
Początki Harcerstwa
1907 – Banden-Powell organizuje pierwszy doświadczalny obóz dla chłopców na wyspie 
Brownsea
1908 – Baden-Powell pisze książkę „Scouting for boys” - pierwszy skautowy podręcznik.
1910-1911 -  Andrzej Małkowski tłumaczy "Skauting dla chłopców" ("Scouting for boys") na język 
polski.
1911 – pierwszye drużyny skautowe w Polsce, pierwsza wersja prawa skautowego
1912 - Powstaje pierwszy wzór Krzyża Harcerskiego wzorowany na orderze Virtuti Militari. 
Pomysłodawcą projektu był ksiądz Kazimierz Lutosławski, "Szary".  Nazwanie polskiego 
skautingu harcerstwem.

Harcerstwo w wielkich wojnach
1914  - Wybucha I Wojna Światowa - harcerze i harcerki biorą zorganizowany udział w walkach 
na froncie i w służbie pomocniczej (łączność, kurierzy, ochrona mostów i kolei, straż graniczna, 
służba sanitarna itp.).
1918 – wraz z niepodległą Polską powstaje ZHP zrzeszające 33 tysiące harcerek i harcerzy. 
1919 - 15-16 styczeń - na minę wodną wpada statek z Małkowskim na pokładzie. Małkowski ginie.

1939 – wybucha II Wojna Światowa. ZHP przechodzi do konspiracji. Dokonuje nowego podziału 
wiekowego ze względu na rolę w czasie wojny:
- "Zawisza"- 12-14 lat) nauka i służba najbliższemu otoczeniu, organizacja poczty polowej 
- "Szkoły Bojowe" - (15-17 lat) nauka, zwiad i łączność 
- "Grupy Szturmowe" - (ponad 18 lat) nauka, praca, przygotowanie do odbudowy kraju, walka 
zbrojna z okupantem 
Program „dziś, jutro, pojutrze” - dziś: sabotaż, przygotowanie; jutro: powstanie; pojutrze: 
odbudowa nowego państwa
1944 - 1 sierpień - 2 październik- Powstanie Warszawskie (wybuch o godzinie "W" - 17:00). W 
trwającym 63 dni powstaniu uczestniczyły harcerskie bataliony: "Zośka" i "Parasol" (należące do 
Szarych Szeregów), batalion "Gustaw" i batalion "Wigry". 

Harcerstwo po wojnach
1945-1989  prześladowanie harcerstwa, próba włączenia go do programu PRL, harcerze pomagają 
w odbudowie powojennej Polski.
12 luty 1989 - Powstaje Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. 
1990  - grudzień - obraduje XXVIII Zjazd ZHP (XXVII Nadzwyczajny Zjazd obradował we 
wrześniu - skrócił kadencję władz Związku) wprowadził dwie roty Przyrzeczenia Harcerskiego. 
Przywrócił (i tak już od dawna funkcjonujące w wielu drużynach) Prawo i Przyrzeczenie 
Harcerskie (z 1932 roku). 
1996  -ZHP zostaje ponownie członkiem międzynarodowych organizacji skautowych: Światowej 
Organizacji Skautów (WOSM) i Światowego Stowarzyszenia Skautek i Przewodniczek 
(WAGGGS). Udział reprezentacji ZHP w 32 Światowej Konferencji WOSM (Szwecja) i 29 
Światowej Konferencji WAGGGS (Kanada). 

2007 – 100 lecie skautingu, World Scout Jamboree 2007 – kolejny światowy zlot skautów w Anglii, 
odbywający się co 4 lata od 1920 roku


