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                        Harcerskie odznaki, medale, wyróŜnienia 
 

KaŜda organizacja, towarzystwo, grupa zawodowa, społeczna, itp. podkreśla swoją 
działalność w otoczeniu między innymi odznakami przynaleŜności noszonymi przez swoich 
członków. Odznaką przynaleŜności do ZHP jest krzyŜ harcerski przypięty na mundurze har-
cerza lub instruktora, czy znak zucha noszony przez najmłodszych członków Związku. 

Oprócz odznak oznaczających przynaleŜność do organizacji były i nadal są przyznawa-
ne odznaki specjalne, będące swego rodzaju wyróŜnieniem, nagrodą za szczególne osiągnię-
cia, wieloletnią słuŜbę, wybitne zasługi. Tego typu odznak, odznaczeń, medali, itp. przyzna-
wano wiele wyróŜniającym się członkom ZHP – zuchom, harcerzom i instruktorom oraz 
przyjaciołom i sojusznikom naszej organizacji. 

W bieŜącym numerze naszej publikacji przedstawiamy niektóre odznaki przyznawane 
w minionym okresie stuletniej historii harcerstwa. Głównie przypominamy o takich, które 
funkcjonowały w ubiegłym, XX wieku i obecnie są juŜ zaliczane do odznak pamiątkowych. 

Oto niektóre spośród tych zachowanych „pamiątek”: 

MEDALE PAMIĄTKOWE HARCERSKICH BATALIONÓW „ZOŚKA” I  „PARASOL” 

  

 Okoliczne medale wydane w 40 rocznicę utworzenia tych batalionów, walczących  
w warszawskich Szarych Szeregach. Medale zostały wybite w roku 1984 dla upamiętnienia 
wielu młodych ludzi, którzy oddali swoje Ŝycie w walce za ojczyznę. WaŜnym szczegółem 
jest fakt, iŜ w czasie, gdy ukazały się te pamiątkowe medale, Ŝyli jeszcze niektórzy Ŝołnierze 
w harcerskich mundurach, którym los pozwolił przeŜyć tamte tragiczne chwile. Oni to jako 
pierwsi otrzymali te pamiątkowe medale. Posiadaczami ich stały się równieŜ osoby najbliŜsze 
poległym bohaterom obu batalionów oraz ci wszyscy, którzy swą działalnością (np. w druŜy-
nach nazwanych ich imieniem) upamiętniają członków tych sławnych jednostek harcerskich  
z czasów okupacji. Medale zostały wydane w roku 1983. 
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Podobnych pamiątkowych medali, które utrwalają pamięć o tych, którzy walczyli i gi-
nęli za wolność w jednostkach Szarych Szeregów, byłoby moŜna prezentować wiele, bo  
w róŜnych regionach Polski okupowanej działały tajne oddziały harcerzy i pamięć o nich Ŝyje 
w następnych pokoleniach. 

Po wojnie harcerze w inny sposób przysługiwali się społeczeństwu i było to dostrzeŜo-
ne. Właśnie w postaci róŜnorodnych odznak i medali wyróŜniano tych, którzy szczególnie 
przyczyniali się do słuŜenia krajowi, regionowi najbliŜszemu otoczeniu. 

Za aktywną działalność w tworzeniu i prowadzeniu druŜyn zucho-
wych w latach 1957 – 68, instruktorzy pracujący z najmłodszymi człon-
kami ZHP, tworzyli w tym okresie tzw. ofensywę zuchową, mającą na 
celu skupienie w zuchowych druŜynach jak największej liczby dzieci  
i metodyką zuchową zapewnić im poŜyteczne spędzenie wolnego czasu,  
w myśl załoŜenia: „uczyć się przez zabawę”.  

Dla wyróŜniających się instruktorów ruchu zuchowego powstała 
HONOROWA  ODZNAKA  OFENSYWY  ZUCHOWEJ, którą moŜe się 
szczycić wielu instruktorów tego pionu wiekowego. Obecnie zalicza się 
ona takŜe do odznak pamiątkowych, bo od wielu dziesięcioleci juŜ nie 
funkcjonuje. 

Mówiąc o zuchach, nie moŜna pominąć odznaki, 
którą przyznawano tym najmłodszym wychowankom 
ZHP. Była to odznaka „ ZUCH  NA    5”,  wprowadzona 
przez Główną Kwaterę ZHP w roku 1977 przez ministra 
oświaty i wychowania. 

Odznakę tę mógł otrzymać zuch wyróŜniający się 
dobrą  nauką i zachowaniem w szkole oraz naleŜący do 
najlepszych w druŜynie zuchowej, zdobywając sprawności 
związane z nauką i techniką, a takŜe pomagając innym. 
Odznakę zaprzestano przyznawać po wprowadzeniu 
zmian w skali ocen, gdy piątka nie była juŜ najwyŜszą 
oceną szkolną. 

