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Materiały do dziejów harcerstwa w zasobach Archiwów Państwowych 

 

Celem artykułu jest zaprezentowanie dokumentów źródłowych do badań nad dziejami 

Związku Harcerstwa Polskiego. Organizacji młodzieżowej, która odegrała olbrzymie 

znaczenie w historii Polski. To w niej młodzi ludzie zdobywali pierwsze życiowe 

doświadczenia, uczyli się historii naszego kraju oraz kształtowali swoje patriotyczne postawy. 

W swoim działaniu harcerze nie raz udowodnili, że patriotyzm i służba Polsce są dla nich 

podstawową wartością. 

W pracy przedstawiono materiały archiwalne do badania dziejów harcerstwa,  

ze szczególnym uwzględnieniem zasobów Archiwum Państwowego w Kielcach. Wykazano, 

że obowiązujące regulacje prawne nie sprzyjają gromadzeniu dokumentacji obrazującej 

działalność Związku Harcerstwa Polskiego – organizacji odgrywającej tak dużą rolę  

w wychowaniu dzieci i młodzieży. 

 

I. Archiwa Państwowe w Polsce. 

Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zasób archiwalny 

to wszelkiego rodzaju akta i dokumenty, korespondencja, dokumentacja finansowa, 

techniczna i statystyczna, mapy i plany, fotografie, filmy i mikrofilmy, nagrania dźwiękowe  

i wideofonowe, dokumenty elektroniczne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 

64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501) oraz inna dokumentacja,  

bez względu na sposób jej wytworzenia, mająca znaczenie jako źródło informacji o wartości 

historycznej o działalności Państwa Polskiego, jego poszczególnych organów i innych 

państwowych jednostek organizacyjnych oraz o jego stosunkach z innymi państwami,  

o rozwoju życia społecznego i gospodarczego, o działalności organizacji o charakterze 

politycznym, społecznym i gospodarczym, zawodowym i wyznaniowym, o organizacji  

i rozwoju nauki, kultury i sztuki, a także o działalności jednostek samorządu terytorialnego  

i innych samorządowych jednostek organizacyjnych – powstała w przeszłości i powstająca 

współcześnie.1 Zasób ten dzielimy na państwowy (wytworzony przez jednostki państwowe 

oraz samorządowe) oraz niepaństwowy. Ten pierwszy podlega bezwzględnej kontroli  

i nadzorowi ze strony archiwów. 



 2 

Za zabezpieczenie, nadzór oraz przechowywanie zasobu odpowiadają Archiwa 

Państwowe. Działają one na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38, poz. 173 z późniejszymi zmianami). Mimo,  

iż jest to dokument nie najnowszy, wymagający dziś kompleksowej nowelizacji  

i przystosowania do obecnych realiów, jasno określa stawiane cele i zadania. Do aktu tego 

wydane są rozporządzenia, precyzujące działania w poszczególnych obszarach. Są to: 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania  

z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania 

materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz.U. 2002 nr 167 poz. 1375), 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków 

przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców (Dz.U. 2005 nr 32  

poz. 284), Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2003 r. w sprawie określenia 

rodzaju wykształcenia uznanego za specjalistyczne oraz dokumentów potwierdzających 

posiadanie praktyki zawodowej, wymaganych od osób wykonujących niektóre czynności 

związane z dokumentacją osobową i płacową pracodawców (Dz.U. 2003 nr 108 poz. 1016), 

Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 lutego 2005 r. w sprawie określenia maksymalnej 

wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie 

przechowywania (Dz.U. 2005 nr 28 poz. 240), Rozporządzenie Ministra Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 grudnia 2000 r. w sprawie określenia szczególnych 

wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych (Dz.U. 2001 nr 13 

poz. 116). 

Archiwa Państwowe stanowią część rządowej administracji niezespolonej, tworzącą 

na terenie kraju tworzą sieć archiwalną. W jej skład wchodzą 3 archiwa centralne: Archiwum 

Główne Akt Dawnych, Archiwum Akt Nowych i Archiwum Dokumentacji Mechanicznej 

oraz 30 archiwów państwowych. Tym z kolei podlega 48 oddziałów zamiejscowych oraz  

4 ekspozytury. Całość podlega bezpośrednio Naczelnemu Dyrektorowi, a ten z kolei 

Ministrowi Kultury. 

Poza archiwami podlegającymi Naczelnemu Dyrektorowi Archiwów Państwowych, 

funkcjonują również archiwa wyodrębnione, podlegające własnym władzom resortowym, 

archiwa zakładowe, archiwa muzeów, bibliotek, partii politycznych, stowarzyszeń, 

organizacji, kościołów itp. 

Zadania, jakie wykonują archiwa można podzielić na 4 grupy: 

1. Nadzór nad przedpolem archiwalnym – kształtowanie zasobu archiwalnego. 

2. Przejmowanie, ewidencjonowanie, opracowanie i zabezpieczenie zasobu. 
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3. Udostępnianie materiałów archiwalnych. 

