nich prowadzi protokół uchwał, który 

zaraz po ukończeniu posiedzenia Prezydium Zarządu potwierdza i podpisuje. Po 

ukończeniu Zjazdu Prezydium natychmiast przekazuje protokół uchwał 

Przewodniczącemu ZHP. 

20. Protokół obrad Zjazdu winien być gotów w ciągu miesiąca od Zjazdu. Protokół 

przyjmuje Prezydium. 

21. Zgłaszający się do głosu oddaje kartkę z nazwiskiem jednemu z sekretarzy, 

prowadzącemu listę mówców. Jeżeli zgłaszający się chce przemawiać w sprawie 

formalnej, sprostowania faktycznego albo oświadczenia osobistego – winien 

to zaznaczyć. 

22. Nie można naraz prowadzić dyskusji nad rozmaitymi sprawami. Przewodniczący 

formułuje jasno temat dyskusji. 

23. W tej samej sprawie wolno temu samemu mówcy przemawiać tylko 2 razy. 

Prócz tego wnioskodawcom i referentom zastrzega się głos ostatni. 

24. Zjazd może, po dostatecznym wyjaśnieniu sprawy przez dyskusję, ograniczyć czas 

przemówień, Zjazd może ograniczyć dyskusję, uchwalając zwykłą większością 

głosów: 

a) zamknięcie listy mówców; 



 1050

b) przerwanie dyskusji bez uwzględnienia zapisanych do głosu. 

W obu wypadkach mogą być wybrani mówcy generalni. 

25. Po wyczerpaniu listy mówców i po ostatnim słowie sprawozdawcy 

lub wnioskodawcy, Przewodniczący oświadcza, że przystępuje się do głosowania, 

po czym już nikt głosu otrzymać nie może. 

26. Przewodniczący przestrzega rzeczowości dyskusji. Może on przywołać mówców: 

a) do rzeczy; 

b) do porządku. 

Trzecie przywołanie tego samego mówcy w tym samym przemówieniu do rzeczy 

lub do porządku, jest równoczesne z odebraniem mu głosu. 

W szczególnie jaskrawych wypadkach Przewodniczący może pozbawić mówcę 

głosu do czasu wyczerpania danego punktu porządku dziennego lub do końca danego 

posiedzenia. Od decyzji Przewodniczącego nie ma odwołania. 

V. Wnioski 

27. Wnioski na Zjazd mogą składać: 

1) Naczelnictwo; 

2) Członkowie Naczelnej Rady Harcerskiej; 

3) Komisja Rewizyjna; 

4) Zarządy Okręgów; 

5) Harcmistrze i harcmistrzynie; 

6) Hufcowi i Hufcowe; 

7) Koła Przyjaciół Harcerstwa i kręgi starszoharcerskie, które mają prawo udziału 

w Zjeździe Walnym. 

28. Regulaminy, uchwalone przez Naczelną Radę Harcerską w zakresie jej kompetencji, 

mogą wejść na porządek dzienny Zjazdu: 

a) wskutek wniosku 50 osób uprawnionych do uczestnictwa w Zjeździe; 

b) w formie „votum separatum” 10 członków Naczelnej Rady Harcerskiej. 

29. Wnioski na Zjazd Walny winny być składane Naczelnictwu najpóźniej w miesiąc 

po ogłoszeniu o terminie Zjazdu. 

30. Naczelna Rada Harcerska decyduje, czy zgłoszone wnioski mają być dopuszczone 

na Zjazd, czy też należą do kompetencji innych władz ZHP. Wnioski, skierowane 

na Zjazd Walny, Naczelna Rada Harcerska przedstawia ze swą opinią. Jeśli ich 

jednak Naczelnictwo nie rozpatrzy, wchodzą automatycznie na porządek dzienny 

Zjazdu Walnego. 



 1051

31. Wnioski mogą być przedstawione na plenum Zjazdu, o ile uzyskają we właściwej 

komisji większość głosów. Wnioski mniejszości komisji zgłasza się na plenum, 

na żądanie tej mniejszości, za zgodą [...] członków Komisji Głównej. Wnioski 

przez Komisję odrzucone i nie zgłoszone jako votum mniejszości, Prezydium Zjazdu 

przesyła Naczelnej Radzie Harcerskiej jako materiał. 

32. Uchwały Komisji, wynikające z dyskusji nad sprawozdaniem, Prezydium podaje 

do wiadomości plenum Zjazdu, jako materiał przekazany Naczelnej Radzie 

Harcerskiej do rozważenia. 

33. Uchwały komisji, będące wynikiem modyfikacji właściwie zgłoszonych wniosków 

w danej sprawie, Komisja Główna zaleca plenum Zjazdu do uchwalenia 

lub do przekazania Naczelnej Radzie Harcerskiej celem ich rozważenia. 

34. Wnioski nagłe za zgodą Prezydium mogą być rozpatrywane przed wyczerpaniem 

tego punktu porządku dziennego, w którego okresie zostały zgłoszone. 

35. Wniosek nagły musi być podpisany co najmniej przez 20 osób, a nagłość wniosku 

winna być uchwalona po jednym przemówieniu za i jednym przeciw – większością 

2/3 obecnych. 

36. O ile wnioski nagłe dotyczą zasadniczych podstaw ideowych, Przyrzeczenia i Prawa 

Harcerskiego, Statutu lub regulaminu wewnętrznego ZHP, to mogą być uchwalone 

przez Zjazd jedynie w formie wezwania do odpowiednich władz wykonawczych 

ZHP, aby opracowały konkretny wniosek na Zjazd następny, bądź też załatwiły daną 

sprawę w zakresie swych uprawnień. 

37. Wnioski formalne mogą być: 

a) o zamknięcie listy mówców; 

b) o przerwanie dyskusji; 

c) o przejście do porządku dziennego; 

d) o odroczenie dyskusji; 

e) o głosowaniu bez dyskusji; 

f) o głosowaniu w całości lub częściami; 

g) o zmianę porządku; 

h) w sprawie prowadzenia obrad; 

i) o wybór mówców generalnych. 

38. Wnioski formalne muszą być załatwione natychmiast po ukończeniu przemówienia, 

podczas którego były zgłoszone. Dyskusja nad wnioskami formalnymi ogranicza się 

do jednego przemówienia za i jednego przeciw wnioskowi. 
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39. Poprawki do wniosków mogą być zgłaszana na piśmie jako: 

a) wykreślenie; 

b) dopisanie; 

c) zastępowanie określonych wyrazów. 

VI. Komisje. 

40. Naczelna Rada Harcerska układa listę Komisji Głównej w ilości 15 osób, biorąc 

pod uwagę, by w Komisji były reprezentowane różne działy pracy harcerskiej, 

kategorie członków itp. O ile nie zostanie zgłoszona nowa kandydatura – listę 

przedstawioną przez Naczelną Radę Harcerską uważa się za przyjętą. W przeciwnym 

razie odbywają się wybory za kartkami, przy czym każdy z głosujących wypisuje 

10 nazwisk. Do komisji wchodzi 15 osób, które przy głosowaniu otrzymały 

największą ilość głosów. Dla zgłoszenia kandydatury do Komisji Głównej 

wymagane jest poparcie przynajmniej 20 członków Zjazdu. Przewodniczący Zjazdu, 

względnie wydelegowany przez niego członek Prezydium, wchodzi do Komisji 

Głównej z urzędu. 

41. Zadaniem Komisji Głównej jest ułatwienie przebiegu obrad Zjazdu przez: 

a) umożliwienie porozumienia między grupami w sprawach spornych; 

b) układania list kandydatów do władz Związku; 

c) doradzenie Prezydium w sprawach podziału materiału między komisje 

i układania szczegółów porządku dziennego; 

d) ostateczne redagowanie wniosków komisji. 

42. Prócz Komisji Głównej winny być utworzone:  

a) komisja skarbowa; 

b) komisja instruktorek; 

c) komisja instruktorów; 

d) komisja Kół Przyjaciół; 

e) komisja duszpasterska. 

Komisje mogą wyłaniać podkomisje. Komisje dzielą się na sekcje w razie potrzeby. 

43. Komisje, oprócz komisji skarbowej, powstają w sposób następujący: 

Prezydium Zjazdu ogłasza termin zapisu do komisji, w tym terminie członkowie 

Zjazdu zgłaszają się do referenta komisji. Komisję zbiera referent, po czym komisja 

konstytuuje się, wybierając przewodniczącego , zastępcę, sekretarza i sprawozdawcę. 

W skład komisji skarbowej wchodzą: 
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a) po 3 osoby, wybrane przez komisje: instruktorek, instruktorów, Kół Przyjaciół; 

b) osoby delegowane przez Komisję Główną, zwłaszcza znane jako fachowe. 

44. Członkowie Zjazdu, nie należący do danej komisji, mogą przysłuchiwać się jej 

obradom bez prawa głosu i głosowania. 

45. Naczelnictwo wyznacza referentów do komisji. Sprawozdanie komisji na plenum 

Zjazdu referują sprawozdawcy, wybrani przez komisję. 

46. Prezydium Zjazdu może na wniosek Naczelnictwa, Komisji Głównej lub prezydiów 

poszczególnych komisji, zaprosić od udziału w pracach komisji specjalistów i inne 

osoby spoza grona członków Zjazdu z głosem doradczym. 

VII. Głosowanie i wybory. 

47. Głosowanie nad nioskami odbywa się przez podniesienie rąk z legitymacjami 

członków Zjazdu. 

48. Na żądanie 1/3 Zjazdu może być zarządzone głosowanie tajne lub imienne 

przez odczytywanie listy członków Zjazdu. 

49. Wybory Naczelnej Rady Harcerskiej, Naczelnego Honorowego Sądu Harcerskiego 

i Komisji Rewizyjnej odbywają się kartkami. Inne wybory odbywają się jawnie, 

chyba że zostanie zgłoszone żądanie tajności wyborów. 

50. Komisja Główna, względnie Prezydium Zjazdu, może zaproponować całkowitą 

lub częściową listę kandydatów do władz ZHP, nadto kandydatury zgłaszać mogą 

członkowie Zjazdu na piśmie; kandydatura jest ważna wtedy, gdy ją popiera 

najmniej 20 członków Zjazdu i gdy kandydat oświadczył swą zgodę na jej przyjęcie. 

51. Za wybrane uważa się osoby, które otrzymają kolejno największą ilość głosów, 

a nie mniej niż o jeden głos więcej ponad połowę głosujących. O ile tylko część 

kandydatów otrzymała bezwzględną większość głosów, zarządza się głosowanie 

ściślejsze między tymi osobami, na które padło najwięcej głosów, przy czym 

w głosowaniu ściślejszym głosuje się na tylu kandydatów, ilu jeszcze trzeba wybrać. 

O ile ostatnie z kolei osoby uzyskały równą ilość głosów, zarządza się co do nich 

również wybory ściślejsze. 
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2. Regulamin Komisji Dyscyplinarnej  

Głównej Kwatery Harcerzy2 

 

1. Komisja Dyscyplinarna Głównej Kwatery Harcerzy ma za zadanie kierować się poczuciem 

sprawiedliwości, a w szczególności Statutem ZHP, regulaminami i instrukcjami, Kodeksem 

Honorowym Harcerskim, a także ogólnymi przepisami kodeksu postępowania karnego, 

prowadzenia dochodzeń i stawiania wniosków karnych w sprawach przekazanych 

jej przez Naczelnika Harcerzy względnie Szefa GKH-y. 