Liczne odznaki przynaleŜności do druŜyn, kręgów, zespołów, 
które zmieniały się w miarę upływu lat, równieŜ juŜ naleŜą do 
przeszłości. Do nich moŜna zaliczyć odznakę MŁODZIEśOWEJ  
SŁUśBY  RUCHU, którą nosili członkowie druŜyn harcerskich 
współpracujących ze słuŜbą drogową MO. Miało to związek z pro-
gramem zapoznania młodzieŜy szkolnej z zasadami i przepisami 
ruchu drogowego oraz rozwijania zainteresowań młodzieŜy moto-
ryzacją, uprawnienia turystyki kolarskiej i motorowej. 

Na tej samej zasadzie działały w szczepach harcerskich kluby specjalnościowe oraz 
MłodzieŜowe Kręgi Instruktorskie, które równieŜ prezentowały się odpowiednimi odznakami 
przynaleŜności.  

Warto tu wspomnieć teŜ o MŁODZIEśOWEJ ODZNACE SPRAWNOŚCI    
OBRONNEJ, która była wyróŜnieniem ustanowionym przez Ligę Obrony Kraju z inicjatywy 
ZHP. Odznaka MOSO miała 3 stopnie: brązowy, srebrny i złoty i funkcjonowała w specjalno-
ściach: sanitarnej, poŜarniczej, wodnej, lotniczej, motorowej i innych. Zdobywanie MOSO 
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przewidziane było w regulaminach stopni harcerskich i cieszyło się duŜą popularnością, 
szczególnie wśród harcerzy starszych.  

W roku 1972 wprowadzono Odznakę Sprawności Obronnej – OSO, a przestała funk-
cjonować MOSO. 

Podobnie przedstawia się sprawa odznak otrzymanych przez uczestników róŜnych akcji, 
zlotów, zjazdów, itp. Dotyczy to w większości Akcji Letniej, ale nie tylko. KaŜdy zjazd ZHP, 
zlot, złaz, miał swoją odznakę lub plakietkę. To samo dotyczyło festiwali, rajdów i konkur-
sów ogólnozwiązkowych. 

Wspominając odznaki Akcji Letniej, nie moŜna za-
pomnieć o akcji ZAMONIT organizowanej przez Chorą-
giew Katowicką, a więc dotyczącą i nas – częstochowskich 
harcerzy. DuŜym powodzeniem cieszyła się ta wędrówka 
Szlakiem Orlich Gniazd, w której uczestniczyli  harcerze  
z innych regionów Polski. W roku 2012 „Zamonit” obcho-
dził 50-lecie swojego powstania, a nie funkcjonuje juŜ od 
zmian w latach 90-tych ubiegłego stulecia. 

Podobnie przedstawia się sprawa innych, ogólnopolskich 
akcji, inicjowanych przez róŜne chorągwie harcerskie, a realizo-
wanych przez ogół harcerzy. Do nich naleŜy tzw. „Operacja 
BIESZCZADY – 40” centralna akcja programowa realizowana 
przez młodzieŜ starszoharcerską od roku 1974. Początkowo pla-
nowano tę akcję, mającą na celu zagospodarowanie regionu 
bieszczadzkiego, na okres 10 lat. Czas ten jednak przedłuŜył się 
do lat kilkunastu i cieszył się ogromnym zainteresowanie star-
szych harcerzy.  

Oprócz pracy i pomocy miejscowym mieszkańcom regionu, „operacja” przemieniła się 
w poŜyteczną i rozrywkową akcję turystyczną, pozwalającą młodym ludziom poznać ten cie-
kawy region naszego kraju i realizować wiele harcerskich zadań programowych. 

Tego typu akcji moŜna byłoby wymieniać jeszcze wiele, a kaŜda z nich miała, jako znak  
rozpoznawczy, swoją plakietkę lub odznakę, które obecnie naleŜą do miłych pamiątek, bu-
dzących wzruszenia i wspomnienia z przeszłości, z dzieciństwa i harcerskiego szlaku. NaleŜy 
do nich np. „OPERACJA 1001 FROMBORK” – Harcerski Ruch MłodzieŜowy o Honorowe 
Obywatelstwo Fromborka – miasto Mikołaja Kopernika. 

Do takich akcji zalicza się teŜ Centralny Rajd AZYMUT  
HUTA  KATOWICE, którego celem była wędrówka z róŜnych  
miejsc startowych na terenie Beskidu Śląskiego, Jury Krakow-
sko-Częstochowskiej i regionu Opola. Obok doznań turystycz-
nych harcerze przez 3 dni pomagali w budowie Huty Katowi-
ce, a przez 2 kolejne dni spędzali czas w Ośrodku Harcerskim 
w Chorzowie biorąc udział w róŜnych interesujących zajęciach 
harcerskich.  