4. Prowadzenie prac naukowych oraz wydawniczych w zakresie archiwistyki, 

popularyzacja wiedzy o archiwaliach oraz prowadzenie działań informacyjnych. 

 

Kształtowanie zasobu archiwalnego polega na selekcji i nadzorze narastającego 

zasobu, czyli dokumentacji pozostającej u jej twórców (w biurach, archiwach zakładowych, 

składnicach akt), przed jej przekazaniem do archiwów. Selekcja musi mieć miejsce  

ze względu na brak możliwości technicznych do przejęcia całości wytworzonych materiałów. 

Odbywa się to na podstawie kryteriów, takich jak: znaczenie twórcy, wartość informacji, 

niepowtarzalność, unikatowość, typowość czy stopień zachowania. 

Po zakwalifikowaniu dokumentów jako akt kategorii „A” oraz upływie określonego 

czasu (30 lat) dokumenty trafiają do Archiwum Państwowego. Tu poddawane są opracowaniu 

i ewidencjonowaniu. Dla szybkiego i łatwego odnalezienia poszukiwanej informacji tworzy 

się inwentarze oraz indeksy. Podstawową jednostką ewidencyjną jest zespół, który stanowi 

całość dokumentacji wytworzonej przed jednego twórcę. W skład jego wchodzą jednostki 

archiwalne, czyli odrębne fizycznie teczki, poszyty lub pojedyncze dokumenty, związane ze 

sobą tematycznie. Spis jednostek w ramach danego zespołu to właśnie inwentarz archiwalny. 

W celu ułatwienia poszukiwań opracowywane są także indeksy: geograficzny, rzeczowy  

i osobowy. 

W przypadku złego stanu zachowania materiałów archiwalnych poddawane są one 

procesowi konserwacji lub rekonstrukcji. 

Materiały archiwalne udostępnia się każdemu, o ile nie narusza to przepisów prawa. 

Udostępnienie może mieć miejsce poprzez bezpośredni dostęp do akt w pracowni naukowej 

lub poprzez złożenie podania z prośbą o odszukanie / wykonanie kopii danych materiałów. 

Udostępnianie materiałów jest bezpłatne. Płatne jest wykonywanie kopii oraz prowadzenie 

poszukiwań przez pracowników archiwów w zakresie genealogii oraz spraw własnościowych. 

Chcąc przybliżyć swoją rolę, znaczenie oraz pokazać posiadane dokumenty archiwa 

prowadzą działania popularyzatorskie. Opracowywane są przewodniki, oraz liczne publikacje 

dotyczące zawartości zasobu. Często przygotowuje się wystawy prezentujące najcenniejsze 

dokumenty. 2 

Archiwa Państwowe odgrywają ważną rolę w poznawaniu historii naszego kraju. 

Gromadzą, przechowują i udostępniają materiały mówiące o naszej przeszłości. Jest to 

przedsięwzięcie bardzo odpowiedzialne. To właśnie pracownicy archiwów poprzez 

kształtowanie zasobu archiwalnego zabezpieczają dla potomnych dokumentację o wartości 
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historycznej. To od nich zależy, który dokument uznany zostanie za historyczny i trafi w 

mury tej instytucji. 

   

II. Zwi ązek Harcerstwa Polskiego. 

Związek Harcerstwa Polskiego jest największą, liczącą obecnie prawie 150 tys. 

członków, organizacją wychowawczą dzieci i młodzieży w Polsce. Jest samorządnym 

stowarzyszeniem działającym nieprzerwanie od prawie 100 lat. Przez lata działania przez jego 

szeregi przeszło kilka milionów dzieci i młodzieży. Głównym celem działania Związku jest 

wspieranie procesu wychowawczego – stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju 

człowieka. Struktura ZHP jest hierarchiczna. Podstawową jednostką jest drużyna harcerska, 

działająca na poziomie szkoły lub kilku szkół. Drużyny skupiają się w szczepy, a te w hufce, 

umiejscowione na poziomie powiatu lub kilku powiatów. Jednostką nadrzędną jest chorągiew 

– jednostka o zasięgu regionalnym / wojewódzkim. Całość podporządkowane jest Głównej 

Kwaterze, mającej siedzibę w Warszawie. Struktura ta przez lata praktycznie nie uległa 

zmianom. Obecnie każda Chorągiew jest samodzielną jednostką pod względem prawnym. 

Jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako niezależne stowarzyszenia, mające 

status organizacji pożytku publicznego. 

Związek Harcerstwa Polskiego jako jednostka niepaństwowa nie podlega 

bezpośredniemu nadzorowi i kontroli w zakresie wytwarzanej i przechowywanej 

dokumentacji. Archiwa Państwowe w swoich działaniach na przedpolu nie obejmują 

nadzorem dokumentacji wytwarzanej przez poszczególne chorągwie, hufce czy drużyny 

harcerskie. Nie powołują archiwów zakładowych, a co za tym idzie nie przejmują akt do 

swojego zasobu. 

