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SŁÓW KILKA…

Wy dar zeni em nie zwykłym i długo oczek iwa nym było otwarc ie i poświę cenie Cmen tar za

Orląt Lwow skich 24 czerw ca 2005 r. Ogromn y wysiłek or gan iza cyj ny Rady Ochron y Pamięc i

Walk i Męczeń stwa spo wod ował, że w kró tki m cza sie mogła się zja wić na uro czystościach

we Lwo wie kil kutysięczna rze sza Pol aków, z któ rych znacz ny od set ek sta now ili har cer ze

pełniący tam od pow iedz ialną służbę. Udział w tych uroczystościach był nie zwykłym prze -

życiem dla każ dego, kto ro zum ie czym dla Po lak ów jest to św ięt e miej sce we Lwo wie.

* * *
Pra ce nad in deks owa nie m i ud ostę pni eni em no wych pism har cers kich na stro nie

www.skaut.okay.pl trwają bez ustank u. Do datk owy m, acz miłym obciąże niem jest re dag owa -

nie Skau ta w In tern eci e. Dla teg o do udziału w pra cach re dakc yjny ch za pros iłem dr uhó w:

Lesława Dal la z Za kop ane go, Wiesława Ku klę z Po znan ia oraz Ma rian a Misz czuk a z War -

szaw y. Mimo znacz nych od ległości, dz ięki wy kor zyst aniu In tern etu, współpra ca pos tępuje

co raz le piej. Łatwo udaj e się prze kazywać tek sty, ich ko rekt y i mate riały fo tog rafi czne do ko -

lejn ych nu meró w Skau ta. Mam nadz ieję, że uda się pozy skać do współpra cy jesz cze kil ka in -

nych osób nie tyl ko z Pol ski, ale i z za gran icy. Ko lej n e nu mer y „Skau ta” ukaz ywać się będą

kwar taln ie. Druh W. Ku kla za prop ono wał, by op rócz te kstó w hi stor yczny ch i po świę conyc h

bi bliog rafi i cza sop ism i książek harcerskich, na łamach Skau ta ukaz ywały się równ ież tek sty

do tyczące pro blem aty ki współcze sneg o har cers twa.

* * *
Wznosząc się po nad wszel kie dys kus je, przyj muj e się datę ogłoszen ia  we Lwo wie przez

An drzej a Małkow skieg o pierw szeg o skau tow ego roz kaz u – 22 maja 1911 r. – jako ofic jalny

początek działalno ści skau ting u na zie miach pol skich. Po zos taje więc tyl ko sze ść lat do 100.

rocz nic y po wstan ia skau ting u. Dh Lesław Dall rzu cił myśl, by pos zczególne śro dowiska już

te raz za częły sp osobić się do tych ob chodów na własnym te ren ie, by ob chod y te od byw ały

się w ró żny ch miej scach i o różn ym cza sie (jak miało to wów czas miej sce), by inne środ -

owiska mogły skor zystać z za pros zeń i uc zest nicz yć w ob chod ach. Datę 22 maja 2011 r. na -

leża łoby za reze rwować dla cen traln ych obc hodów, może na wet we Lwowie.

Piekną pamiątką przyszłych uroczystości mogłaby być ODZNAKA 100-LECIA

SKAUTINGU nada wan a przez KAPITUŁĘ KRZYŻA SKAUTOWEGO utwor zoną przez przed -

staw ici eli wszyst kich or gan iza cji har cers kich. Pro pon uje my pod jęc ie dys kus ji nad re gul ami nem

i pro jekt em od znak i.

* * *
Przyszłoroczn e „Dni Lwo wa w Tar now ie” or gan izo wan e od sze reg u już lat przez To war zy -

st wo Miłoś nik ów Lwo wa i Kre sów Południow o-Wschod nich. Od dział w Tar now ie, będą prze -

bieg ały pod hasłem „Skau ting we Lwo wie”. Or gan iza tor em cz ęśc i har cers kiej tego prz edsi ę -

wzię cia będ zie Mu zeum Ok ręgowe w Tar now ie, a tak że Har cers ka Pra cown ia

Ar chiw alno-Na ukow a i Sto war zysz enie Mu zeum Har cers kie im. Olgi i An drzej a Małkow skich

w Za kop ane m.