2. Komisja Dyscyplinarna składa się z przewodniczącego i jego zastępcy oraz 10 członków. 

Przewodniczącego, zastępcę i członków mianuje Naczelnik Harcerzy. 

3. Komisja Dyscyplinarna Głównej Kwatery Harcerzy rozpoznaje sprawy przekazane 

przez Szefa GKH-y przeciwko członkom starszyzny i starszym harcerzom mającym 

przydział do Głównej Kwatery Harcerzy. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wydane 

w tych sprawach zatwierdza Szef GKH-y. 

Komisja Dyscyplinarna GKH-y rozpoznaje również sprawy przekazane przez Naczelnika 

Harcerzy z własnej inicjatywy lub w razie odwołania się ukaranego od orzeczenia 

komendanta chorągwi lub Szefa GKH-y — o ile sprawy te wymagają dodatkowego 

lub ponownego rozpatrzenia. Orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej wydane w sprawach 

odwoławczych zatwierdza Naczelnik Harcerzy. 

4. Do właściwości Komisji Dyscyplinarnej należą sprawy: 

a) o działanie na szkodę Związku lub uchybienia godności harcerza,  

względnie o czyny niehonorowe; 

b) o przewinienia służbowe. 

5. Komisja Dyscyplinarna przy wykonywaniu swych czynności ma prawo wzywać 

w charakterze świadków lub biegłych wszystkich harcerzy, bądź badać wszelkie akta 

jednostek organizacyjnych harcerskich oraz za zgodą Naczelnika Harcerzy przeglądać akta 

Głównej Kwatery Harcerzy. Żaden harcerz ani żadna jednostka organizacyjna harcerska 

nie może odmawiać swych zeznań i pomocy w ujawnieniu prawdy. Ci, którzy odmawiają 

pomocy lub utrudniają pracę Komisji Dyscyplinarnej, mogą być pociągnięci 

do odpowiedzialności dyscyplinarnej. 

                                                 
2 Regulamin Komisji Dyscyplinarnej Głównej Kwatery Harcerzy. Załącznik nr 8 do Rozkazu Naczelnika 

Harcerzy L. 11 z 10 września 1938r. do pkt. L. 1/12f [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1938, nr 7, 
s.138-139. 
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6. W wypadku ujawnienia w toku dochodzenia przekazanej sprawy innego, nowego 

wykroczenia tego samego obwinionego, bądź innych obwinionych, przewodniczący 

Komisji Dyscyplinarnej melduje o tym niezwłocznie Naczelnikowi Harcerzy i zarządza 

niezbędne dochodzenie. 

7. O terminie rozpoznawania sprawy, jej przedmiocie i składzie kompletu przewodniczący 

zawiadamia obwinionego na 7 dni naprzód. 

8. Obwiniony ma prawo w ciągu 3 dni od daty otrzymana zawiadomienia prosić o zbadanie 

świadków lub powołać się na inne dowody. Ma on prawo również w tym samym terminie 

wyłączyć jednego z członków kompletu bez podawania motywów. Na miejsce 

wyłączonego przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej powołuje innego członka. 

O potrzebie wezwania nowych świadków i zbadania nowych dowodów rozstrzyga 

przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej.  

9. Obwiniony broni się sam. 

10. Jeśli obwiniony, pomimo doręczonego mu wezwania, nie stawi się na termin 

rozpoznawania sprawy bez należytego usprawiedliwienia, sprawa może być rozpoznawana 

zaocznie. 

11. Komisja Dyscyplinarna rozpoznaje sprawę w komplecie składającym się 

z przewodniczącego lub jego zastępcy i 2 członków. Orzeczenia zapadają większością 

głosów. Żaden z członków kompletu nie może uchylić się od wypowiedzenia swego sądu 

w rozpoznanej sprawie. Ma prawo natomiast, w wypadu niezgodzenia się ze zdaniem 

większości, zgłosić swoje odrębne zdanie, które winien uzasadnić pisemnie. 

12. Komisja Dyscyplinarna wydaje orzeczenia pisemne z uzasadnieniem, w którym 

bądź zwalnia obwinionego od winy, bądź uznaje go winnym i proponuje zastosowanie 

jednej z poniżej wyliczonych kar, bądź wreszcie uznaje go winnym, ale orzeka, 

że obwiniony będzie uwolniony od kary, jeżeli wypełni warunki zawarte w tymże 

orzeczeniu. 

13. Komisja Dyscyplinarna może orzec jako karę: 

a) napomnienie, 

b) naganę, 

c) surową naganę, 

d) urlop karny do 1 roku, 

e) usunięcie z ZHP. 

Powyższe kary, z wyjątkiem napomnienia, mogą być zaostrzone przez ogłoszenie 
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ich np. w rozkazie komendanta chorągwi harcerzy lub Naczelnika Harcerzy. Komisja 

Dyscyplinarna może również orzec inne kary niż wyżej wymienione. 

14. Tok rozpoznawania sprawy winien być zapisany w protokole obejmującym najistotniejsze 

momenty. Protokół rozprawy prowadzi jeden z członków kompletu orzekającego. 

15. Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej przedstawia Naczelnikowi Harcerzy, względnie 

Szefowi GKH-y, zapadłe orzeczenie celem uzyskania jego zatwierdzenia. Naczelnik 

Harcerzy, względnie Szef GKH-y, może w szczególnych wypadkach złagodzić 

lub zaostrzyć karę. 

16. Wszystkie kary winny być zapisane do książeczki służbowej i akt osobowych ukaranego, 

oprócz kar  wymienionych w pkt. 13 a-c, których zapisanie uzależnione jest od decyzji 

Naczelnika Harcerzy, względnie Szefa GKH-y. 

17. Zatwierdzone przez Naczelnika Harcerzy, względnie Szefa GKH-y, orzeczenie Komisji 

Dyscyplinarnej winno być w ciągu 5 dni przesłane obwinionemu oraz właściwej władzy 

harcerskiej do niezwłocznego wykonania. 

18. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu ZHP oraz § 2 i § 5 Regulaminu Sądów Harcerskich, ukarany 

usunięciem z ZHP za czyn niehonorowy lub za działanie na szkodę Związku może 

w przeciągu miesiąca, biorąc od dnia doręczenia orzeczenia, wnieść odwołanie 

do Naczelnego Sądu Harcerskiego. 
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3. Instrukcja w sprawie mianowania Komendanta 

Chorągwi Harcerzy3 

1. Komendanta Chorągwi Harcerzy mianuje Naczelnik Harcerzy, po zasięgnięciu opinii 

Zarządu Okręgu (§ 21 Statutu ZHP) na okres 3 lat. 

Komendant Chorągwi może być w każdej chwili zwolniony z pełnionej funkcji 

przez Naczelnika Harcerzy. 

2. Kandydatami na Komendanta Chorągwi mogą być: 

a) ustępujący Komendant Chorągwi, 

b) harcmistrz wysunięty przez ustępującego Komendanta Chorągwi, 

c) kandydat wybrany przez harcmistrzów i hufcowych, mających przydział do danej 

Chorągwi. 

Kandydaci winni wyrazić swą zgodę na objęcie funkcji Komendanta Chorągwi. 

3. Kandydatem na Komendanta Chorągwi możne być harcmistrz, który posiada przydział 

do danej chorągwi, co najmniej od roku i w ostatniej ogłoszonej rejestracji w Rozkazie 

Naczelnika Harcerzy wywiązał się z obowiązków instruktorskich. 

4. Naczelnik Harcerzy może mianować p.o. Komendanta Chorągwi instruktora, określając 

jednocześnie termin, do którego ma pełnić swe obowiązki. 

5. Konferencję wyborczą, w celu wybrania kandydata na Komendanta Chorągwi, zwołuje 

Komendant Chorągwi zasadniczo raz na 3 lata, w terminie Zjazdu Okręgu lub na zlecenie 

Naczelnika Harcerzy. 

6. W konferencji biorą udział: harcmistrze i hufcowi posiadający przydział do danej Chorągwi 

co najmniej od roku i w ostatniej ogłoszonej rejestracji w Rozkazie Naczelnika Harcerzy 

wywiązali się z obowiązków starszyzny. 

Urlopowani harcmistrze nie mogą brać udziału w konferencji. 

7. Konferencję zagaja Komendant Chorągwi, a przewodniczy [jej] uczestnik konferencji 

zaproszony przez Komendanta Chorągwi. 

8. Komendant Chorągwi zawiadamia uczestników konferencji kogo podaje Naczelnikowi 

Harcerzy jako swego kandydata na Komendanta Chorągwi. 

                                                 
3 Instrukcja w sprawie mianowania Komendanta Chorągwi Harcerzy [w:] „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 

1937, nr 4, s.67. 
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9. Kandydatów zgłaszać może każdy uczestnik konferencji, przy czym ustępujący Komendant 

Chorągwi oraz jego kandydat nie mogą być wystawiani przez uczestników konferencji. 

Nad kandydatami nie przeprowadza się żadnych dyskusji. 

10. W razie zgłoszenia tylko jednego kandydata głosowanie nie odbywa się. Zgłoszony 

kandydat uważany jest za wybranego. 

11. W wypadku zgłoszenia więcej niż jednego kandydata odbywa się głosowanie tajne 

(kartkami). Każdy uczestnik może głosować tylko na jednego kandydata. 

12. W wypadku nie zgłoszenia żadnego kandydata uważa się, iż uczestnicy konferencji 

wstrzymali się od wyboru kandydata. 

13. Ten kandydat, który otrzymał bezwzględną większość głosów (połowa plus jeden), 

jest uważany za wybranego kandydata na stanowisku Komendanta Chorągwi. 

O ile w drugim głosowaniu żaden kandydat nie otrzymał bezwzględnej większości głosów, 

wówczas uważa się, iż uczestnicy konferencji nie wybrali swego kandydata. 

Do drugiego głosowania zgłasza się ponownie kandydatury. 

14. Protokół konferencji winien być przez przewodniczącego przesłany w ciągu 3 dni 

Komendantowi Chorągwi; ten zaś przesyła go Naczelnikowi Harcerzy za pośrednictwem 

Zarządu Okręgu, który wydaje swą opinię o wszystkich kandydatach.  
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4. Wymagania próby  

na stopień Harcerza Rzeczypospolitej4 

 

A. Warunki dopuszczenia do próby. 

Do próby Harcerza Rzeczypospolitej może być dopuszczony harcerz: 

a) co najmniej 17 letni, 

b) przynajmniej po 6 miesiącach służby od uzyskania stopnia harcerza orlego, który stosuje 

w życiu osobistym i społecznym oraz propaguje zasady Prawa Harcerskiego, 

c) umie zarządzać własnymi finansami, prowadzi książkę rachunkową i żyje według 

budżetu, 

d) pełnił odpowiedzialną służbę na obozie stałym lub wędrownym drużyny (zastępowy, 

gospodarz, oboźny itd.), 

e) posiada Państwową Oznakę Sportową odpowiednią do wieku, Oznakę Strzelecką 

oraz II stopień przysposobienia wojskowego (posiadanie II stopnia przysposobienia 

wojskowego można zastąpić dowodem odbytej służby wojskowej), 

f) uzyskał stopień instruktora technicznego harcerskiego (wykazanie się wiedzą 

i umiejętnością potrzebną do nauczania jednego z przedmiotów techniki harcerskiej 

lub zuchowej), 

g) wykaże się akcją antyalkoholową i antytytoniową, 

h) organizował pomyślnie udział grupy młodzieży w jakiejś akcji społecznej i kierował nim. 

