Uchwała Rady Naczelnej ZHR nr 97/3
z dnia 27 października 2009 roku
W 70 ROCZNICĘ UTWORZENIA HARCERSTWA POLSKIEGO „HUFCÓW POLSKICH”

W dniu 27 października 1939 r. z inicjatywy harcmistrza Rzeczypospolitej Stanisława
Sedlaczka utworzona została ogólnopolska organizacja Harcerstwo Polskie, której celem
było poprzez kształcenie charakteru, uchronienie młodzieŜy od demoralizacji jaką niesie
wojna. Przewodniczącym HP został prof. hm. Władysław Sołtan, przewodniczący ZHP w
latach 1929-31. Funkcję Naczelnika HP objął jeden z najwybitniejszych załoŜycieli
przedwojennego ZHP i wieloletni naczelnik Głównej Kwatery Męskiej hm. RP Stanisław
Sedlaczek, w Naczelnej Radzie Harcerskiej HP znalazł się m.in. hm. RP Henryk Glass, były
Naczelnik GKM.
HP zwane początkowo Harcerstwem Jutra, przyjęło kryptonim konspiracyjny „Hufce Polskie”.
Nawiązując do najstarszych tradycji powstałego w 1911 polskiego harcerstwa, podkreślało w
wychowaniu wartości katolickie i narodowe. Podstawową zasadą wychowawczą HP było
pełne przestrzeganie Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego, a więc słuŜba Bogu, Polsce i
bliźniemu. ZałoŜenia ideowe i organizacyjne HP zostały najpełniej wyraŜone w wydanym
konspiracyjnie w roku 1941 opracowaniu „Harcerstwo. Zarys podstaw ideowych i
organizacyjnych pod redakcja SASA (Stanisława Sedlaczka).
Od początku działalności do Harcerstwa Polskiego naleŜała młodzieŜ od 12 roku Ŝycia, a w
Warszawie zorganizowano gromadę zuchów 10 letnich. HP - jako jedyna organizacja przeprowadzała w warunkach konspiracji obozy letnie dla młodzieŜy.
Obok działalności harcerskiej, starsi członkowie HP odbywali przeszkolenie wojskowe w
podziemnych organizacjach wojskowych: Związku Jaszczurczym, Narodowej Organizacji
Wojskowej, Narodowych Siłach Zbrojnych i Armii Krajowej. Uczestniczyli w akcjach
wywiadowczych, bojowych, małym sabotaŜu i kolportaŜu prasy konspiracyjnej. Ogromną
daninę krwi Harcerstwo Polskie złoŜyło podczas powstania warszawskiego.
Harcerstwo Polskie nie zaprzestało swej działalności po zajęciu ziem polskich przez armię
sowiecką i przejęciu władzy przez komunistów. Działalność ta został przerwana
aresztowaniem przez Urząd Bezpieczeństwa kierownictwa HP oraz niektórych harcerek i
harcerzy. W 1947 r. drugi naczelnik Hufców Polskich hm. Witold Sawicki został skazany na 8
lat więzienia, a zastępczyni naczelnika ds. harcerek HP hm. Halina Sadkowska, która
wcześniej była więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Ravensbrück, na karę 3 lat.
W 1949 r. na Śląsku nastąpiły aresztowania wśród harcerek i harcerzy byłej Chorągwi
Lwowskiej HP, zakończone procesem, na którym w 1950 r. zapadły wyroki więzienia.
Represje i prześladowania przyniosły kres działalności Harcerstwa Polskiego.
Harcerze HP, którzy po zakończeniu powstania warszawskiego pozostali na Zachodzie,
kontynuowali swoją pracę w ramach ZHP na emigracji. Zastępca Naczelnika HP hm.
Kazimierz Burmeister został Naczelnikiem Harcerzy ZHP działającego poza granicami Kraju,
a po nim tę funkcję objął hm. Zbigniew Fallenbüchl, który wcześniej był hufcowym w HP.
Harcerki i harcerze HP pozostali wierni swym ideałom równieŜ w okresie PRL dając swoją
postawą świadectwo słuŜby Bogu, Polsce i bliźnim, stanowiąc często przykład dla

harcerstwa niepokornego. Epopeja „Hufców Polskich” stanowi jedną z waŜnych i pięknych
kart harcerstwa funkcjonującego w warunkach niemieckiej i sowieckiej okupacji. Etos
„Hufców Polskich” był zaciekle zwalczany w okresie komunizmu.
Dziś, w 70-tą rocznicę powstania Harcerstwa Polskiego „Hufców Polskich”, Rada Naczelna
ZHR oddaje hołd harcerkom i harcerzom HP – tym, którzy Ŝyją i tym, którzy juŜ odeszli na
Wieczną Wartę. Pragniemy przypomnieć, Ŝe idee krzewione przez Harcerstwo Polskie były
płaszczyzną odradzenia się harcerstwa bezpośrednio po wojnie oraz w latach 1980-89 i są
równieŜ kontynuowane w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego celem jest
wychowanie człowieka do współodpowiedzialności za losy własnej rodziny, narodu i państwa
polskiego.
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