Nie jest jednak tak, że w archiwach państwowych nie ma żadnej dokumentacji 

związanej z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego. W zasobie występuje cała gama 

materiałów związanych z działalnością tej organizacji. Jej pochodzenie można podzielić na 

cztery grupy. 

Pierwsza to spotykane sporadycznie materiały przekazane przez Związek 

bezpośrednio do Archiwów. 

Druga stanowią darowizny, zbiory i kolekcje, spuścizny osób prywatnych, przekazane 

do zasobu archiwów przez działaczy społecznych i instruktorów Związku. 

Trzecia obejmuje akta wydzielone po przejęciu dokumentacji rozwiązanej Polskiej 

Zjednoczonej Partii Robotniczej. Związek Harcerstwa Polskiego był, bowiem w okresie 

Polski Ludowej swego rodzaju przybudówką i był dość ściśle kontrolowany przez PZPR. 
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Czwarta to dokumenty, które wchodzą w skład innych zespołów. Związek prowadzi 

liczną korespondencję z państwowymi i samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. 

Materiały te stają się następnie częścią składową zespołów akt. Są to różnego rodzaju 

sprawozdania, porozumienia, pozwolenia czy wykazy statystyczne, a także zwykłe 

zaproszenia na organizowane imprezy. 

 

Przechowywane z zasobach archiwów materiały pochodzą praktycznie z całego okresu 

działania harcerstwa na ziemiach polskich. Najstarsze dokumenty pochodzą z początku XX 

wieku, najmłodsze z końca lat 90-tych. Dokumenty z okresu do 1939 i okupacji to głównie 

akta wchodzące w skład darowizn, zbiorów i kolekcji prywatnych, spuścizn przekazanych 

przez byłych działaczy związku. Akta pochodzące z okresu Polski Ludowej to w większości 

dokumenty wydzielone z materiałów przejętych po rozwiązaniu Polskiej Zjednoczonej Partii 

Robotniczej. 

 

III. Akta harcerskie w zasobie Archiwów Państwowych. 

Poniżej przedstawiłem zespoły archiwalne, w których znajdują się akta Związku 

Harcerstwa Polskiego. Zostały one ułożone według Archiwum, w którym się znajdują, a 

następnie zgodnie z kolejnością nadanego zespołowi numeru ewidencyjnego. Zestawienie to 

powstało na podstawie elektronicznej bazy danych SEZAM, zamieszczonej na stronie 

Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych (www.archiwa.gov.pl). Zespoły „harcerskie” 

występują w 22 archiwach i ich oddziałach terenowych. Jest to 47 zespołów, które liczą 

łącznie 13009 jednostek. Większość z nich nie jest jeszcze uporządkowana i posiada 

inwentarze kartkowe lub spisy zdawczo odbiorcze.  

W drugiej części, na przykładzie Archiwum Państwowego w Kielcach pokazałem 

występowanie materiałów do dziejów harcerstwa w zespołach akt administracji państwowej i 

samorządowej. 

 

Archiwum Akt Nowych 

Nc. 76 - Archiwum Zwi ązku Harcerstwa Polskiego 

1913 – 1939, 2669 jednostek – 49,8 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Meldunki, sprawozdania, zestawienia, korespondencja, instrukcje, rozkazy 

zaświadczenia, opinie, ankiety, życiorysy, bilanse, pokwitowania, prasa i wydawnictwa 

organizacji harcerskich i skautowych polskich i obcych, mapy, plany, fotografie organizacji 
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skautowych i jednostek organizacyjnych ZHP. Organizacje skautowe w latach 1913-1920. 

Naczelna Komenda Skautowa we Lwowie. Polska Organizacja Skautowa w Piotrkowie, 

Naczelnictwo Harcerskie w Kijowie, Naczelnictwo Harcerskich Drużyn Wielkopolskich, 

Naczelny Inspektorat Harcerski, Batalion Harcerski, Tymczasowa Komisja Wyszkolenia 

Wojskowego Młodzieży. Władze naczelne i Naczelnictwo ZHP w latach 1918-1939: 

Naczelna Rada Harcerska, walne zjazdy, akta Przewodniczącego, Sekretariat Generalny, 

Dział Duszpasterstwa, Komisja Odznaczeń, Komisja Główna Harcerzy z Czasów Walk  

o Niepodległość, Dział Zagraniczny, Dział Zarządów Oddziałów i Kół Przyjaciół Harcerstwa, 

Dział Prasy i Propagandy, Dział Skarbowy, Centralna Komisja Dostaw Harcerskich, 

Harcerskie Biuro Wydawnicze "Na Tropie", komisje i komitety, kursy, Naczelny Sąd 

Harcerski, harcerskie zloty krajowe, skautowe zloty międzynarodowe. Główna Kwatera 

