
HOMOIDEOLOGIA w ZHP

Największa polska organizacja harcerska 
– Związek Harcerstwa Polskiego – 

oswaja młodzież z homoseksualizmem 
i innymi dewiacjami.

Wydarzenia i publikacje promujące homoseksualizm 
finansowane są z pieniędzy polskiego podatnika.



Homopublikacje ZHP
Każdy inny, wszyscy równi
Propozycja programowa Kwatery Głównej ZHP
(grudzień 2015)

Podróżujesz w wagonie sypialnym i musisz dzielić przedział z […]:
- Młodym artystą, który jest nosicielem wirusa HIV;

- Niemieckim raperem, który prowadzi bardzo alternatywny styl życia [...]
WSKAZÓWKI DLA PROWADZĄCEGO: Jeśli uznasz za stosowne, zaadaptuj listę 

pasażerów do aktualnej sytuacji. WAŻNE JEST, ABY DOBÓR POTENCJALNYCH PASAŻERÓW 
NAWIĄZYWAŁ DO MNIEJSZOŚCI […] JAK HOMOSEKSUALIŚCI, niepełnosprawni  

CZY NOSICIELE WIRUSA HIV.
s. 38-39

Tężnia Ducha
Poradnik dla drużynowych gromad i drużyn ZHP
(czerwiec 2018)

● Kwatera Główna ZHP dopuszcza aktywistów
homoseksualnych do funkcji wychowawców dzieci
i młodzieży.

● Scenariusze zbiórek poświęcone walce z homofobią
– już dla 6-latków.

● Osoby homoseksualne prezentowane jako
ofiary dyskryminacji

● Scenariusze demoralizujących zajęć np. inscenizacja
doboru partnerów do wielodniowej podróży
pociągiem w jednym przedziale wagonu sypialnego:

„Godność i wartość człowieka  
nie są zależne od jego orientacji seksualnej.  

Jako harcerze mamy obowiązek szanować  
osoby, które są homo lub biseksualne. Tacy ludzie 

również angażują się w ruch harcerski. […]

Także OSOBY NIEHETERONORMATYWNE (CZYLI 
HOMO I BISEKSUALIŚCI) MOGĄ BYĆ CZŁONKAMI ZHP 

ORAZ ZDOBYWAĆ KOLEJNE STOPNIE I FUNKCJE.”
Rozdział „KAŻDY INNY, WSZYSCY RÓWNI” (s. 12) 



ZHP promuje LGBT i seksedukację
28 października 2017 r. – ZHP zorganizowało spotkanie  
„Każdy inny, wszyscy równi: Homoseksualizm w pracy wychowawczej”.
Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi 
Łódzkiej zaprosił jako prelegentów aktywistów ruchu 
LGBT („Fabryka Równości”) oraz seksedukatorów 
(„SPUNK”).

Uczestników poddano także indoktrynacji filmem 
jednego z „mistrzów kina LGBT” pt. „Ognisko”, 
opowiadającym „o chłopcu zmuszonym do dokonania 
wyboru pomiędzy swoją dziewczyną a najlepszym 
przyjacielem”. 

17 maja 2018 r. – ZHP wyraża otwarte poparcie  
dla homoseksualizmu i innych dewiacji

Zespół Wychowania Duchowego i Religijnego Chorągwi Łódzkiej 
ZHP opublikował materiały promujące ruch LGBT z okazji 
„Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Transfobii 

i Bifobii”. Materiały powstały we współpracy z grupą  
„Wiara i Tęcza. Chrześcijanie LGBTQ”.

7-15 sierpnia 2018 r.  – promocja LGBT na Zlocie 100-lecia ZHP w Gdańsku
Naczelniczka ZHP zaprosiła 15.000 dzieci i młodzieży na spotkanie z Robertem Biedroniem – aktywistą LGBT i 
politykiem partii „Twój Ruch”, który opowiadał o tym, że:

Życie to nieustająca przygoda, słodko-gorzki film pełen niesamowitych chwil i lekcji na przyszłość.
Najważniejsze, byś żył z energią często idąc pod prąd. Zapraszamy do Kuźni Inspiracji na cykl rozmów z 
wyjątkowymi gośćmi, którzy w życiu zobaczyli niejedno i żyją po swojemu!

JAKIE BĘDĄ DALSZE KONSEKWENCJE ?!

Fot. www.gdansk2018.zhp.pl/aktualnosci/page/8/



IDEAŁY ZAŁOŻYCIELI RUCHU HARCERSKIEGO

Gen. Robert Baden-Powell
Założyciel skautingu, które na gruncie polskim  
przyjęło nazwę „harcerstwo”

Osobiście stwierdziłem, że, niezależnie od wstępnego wytłumaczenia, jak 
rośliny i ryby i króliki zachowują swój gatunek, do chłopców przemawia 
ten sposób ujęcia kwestii, który i do mnie przemówił, gdy po raz pierwszy 
go usłyszałem; opowiedzieć chłopcom, że w każdym z nich rośnie nasienie, z 
którego w przyszłości otrzyma życie jego dziecko. Że jest ono przekazywane 
z ojca na syna przez kolejne pokolenia. Jest to skarb powierzony przez 
Boga. Obowiązkiem harcerza jest strzec go aż do małżeństwa i przekazać 
żonie dla zachowania rodu. Nie będzie zgodne z honorem zapomnieć o 
swym zadaniu i zmarnować ten dar. W różnych postaciach przyjdzie nań 
pokusa, aby tak zrobić, ale on musi być mocny i ustrzec go.

Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorię skautingu  
cz. II „Zdrowie i siła”, pkt „Czystość”

Andrzej Małkowski
Założyciel harcerstwa w Polsce, członek „Eleusis”, ruchu propagującego 
czystość seksualną, redaktor naczelny czasopisma „Skaut”,  
gdzie sformułowano prawo harcerskie obowiązujące do 1945

Skaut* brzydzi się wszelkim brudem, unika złego towarzystwa, nie pozwala 
w swojej obecności nie tylko czynić, ale nawet mówić i dowcipkować 
nieprzystojnie. Skaut stroni od trucizn, szkodzących ciału i duszy. Chce 
zachować zdrowie i siły dla siebie i dla dobra ogółu, pragnie dawać dobry 
przykład drugim; przyczynić się do rozszerzenia zasad wstrzemięźliwości, 
a przez to do zmniejszenia spustoszeń, jakie złe nałogi sprawiają pośród 
szerokich warstw narodu.

 „Skaut” nr nr 57-58 (1914)

* w 1919 r. „skaut” zmieniono na „harcerz”

Te piękne ideały założycieli harcerstwa władze ZHP depczą 
od dłuższego czasu.

POWIEDZMY „STOP!” HOMOSEKSUALNEJ 
INDOKTRYNACJI DZIECI I MŁODZIEŻY W ZHP! 

Andrzej Małkowski  
z żoną Olgą Drahonowską-Małkowską  
– założyciele harcerstwa w Polsce

PRAWO HARCERSKIE
Pkt 10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i uczynkach; 

nie pali tytoniu, nie pije napojów alkoholowych. 
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PODPISZ PETYCJĘ NA WWW.TECZOWEZHP.PL