B. Próba 

Stający do prób harcerza Rzeczypospolitej wykaże, iż 

1) Posiada co najmniej dwie nowe sprawności, w tym jedną sprawność pracy umysłowej 

lub artystyczną. 

2) Zna Konstytucję i zasady prawa wyborczego, zna dzieje walk o niepodległość, zna ustrój 

administracyjny państwa i samorządowy, posiada ogólne wiadomości o rozwoju Polski 

od zdobycia niepodległości oraz szczegółowe z jednej z dziedzin życia Rzeczypospolitej 

(zagadnienia kulturalne, ekonomiczne, obrony państwa, socjalne, narodowościowe, 

emigracyjne itd.). 

                                                 
4 Rozkaz Naczelnika Harcerzy L.3 z 17 lutego 1932r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, marzec 1932, nr 3, s.9-13.  
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3) Wie, jakie istnieją większe organizacje społeczne w Polsce; zaznajomił się bliżej 

z działalnością jednej z nich (poza ZHP) oraz przynajmniej z jedną z placówek pracy 

społecznej, jak: dom ludowy, świetlica, biblioteka publiczna itp. Wie, co to jest 

poradnictwo zawodowe, jakie istnieją najważniejsze poradnie w Polsce. 

4) Poprowadzi zebranie kilkunastu osób. Napisze poprawnie protokół zebrania. 

5) Zna historię skautingu i harcerstwa.  

Zna statut i zasadnicze regulaminy ZHP.  

Ma wiadomości: o organizacji skautowych stosunków międzynarodowych, o jednym 

związku skautowym zagranicznym. 

6) Orientuje się ogólnie w bibliografii harcerskiej, wskaże podręczniki, instrukcje i materiały 

do poszczególnych najważniejszych zagadnień. 

7) Zna plan alarmowy hufca (miasta, miasteczka, powiatu) i rolę w nim drużyny. 

8) Potrafi pokierować, zgodnie z zasadami higieny: żywieniem obozu, oczyszczaniem wody, 

usuwaniem odpadków i nieczystości itp. 

9) Umie wiosłować, przeprawi się na łodzi i tratwie w pojedynkę bez użycia wiosła. Zbuduje 

w wodzie kładkę stojącą, pływającą oraz tratwę z materiału znajdującego się pod ręką. 
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5. Wymagania próby  

na stopień Instruktorki Administracji5 

A.  

1. Wykazuje zdolności organizacyjne i umiejętność systematycznej pracy. Posiada poczucie 

odpowiedzialności w zrozumieniu współzależności między dobrą administracją 

a sprawnym działaniem organizacji. 

B. 

1. Zna ogólne zasady administracji i organizacji pracy według autorów (Taylora, Fayola 

i Emersona). 

2. Zna w ogólnym zarysie zasady administracji państwowej i samorządowej. Zna zakres 

działania i siedzibę organów administracyjnych, z którymi ma do czynienia przeciętny 

obywatel (urząd gminy, starostwo, izba skarbowa, ubezpieczalnia, sąd) oraz urzędów 

wojskowych, potrafi znaleźć właściwego urzędnika do danej sprawy i zdobyć potrzebne 

informacje. 

Umie napisać podanie, zrobić odpis dokumentu, wystarać się o zniżkę kolejową, 

o pozwolenia na obozowanie itp. 

3. Umie poprowadzić gospodarkę finansową drużyny, hufca, Chorągwi, na co składa się: 

a) układanie budżetów; 

b) prowadzenie książek kasowych drużyny, hufca; 

c) znajomość zasad podwójnej księgowości i sporządzania bilansów; 

d) układanie sprawozdań kasowych i wyliczeń; 

e) znajomość instrukcji skarbowej Głównej Kwatery Harcerek; 

f) ogólna znajomość rachunkowości warsztatów rzemieślniczych dla zastosowania 

jej do przedsiębiorstw harcerskich. 

4. Umie gospodarować majątkiem drużyny, hufca, Chorągwi, na co składa się: 

a) umiejętność skompletowania ekwipunku odpowiedniego na dany typ obozu; 

b) umiejętność racjonalnego dokonywania zakupów; 

c) umiejętność pakowania inwentarza i ekspedycja; 

d) konserwowanie sprzętu obozowego i sportowego, znalezienie dla niego odpowiedniego 

pomieszczenia; 

                                                 
5 Próba Instruktorki Administracji. Załącznik do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.10 z 1 grudnia 1936r. [w:] 

„Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1937, nr 1, s.3. 
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e) utrzymywanie lokalu i jego urządzeń; 

f) prowadzenie książek magazynowych; 

g) projektowanie i prowadzenie kontrolek; 

h) znajomość zasad inwentaryzacji (różne działy). 

5. Umie prowadzić sekretariat drużyny, hufca, Chorągwi, na który składa się: 

a) znajomość form korespondencji i prowadzenia dziennika; 

b) prowadzenie wykazów drużyn, instruktorek, krzyży i legitymacji; 

c) sporządzanie raportów według wymagań organizacji; 

d) prowadzenie terminarza raportów; 

e) sporządzanie sprawozdań pozaorganizacyjnych; 

f) znajomość książek administracyjnych, obowiązujących w Organizacji Harcerek; 

g) prowadzenie archiwum; 

h) znajomość instrukcji sekretariatu Głównej Kwatery Harcerek. 

C. 

1. Rozumie znaczenie praktyczne i wychowawcze administracji: 

W administracji drużyny, hufca, względnie Chorągwi, umiejętnie wydobywa wartości 

wychowawcze, stwarza harcerską atmosferę pracy administracyjnej, wyrabia poczucie 

odpowiedzialności, stosuje harcerską metodę pracy (np. przy zbieraniu pogłównego). 

Rozumie znaczenie wychowawcze kontroli jako czynnika administracji i umiejętnie 

je stosuje. 

2. Nauczy dziewczęta administrowania własnym majątkiem: budżetowania, prowadzenia 

rachunków, oszczędzania w najszerszym tego słowa znaczeniu. 

3. Nauczy prowadzenia książek drużyny, ewentualnie hufca. Instruuje w zakresie sprawności 

administracyjnych. 

4. W dziewczętach, z którymi pracuje, potrafi obudzić poszanowanie przepisów 

administracyjnych i władz odnośnych oraz poczucie obowiązku współdziałania z pracą 

państwa. 
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6. Przyrzeczenie i Prawo Skautowe  

wraz z komentarzem6 

Przyrzeczenie skautowe 

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Ojczyźnie; nieść chętną pomoc 

bliźnim; być posłusznym prawu skautowemu. 

Prawo skautowe 

1. Na słowie skauta polegaj jak na Zawiszy. 

Skaut ceni swą godność; jest prawdomówny; kłamca nie wart być skautem. 

Skaut nie rozróżnia słowa zwyczajnego, które by nie zobowiązywało od słowa 

honoru, którego dopiero się nie łamie. 

Skaut waży słowa swoje; na wiatr ich nie rzuca. 

Obłudą i fałszem się brzydzi. 

2. Skaut służy Ojczyźnie i dla niej spełnia sumiennie swoje obowiązki. 

Gdziekolwiek skaut się znajduje stara się zrozumieć, czego od niego Ojczyzna 

wymaga; to wykonuje. Skaut nie zapomina, że Ojczyzna przede wszystkim,  

a własna osoba później. 

3. Skaut jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. 

Ten obowiązek ma spełniać z największym nakładem sił i poświęceniem,  

bez względu na swoją wygodę lub korzyść, nawet na bezpieczeństwo.  

W niepewności, co w danej chwili wykonać, zapyta skaut samego siebie,  

co lepsze dla innych ? I to, jako swój obowiązek, wykona. 

Skaut szuka skrzętnie sposobności, by codziennie wyświadczyć komuś  

choćby drobną przysługę. 

4. Skaut w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego skauta. 

Gdy skaut spotka drugiego, choćby nieznajomego skauta,  

postępuje z nim jakby z najlepszym znajomym i służy mu radą i pomocą. 

Skaut nigdy z góry na innych nie patrzy, dlatego że są biedniejsi  

albo do innej warstwy społecznej należą. 

Skaut nigdy nie da się opanować zawiści względem bogatszych  

lub szczęśliwszych. 

                                                 
6 Nowa redakcja prawa skautowego [w:] „Skaut”, nr 14 z 1 marca 1914r. 
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5. Skaut postępuje po rycersku. 

Jest grzecznym dla wszystkich, a szczególnie uprzejmym dla kobiet;  

otacza opieką dzieci;  

zawsze chętnie wspiera starców, słabych i ułomnych, a dzielnie i śmiało broni 

pokrzywdzonych. Nie przyjmuje za swe usługi żadnej nagrody. 

6. Skaut miłuje przyrodę i stara się ją poznać. 

Skaut chroni zwierzęta przed dręczeniem i sam im nigdy krzywdy nie czyni;  

nie zabija więc bez potrzeby nawet owadów, nie niszczy drzew i innych roślin,  

w ogóle – niczego w przyrodzie. 

7. Skaut jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym. 

Posłuch skautowy przyczynia się do wyrobienia karności w życiu społecznym.  

Każdy rozkaz skautowy musi być wykonany natychmiast i ochotnie,  

choćby był niemiły. 

Przy rodzicach i przełożonych stoi w dobrej i złej doli;  

nawet mówić źle o nich nie pozwala przy sobie. 

8. Skaut jest zawsze pogodny. 

Skaut nie zniechęca się, nie zraża, nie zna, co to dąsy.  

Szczególniej w chwilach niepowodzenia obce są skautowi wybuchy prostactwa; 

nie klnie wtedy i nie przezywa; zmusza się raczej do milczenia i uśmiechu. 

9. Skaut jest oszczędny i ofiarny. 

Oszczędny nie przez sknerstwo, lecz przez przezorność,  

by nie być ciężarem dla innych i pomagać potrzebującym;  

ofiarny – „na odzianie i nakarmienie Matki-Ojczyzny”. 

10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach;  

nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych. 

Skaut brzydzi się wszelkim brudem, unika złego towarzystwa,  

nie pozwala w swej obecności nie tylko czynić,  

ale nawet mówić i dowcipkować nieprzystojnie. 

Skaut stroni od trucizn, szkodzących ciału i duszy.  

Chce zachować zdrowie i siły dla siebie i dla dobra ogółu;  

pragnie dawać dobry przykład drugim;  

przyczyniać się do rozszerzenia zasad wstrzemięźliwości,  

a przez to do zmniejszenia spustoszeń,  

jakie złe nałogi sprawiają pośród szerokich warstw narodu. 
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7. Harcerski Kodeks Honorowy (wyjątki)7 

Art.1 

Honor człowieka stanowi całokształt takich społecznych praw i obowiązków, 

które zawierają w sobie powszechny dla całego jego Narodu wyraz najwyższej godności 

obywatelskiej, a które nawet wówczas, gdy nie są zastrzeżone ustawami albo niedostatecznie 

są przez nie gwarantowane, jednak z natury rzeczy przynależą każdemu człowiekowi 

kulturalnego społeczeństwa, postępującemu zgodnie z zasadami moralności i prawa. 

