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Historia Poczt Harcerskich 

 

 
Z notatki Naczelnictwa Poczt Harcerskich zamieszczonej na stronie internetowej  

wynika,  że „… poczty harcerskie istnieją prawie tak długo, jak polski ruch harcerski”. 

Pierwsza poczta harcerska powstała tuż po wybuchu  

I wojny światowej, pod koniec lipca 1914 roku, na terenie Ma-

łopolski. Została nazwana Pocztą Narodową, a zadaniem jej 

była obsługa pocztowa organizacji „Wolność Polski” oraz „Cen-

tralnego Komitetu Narodowego”. Centrala Harcerskiej Poczty 

Narodowej znajdowała się we Lwowie, a kurierami i łącznikami 

byli sami skauci. Przenosili korespondencję tajną – cywilną 

 i wojskową. 

W tym samum czasie, latem 1914 roku utworzono Tajną Pocztę Skautową w Warsza-

wie i Łodzi. 

Kurierzy Tajnej Poczty Skautowej doręczali przesyłki pod wskazane adresy przemiesz-

czając się na rowerach lub  (w większości) pieszo, często nawet w odległości 50 km od cen-

trali. 

Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Lwowa poczta na tym terenie przestała działać,  

ale nie przerwały czynnej działalności poczty w innych miastach: w Małopolsce – głównie  

w Krakowie, ale służba harcerskiej poczty działała już na terenie innych zaborów. Utrzymy-

wała kontakt z Legionami Polskimi oraz ze Strażą Obywatelską w Warszawie. Przesyłki do-

starczane przez harcerskich listonoszy i kurierów docierały nawet do oddziałów partyzanc-

kich. 

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę działalność harcerskich poczt weszła w za-

kres harcerskich specjalności i sprawności. Tak jest i obecnie. 

Najciekawszą, choć niebezpieczną działalność rozwinęła 

Harcerska Poczta Polowa w czasie II wojny światowej. Znana 

była Harcerska Poczta Leśna w Białej Podlaskiej zorganizo-

wana przez tamtejsze Szare Szeregi. Harcerze doręczali przesył-

ki do rodzin partyzantów, jak również przekazywali meldunki 

dowódców do poszczególnych oddziałów partyzanckich. Nie 

zważając na grożące im niebezpieczeństwa harcerscy listonosze 

i listonoszki dzielnie pełnili swą służbę działając w ścisłej kon-

spiracji.  

Nawet wiadomości doręczane do komend Szarych Szeregów nie miały żadnych znaków 

rozpoznawczych, by nie wzbudzić podejrzeń okupanta. Większość przesyłek posiadała zaszy-

frowaną treść ze względu na bezpieczeństwo zarówno adresatów, jak i nadawców. 
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Harcerska Poczta Leśna działała od grudnia 1943 roku do lipca 1944. W tym krótkim 

czasie około 30 harcerskich kurierów i kurierek dostarczyło bezpiecznie ponad 3 tysiące li-

stów, meldunków i rozkazów wojskowych. 

Najbardziej zasłużyła się swą działalnością w czasie 

II wojny światowej Powstańcza Poczta Polowa zorgani-

zowana na terenie Warszawy na początku sierpnia 1944 

roku, po wybuchu powstania warszawskiego. Pierwsza 

powstańcza poczta została powołana już 2 sierpnia przez 

wizytatora „Pasieki” (kryptonim GK ZHP) hm Kazimierza 

Grędę pseud. „Granica”. Była to poczta dla warszawskiej 

dzielnicy Śródmieście-Południe i działała tylko na tym 

ściśle wyznaczonym obszarze. Było to jednak za mało.  

4 sierpnia naczelnik Głównej Kwatery Szarych Szeregów 

hm por. Stanisław Broniewski, pseudonim  „Orsza” wy-

stąpił z wnioskiem o natychmiastowe  powołanie Harcer-

skiej Poczty Polowej dla całej Warszawy. 

 

Zorganizowane zostały urzędy pocztowe w dziewięciu 

punktach miasta: Główny Urząd Pocztowy przy ul. Święto-

krzyskiej oraz 8 innych, urządzonych w różnych dzielnicach 

stolicy. Zaraz też rozlokowano w różnych punktach Warszawy 

40 skrzynek pocztowych. 

Naczelnikiem harcerskiej poczty został hm ppor. Prze-

mysław Górecki. Był to jeden ze współtwórców „Zawisza-

ków” – najmłodszego członu konspiracyjnych Szarych Szere-

gów. I właśnie ci najmłodsi chłopcy i dziewczęta stali się naj-

ważniejszą siłą powstańczej poczty. Jeszcze przed wybuchem 

powstania poznawali dokładnie topografię miasta przygotowu-

jąc się do roli łączników, co zaowocowało w działalności Har-

cerskiej Poczty Polowej. 