Harcerzy w latach 1918-1939: akta Naczelnika Harcerzy; Sekretariat, Wydział 

Organizacyjny, Wydział Ogólny, Wydział Drużyn, Wydział Starszoharcerski, Wydział 

Wykonawczy Starszego Harcerstwa, Wydział Kształcenia Starszyzny, Wydział Żeglarski, 

Wydział Obozów i Turystyki, Wydział Przysposobienia Wojskowego i Wychowania 

Fizycznego, Wydział Mniejszości Narodowych, Wydział Drużyn Polskich Zagranicą, 

Wydział Zagraniczny, Inspektor Kresowych Harcerzy, Referat Propagandy i Wydawnictw, 

Wydział Osobowy, Komisja Dyscyplinarna, Wydział Skarbowo-Gospodarczy, Wydział 

Zawodów, Wydział Programowy, Referat Pożarniczy, Komisja Mundurów i Odznak, Wydział 

Wschodni, Komenda Harcerskich Oddziałów Ochotniczych. Główna Komenda Harcerek  

w latach 1918-1939: akta Naczelniczki, Sekretariat, Wydział Skarbowy, Wydział Osobowy, 

Wydział Programowy, Wydział Szkolenia Starszyzny, Harcerska Szkoła Instruktorska 

"Bucze", Wydział Organizacyjny, Referat Gospodarczy- Komisja Mundurowa, Referat 

Obozów, Referat Prasy i Propagandy - materiały czasopisma "Skrzydła", Wydział 

Wychowania Fizycznego, Wydział Przysposobienia do Obrony Kraju, Wydział Zuchów, 

Wydział Starszych Harcerek, Wydział Zagraniczny, Wydział Międzynarodowy, Wydział 

Pogotowia Harcerek, Wydział Pośrednictwa Pracy. Akta zarządów oddziałów, okręgów  

i komend chorągwi z lat 1920-1939: Oddział Warszawski, Komenda Warszawskiej Chorągwi 

Harcerzy, Komenda Warszawskiej Chorągwi Harcerek, Komenda Mazowieckiej Chorągwi 

Harcerzy, Komenda Mazowieckiej Chorągwi Harcerek, Kresowa Chorągiew Harcerzy, 

Zarząd Okręgu Lubelskiego ZHP, Zarząd Okręgu Wielkopolskiego, Komenda Hufca 

Męskiego w Lesznie, Komenda Hufca Żeńskiego w Lesznie. Wydawnictwa ZHP z lat 1914-

1938: czasopisma, druki zwarte. Wydawnictwa obcych organizacji skautowych z lat 1918-

1938. Mapy i plany. 
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Nc. 1523 - Archiwum Zwi ązku Harcerstwa Polskiego. Oddział we Francji 

1945 – 1948, 9 jednostek – 0,1 mb., inwentarz kartkowy 

Nc. 1900 – Wydawnictwo Harcerskie Horyzonty 

1959-1976 [1977], 22 jednostki – 0,6 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Nc. 1996 - Koło Przyjaciół Harcerzy przy Szkole Powszechnej im. Piotra Skargi  

w Milanówku 

1936-1939, 1 jednostka – 0,03 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Nc. 1997 - Związek Harcerstwa Polskiego. Hufiec Praga - Nowa w Warszawie 

1957-1961, 1 jednostka – 0,03 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Archiwum Państwowe w Białymstoku 

Nc. 357 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Chorągwi Białostockiej 

1945-1950, 131 jednostek – 1,1 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Rozkazy, zarządzenia, instrukcje działania, okólniki, instrukcje budżetowe, 

materiały do pracy ideowo – wychowawczej, korespondencja, polecenia dla funkcyjnych  

i drużynowych, instrukcje dla komend hufców, plany pracy, protokoły z odpraw, wykazy 

personalne, ankiety osobowe. 

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy 

Nc. 479 – ZHP – Komenda Harcerzy na miasto Bydgoszcz 

1934 – 1939, brak danych co do ilości jednostek, spis zdawczo odbiorczy 

Archiwum Państwowe w Gdańsku 

Nc. 1548 - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Gdańskiej w Gdańsku 

1957 – 1962, 18 jednostek – 0,32 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Archiwum Państwowe w Gdańsku – oddział w Gdyni 

Nc. 514 - Podstawowa Organizacja Partyjna PZPR przy Centrum Wychowania 

Morskiego i Wodnego ZHP i Zarządzie Miejskim Ligi Obrony Kraju w Gdyni  

1971 – 1976, 1 jednostka, 0,02 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: protokoły z zebrań. 