Przy got owy wan y pro gram „Dni Lwo wa…” będ zie bar dzo ob szern y i bar dzo „har cers ki”.

Jed nym z główn ych pun któw będ zie 2-3 dnio wa kon fer encj a na ukow a „Pierw sza de kad a

skau ting u”. Ukaż e się dru kiem SKAUT – JEDNODNIÓWKA z okaz ji 95-le cia skau ting u oraz

sze reg in nych pu bli k a cj i. Prze wid uje się odsłonię cie ta blic y upam ietni ającej A. Małkow skieg o 

oraz wmu row ani e ka mien ia wę giel nego pod przyszły Po mnik An drzej a  Małkow skieg o w Tar -

no w ie. Or gan iza tor zy już te raz liczą na sze rok ie po par c ie i uczestn ictw o w ob chod ach.

Czu waj!  
phm. Ma rek Po piel HR

http://WWW.skaut.okay.pl
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Marek Popiel

KAZIMIERZ WYRZYKOWSKI
(1868–1935)

Przeszłość Har cers twa, zwłasz cza jej
początkowy okres, gdy or gan iza cja no -
siła na zwę Skau tingu i żywiołowo roz wi -
jała się w dru giej de kad zie XX stu lec ia,
nie wypełniła jesz cze wszyst kich białych
kart hi stor ii. Wciąż bo wiem mo żna na -
trafić na nowe wątki i uzupełnić, co wy -
dawało się być zba dane i opis ane.

Skau ting miał swe go założy ciela w osob ie
An drzej a Małkow skieg o. Fa scyn ująca bio -
graf ia jego życ ia jest na ogół zna na, nikt już
jed nak nie od najd zie miej sca jego wiecz -
neg o spo czynk u, gdyż za tonął w od mętach
wód Ci eśniny Me ssyńskiej w stycz niu
1919 r. Tyl ko sym bol iczny grób i po mnik na
za kopiańskim cmen tar zu przy pom ina, że
był i prze minął….

W stycz niu br. minęła bez żadne go echa
sie demd ziesiąta rocz nic a śmie rci pierw -
szeg o Na czeln ego Ko mend anta Skau to -
-wego we Lwo wie w la tach 1911–1914.

Do dnia 13 sierp nia 2003 r. wy daw ało
się, że miej sce jego poch ówku po zos tani e
ta kże za pom niane i nie znan e. Stało się in a -
c zej. Za sprawą De part ame ntu Dzie dzict wa
Na rod owe go w Mi nis terst wie Kul tur y RP,
zes pół współpra cow ników udał się do
Żółkwi koło Lwo wa, ce lem in went ary zac ji
za bytk ów se pulk arny ch m.in. na tam tejs zym 
cmen tar zu. Niże j pod pis any, kil kak rotni e
wcz eśn iej pró bow ał odn ale źć grób K. Wy -
rzyk owsk iego – bez skut eczni e. Za chod ziła
na wet oba wa, że grób ten mógł zna jdować
się na star szym żółkiew skim cmen tar zu, już
nie istn iejącym.

Do pier o żm udna i sys tem aty czna pra ca
pań stwa Anny i Jac ka Lew kows kich oraz
p. Woj ciec ha Wal czak a przy niosła pozy -
-tyw ny sku tek. Na skra ju skar py od kryt o naj -
pierw ro dzinn y grób Wy rzyk owsk ich, a obok, 
zupełnie za rośn ięty chasz czam i i trawą grób 
Ka zim ierz a Wy rzyk owsk iego.

O ile grób ro dzin y Wy rzyk owsk ich za -
chow ał się w sta nie ogó lnie do brym, to płyta
gro bu K. Wy rzyk owsk iego zo stała już bar -
dzo na rus zona zę bem cza su. Czę ść nap i -
sów jest zupełnie nie czyt elna z uwag i na
odpa dnięcie li ter od płyty. Jed nak na wet tak
la pid arny tekst roz szer zył wie dzę o Na czel n iku, 
kt órego kr ótki bio gram oprac ował w połowie
lat osiemd ziesiątych ubiegłego stu lec ia dh
Wacław Błaże jew ski1.