Nie moŜna tu pominąć takiej imprezy turystycznej, jak OGÓLNOPOLSKI RAJD im. 
KOZIELESKIEGO którego początek zrodził się w szczepie środowiskowym imienia autora 
hymnu harcerskiego i Kręgu Instruktorskim tego imienia, właśnie w Częstochowie, w naszym 
mieście. Rozpoczęło się to w roku 1979, a w latach następnych impreza turystyczna po Jurze 
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Krakowsko-Częstochowskiej stała się rajdem ogólnopolskim, odbywającym się w maju kaŜ-
dego kolejnego roku. Więcej na ten temat pisaliśmy w numerze 17 naszej publikacji, w maju 
2011 roku. 

                 

W tym miejscu poświęcimy nieco więcej uwagi odznakom, medalom i plakietkom do-
tyczącym harcerskim wydarzeniom na naszym terenie – w Częstochowskiej Chorągwi ZHP, 
która funkcjonowała przez 18 lat w ubiegłym stuleciu oraz Chorągwi Katowickiej obecnie 
przemianowanej na Śląską. 

W okresie nowego podziału administracyjnego kraju, gdy Częstochowa stała się na kil-
kanaście lat stolicą nowego województwa, powstała równieŜ Częstochowska Chorągiew ZHP, 
której juŜ poświęciliśmy trochę miejsca w naszej publikacji. Obecnie pragniemy przypomnieć 
kilka odznak – symboli tamtego, miło wspomnianego okresu działalności częstochowskiego 
harcerstwa.  

     

 

Honorowa Odznaka Harcerskiej 
SłuŜby Ziemi Częstochowskiej, ustano-
wiona na wzór funkcjonującej do chwili 
obecnej Odznaki Harcerskiej SłuŜby 
Ziemi Śląskiej, była wyróŜnieniem, któ-
re bardzo sobie cenili harcerze i instruk-
torzy naszego regionu. Szczepy harcer-
skie podejmowały zadania i kampanie 
mające na celu pracę dla środowiska,  
a szczególnie zasłuŜeni w tej pracy 
otrzymywali wspomnianą odznakę.  
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Odznaka „ZasłuŜony dla Chorągwi Częstochow-
skiej” miała wydźwięk typowo harcerski, podkreślający 
wkład harcerzy, instruktorów oraz przyjaciół i sojuszni-
ków przyczyniających się do rozwoju młodej, nowej od 
roku 1975, Chorągwi Częstochowskiej. Otrzymywali ją 
współtwórcy harcerskich ośrodków letniego wypoczynku 
na terenie naszego województwa, zwycięzcy liczących się 
kampanii  programowych, wyróŜniający się komendanci 
hufców, szczepów, itp. 

 

Pisząc o róŜnych dziedzinach i kierunkach harcerskiej działalności, upamiętnionych od-
powiednimi symbolami, nie wspomnieliśmy o Nieprzetartym Szlaku, czyli jednostkach har-
cerskich skupiających dzieci i młodzieŜ specjalnej troski. Byli to wychowankowie szkół  
i zakładów specjalnych, czyli osoby niepełnosprawne, w róŜnym zakresie rozumienia tego 
pojęcia. Działania tej komórki harcerskiej były bardzo aktywne i równieŜ posiadały swoje 
odznaki, z których prezentujemy dwie: ogólnozwiązkową Odznakę Nieprzetartego Szlaku  
i pamiątkową, z terenu Chorągwi Katowickiej, bo tak przed laty nazywała się Śląska Chorą-
giew ZHP. 

                                                                                    

Wspominając lokalne odznaki, plakietki i znaczki, które przyznawano z okazji róŜnych 
rocznic, zaprezentujemy niektóre z nich. 

Wiele plakietek, wydawanych w róŜnych latach, upamiętniało kolejne Akcje Letnie  
w Pająku – częstochowskim Ośrodku Letniego wypoczynku harcerzy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odznaka Komendanta Obozu 
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Były odznaki okolicznościowe, wydawane z okazji kolejnych jubileuszy Hufca Często-
chowa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Były takŜe odznaki przynaleŜności do szczepów, kręgów, klubów harcerskich na na-
szym terenie. Wszystkie one są odznakami pamiątkowymi i taki charakter ma kaŜda, wydana 
w określonym czasie na upamiętnienie konkretnego wydarzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwykle na takim znaczku lub plakietce upamiętniających zloty, zjazdy itp., widnieje rok 
wydania i takie odznaki są niepowtarzalne, bo w kolejnych latach będą juŜ inne, nawet wyda-
ne z takiej samej okazji. 
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Szczególnie charakterystyczne dla Częstochowy są odbywające się co roku Harcerskie 
Pielgrzymki na Jasną Górę. Hufiec jest gospodarzem imprezy i co roku wydaje plakietkę, 
którą otrzymują wszyscy uczestnicy pielgrzymek. 

 

 

 

Na tym kończymy kolekcję niektórych naszych harcerskich pamiątek, wybranych  
spośród wielu, a bardzo cenionych, bo utrwalających naszą harcerską historię.                      
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