Archiwum Państwowe w Katowicach 

Nc. 68 - Związek Harcerstwa Polskiego, Zarząd Okr ęgu Śląskiego w Katowicach 

1928 – 1939, 18 jednostek – 0,1 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Sprawy organizacyjne: okólniki, zarządzenia, sprawozdania. Sprawy Kół 

podlegających Zarządowi Okręgu: regulamin, sprawozdania, korespondencje. Sprawy 

Referatu Prasowego. 
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Nc. 69 - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Śląskiej Chorągwi Harcerzy  

w Katowicach 

1927 – 1939, 32 jednostki – 0,26 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Wydział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, rozkazy, materiały statystyczne, 

raporty z lat 1928-1939, Wydział Drużyn: okólniki - rozkazy komend hufców, z lat 1933-

1939, Wydział Starszego Harcerstwa: biuletyny, raporty, sprawozdania z lat 1936-1939, 

Wydział Kształcenia Starszyzny: materiały szkoleniowe z lat 1937-1939, Wydział 

Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego: regulamin imprez sportowych z lat 

1927-1937, Wydział Obozów i Turystyki: plany obozów harcerskich z lat 1937-1939, 

Wydział Gospodarczo-Skarbowy: preliminarze, inwentura z lat 1936-1939. 

Nc. 550 - Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterskich Harcerek i Harcerzy 

Śląskich poległych w latach II wojny światowej 1939 - 1945 w Katowicach 

[1978] 1981 – 1984, 12 jednostek – 0,12 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Organizacja i działalność Komitetu, dokumentacja propagandowa, finansowa oraz 

techniczna. 

Nc. 1925 - Komenda Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego w Katowicach i jednostki 

podległe 

1945 – 1985, 22 jednostki – 0,31 mb., inwentarz kartkowy 

Archiwum Państwowe w Katowicach – oddział w Żywcu 

Nc. 79 - Dom Harcerza im. Janka Krasickiego w Żywcu 

1951 – 1957, 64 jednostki – 0,5 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Dział organizacyjny: korespondencja w sprawach organizacyjnych, sprawozdania 

z wykonania budżetu. Pracownia plastyczna: dzienniki zajęć. Pracownia muzyczna: dzienniki 

zajęć. Gry i zabawy taneczne oraz kółko dramatyczne: dzienniki zajęć kółka dramatycznego 

oraz zespołów tańców ludowych i zagranicznych. Pracownia tkacko-zabawkarska: dzienniki 

zajęć kółka kukiełkarskiego, trykotarsko-zabawkarskiego, tkackiego i haftu na tiulu. 

Pracownia przyrodnicza: dzienniki zajęć kółka ogrodniczego, przyrodniczego, hodowców 

królików. Pracownia wychowania fizycznego: dzienniki zajęć kółka krajoznawczo-

turystycznego, gier sportowych i piłki nożnej. Pracownia techniczna: dzienniki zajęć kółka 

lotniczego, fotograficznego, elektrycznego, elektrotechnicznego, budowy obrabiarek, 

młodego konstruktora, szkutniczego, dokumentacja zajęć i imprez. 

Archiwum Państwowe w Kielcach 

Nc. 459/6 - Związek Harcerstwa Polskiego w Kielcach 

[1925] 1938 – 1944 [1977], 8 jednostek – 0,08 mb., inwentarz książkowy 
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Zawartość: protokoły z posiedzeń, regulaminy, Koło Przyjaciół Harcerstwa w Zagłębiu 

Dąbrowskim, sprawozdania, akta osobowe instruktorów, wnioski o nadanie odznaczeń. 

Nc. 461 – Zbiór Marii Opieli ńskiej 

1933 – 1972, 68 jednostek – 0,15 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: Akta prywatne i osobiste, komplety tajnego nauczania, fotografie harcerek 

Nc. 664 – Zbiór Edmunda Massalskiego 

1823 – 1975, 850 jednostek – 2,47 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: korespondencja prywatna i służbowa, sprawozdania, statystyka, rozkazy, 

sprawozdania, wykazy władz, wykazy uczestników obozów, materiały metodyczne, 

fotografie i prasa harcerska. 

Nc. 1101 - Komenda Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego Związku Harcerstwa 

Polskiego w Kielcach 

1946 – 1983, 610 jednostek – 10,01 mb., inwentarz kartkowy 

Archiwum Państwowe w Kielcach – oddział w Sandomierzu 

Nc. 468 - Harcerskiej Dru żyna Wodna im. Gen. Mariusza Zaruskiego w Tarnobrzegu 

(Akta szkół, organizacji społecznych, politycznych, gospodarczych, majątkowe powiatu 

tarnobrzeskiego - zbiór szczątków zespołów) 

1937 – 1949, 1 jednostka – 0,04 mb., inwentarz książkowy 

Archiwum Państwowe w Krakowie 

Nc. 667 - Kapiszewski Henryk - prace dot. Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech 

oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie 

1945 – 1962, 5 jednostek – 0,15 mb., inwentarz kartkowy 

Nc. 690 - Zbiór Bolesława Leonharda (materiały dotyczące harcerstwa) 

1939 – 1967, 1 jednostka – 0,01 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Nc. 1700 - Związek Harcerstwa Polskiego Podhufiec w Krzeszowicach 

1957 – 1959, 1 jednostka – 0,01 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Zawartość: rozkazy i korespondencja 

Nc. 1833 - Związek Harcerstwa Polskiego LXX Drużyna Harcerzy im. prof. Emila 

Godlewskiego w Witkowicach 

1945 – 1950, 37 jednostek – 0,16 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Zawartość: Regulaminy, rozkazy, programy działania, książki pracy drużyny, kroniki  

i książki obozowe 1946-1949. Zestawienia statystyczne, wykazy członków drużyny, 

zaświadczenia o uzyskaniu sprawności 1946-1950. Rachunki, rozkazy komend chorągwi  
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i hufca, okólniki, biuletyny i komunikaty 1945-1950. Prasa codzienna i czasopisma harcerskie 

1945-1948. 

