Harcerstwo w Polsce po II Wojnie Światowej
1945 - 47

Po zakończeniu wojny Polska straciła niepodległość i znalazła się pod
kontrolą Rosji Sowieckiej. Reżym komunistyczny nie dopuszcza swobód
obywatelskich i praca ZHP przedwojennego, mimo starań, nie mogła być
kontynuowana w kraju.

1948

ZHP przekształcony w organizację masową wzorowaną na sowieckim
„Pionierze”. Wychowanie harcerskie zastępuje się polityczną
indoktrynacją. Wprowadzono nowe Prawo Harcerskie w którym
pominięto służbę Bogu.

1951

Komunistyczny ZHP zostaje wcielony do Związku Walk Młodych i
zmienia nazwę na „Organizacja Harcerska Związku Młodzieży Polskiej.

1956

Powrót w kraju do nazwy i symboli ZHP ale poza nazwą nic w organizacji
harcerskiej nie zmienia się. Z czasem harcerstwo przekształciło się w
organizację masową, z etatową kadrą partyjną i programem, w którym
„akcyjność” zastępuje wychowanie.
Pomimo działalności komunistycznego harcerstwa, prawdziwy duch
harcerski przetrwał w kraju i rozwija się w ruchach podziemnych.

1980 -83

Porozumienia Kręgów Instruktorów Harcerskich im. Andrzeja
Małkowskiego domaga się, bez skutku, powrotu do tradycyjnych wartości
wychowania harcerskiego.
Instruktorzy z lubelskiego Kręgu „Zawisza” występują z krajowego ZHP i
zakładają Niezależny Ruch Harcerski.

1989

Powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej.

1990

Początki powrotu krajowego ZHP do tradycyjnych zasad harcerstwa.

W Polsce działa obecnie kilka organizacji harcerskich (2011r.).
•

•

Liczebnie największa organizacja to Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP),
który po upadku komunizmu w Polsce w 1989r. dokonał zmian i stopniowo
powracał do tradycji przedwojennego Harcerstwa. W 1995r. w ZHP
przywrócono przedwojenne Prawo i Przyrzeczenie i w 1996r. ZHP został
przyjęty do WOSM i WAGGGS (Światowej Organizacji Ruchu Skautowego i
Światowego Stowarzyszenia Przewodniczek i Skautek). ZHP działa
koedukacyjnie.
W 1989r. z półkonspiracyjnego, działającego w łonie ZHP, Ruchu Harcerstwa
Rzeczypospolitej oraz niezależnych środowisk działających poza ZHP
powstał Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej (ZHR). Organizacja ZHR
odwołuje się do zasad etyki chrześcijańskiej i tradycji narodowej. ZHR działa
w strukturze Organizacji Harcerek i Organizacji Harcerzy.

•

•

•

W 1989r. powstało Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego Zawisza
„FSE” (Zawisza) nawiązujące do skautingu katolickiego Ojca Sevina, jezuity,
a także do działalności jednego z twórców polskiego harcerstwa hm. RP.
Stanisława Sedlaczka. Od 1995r. stowarzyszenie Zawisza jest członkiem
Międzynarodowego Związku Przewodniczek i Skautów Europy – Federacji
Skautingu Europejskiego (FSE).
Stowarzyszenie Harcerskie powstało w 1996r. z jednostek działających w
ZHP Warszawa Śródmieście, które nie zgodziły się na nową rotę
Przyrzeczenia wprowadzoną przez ZHP. Jest jedyną organizacją harcerską w
Polsce, w której harcerz sam wybiera, czy będzie składał przyrzeczenie
według roty deklarującej wiarę w Boga czy chęć dążenia do prawdy i
sprawiedliwości. Tym samym Stowarzyszenie Harcerskie jest otwarte również
dla osób niewierzących.
Inne mniejsze ugrupowania harcerskie to:
o NKIH Leśna Szkółka,
o Krąg Leśna Szkółka „Drzewo Pokoju”,
o NZH „Czerwony Mak”,
o Harcerski Ruch Ochrony Środowiska im. Franciszka z Asyżu,
o Organizacja Harcerska „Rodło",
o Federacja drużyn „Cichociemnych”,
o Royal Rangers, Poland (organizacja o światowym charakterze).

Materiały o harcerstwie w Polsce były przygotowane jesienią 2011r.