Tak pojętego honoru każdy człowiek ma prawo i obowiązek bronić, żądając uznania 

swego honoru ze strony innych ludzi przez odpowiednie zachowanie się względem jego 

osoby jako takiej, bądź względem niego, jako członka pewnego zrzeszenia, bądź wreszcie, 

względem osób mu bliskich. 

Art.2 

Obrazą honoru jest wszelka czynność lub zaniechanie czynności, które 

w przeświadczeniu człowieka honorowego uszczuplają, gwałcą lub w jakikolwiek bądź inny 

sposób pomniejszają i dyskwalifikują honor jego własny lub honor bliskich mu osób i dają 

mu przez to prawo żądania zadośćuczynienia honorowego. 

Art.9 

Czynność obrażająca może polegać na uwłaczających czyjejś godności słowach, piśmie, 

gestach, urazach itp. Zaniechanie obrażające – na powstrzymaniu się od czynności, 

świadczące o braku należytego szacunku względem kogoś innego, stawiające go w fałszywej 

sytuacji itp. 

Art.21 

Zdolność honorowa jest to zdolność do żądania i udzielania zadośćuczynienia 

honorowego 

Art.22 

Zdolność honorowaną posiada każda osoba płci męskiej i żeńskiej, mająca lat 21, która 

postępowaniem swoim, zgodnym z zasadami moralności i prawa, stwierdza, że należy 

do społeczeństwa ludzi posiadających poczucie honoru i dzięki temu mających prawo 

do wymagania poszanowania tego poczucia ze strony innych. 

                                                 
7 Obowiązujący od 1925r. Zob. AAN, AZHP, Harcerski Kodeks Honorowy, sygn. 929, s.11 i następne. 
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Art.23 

Pozbawieni są zdolności honorowej: 

[...] 

 tchórz na polu bitwy, 

 osoba z całą świadomością przekraczająca zasady honorowego postępowania 

przyjętego uznanym przez nią Kodeksie Honorowym, 

 osoba kompromitująca przez niedyskrecję cześć innych, w szczególności kobiet, 

 osoba notorycznie łamiąca słowo honoru; 

 osoba, która będąc gospodarzem obraża gości we własnym domu., 

 ten kto nie broni starców, dzieci, kobiet i innych osób słabszych, znajdujących się 

pod jego opieką, 

 ten, kto pisze anonimy, 

 notoryczny alkoholik, dopuszczający się czynów niegodnych, 

 przywłaszczający sobie nieprawnie tytuł, godność, odznaczenia, 

 obcujący ustawicznie z ludźmi niehonorowymi, 

 [...] 

Art.26 

Kto z powodu różnicy stanu, urodzenia, stanowiska lub majątku odmawia 

zadośćuczynienia honorowego – traci zdolność honorową. 

Art.34 

Człowiek honorowy nigdy na obrazę nie reaguje obrazą, lecz żąda zadośćuczynienia 

na drodze postępowania honorowego. 

Art.35 

Natychmiast po obrazie obrażony, celem wszczęcia postępowania honorowego, winien 

zamianować dwóch zastępców honorowych. 

Art.53 

O ile Sąd Honorowy uzna zarzut niehonorowości, postawiony przez wyzwanego 

wyzywającemu, za nieprawdziwy i pozbawiony wszelkich podstaw – wówczas wyzwany jako 

oszczerca traci zdolność honorową. 

Art.55 

Człowiek honorowy obowiązany jest przyjąć zastępstwo honorowe i bronić 

powierzonej mu sprawy honorowej jak własnej. Zastępcy wolno nie przyjąć mandatu tylko 

wówczas, kiedy mocodawca dopuszcza załatwienie sprawy na drodze pojedynku. 
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Art.69 

O ile obie strony oświadczą, że gotowe są sprawę załatwić polubownie, zastępcy 

rozpoczynają pertraktacje co do ustalenia obrazy i sposobu zadośćuczynienia honorowego. 

Art.73 

Czynności polubowne zastępców odbywają się wyłącznie w gronie zastępców 

obu stron, ani mocodawcy, ani osoby postronne nie mogą przy tym asystować, ani też nie 

mogą być na posiedzenia wzywani. 

Art.75 

W razie, gdy przy polubownym załatwianiu sprawy zastępcy stron nie mogą dojść 

do porozumienia, pragną jednak sprawę załatwić polubownie – różnicę zdań poddają 

pod rozstrzygnięcie Sędziego Rozjemczego, którego sami obierają. 

Art.79 

Sądem Honorowym w rozumieniu artykułu poprzedniego może być: 

1) sąd organizacyjny ZHP, 

2) Sąd Honorowy specjalnie dla danej sprawy uformowany. 

Art. 93 

Nie może być sędzią honorowym: 

1) osoba nie posiadająca zdolności honorowej, 

2) krewni stron do czwartego stopnia pokrewieństwa włącznie według systemu 

rzymskiego, 

3) powinowaci stron do trzeciego stopnia powinowactwa włącznie według systemu 

rzymskiego, 

4) osoba, która w jakikolwiek sposób, chociażby tylko pośrednio, brała udział 

w zajściu, z jakiego dana sprawa honorowa wynikła, 

5) osoba, ze względu na którą dane zajście powstało albo która jakkolwiek bądź 

przyczyniła się do wywołania tego zajścia, 

6) osoba, która w danej sprawie była albo prawdopodobnie będzie przesłuchana jako 

świadek, 

W wypadkach wątpliwych o wyłączeniu sędziego decyduje Sąd Honorowy bez udziału 

sędziego, co do którego powstała kwestia o wyłączeniu. 

Art.104 

W wyjątkowych wypadkach w celu przeprowadzenia dochodzeń Sąd Honorowy 

wyznacza jednego ze swych członków, któremu daje na piśmie ścisłą instrukcję, jakie kwestie 

mają być wyjaśnione. 
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Art.112 

Rozprawa odbywa się w obecności stron i ich zastępców, ustnie i tajnie. 

Art.119 

Żadnemu sędziemu nie wolno uchylić się od głosowania. Superarbiter głosuje ostatni. 

Art.121 

Do ważności orzeczeń i uchwał Sądu Honorowego potrzeba zwykłej większości głosów 

sędziów. W wyroku może być zaznaczone, że zapadł jednomyślnie, natomiast wyrok 

nie może wyszczególniać, jaką większością został uchwalony. 

Art.125 

Wyrok Sądu Honorowego zyskuje siłę natychmiast po ogłoszeniu orzeczenia, 

jest ostatecznym i bezapelacyjnym rozstrzygnięciem sprawy. 

Art.127 

Gdy wyjdą na jaw nowe okoliczności, z których  przypuszczać należy, że osądzonemu 

stała się krzywda, należy zarządzić na korzyść osądzonego wznowienie ukończonego 

postępowania honorowego na jego żądanie, względnie na żądanie jego zastępców, a w razie 

jego śmierci, na żądanie dzieci, małżonka, rodziców, krewnych lub bliskich przyjaciół. 

Art. 136 

Formy zadośćuczynienia honorowego są następujące: 

1) wyjaśnienie, 

2) zaprzeczenie obrazy, 

3) odwołanie obrazy,8 

4) przeproszenie, 

5) jednostronny protokół zastępców. 

Art.137 

Wyjaśnienie jest dostatecznym zadośćuczynieniem honorowym w tych wypadkach, 

kiedy obraza polega na słowach lub czynności, które można uważać za zniewagę, ale które 

dzięki swej dwuznaczności lub dla innych względów budzą wątpliwość, czy rzeczywiście 

dokonano obrazy. 

Art.138 

Zaprzeczenie obrazy polega na stwierdzeniu, że obrażający nie miał intencji 

zadraśnięcia honoru obrażonego [...] 

                                                 
8 Zaprzeczenie obrazy, odwołanie obrazy i przeproszenie mogło być dokonane w formie ustnej, pisemnej bądź 

publicznie (ustnie lub pisemnie). 



 1069

Art.140 

Odwołanie obrazy winno być zadośćuczynieniem honorowym w tych wypadkach, 

kiedy obrażający był wprowadzony w błąd przez osobę trzecią albo nie wiedział o pewnych 

faktach, jednak postępował w dobrej wierze. 

Art.159 

Sąd Honorowy może orzekać następujące kary: 

5) upomnienie, 

6) nagana, 

7) stwierdzenie niedyskrecji, 

8) stwierdzenie nieposzanowania Sądu. 

Karę można zaostrzyć przez ogłoszenie uchwały Sądu publicznie lub w pismach. 
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8. Instrukcja Skarbowa Organizacji Harcerek (wyjątki)9 

 

Rachunkowość zastępu. 

Rachunkowość zastępu prowadzi albo sama zastępowa, albo – w zastępach starszych –

skarbniczka zastępu. 

Zastęp prowadzi: 

1) Książkę kontową (zawartą w książce zastępu); 

2) Kwitariusz przychodowy; 

3) Teczkę z dowodami wydatków (rachunki). 

Pieniądze zastępu przechowuje u siebie zastępowa lub skarbniczka zastępu, 

o ile nie przekraczają sum określonej przez Radę Drużyny. 

O ile zastęp prowadzi poważniejszą pracę zarobkową i posiada u siebie większe sumy, 

musi je oddawać w ciągu miesiąca skarbniczce drużyny, która przechowuje pieniądze 

na książeczce w instytucji finansowej PKO lub KKO. Należy bowiem bardzo skrupulatnie 

przestrzegać zasady nie trzymania w ręku grosza publicznego. 

Przy końcu roku zastęp oddaje wszystkie pieniądze do kasy drużyny. 

1) 

Książeczkę kontową (w książeczce zastępu) należy ponumerować, 

przy czym drużynowa stwierdza swym podpisem, na ostatniej stronie u góry – ilość 

stron (12). 

Książeczkę kontową należy poliniować (w 13 linijek) dla ułatwienia porządnego wpisywania 

pozycji. Każdy wpływ i każdy wydatek musi być przez zastępową lub skarbniczkę zastępu 

natychmiast wpisany do książki kasowej. 

Zapisy uskutecznia się w ten sposób, że każdy wpływ i wydatek notuje się najpierw 

w rubryce „Kasa”, a po tym – w odpowiedniej innej, po raz drugi – na tej samej linii. 

Każdy miesiąc zamyka się, podliczając „Kasę” i wszystkie rubryki, przy czym sumy 

wszystkich rubryk muszą się równać sumie „Kasy”. Po porównaniu „Dochodów” 

z „Wydatkami”, wprowadza się „Pozostałość”, czyli „Saldo”, które wpisuje się po stronie 

„Wydatków”, po czym następuje zamknięcie strony. Pozostałość przenosi się na następny 

miesiąc. 

                                                 
9 Załącznik L.2 do Rozkazu Naczelniczki Harcerek L.4 [w:] „Wiadomości Urzędowe”, wrzesień 1937, nr 8, 

s.125. 
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Dnia 5-go każdego miesiąca skarbniczka drużyny, odbierając pogłówne, sprawdza książkę 

kontową zastępu wraz z dowodami przychodowymi i rozchodowymi. Równocześnie zastęp 

oddaje do kasy drużyny pieniądze, zarobione w ciągu miesiąca, pozostawiając sobie sumę 

określoną przez Radę Drużyny. 