Nc. 2012 - Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Nowa Huta 

1971, 1 jednostka – 0,01 mb., inwentarz kartkowy 

Archiwum Państwowe w Krakowie – oddział w Bochni 

Nc. 46 - Związek Harcerstwa Polskiego 

1937 – 1938, 1 jednostka – 0,01 mb., inwentarz kartkowy 

Nc. 210 - Harcerstwo powiatu brzeskiego 

1953 – 1956, 1 jednostka – 0,05 mb., inwentarz kartkowy 

Archiwum Państwowe w Krakowie – oddział w Tarnowie 

Nc. 266 - Materiały do dziejów Związku Harcerstwa Polskiego 

1910 – 1986, 7778 jednostek – 13,15 mb., inwentarz kartkowy 

Archiwum Państwowe w Łodzi 

Nc. 331 - Związek Harcerstwa Polskiego w Łodzi 

1920 – 1939, 11 jednostek – 0,15 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim 

Nc. 90 - Polska Organizacja Skautowa w Piotrkowie 

1911 – 1918 [1937], 8 jednostek – 0,2 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: korespondencja dot. skautingu piotrkowskiego, przekształcenia skautingu  

w harcerstwo oraz działalności niepodległościowej członków. 

Nc. 799 - Związek Harcerstwa Polskiego w Piotrkowie 

1917 – 1947, 12 jednostek – 0,11 mb., inwentarz kartkowy 

Zawartość: asygnaty, rozkazy, programy imprez 

Archiwum Państwowe w Płocku 

Nc. 56 - Związek Harcerstwa Polskiego. Chorągiew Mazowiecka. Komenda Hufca 

Płockiego 

1916 – 1949, 20 jednostek – 0,41 mb., inwentarz książkowy 

Archiwum Państwowe w Poznaniu 

Nc. 887 - Związek Harcerstwa Polskiego - Komenda Hufca Męskiego w Lesznie 

1922 – 1933, 4 jednostki – 0,01 mb., inwentarz książkowy 

Nc. 4749 - VI Poznańska Drużyna Skautowa w Poznaniu 

1945 – 1990, 20 jednostek – 0,92 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Nc. 5122 - Ignacy Andrzejewski (działacz harcerski) 

1916 – 1973, 7 jednostek – 0,03 mb., inwentarz książkowy 
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Zawartość: akta prywatne, referaty tematyczne, wspomnienia, korespondencja 

Nc. 5123 - Edward Serwański (działacz harcerski) 

1912 – 1992, 107 jednostek – 1,02 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: korespondencja prywatna, dokumenty Chorągwi Wielkopolskiej ZHP – akta 

Komisja Historyczna, wykazy personalne; materiały z imprez harcerskich, życiorysy, 

biogramy, wspomnienia, wywiady, fotografie, historia drużyn harcerskich. 

Nc. 5124 - Karol Sługocki (działacz harcerski) 

1921 – 1971, 16 jednostek – 0,09 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: dokumenty osobiste, wycinki prasowe, referaty, fotografie. 

Nc. 5125 - Bolesław Szczerkowski (działacz harcerski) 

1919 – 1957, 5 jednostek – 0,04 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: dokumenty osobiste, broszury harcerskie, fotografie. 

Nc. 5126 - Henryk Śniegocki (działacz harcerski) 

1912 – 1971, 41 jednostek – 0,3 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: wspomnienia, korespondencja prywatna, sprawozdania z wypraw, życiorysy, 

ankiety osobowe, listy odznaczonych, wycinki prasowe, druki harcerskie. 

Nc. 5127 - Stefan Trzewikowski (działacz harcerski) 

1921 – 1947, 20 jednostek – 0,12 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: zaproszenia, korespondencja prywatna, rozkazy i okólniki Komendanta Chorągwi 

Wielkopolskiej, wykaz hufców, spisy harcerzy, wycinki prasowe, referaty, opracowania 

metodyczne, instrukcje wewnętrzne, śpiewniki, księga inwentarzowa, księga kasowa, 

ewidencje. 

Nc. 5128 - Joanna Weigelt (działacz harcerski) 

1929 – 1976, 12 jednostek – 0,1 mb., inwentarz książkowy 

Zawartość: kroniki drużyn harcerskich, akta osobiste, korespondencja, życiorys, bibliografia 

prac, materiały metodyczne, „kalendarz harcerski”. 