Powstańcza poczta miała swoją pieczęć z lilijką harcerską i napisem w otoku: „Harcer-

ska Poczta Polowa”,  miała też znaczki pocztowe w pięciu kolorach dla różnych dzielnic 

Warszawy.  

    

Listonoszki i listonosze poczty powstańczej 

Działalność Powstańczej Poczty Polowej 

ustała w dniu kapitulacji Warszawy, 3 października 

1944 roku. 

Dla upamiętnienia działalności młodocianych 

pocztowców w harcerskich mundurkach oraz 

uczczenie pamięci tych, którzy zginęli pełniąc 

służbę w powstańczej poczcie, ustawiono w War-

szawie pomnik ku ich czci. 

 
Najmłodsi kurierzy Harcer-

skiej Poczty Polowej 

 
Skrzynka Harcerskiej 

Poczty Polowej 
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Po wojnie Poczta Harcerska nie zaprzestała swojej działalności. 

Pierwsza powojenna poczta harcerska powstała w Rawiczu w marcu 1957 roku, następ-

ne w 1959 roku w Gdańsku-Wrzeszczu, Oliwie, a kolejne w roku 1960 powstały w Szczeci-

nie, Rzeszowie, Środzie Wielkopolskiej, Szubinie. Obecnie jest ich wiele, a wszystkie podle-

gają Naczelnictwu Poczt Harcerskich. 

Do najważniejszych zadań Poczt Harcerskich należą m. in. : 

- pomoc w świadczeniu usług Poczty Polskiej, 

szczególnie w imprezach harcerskich, 

-   publikowanie kopert, kart pocztowych i znaczków 

Poczty Harcerskiej dla podkreślenia rocznic, 

świąt i ważnych wydarzeń harcerskich, 

-  zdobywanie sprawności harcerskich z dziedziny     

pocztowej,     

-    propagowanie filatelistyki. 

Każda zarejestrowana poczta otrzymuje swój kolejny numer, który powinien być 

umieszczony na wszystkich wydawnictwach danej poczty harcerskiej – kartach pocztowych, 

znaczkach, stemplach, itp. 

    

Centralne Archiwum Poczt Harcerskich gromadzi od lat wszystkie wydawnictwa istnie-

jących zarejestrowanych poczt harcerskich. Jest to imponujący zbiór , zasługujący na szcze-

gólną uwagę. 

Wydawnictwa te ukazują się z okazji zjazdów, rajdów, biwaków, obozów, zlotów i in-

nych ważnych działań harcerskich. 

Poczta Harcerska w Częstochowie zaczęła 

swą działalność na początku lat 80-tych ubiegłego 

stulecia. Zajął się jej organizacją druh Bogusław Sta-

nisz, nauczyciel i instruktor harcerski Szkoły Podsta-

wowej nr 9 w Częstochowie. 

Naczelnictwo Poczt Harcerskich zarejestrowało 

Pocztę harcerską ZHP w Częstochowie pod numerem 

40. Było to 23 stycznia 1984 roku.  

   

 

 

 

 

 

 

 
Druh Bogusław Stanisz z harcerzami 

 

Emblemat 

 i znaczek Poczty 

Harcerskiej  

w Częstochowie 
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Od tej pory częstochowscy harcerze pod kierunkiem druha hm Bogusława Stanisza wy-

dali wiele ciekawych pocztowych kart, kopert, datowników, stempli okolicznościowych, 

związanych z Częstochową, harcerskimi pielgrzymkami na Jasną Górę, itp. 

                 

Przedstawiciele Harcerskiej Poczty nr 40 w Częstochowie uczestniczyli w Centralnym 

Zlocie Poczt Harcerskich w Lublinie, brali udział w zbiórkach poczt harcerskich w różnych 

miastach, organizowali wystawy swoich wydawnictw pocztowych. 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

 

                                                                                        Komisja Historyczna                                                                                                                                                                         

                                                                                   Hufca ZHP Częstochowa 

 

 

Na ogólnopolskim plebiscy-

cie na najciekawsze wydawnictwa 

pocztowe w Nowym Sączu czę-

stochowska Poczta Harcerska 

zdobyła II miejsce. 

 

W roku 2009 druh  Bogusław otrzymał spe-

cjalne podziękowanie od Naczelnika ZHP za 25 lat 

„wspaniałej służby na niwie poczt harcerskich”.  

 