W książce kontowej zastępu zapisuje się sumę przekazaną drużynie (pogłówne i pieniądze 

zarobione) po stronie wydatków, a kwit otrzymany od skarbniczki drużyny przechowuje się 

w dowodach kasowych (skoroszyt). 

2) 

Kwitariusz przychodowy, podwójny pod kalką, numeruje się przed rozpoczęciem 

używania i odnotowuje ilość kwitów na okładce (np. kwitów podwójnych od 1-30), 

co drużynowa stwierdza swym podpisem. 

Każda kartka kwitariusza musi być opatrzona pieczęcią drużyny. Numery kwitów wpisuje się 

do książki kontowej, jak i ich treść po stronie „Dochodów” pod odpowiednimi rubrykami. 

Po wypełnieniu przez kalkę, po spisaniu przez otrzymującą pieniądze (zastępową 

lub skarbniczkę) i przez wypłacającego, po oderwaniu kwitu właściwego i oddaniu 

go wpłacającemu (np. harcerce płacącej pogłówne) – pozostaje w kwitariuszu tzw. grzbiet 

czyli odpis przez kalkę, który służy jako dowód wpływu. 

Gdy kwitariusz skończy się, zakłada się nowy, wprowadzając dalszą numerację (np. 50-100). 

Teczka na dowody (rachunki) musi mieć klamrę na spinanie rachunków (skoroszyt). 

Rachunki przechowuje się w skoroszycie ułożone kolejno, tak jak są wpisane w książce 

kontowej, po stronie wydatków; przy czym każdy musi mieć swój numer kolejny, 

który wpisuje się do książki kontowej w odpowiedniej rubryce. 

Każdy rachunek powinien być firmowy, tzn. na firmowym papierze i opatrzony pieczęcią 

sprzedającego. W razie dokonywania zakupów u sprzedawców, którzy nie mają papieru 

firmowego i pieczęci, należy wypisać porządnie czysto treść rachunku na dowolnym papierze. 

U góry, z lewej strony umieścić imię i nazwisko sprzedawcy oraz jego adres. Na dole 

pod rachunkiem podliczonym wypisać kwotę ogólną rachunku słownie, następnie słowo 

„otrzymałem”. Po czym następuje podpis własnoręczny sprzedawcy albo, jeśli jest 

on niepiśmienny,  przez niego postawione dwa krzyże. Następnie załatwiająca sprawunek 

pisze „zapłaciłam” i podpisuje się. 

Treść ogólna każdego rachunku musi być wpisana do książki kontowej. 
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Rachunkowość drużyn. 

Rachunkowość drużyn jest prowadzona w szczegółach tak, jak rachunkowość zastępu. 

Drużyna musi mieć osobną książkę kasową kontową, ponumerowaną i podpisaną przez 

hufcową. Kasę drużyny musi prowadzić skarbniczka. Skarbniczkę kontroluje drużynowa 

oraz skarbniczka hufca. 

Pieniądze drużyny muszą być złożone na książeczce oszczędnościowej PKO lub KKO 

i tylko mała kwota może znajdować się w rękach skarbniczki. 

Drużyna prowadzi następujące książki: 

1) książkę kontową (wzór Głównej Kwatery Harcerek), 

2) kwitariusz przychodowy, 

3) teczkę dowodów kasowych, 

4) kontrolkę opłat organizacyjnych, 

5) 1,2,3 jak w zastępie. 

Kontrolka opłat organizacyjnych powinna być założona zastępami, na każdej stronnicy spis 

harcerek z innego zastępu. 

[...] 

Hufiec. 

Rachunkowość hufca prowadzona jest na tych samych zasadach co rachunkowość 

drużyny. Kasowość i rachunkowość hufca kontrolowana jest przynajmniej raz do roku 

przez komisję rewizyjną Chorągwi. 

[...] 

Warsztaty i przedsiębiorstwa przy hufcu prowadzą osobną rachunkowość i tylko czysty zysk 

lub stratę wpisuje się do książki kontowej. 

[...] 

Każdy rachunek jest podpisywany przez hufcową, która jest odpowiedzialna za gospodarkę 

drużyny. 

Chorągiew. 

Za gospodarkę finansową Chorągwi odpowiada Komendantka Chorągwi. Układa 

ona wspólnie ze skarbniczką budżet na rok kalendarzowy. Budżet jest przepracowanym 

w cyfrach planem pracy Komendy Chorągwi. Przed przystąpieniem do opracowania budżetu 

należy przepracować budżety poszczególnych etapów planu pracy (obozy, odprawy, kursy) 

i działu organizacyjno-administracyjnego. Z tych danych zestawia się budżet na wzór budżetu 

Głównej Kwatery Harcerek.  

W skład budżetu wchodzą następujące pozycje: 
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Dochody: 

1. Opłaty organizacyjne. 

 a) pogłówne 

 b) rejestracja drużyn 

 c) pogłówne instruktorek 

2. Dochody z własnych przedsiębiorstw, imprez i kapitału. 

 a) opłaty uczestniczek (obozów, kursów, odpraw) 

 b) przedsiębiorstwa 

 c) imprezy 

 d) %% od kapitałów 

3. Subsydia na cele ogólne. 

 a) Główna Kwatera Harcerek (na kancelarię) 

 b) Zarząd Okręgu (na kancelarię, ewentualnie [...]) 

 c) różne – ofiary 

4. Subsydia na cele specjalne. 

 a) PU WFiPW na akcję obozową ([...] przez GKH) 

 b) KOP na akcję obozową ([...] przez ZO) 

 c) Wydział Opieki Społecznej na akcję obozową (przez ZO) 

 d) Fundusz Pracy 

 e) inne 

5. Różne. 

 a) zwroty pożyczek 

 

Wydatki: 

1. Wydatki osobowe i świadczenia. 

 a) uposażenie personelu biurowego: 1 etat w zł x 12 miesięcy 

 b) ubezpieczenie 

2. Wydatki administracyjne. 

 a) opłaty organizacyjne do Głównej Kwatery Harcerek: pogłówne i rejestracja drużyn 

 b) wydatki kancelaryjne (papier, poczta itp.) 

 c) utrzymanie lokalu 

 d) odprawy i zjazdy 

 e) przejazdy ([...]) 

3. Wydatki rzeczowe. 
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 a) prace wydziałów 

 b) biblioteka 

 c) subwencje na obozy środowisk i drużyn 

 d) obozy i kursy własne (wymienić) 

 e) kształcenie starszyzny 

 f) zakup inwentarza 

4. Różne. 

 a) spłaty długów 

Przedsiębiorstwa i warsztaty przy Komendzie Chorągwi układają swój własny budżet 

i prowadzą własną księgowość i kasowość. Do księgowości Chorągwi wprowadza się tylko 

czysty zysk (ewentualnie stratę). 

[...] 

Zaleca się, aby wszystkie dary w naturze i świadczenia bezpłatne przeliczyć 

na ich wartość pieniężną i zaksięgować za pomocą noty memoriałowej. 

[...]. 
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9. Regulamin Gospodarczy Komend Chorągwi przyjęty 

przez 55 Zjazd NRH 1 listopada 1932r. (wyjątki)10 

[...] 
3. Budżet KCH zatwierdza Zjazd Oddziału, jednocześnie z budżetem Zarządu Oddziału. 

Projekt budżetu komendy na miesiąc przed terminem Zjazdu komendant złoży Zarządowi 

Oddziału, który to Zarząd przedłoży budżet Zjazdowi, łącznie ze swymi uwagami. 

[...] 

10. Niezależnie od powyższego będzie prowadzony budżet dotyczący akcji letniej. Najdalej 

do 1 maja, Komendant Chor. złoży Zarządowi Oddziału projekt akcji letniej, a zwłaszcza 

projekt sfinansowania akcji letniej. Zarząd Oddziału dwa tygodnie później projekt 

rozpozna i zatwierdzi, ustali podział zapomóg i subsydiów (specjalnie na akcję letnią 

przeznaczonych) pomiędzy akcję letnią dla drużyn oraz dla druhów, ustali tryb i sposób 

podejmowania przez Komendantów obozów i kursów przyznawanych sum. 

Najpóźniej do 15 października Komendant Chorągwi złoży Zarządowi Oddziału 

szczegółowe sprawozdanie, włącznie z dowodami z akcji letniej, które to sprawozdanie 

wejdzie w skład ogólnego sprawozdania składanego Zjazdowi oraz dla wyrachowania się 

przed władzami z udzielonych zapomóg i dotacji. 

 

                                                 
10 Rozkaz NZHP L.12 z 3 XI 1932r. [w:] „Wiadomości Urzędowe”, grudzień 1932, nr 10. 
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10. Komunikat Naczelnictwa ZHP  

w sprawie budowy nowych obiektów harcerskich.11 

 

Ilość obiektów nieruchomości ZHP zwiększa się, przy czym – niestety – poszczególne 

jednostki organizacyjne obejmują obiekty i projekty budowy bez dostatecznego przemyślenia, 

na jaki cel mają być użyte i przeważnie bez posiadania dostatecznych środków finansowych. 

Projekt budowy przerasta najczęściej możliwości finansowe i administracyjne 

zainteresowanego środowiska. Często przy projektowaniu powstania domu nie są brane 

pod uwagę koszty związane z konserwacją i utrzymaniem danego obiektu. Wobec tego 

Naczelnictwo ustala następujące zasady budowy: 

1) plac winien być własnością ZHP, ew. może należeć do Państwa lub do samorządu 

terytorialnego i winien być oddany w sposób prawem przewidziany w długoletnią 

dzierżawę ZHP z obietnicą sprzedaży lub darowania na korzystnych warunkach. Zakupu 

placu lub wzięcia go w dzierżawę może dokonać tylko Naczelnictwo ZHP; 

2) plan budowy winien być opracowany zgodnie z programem i potrzebami harcerskimi; 

3) plan budowy i kosztorys winien być zatwierdzony przez Naczelnictwo przed oddaniem 

do zatwierdzenia władz budowlanych; 

4) starania o subsydia, u władz i instytucji centralnych lub z funduszów centralnie 

administrowanych, winny być kierowane przez Naczelnictwo ZHP – a nie wprost 

do instytucji; 

5) przystępować do budowy można dopiero po zebraniu funduszów w sumie wystarczającej 

na wykończenie budowli w stanie surowym; 

6) odpowiedzialność za budowę ponoszą osobiście członkowie Komitetu Budowy, 

a w szczególności jego przewodniczący oraz kierownik budowy – na którego, wskazane 

jest, powołać specjalistę architekta. 

Poza tym Naczelnictwo ZHP uważa za pożądane tworzenie dla celów budowy 

osobowość prawną (stowarzyszenie), w statucie której przewidzieć należy oddanie budowy 

na własność ZHP, po jej całkowitym wykończeniu. 

Ponadto wytyczne budowy i urządzania muszą uwzględniać możliwość racjonalnego 

zarządu i konserwacji oraz odpowiedniej eksploatacji danej nieruchomości. Zazwyczaj koszta 

utrzymania nieruchomości harcerskiej są bardzo znaczne, muszą one jednak znaleźć pokrycie 
                                                 

11 „Wiadomości Urzędowe”, styczeń 1939, nr 1, s.3. 
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w funduszach lokalnych – Naczelnictwo ZHP nie może udzielać zapomóg na cele bieżącej 

administracji. 

Zarządca nieruchomości powinien być osobiście odpowiedzialny za prowadzoną 

gospodarkę. 