Archiwum Państwowe w Poznaniu – oddział w Gnieźnie 

Nc. 340 - Ildefons Aleksy (ur. 1927; działacz harcerski) 

1947 – 2005, 11 jednostek – 0,07 mb., spis zdawczo odbiorczy 

Archiwum Państwowe w Przemyślu 

Nc. 408 - Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Przemyślu 

1944 – 1950, 12 jednostek – 0,08 mb., inwentarz książkowy 

Archiwum Państwowe w Rzeszowie 

Nc. – 929 - Związek Harcerstwa Polskiego w Pilźnie 
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1945 – 1949, 33 jednostki – 0,15 mb., inwentarz kartkowy 

Nc. 1036 - Związek Harcerstwa Polskiego w Rzeszowie 

1917 – 1938, 4 jednostki – 0,04 mb., inwentarz kartkowy 

Archiwum Państwowe w Szczecinie 

Nc. 486 - Związek Harcerstwa Polskiego, Komenda Chorągwi Zachodnio-Pomorskiej  

w Szczecinie 

1945 – 1974, 289 jednostek – 3,75 mb., inwentarz kartkowy roboczy 

Archiwum Państwowe w Toruniu 

Nc. 343 – Związek Harcerstwa Polskiego 

1921 – 1947, 5 jednostki – 0,01 mb., inwentarz książkowy 

Archiwum Państwowe miasta st. Warszawy – oddział w Łowiczu 

Nc. 328 - Związek Harcerstwa Polskiego, Hufiec w Łowiczu 

1916 – 1997, 10 jednostek – 0,15 mb., spis roboczy 

Zawartość: sprawozdania, rozkazy, protokoły, korespondencja. 3 

 

Oprócz zespołów typowo „harcerskich” w zasobach archiwów występują materiały 

wytworzone przez Związek i włączone w akta organów administracji ogólnej czy szkolnej lub 

wytworzone przez organy administracji wszystkich związane z działalnością harcerstwa. 

Zaprezentowanie ich wszystkich jest rzeczą trudną. Brak dobrze przygotowanych pomocy 

archiwalnych (indeksów rzeczowych i osobowych) ułatwiających dotarcie do tego typu 

dokumentacji. 

Dla przykładu przedstawię tego typu dokumentacją będącą w zasobie Archiwum 

Państwowego w Kielcach. Występuje tu ona w kilku zespołach aktowych. Źródła te pochodzą 

z lat 1912 – 1950 i dotyczy obszaru terytorialnego wchodzącego w skład ówczesnej Komendy 

Chorągwi Kieleckiej oraz Radomskiej. 

 W zespole Urząd Wojewódzki Kielecki 1919 – 1939 znajduje się 10 jednostek. Są to 

głównie sprawozdania starostów i wojewody kieleckiego przedstawiające stan organizacyjny 

harcerstwa w poszczególnych powiatach. Przedstawiona jest struktura organizacyjna, stan 

liczbowy Związku, oraz składy osobowe zarządów poszczególnych jednostek 

organizacyjnych. Występują sprawozdania z działalności Kół Przyjaciół Harcerstwa. Zespół 

Starostwo Powiatowe w Kielcach 1919 – 1939 to kolejnych 7 jednostek. Można w nich 

znaleźć informacje o zjazdach wyborczych oraz dane statystyczne. Mamy także 

sprawozdawczość i wykazy instruktorów. Podobne informacje znajdziemy w zespołach  

z okresu powojennego. W zespołach: Urząd Wojewódzki Kieleckie 1945 – 1950 i Starostwo 
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Powiatowe w Kielcach 1945 – 1950 znajdziemy kolejne jednostki z informacjami 

dotyczącymi struktury i ilości harcerzy na terenie województwa kieleckiego. Występują 

informacje dotyczące utworzenia Chorągwi Kielecko-Radomskiej Harcerek oraz przyjęcia 

przez nią nowego kierunku pracy wychowawczej. Materiały związane z działalności 

harcerstwa spotkamy również w Wojewódzkim Urzędzie Informacji i Propagandy w Kielcach. 

Zachowane tu 3 jednostki mówią o ilości drużyn w powiatach częstochowskim, 

jędrzejowskim, kozienickim, radomskim, sandomierskim i włoszczowskim. Podobne dane 

dotyczą struktur i ilości harcerzy w miastach całego ówczesnego województwa kieleckiego. 

W Inspektoracie Szkolnym Kieleckim znajdziemy pojedyncze informacje o działaniu drużyn 

przy szkołach podstawowych. Dane te znajdują się w protokołach z posiedzeń rad 

pedagogicznych. Dokumenty związane z działalnością Koła Przyjaciół Harcerzy znajdziemy 

w zespole Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Jana Śniadeckiego. Dużo materiałów 

spotkamy w wymienionych już wcześniej zbiorach i kolekcjach przekazanych przez prywatne 

osoby. Szczególnie ciekawy jest Zbiór Edmunda Massalskiego, byłego komendanta Chorągwi 

Kieleckiej. Jest tu jego korespondencja dotycząca spraw organizacyjnych pomiędzy 

drużynami a Komenda Chorągwi, dokumenty oceniające pracę Komendanta. Znajdziemy 

wykazy drużyn działających w Jędrzejowie, Kielcach, Łącznej, Olkuszu, Miechowie, 

Staszowie, Stopnicy, Suchedniowie i Włoszczowie. Przechowywane są rozkazy oraz okólniki. 

