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ZHR odwołuje się do tradycji skautingu i har-
cerstwa polskiego, kontynuując zasady progra-
mowe Związku Harcerstwa Polskiego z okresu 
dwudziestolecia międzywojennego i prowadząc 
wychowanie w duchu chrześcijańskim. Ważnym 
elementem wychowania harcerskiego jest służba 
rozumiana jako wyraz czynnej chęci niesienia 
pomocy, dlatego drużyny harcerskie zrzeszone 
w ZHR pełnią służbę na rzecz wybranych przez 
siebie podmiotów. 

W 2019 r. ZHR świętował 30-lecie swojego ist-
nienia. Z tej okazji w sierpniu w Rybakach koło 
Olsztyna odbył się Jubileuszowy Zlot Trzydzie-
stolecia ZHR, będący największym spotkanie 
harcerek, harcerzy, wędrowników i wędrow-
niczek w ramach świętowania jubileuszu. Na 
zlocie nie zabrakło także drużyn z Wrocławia 
i Dolnego Śląska.

23 KWIETNIA | ZHR po wrocławsku

WROCŁAWSKIE HISTORIE 

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej to druga co do wielkości 
– po Związku Harcerstwa Polskiego – organizacja harcerska w Polsce. 

Choć powstała w lutym 1989 r., to oficjalnej rejestracji sąd wojewódzki 
dla miasta Warszawy dokonał dopiero po ponad roku – 23 kwietnia 1990 r. 

Chorągiew Dolnośląska, która ma swoją siedzibę we Wrocławiu, 
powstała już w maju 1989 r. 

Dolnośląska Chorągiew Harcerzy ZHR podczas wizyty na Cmentarzu 
Obrońców Lwowa, fot. zbiory Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy ZHR

Dolnośląska Chorągiew Harcerek ZHR,  
fot. zbiory Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek ZHR 

Dolnośląska Chorągiew ZHR została powołana 
podczas I Zjazdu Dolnośląskiego, który odbył 
się w maju 1989 r. Początkowo była to chorą-
giew wspólna dla harcerzy i harcerek, a pierw-
szym komendantem był hm. Jacek Chodorski. 
W skład chorągwi weszły nie tylko jednostki 
z całego Dolnego Śląska, ale także – co ciekawe 
– środowisko znajdujące się w Ostrzeszowie 
w Wielkopolsce.

Obecnie na Dolnym Śląsku działa kilkadzie-
siąt drużyn harcerskich skupionych w dwóch 
chorągwiach – męskiej i żeńskiej. Patronem 
Dolnośląskiej Chorągwi Harcerzy są Orlęta 
Lwowskie, zaś Dolnośląskiej Chorągwi Harcerek 
patronuje św. Jadwiga Śląska. Na terenie 
Wrocławia ZHR liczy obecnie ok. 400–450 har-
cerek i harcerzy.  
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