Naczelnictwo ZHP zabrania w sposób najbardziej kategoryczny przystępowania 

do budowy i sporządzania planów jakichkolwiek obiektów harcerskich bez uzyskania 

na to zgody Naczelnictwa oraz wypełnienia wszystkich warunków, zawartych 

w komunikacie. 
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11. Terminarz meldunków i sprawozdań12 

 

Drużyna (krąg)  
do komendy hufca 

Komenda hufca  
do komendy chorągwi 

Komenda chorągwi  
do GKH-y 

wrzesień 
20 IX 
 sprawozdanie z 

wykonanych zmierzeń 
za rok ubiegły, 

 zamierzenia na 
rozpoczynający się 
1 września rok 
harcerski, 

 raporty poobozowe z 
akcji letniej. 

15 IX 
 rozliczenie z 

zaświadczeń kolejowych 
z akcji letniej. 

 

październik 
 1 X 

 raporty poobozowe 
z akcji letniej drużyn 
i własnej, 

20 X 
 sprawozdanie 

z wykonanych zamierzeń 
za rok ubiegły, 

 zamierzenia 
na rozpoczynający się 
1 września rok harcerski, 

 ocena pracy drużyn 
za rok ubiegły 
(na zamierzeniach 
i w rozkazie KH), 

 zwrot zamierzeń 
drużynom po 
zaakceptowaniu. 

1 X 
 raporty poobozowe z własnej 

(KCh) akcji letniej. 
5 X 
 rozliczenie z zaświadczeń 

kolejowych z akcji letniej. 
20 X 
 zestawienie z akcji letniej 

całej chorągwi. 

listopad 
  1 XI 

 karty rejestracyjne członków 
starszyzny. 

10 XI 
 sprawozdanie za rok ubiegły 

i zamierzenia 
na rozpoczynający się 
1 września rok harcerski, 

 zwrot zamierzeń hufcom 
po zaakceptowaniu. 

                                                 
12 „Wiadomości Urzędowe”, kwiecień 1939, nr 4. 
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grudzień 
1 XII 
 meldunki 

przedobozowe 
akcji zimowej. 

5 XII 
 meldunki przedobozowe akcji 

zimowej drużyn i własnej 

5 XII 
 meldunki przedobozowe akcji 

zimowej z imprez 
urządzanych tylko przez KCh. 

31 XII 
 zamknięcie książki kasowej 

KCh. 
grudzień – styczeń 

 meldunki 
przybycia na 
obóz (*) 

 meldunki przybycia na obóz 
(*) 

 meldunki przybycia na obóz 
(*) 

styczeń 
15 I 
 zestawienie 

statystyczne 
drużyny. 

20 I 
 raporty 

poobozowe z 
akcji zimowej. 

25 I 
 zestawienia statystyczne 

drużyn i własne, 
 raporty poobozowe z akcji 

zimowej drużyn i własnej. 

 

luty 
 5 II 

 zgłoszenie obozów 
organizowanych w okresie 
letnim (1 IV – 31 VIII), 

 zapotrzebowanie na 
zaświadczenia kolejowe 
dla instruktorów na okres 
letni. 

5 II 
 zestawienia statystyczne 

drużyn, komend hufców 
i własne, 

 raporty poobozowe z własnej 
(KCh) akcji zimowej. 

10 II 
 zgłoszenia obozów 

organizowanych w okresie 
letnim (1 IV – 31 VIII), 

 zapotrzebowanie na 
zaświadczenia kolejowe 
dla instruktorów na okres 
letni. 

kwiecień 
 15 IV 

 rozliczenie z zaświadczeń 
kolejowych z akcji zimowej. 

 

maj 
1 V 
 meldunki 

przedobozowe 
akcji letniej. 

25 V 
 meldunki przedobozowe akcji 

letniej drużyn i własnej. 

5 V 
 rozliczenia z zaświadczeń 

kolejowych z akcji zimowej. 
25 V 
 meldunki przedobozowe akcji 

letniej z imprez urządzanych 
tylko przez KCh. 
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czerwiec – sierpień 
 meldunki 

przybycia na 
obóz (*) 

 meldunki przybycia na obóz 
(*) 

 meldunki przybycia na obóz 
(*) 

lipiec 
 5 VII 

 zgłoszenie obozów 
organizowanych w okresie 
zimowym (1 IX – 31 III), 

 zapotrzebowanie na 
zaświadczenia kolejowe 
dla instruktorów na okres 
zimowy. 

10 VII 
 zgłoszenia obozów 

organizowanych w okresie 
zimowym (1 IX – 31 III), 

 zapotrzebowanie na 
zaświadczenia kolejowe 
dla instruktorów na okres 
zimowy. 

sierpień 
31 VIII 
 zamknięcie 

książki kasowej 
drużyny 

31 VIII 
 zamknięcie książki kasowej 

KH. 

 

(*) kopie do GKH-y, własnej KCh, KCh na terenie której znajduje się obóz najbliższego posterunku policji. 
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12. Porządek i znakowanie rozkazów13 

 

1. Rozkazy okolicznościowe. Przepisy stale obowiązujące. 

1.1 Rozkazy okolicznościowe. 

1.2 Statut, regulaminy i instrukcje. 

1.3 Zmiany statutu, regulaminów i instrukcji. 

1.4 Wyjaśnienia regulaminów i instrukcji. 

1.5 Wskazówki i zalecenia. 

 

2. Zarządzenia bieżące 

2.1 Zarządzenia w sprawach bieżących. 

2.2 Przypomnienia w sprawach bieżących. 

2.3 Wskazówki w sprawach bieżących. 

2.4 Zarządzenia bieżące dla pewnych terenów. 

 

3. Wydawnictwa 

3.1 Poparcie ważnych wydawnictw. 

3.2 Wydawnictwa oficjalne. 

3.3 Wydawnictwa ocenione przez Główną Kwaterę (polecone, zalecone, dozwolone). 

3.4 Inne opinie o wydawnictwach. 

 

4. Drużyny i zrzeszenia. 

4.1 Wpis drużyn. 

4.2 Wykreślenie (rozwiązanie) drużyn. 

Połączenie = wykreślenie z motywacją. 

Zmiana nazwy = wykreślenie z motywacją + wpis. 

4.3 Wpis zrzeszeń starszoharcerskich. 

4.4 Wykreślenie (rozwiązanie) zrzeszeń St.H. 

                                                 
13 Porządek i znakowanie rozkazów Naczelnika GK, Rozkaz Naczelnika GKM L.15 z 15 sierpnia 1930r. wraz ze 

zmianami wprowadzonymi Rozkazem Naczelnika GKM L.18 z 10 września 1930r. [w:] „Wiadomości 
Urzędowe”, sierpień-wrzesień 1930, nr 8-9, s.36 oraz „Wiadomości Urzędowe”, październik 1930, nr 10, 
s.39. 



 1082

 

5. Hufce 

5.1 Mianowania hufcowych. 

5.2 Mianowania współpracowników hufcowych. 

5.3 Mianowania inne w hufcach. 

5.4 Zwolnienia hufcowych. 

5.5 Zwolnienia współpracowników hufcowych. 

5.6 Zwolnienia innych osób. 

 

6. Chorągwie. 

6.1 Mianowania komendantów i zastępców 

6.2 Mianowania członków komend. 

6.3 Mianowania komisji prób starszyzny. 

6.4 Zwolnienia komendantów i zastępców. 

6.5 Zwolnienia członków komend. 

6.6 Zwolnienia członków komisji prób. 

 

7. Główna Kwatera 

7.1 Mianowania kierowników wydziałów, członków czynnych, referentów. 

7.2 Mianowania wizytatorów. 

7.3 Mianowania inne. 

7.4 Zwolnienia kierowników wydziałów, członków czynnych, referentów. 

7.5 Zwolnienia wizytatorów. 

7.6 Zwolnienia inne. 

 

8. Mianowania Starszyzny 

8.1 Harcmistrze Rzeczypospolitej. 

8.2 Harcmistrze 

8.3 Podharcmistrze 

8.4 Działacze harcerstwa. 

8.5 Instruktorzy techniczni. 

8.6 Upoważnienia członków współdziałających do służby instruktorskiej. 
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9. Sprawy osobowe nie objęte innymi punktami. 

9.1 Urlopy kategorii 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

9.2 Urlopy inne. 

9.3 Zmiany przydziału. 

9.4 Zwolnienia kategorii 8.1, 8.2, 8.3, 8.4. 

9.5 Zwolnienia inne. 

9.6 Przeniesienia do rezerwy. 

9.7 Powołanie do służby czynnej. 

9.8 Kurs korespondencyjny – absolwenci. 

9.9 (vacat). 

9.0 inne. 

 

0. Pochwały, oznaki  i odznaczenia. Powołani na Wieczną Wartę. 

0.0 Powołani na Wieczną Wartę. 

0.1 Pochwały. 

0.2 Oznaki nadawane przez Naczelnika GKM. 

0.3 Wpis odznaczeń zagranicznych. 

 

Sprostowania  były zamieszczane pod tym samym tytułem co punkt, który ulega 

sprostowaniu. 
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13. Schemat układu inwentarza 76/II Akt Archiwum 

Związku Harcerstwa Polskiego z lat 1913-1939 

znajdujących się w Archiwum Akt Nowych 

w Warszawie 

 

I.  Organizacje skautowe w latach 1913-1920 
1. Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie 
2. Komenda Naczelna ZHP 

2.1. akta dotyczące organizacji 
2.2. korespondencja ogólna 
2.3. akta dotyczące działalności okręgów 

3. Związek Skautek Polskich 
3.1. akta w układzie chronologicznym 

4. Polska Organizacja Skautowa w Piotrkowie 
4.1. akta dotyczące organizacji 
4.2. sprawy osobowe harcerzy 
4.3. korespondencja ogólna 

5. Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie 
5.1. akta dotyczące organizacji 
5.2. kursy, kolonie, instruktorzy 
5.3. akta dotyczące działalności okręgów 

6. Naczelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich 
7. Naczelny Inspektorat Harcerski 

7.1. akta dotyczące organizacji 
7.2. korespondencja ogólna 
7.3. pogotowie harcerek, kursy, kolonie 
7.4. akta dotyczące działalności okręgów 

8. Batalion Harcerski 
8.1. akta dotyczące organizacji 
8.2. korespondencja 
8.3. raporty 
8.4. rodowody 
8.5. sprawy osobowe 

9. Tymczasowa Komisja Wyszkolenia Wojskowego Młodzieży 
/akta w układzie chronologicznym/ 

II.  Władze Naczelne i Naczelnictwo ZHP 1918-1939 
1. Naczelna Rada Harcerska 

1.1. protokoły, materiały i wnioski na Zjazdy NRH 
2. Zjazdy Walne 

2.1. protokoły 
3. Akta Przewodniczących 

3.1. gabinet gen. Hallera 
3.2. akta woj. Grażyńskiego 
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4. Sekretariat Generalny 
4.1. akta dotyczące organizacji 
4.2. protokoły zebrań 
4.3. programy prac i sprawozdania 
4.4. sprawozdania i korespondencja z zarządami oddziałów i komendami 

chorągwi 
4.5. korespondencja do roku 1925 

4.5.1 korespondencja ogólna oraz materiały dotyczące organizacji 
4.5.2 korespondencja z władzami i instytucjami państwowymi 

i społecznymi, redakcjami, sądami 
4.5.3 korespondencja wewnętrzna i materiały różne 