Sprawom harcerskim poświęcone są dwa albumy fotograficzne (1 i 2 drużyny harcerzy  

z Bodzentyna) oraz album z obozu instruktorskiego Chorągwi Kieleckiej w Bocheńcu. Dzięki 

dokładnym opisom zdjęć poznamy nazwiska uczestników obozów. Przechowywane są także 

gazetki harcerskie: „Nasz Druh”, „Nasza Drużyna”, „Ognisko”, „Wiadomości Skautowe”, 

„Gość” i „Harcmistrz”. Są to pisma wydawane lokalnie przez Chorągiew Kielecką (trzy 

pierwsze), jak również ogólnopolskie. Także w Zbiorze Marii Opielińskiej znajdziemy 

materiały do dziejów harcerstwa. Są to głównie fotografie z obozu harcerek w 1933 roku. 4 

Dodać należy, że akta związane z działalnością Związku Harcerstwa Polskiego można 

znaleźć także w archiwach kościelnych. Kościół pełnił, bowiem przez całe lata posługę 

duszpasterską. Działalność zaowocowała powstaniem dość ciekawej dokumentacji związanej 

z funkcjonowaniem drużyn harcerskich (w tym akt osobowych kapelanów). Materiały te, 

choć niebędące w zasobie Archiwów Państwowych, stanowią istotne uzupełnienie źródeł do 

dziejów harcerstwa. 
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IV. Podsumowanie 

Archiwa Państwowe posiadają pewną ilość dokumentów związanych ze Związkiem 

Harcerstwa Polskiego – największej w Polsce organizacji wychowawczej. Nie są to jednak 

materiały kompletne. Mimo, iż Związek działa na terenie całej Polski, nie każde archiwum 

ma w swoim zasobie tego typu dokumenty. Większość dokumentów trafia w sposób 

przypadkowy lub dzięki dużemu uporowi i wytrwałości darczyńców. Brak wiedzy dotyczącej 

struktury organizacyjnej, zadań i znaczenia Związku Harcerstwa Polskiego skutkuje często 

złym uporządkowaniem archiwaliów. Widać choćby po tytułach zespołów, 

nieodpowiadających faktycznej strukturze organizacyjnej, np. Związek Harcerstwa Polskiego 

w Kielcach, Związek Harcerstwa Polskiego w Piotrkowie czy Związek Harcerstwa Polskiego 

w Pilźnie. Tak nadane nazwy zespołów sugerują całkowitą odrębność organizacyjną 

poszczególnych jednostek, nie odzwierciedlają hierarchicznej struktury Związku. Archiwa 

Państwowe kwalifikują zespoły wg. działów i kategorii. Tu także widoczny jest czasem brak 

wiedzy potrzebnej do prawidłowej oceny akt. Zdarzają się przypadki gdzie akta harcerskie 

kwalifikowane są jako akta partii politycznych i podległych im organizacji. Cześć archiwów 

traktuje Związek Harcerstwa Polskiego nie jako ogólnopolską organizację młodzieżową,  

a jako lokalną, środowiskową. Widoczny jest brak zainteresowania bliższą współpracą. 

Wynika to zapewne z nieświadomości archiwistów o znaczeniu akt harcerskich, a przede 

wszystkim, ze stan taki ma miejsce na skutek obowiązujących regulacji prawnych. Zakładają 

one prowadzanie nadzoru archiwalnego wyłącznie nad państwowymi i samorządowymi 

jednostki organizacyjnymi. 

Wydawałoby się, że tak duża organizacja o niemałym przecież znaczeniu dla historii 

naszego kraju powinna być traktowana w sposób szczególny. Archiwa powinny poprzez 

swoje działania już na przedpolu starać się zabezpieczyć najcenniejszą dokumentację,  

a następnie ją przejąć. Zasadne było by powołanie w Komendach Chorągwi archiwów 

zakładowych, prowadzenie stałego nadzoru nad wytwarzaną dokumentacją oraz bieżące jej 

przejmowanie. 

                                                 
1 Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 1983 nr 38, poz. 173 z 
późniejszymi zmianami) 
2 Nawrocki S., Sierpowski S., Metodyka pracy archiwalnej, Poznań 1995, s. 17 – 38. 
3 Baza danych SEZAM http://www.archiwa.gov.pl/?CIDA=160  
4 Archiwum Państwowe w Kielcach, Guldon Romana, komunikat: Materiały do dziejów harcerstwa kieleckiego 
w zasobie Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Kielcach. 