Ka zim ierz Wy rzyk owsk i urod ził się w Żółkwi 
w 1868 r. Uczę szczał tu do szkoły po -
wszechn ej oraz śr edniej. Po uk ończony ch
stu diach me dyczn ych na Uniw ersy tec ie Jana
Ka zim ierz a we Lwo wie objął pra ktykę le kar -
ską w Żółkwi. Od wcze snych lat mło dzi eń -
czych był człon kiem To war zyst wa Gim na -
stycz neg o „Sokół”. Po śmi erc i Al fon s a
Bo rows kiego (2 sierp nia 1908 r.), założy cie -
la i długol etni ego pre zes a żółkiew skieg o
„Sokoła”, objął po nim na krót ko tę funk cję.

Gdy we Lwo wie umarł tak że w tym cza sie,
wie lol etni Na czeln ik Związku To wa r zystw
Gim nas tyczny ch „Sokół” – An ton i Dur ski,
powołano dr Ka zim ierz a Wy rzyk owsk iego na
sta now isk o na czeln ika Związku „Sokoła”
i „Sokoła-Ma cier zy” we Lwo wie. Fun kcję tę
zaczął pełnić od wrz eś nia 1909 r., po
uprzedn im od byc iu w Sztok holm ie w Szwe -
cji rocz neg o staż u w za kres ie gim nas tyki
według sys tem u dr. Lin ga2, a nas tępnie pro -
pag ował te ćwi cze nia or gan izu jąc w Sko lem
let nie kur sy gim nas tyczne w la tach 1910
-19143, kt óre od 1911 r. zmie niły się w obo zy 
skau tow e na po lan ie „Dąbr ówk a”, kształcące
kadrę in strukt orską na po trzeb y ży wiołowo
roz wij a jącego się skau ting u, któr ych był
komendantem.

K. Wy rzyk owsk i stanął na cze le prz y go -
towań do wiel kich obch odów 500 rocz nic y
zwyc ięs kiej bi twy pod Grun wald em i zlo tu
so kol ego.

Fronton gmachu TG „Sokół” przy ul. Lanikiewicza w Żółkwi.
Na pierwszym planie Mogiła Nieznanego Żołnierza

Opuszczony grób
Kazimierza

Wyrzykowskiego
na cmentarzu

w Żółkwi
(fot. J. Lewkowski)

Kazimierz Wyrzykowski



Pełniąc fun kcję na czeln ika „Sokoła”,
pod dał się ogó lnym na stroj om młod zieży
wie lu lwow skich or gan iza cji oraz st owa rzy -
sze ń i włączył się nie bez wc ześ nie jsz ych
za ham owa ń i up rze dze ń4 w nurt prac
�wiąza nych z two rzen iem Ska uţin gu. Zor -
gan i zo wan y kurs in form acy jny we Lwo wie
zgro mad ził ok. 200 ucze stn ików. Wykłady
pro wad zone były według przełożo neg o na
jęz yk pol ski przez An drzej a Małkow skieg o
pod ręczn ika gen. Ro bert a Ba den-Po well a
„Sco uting for boys”.  Efekt em kur su było
utwor zeni e 22 maja 1911 r. we Lwo wie dwó ch
dru żyn skau tow ych męsk ich i jed nej żeń -
skiej. W „Roz kaz ie Dzien nym” wy dan ym
w tym dniu i pod pis any m przez A. Małkow -
skieg o czy tam y: Pos tęp pra cy oraz jej szyb -
ki rozw ój spra wiły, że kie rown ik kur su wraz
z Ko mendą Dr użyn po stan owi li pr zejś ć
z okres u próby do stwo rzen ia we Lwo wie or -
gan iza cji sco utow ej.

Dla teg o Ko mend a Dr użyn roz wiązała
dnia 21-go Maja b.r. do tychc zaso we Dr u -
żyny Młod zieży So kol ej, a sama prze -
kształciła się na Kome ndę Sco utową
w skład któ rej we szli dru how ie: dr Ka zim ierz
Wy rzyk owsk i, An drzej Małkow ski, […].