4.6. korespondencja od roku 1925 
4.6.1 korespondencja ogólna /układ chronologiczny/ 
4.6.2 korespondencja /układ rzeczowy/ 
4.6.3 dzienniki korespondencyjne 

4.7. Centralne Muzeum 
4.8. Centralne Archiwum Harcerskie 

5. Dział Duszpasterstwa 
6. Komisja Odznaczeń 
7. Komisja Główna Harcerzy z Czasów Walk o Niepodległość 

7.1. protokoły, sprawozdania, korespondencja  
8. Dział Zagraniczny 

8.1. akta dotyczące organizacji 
8.2. przedstawicielstwo ZHP na zewnątrz /placówki, udział w konferencjach 

i zlotach, szkolenie/ 
8.3. korespondencja ogólna dotycząca całości pracy zagranicznej 
8.4. korespondencja z Międzynarodowym Biurem Skautowym i Związkiem 

Skautów Słowiańskich 
8.5. sprawy finansowe 
8.6. artykuły i książki 
8.7. korespondencja z organizacjami skautowymi 

9. Dział Zarządów Oddziałów i Kół Przyjaciół Harcerstwa 
9.1. układ alfabetyczno-rzeczowy 

10. Dział Prasy i Propagandy 
10.1. Harcerska Agencja Prasowa 
10.2. biuletyny, wycinki prasowe 
10.3. Referat Fotograficzny 
10.4. Referat Radiowy, kroniki radiowe 
10.5. Referat Filmowy 

11. Dział Skarbowy 
11.1. instrukcje 
11.2. budżety i bilanse 
11.3. korespondencja 
11.4. listy płacy Naczelnictwa 
11.5. Komitet Budowy Domu im. Michaliny Mościckiej 
11.6. Komisja Loterii Fantowej 
11.7. Komitet Budowy Stanicy Harcerskiej 

12. Centralna Komisja Dostaw Harcerskich 
13. Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie” 

13.1. Dział Wydawniczy 
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13.2. Harcerskie Biuro Wydawnicze 
13.3. Harcerskie Biuro Wydawnicze „Na Tropie” 
13.4. Akta poszczególnych redakcji 
13.5. Rękopisy i maszynopisy wydawnictw 

/układ alfabetyczny wg autorów/ 
14. Komisje i Komitety 
15. Kursy 
16. Naczelny Sąd Harcerski 

III.  Zloty krajowe 
1. Zlot w Warszawie 1924r. 

1.1. akta dotyczące organizacji  
1.2. zgłoszenia drużyn zlotowych 

2. II Ogólnopolski Zlot Harcerek w Wyszkowie nad Bugiem 
2.1. akta dotyczące organizacji 
2.2. zgłoszenia drużyn zlotowych 

3. II Zlot Narodowy Harcerzy w Poznaniu 1929r. 
3.1. akta dotyczące organizacji 
3.2. zgłoszenia drużyn zlotowych 
3.3. korespondencja dotycząca likwidacji zlotu 

4. Jubileuszowy Zlot Harcerstwa w Spale 1935r. 
4.1. Komitet Organizacyjny 
4.2. Komenda Naczelna Zlotu 

4.2.1 protokoły 
4.2.2 korespondencja ogólna 

4.3. Naczelne Kwatermistrzostwo Zlotu 
4.3.1 akta dotyczące organizacji 
4.3.2 korespondencja ogólna 
4.3.3 akta dotyczące działalności wydziałów Kwatermistrzostwa  

4.4. Zlotowa Służba Zdrowia 
4.5. Szefostwo Prasy, Propagandy i Reprezentacji 

4.5.1 akta dotyczące organizacji 
4.5.2 akta redakcyjne 
4.5.3 akta dotyczące organizacji wystawy 

4.6. Komenda Zlotu Harcerek  
4.6.1 akta dotyczące organizacji 
4.6.2 korespondencja ogólna 
4.6.3 akta dotyczące działalności wydziałów Komendy 

4.7. Komenda Zlotu Harcerek 
4.7.1 akta dotyczące organizacji 
4.7.2 korespondencja ogólna 
4.7.3 akta dotyczące działalności wydziałów Komendy 

IV.  Zloty międzynarodowe 
1. Zlot Skautów Słowiańskich w Pradze 1931r. 

1.1. akta dotyczące organizacji 
1.2. wykazy uczestników 

2. Międzynarodowy Zlot Skautów Wodnych w Garczynie w 1932r. 
2.1. akta dotyczące organizacji 
2.2. wydawnictwa zlotowe 
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3. Inne zloty 

V.  Jamboree 
1. I Jamboree w Londynie 1920r. 

1.1. akta dotyczące organizacji 
1.2. korespondencja ogólna 

2. II Jamboree w Kopenhadze 1924r. 
2.1. akta dotyczące organizacji oraz korespondencja 
2.2. zgłoszenia uczestników  
2.3. wycinki prasowe 

3. III Jamboree w Birkenhead 1929r. 
3.1. akta dotyczące organizacji 
3.2. spisy i zgłoszenia uczestników 

4. IV Jamboree w Gödöllö 1933r. 
4.1. akta dotyczące organizacji 
4.2. wykazy i arkusze ewidencyjne uczestników 

5. V Jamboree w Hadze 1937r. 
5.1. akta dotyczące organizacji 
5.2. zgłoszenia uczestników 

VI.  Główna Kwatera Harcerzy 1918-1939 
1. Akta Naczelnika Harcerzy 
2. Sekretariat 

3. korespondencja ogólna 
4. listy okólne Głównej Kwatery 
5. listy okólne komend chorągwi 

6. Wydział Organizacyjny 
6.1. akta dotyczące organizacji Głównej Kwatery Harcerzy 
6.2. protokoły z zebrań, odpraw, korespondencja ogólna 
6.3. akta dotyczące działalności poszczególnych chorągwi 
6.4. raporty i sprawozdania roczne komend chorągwi, drużyn 
6.5. wizytacje 
6.6. statystyka, rejestracja drużyn, 
6.7. stopnie instruktorskie 
6.8. Referat Pracy 

6.8.1 korespondencja ogólna 
6.8.2 podania o pracę  
6.8.3 karty rejestracyjne bezrobotnych 
6.8.4 harcerskie ośrodki pracy 

(i) Rudołtowice 
(ii) Spała  
(iii) Wisła – Malinka 

7. Wydział Ogólny 
7.1. korespondencja ogólna 
7.2. akcja letnia – kursy 

8. Wydział Drużyn 
8.1. program, rozkazy, listy okólne 
8.2. korespondencja dotycząca pracy drużyn 
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9. Wydział Starszoharcerski 
9.1. akta dotyczące organizacji 
9.2. regulaminy, raporty 
9.3. działalność zrzeszeń starszoharcerskich na terenie chorągwi 
9.4. kursy 

10. Wydział Wykonawczy Starszego Harcerstwa 
10.1. akta dotyczące organizacji 
10.2. korespondencja ogólna 
10.3. zjazdy Starszego Harcerstwa 
10.4. konferencje 
10.5. zloty 

11. Wydział Kształcenia Starszyzny 
12. Wydział Żeglarski 
13. Wydział Obozów i Turystyki 

13.1. akcja letnia 
13.2. raporty przed i powakacyjne 
13.3. wizytacje 
13.4. Referat Obozów KOP 

14. Wydział Przysposobienia Wojskowego 
14.1. korespondencja 
14.2. akta dotyczące organizacji 
14.3. zawody strzelecko-łucznicze 
14.4. kursy i obozy 

15. Wydział Wychowania Fizycznego 
15.1. harcerskie kluby sportowe 
15.2. kursy i obozy 

16. Wydział Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego 
16.1. akta dotyczące organizacji 
16.2. akta dotyczące zawodów strzelecko-łuczniczych 

17. Wydział Mniejszości Narodowych 
18. Wydział Drużyn Polskich Za Granicą 

18.1. korespondencja ogólna 
18.2. korespondencja z harcerstwem polskim za granicą 

19. Wydział Zagraniczny 
19.1. akta dotyczące organizacji 
19.2. korespondencja ogólna dotycząca pracy ZHP za granicą 
19.3. korespondencja z harcerstwem polskim za granicą 
19.4. Dział Międzynarodowy 

19.4.1 korespondencja dotycząca współpracy z organizacjami skautowymi 
19.4.2 współpraca z poszczególnymi organizacjami skautowymi za granicą  
19.4.3 ankiety do katalogu Światowej Prasy Skautowej 

20. Inspektor Kresowych Harcerzy 
21. Referat Propagandy i Wydawnictw 
22. Wydział Osobowy 

22.1. sprawy personalne harcerzy i członków Głównej Kwatery Harcerzy 
22.2. wnioski o przyznanie oznak harcerskich 

23. Komisja Dyscyplinarna 
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24. Wydział Skarbowo-Gospodarczy 
24.1. preliminarze budżetowe 
24.2. korespondencja w sprawach finansowych 

25. Wydział Zawodów 
26. Wydział Programowy 
27. Referat Pożarniczy 
28. Komisja Mundurów i Odznak 
29. Wydział Wschodni 
30. Komenda Harcerskich Oddziałów Ochotniczych 

VII.  Główna Kwatera Harcerek 
1. Akta Naczelniczki 
2. Sekretariat 

2.1. korespondencja  
2.2. dzienniki korespondencyjne 

3. Wydział Skarbowy /akta w układzie chronologicznym/ 
4. Wydział Osobowy /akta w układzie chronologicznym/ 
5. Wydział Programowy /akta w układzie chronologicznym/ 
6. Wydział Kształcenia Starszyzny 
7. Harcerska Szkoła Instruktorska „Bucze” /akta w układzie chronologicznym/ 
8. Wydział Organizacyjny 

8.1. akta dotyczące organizacji 
8.2. sprawozdania, raporty i inne materiały dotyczące pracy komend chorągwi 

/ogólne i według chorągwi/ 
8.3. ankieta w sprawie bezrobotnych 
8.4. raporty o uczczeniu pamięci J. Piłsudskiego 

9. Wydział Gospodarczy – Komisja Mundurowa 
9.1. korespondencja w układzie chronologicznym 

10. Referat Obozów 
10.1. spisy, zestawienia statystyczne akcji letniej, sprawozdania, korespondencja 

/układ chronologiczny/ 
10.2. akcja letnia, statystyka /układ alfabetyczny według chorągwi/ 

11. Referat Prasy i Propagandy 
11.1. „Skrzydła” 

11.1.1 materiały dotyczące organizacji 
11.1.2 materiały redakcyjne 
11.1.3 materiały finansowe 
11.1.4 korespondencja w sprawach organizacyjnych i redakcyjnych 

12. Wydział Wychowania Fizycznego 
12.1. akta dotyczące organizacji 
12.2. obozy i kursy szkoleniowe 

13. Wydział Przysposobienia do Obrony Kraju 
13.1. akta dotyczące organizacji 
13.2. obozy i kursy wyszkoleniowe 

14. Wydział Zuchów 
15. Wydział Starszych Harcerek 

15.1. akta dotyczące organizacji 
15.2. drużyny starszoharcerskie 
15.3. zloty starszoharcerskie 
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16. Wydział Zagraniczny 
16.1. akta dotyczące organizacji 
16.2. harcerstwo polskie za granicą /układ alfabetyczny według państw/ 

17. Wydział Międzynarodowy 
17.1. akta dotyczące organizacji 
17.2. Rada Międzynarodowa 
17.3. World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
17.4. konferencje międzynarodowe 
17.5. organizacje skautowe za granicą /układ alfabetyczny według państw/ 

18. Wydział Pogotowia Harcerek /akta w układzie chronologicznym/ 
19. Wydział Pośrednictwa Pracy 

VIII.  Akta zarządów oddziałów, okręgów, komend chorągwi 1920-1939 
1. Oddział Warszawski 
2. Komenda Warszawskiej Chorągwi Harcerzy 

2.1. akta dotyczące organizacji 
2.2. korespondencja ogólna 
2.3. akta dotyczące działalności wydziałów 
2.4. akta dotyczące działalności drużyn hufców 
2.5. raporty drużyn 
2.6. raporty obozowe 

3. Komenda Warszawskiej Chorągwi Harcerek 
4. Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerzy 
5. Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerek 
6. Kresowa Chorągiew Harcerzy 
7. Zarząd Okręgu Lubelskiego ZHP 

7.1. akta dotyczące organizacji 
7.2. korespondencja ogólna 

8. Zarząd Okręgu Wielkopolskiego  
8.1. akta dotyczące organizacji 

9. Komenda Hufca Męskiego w Lesznie 
9.1. akta dotyczące organizacji 
9.2. wydawnictwa, wycinki prasowe 

10. Komenda Hufca Żeńskiego w Lesznie 
10.1. akta dotyczące organizacji 
10.2. Koło Starszego Harcerstwa 
10.3. Koło Przyjaciół 

IX.  Wydawnictwa ZHP 1914-1938 
1. czasopisma 
2. druki zwarte 
3. wydawnictwa organizacji skautowych obcych, mapy, plany 
 
 
 



14. Jubileuszowy Zlot w Spale w 1935r. 

14.1. Mapy terenu Zlotu Harcerek i Zlotu Harcerzy1 

 

                                                 
1 AAN, AZHP, sygn. 1004. 
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14.2. Projekty urządzeń zlotowych2 

 

                                                 
2 AAN, AZHP, sygn. 1005. 
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14.3. Wytyczne do opracowania preliminarza budżetowego  
sporządzone przez Kwatermistrza Głównego  
Zlotu Jubileuszowego Harcerstwa Polskiego w Spale.1 

 

Działy i pozycje preliminarza budżetowego 

A. Rozchody 

Dział I. Wydatki organizacyjne 

Poz.1. Prace przygotowawcze /opracowanie planów i programów 

szczegółowych, kosztorysów i konkursów, podróże związane z wyborem 

i urządzeniem terenu zlotowego, montowanie aparatu organizacyjnego 

i administracyjnego, wydatki personalne/ 

a) plany 

b) personalne 

c) koszty podróży, itd. 

Poz.2. Kancelaria /urządzenia biurowe, druki, powielania, portoria, telefony, 

papier itp./ 

Poz.3. Przejazdy i przewozy kolejowe i inne / koszty biletów kolejowych, 

przewozy kolejowe, samochody i dorożki, materiały pędne i smary, utrzymanie 

koni i samochodów, itp./ 

a) podróże 

b) przewozy sprzętu i materiałów 

Poz.4. Administracja /administracja w czasie Zlotu, personel pomocniczy 

i jego utrzymanie, wydatki organizacyjne nieobjęte w poz.1-3 na terenie Zlotu/ 

a) współpracownicy 

b) urządzenia administracyjne 

                                                 
1 AAN, AZHP, Wytyczne do opracowania preliminarza budżetowego sporządzone przez Kwatermistrz 

Głównego Zlotu [w:] Jubileuszowy Zlot Harcerski w Spale. Wydział Skarbowy Zlotu. Zasady organizacyjne, 
wytyczne do preliminarza, preliminarze budżetowe, sygn. 1008, [akta bez paginacji]. 
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Dział II. Urządzenia zlotowe i obozowe 

Poz.1. Zawody i popisy /urządzenie boisk i tras, personel sędziowski, sprzęt 

i ekwipunek pomocniczy  

Poz.2. Łączność i komunikacja /sieć łączności i sygnalizacyjna, drogi, mostki 

i kładki, sygnały drogowe i komunikacyjne, urządzenia alarmowe i rozgłośnie/ 

Poz.3. Zaopatrzenie w wodę /ilość i wydajność źródeł zaopatrujących w wodę, 

urządzenia higieniczne (wodne), kąpieliska i miejsca do mycia/ 

Poz.4. Pomieszczenia stałe i przejściowe /magazyny, kancelarie, kwatery 

dla komend, współpracowników i gości, oświetlenie/ 

a) magazyny dla podobozów, 

b) pomieszczenia komend obozów itd. 

Poz.5. Oświetlenie /instalacja agregatów sieci elektrycznej głównej, instalacja 

punktów świetlnych z podaniem ilości i siły światła, koszt uruchomienia/. 

a) instalacja przewodów 

b) instalacja punktów świetlnych 

c) elektrownia 

d) demonstrowanie itd. 

Poz.6. Urządzenia higieniczne /budowa ustępów, dezynfekcja, śmietniki, 

badania środków żywności/ 

a) budowa ustępów 

b) wapno i środki dezynfekcyjne 

c) siły robocze itd. 

Poz.7. Pomoc lekarska /urządzenie szpitala i ambulatoriów, leki, środki 

opatrunkowe, instrumenty lekarskie/ 

a) urządzenie szpitala 

b) leki itd. 

Poz.8. Sprzęt obozowy i kwaterunkowy /stoły, ławy, prycze, urządzenia 

wewnętrzne obozów, drągi, maszty, materiał do budowy urządzeń obozowych, 

słoma, sienniki itp./ 

a) drewno użytkowe okrągłe 

b) drewno użytkowe tarte 

c) drewno opałowe itd. 

Poz.9. Uporządkowanie terenów zlotowych. 
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Dział III. Wyżywienie i handel 

Poz.1. Artykuły spożywcze 

Poz.2. Sklepy żywnościowe 

Poz.3. Sklepy inne 

Poz.4. Drewno opałowe 

Poz.5. Dostawa środków żywności 

Poz.6. Koszty administracyjne 

Poz.7. Straty 

Dział IV. Propaganda i reprezentacja 

Poz.1. Wydawnictwa zlotowe 

Poz.2. Afisze i transparenty 

Poz.3. Znaczki zlotowe 

Poz.4. Wystawy 

Poz.5. Film i fotografia 

Poz.6. Rozgłośnie i kino 

Poz.7. Przyjęcia i upominki 

Poz.8. Pisemko zlotowe 

Dział V. Różne – nieprzewidywalne 

B. Dochody 

I. Własne  

Poz.1. Opłaty zlotowe 

Poz.2. Opłaty zwiedzających 

Poz.3. Opłaty za dzierżawę sklepów 

Poz.4. Opłaty ze sprzedaży druków 

Poz.5. Opłaty ze sprzedaży znaczków 

Poz.6. Opłaty za ogłoszenia i reklamy 

II. Kwoty przejściowe 

Poz.1. Opłaty za wyżywienie 

Poz.2. Opłaty za wyżywienie zagranicy 

Poz.3. Opłaty za wyżywienie Polaków z zagranicy 

Poz.4. Wycieczki 

III. Kwoty uzyskane przy likwidacji 

IV. Dary i subwencje 
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14.4. Zestawienie wpływów i wydatków  
Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Spale2 

WYDATKI % wszystkich

Dział I. Wydatki organizacyjne 112 042,71 zł 12,2%
Prace przygotowawcze 23 325,39 zł    2,5%
Kancelarie 9 995,92 zł      1,1%
Przejazdy i przewozy w czasie Zlotu 53 900,00 zł    5,9%
Administracja w czasie Zlotu 21 428,57 zł    2,3%
Bezpieczeństwo 3 392,83 zł      0,4%

Dział II. Urządzenia zlotowe i obozowe 229 437,27 zł 24,9%
Zawod i popisy 19 616,26 zł    2,1%
Łączność i komunikacja 19 597,28 zł    2,1%
Zaopatrzenie w wodę 68 915,13 zł    7,5%
Pomieszczenia stałe i przejściowe 40 303,92 zł    4,4%
Oświetlenie 7 077,26 zł      0,8%
Urządzenia higieniczne 17 502,94 zł    1,9%
Pomoc lekarska 11 191,25 zł    1,2%
Sprzęt obozowy i kwaterunkowy 42 047,82 zł    4,6%
Likwidacja Zlotu 3 185,41 zł      0,3%

Dział III. Kwoty przejściowe 384 804,23 zł 41,8%
Wyżywienie uczestników Zlotu i drzewo opałowe 384 804,23 zł  41,8%

Dział IV. Prasa, propaganda i reprezentacja 74 045,86 zł  8,0%
Wydawnictwa zlotowe 17 204,92 zł    1,9%
Afisze i transparenty 6 007,36 zł      0,7%
Wykonanie znaczka zlotowego 3 757,00 zł      0,4%
Wystawa 14 336,41 zł    1,6%
Film i fotografia 7 000,46 zł      0,8%
Kino 833,00 zł         0,1%
Przyjęcia i upominki (wycieczki zagraniczne) 17 116,85 zł    1,9%
Pisemko Zlotowe (druk rozkazów) 3 050,56 zł      0,3%
Prasa 1 640,00 zł      0,2%
Dekoracje 1 268,23 zł      0,1%
Sprawozdanie pozlotowe 1 831,07 zł      0,2%

Dział V. Różne 120 377,40 zł 13,1%
Duszpasterstwo -  zł               0,0%
Wydatki nieprzewidziane 51 311,37 zł    5,6%
Udział Polaków z zagranicy w Zlocie i akcja letnia 69 066,03 zł    7,5%

wydatki razem: 920 707,47 zł 920 707,47 zł 100,0%

WPŁYWY % wszystkich

Dział I. Dochody własne 139 833,60 zł 14,5%
Opłaty zlotowe 112 271,90 zł  11,7%
Opłaty zwiedzających 12 139,40 zł    1,3%
Oplaty za dzierżawę miejsc 12 325,17 zł    1,3%
Opłaty ze sprzedaży znaczków 1 049,65 zł      0,1%
Opłaty za ogloszenia i reklamy 2 047,48 zł      0,2%

Dział II. Kwoty przejściowe 348 659,39 zł 36,2%
Wyżywienie harcerek łącznie z drzewem opałowym 74 761,49 zł    7,8%
Wyżywienie harcerzy 273 897,90 zł  28,4%

Dział III. Kwoty z likwidacji bd.
Sprzedaż słomy, drzewa itp. bd.

Dział IV. Różne 4 370,05 zł    0,5%
Nieprzewidziane (kino, druki, książki itp.) 4 370,05 zł      0,5%

Dział V. Subwencje 470 083,75 zł 48,8%
Przewidywany niedobór do pokrycia z subwencji 470 083,75 zł  48,8%

wpływy razem: 962 946,79 zł 962 946,79 zł 100,0%

wpływy - wydatki: 42 239,32 zł   

                                                 
2 Zob. MH, Sprawozdanie Skarbowe Jubileuszowego Zlotu Harcerstwa w Spale [w:] Sprawozdanie ZHP za rok 

1936, s.220-221. 
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