Dr Wy rzyk owsk i był w głów nym nur cie
wszel kich poczy nań skau tow ych nie tyl ko
we Lwo wie, ale i w in nych mi ejscowościach.
I tak, gdy 15 pa ździernika 1911 r. ukaz ał się
pierw szy nu mer cza sop ism a „Skaut”,
użyczył swe go na zwis ka i au tor yte tu i zo stał
re dakt ore m od pow iedz ialnym no weg o pi s -
ma. 12 grud nia tego roku, w wy nik u re org a -

ni zac ji i pr zyj ęci u re gul ami nu, po wstało
Związko we Na czeln ictw o Skau tow e przy
Związku „Sokoła” we Lwo wie, a Na czeln ym
Ko mend ante m Skau tow ym zo stał Ka zim ierz 
Wyrzykowski.

W sierp niu 1912 r. uczestn icz ył w kon fe r -
encj i w Sko lem z przed staw ici elam i Ar mii
Pol skiej oraz Na czeln ej Ko mend y Skau to -
-wej w War szaw ie ce lem utwor zeni a wspól -
nej Na czeln ej Ko mend y Skau tow ej na zabó r 
ro syjs ki.

Na czeln y Ko mend ant Skau tow y in ter e -
so wał się żywo pracą młod zie ży w te ren ie.
Jesz cze w 1911 r. wydał po lec eni e Zyg mun -
t owi Wy robk owi, by ten zajął się or gan iza cją
skau ting u w Kra kow ie.

In ter e so wał się ró wni eż roz woj em żeń -
ski ego skau ting u. W 1912 r. powołał komi -
sję, któr a miała opra cowa ć założen ia ru chu
że ńskie go, a niedługo po tem, we wr ześniu
1912 r. utwor zona zo stała sek cja żeń ska
przy NKS. Na kur sach K. Wy rzyk owsk i na -
zyw any był „Ta tuń cie m”6.

Ślady jego po byt u od najd uje my też np.
w Tar nop olu, gdzie 23 mar ca 1913 r.
wygłosił w trak cie in spekc ji pr elekc ję pt.
„Skau tow e wy chow ani e młod zież y”5.

Prze wid ując wy buch woj ny świ atowej
i moż liwość powołania do woj ska, K. Wy -
rzyk owsk i ustąpił z funk cji Na czeln ego Ko -
mend anta Skau tow ego. Jako le karz zo stał
powołany i skie row any do Wied nia gdzie
prze byw ał do końc a woj ny. Jego nas tępcą
zo stał dr Ka zim ierz Pa nek.

Ro zpoczęcie walk o Lwów było powo-
 dem, że przed staw ici ele skaut ów lwow skich 
nie przy byl i na zjazd w Lu blin ie, kt óry odbył
się w dniach 1–2 li stop ada 1918 r. Boje
o mia sto trwały do 22 li stop ada 1918 r.

Po po wroc ie do Lwo wa pod ko niec
1918 r. Ka zim ierz Wy rzyk owsk i znów stanął
na so kol im i skau tow ym po ster unku jako
Na czeln ik i re dakt or7 lwow skieg o „Skau ta”
wraz z Ka zim ierz em Tyszką. Do pier o jed nak 
prze rwan ie okrą żenia wokół mia sta w mar cu 
1919 r. spo wod owało oży wie nie na nowo
działaln ośc i so kol ej i skau tow ej. Wte dy zo -
stała wy dan a przez Prze wodn ictw o Związku 
[So kol ego] odez wa do wszyst kich gniazd
so kol ich wraz z kwe stion ari usze m, któ ry
miał być wypełnio ny i na desłany do 10
kwiet nia 1919 r. i nakładająca na Druhó w
sokołów i skaut ów obo wiązek: 1. Powołania
do no weg o ży cia i zor gan izo wan ie wszel -
kich Władz So kol ich i skau tow ych. […]8 oraz 
Roz kaz Skau tow y9 pod pis any przez K. Wy -
rzyk owsk iego, będący wykładnią ów czes -
nego pro gram u skau tow ego, kt óry ró wnie ż
za wier ał kwe stion ari usz z na kaz em
wypełnie nia go do 1 kwiet nia 1919 r. i złoż e -
ni a w Na czeln ej Ko mend zie Sokoła.
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Uszkodzone nagrobne epitafium – stan z 13 sierpnia 2003 r.
(fot. J. Lewkowski)

Kazimierz Wyrzykowski (w centrum) w otoczeniu instruktorów
i uczestników pierwszego kursu skautowego w Skolem w 1912 r.



 NR 2 [9] SKAUT str. 5 

Trud no dzi siaj okr eślić, dla czeg o K. Wy -
rzyk owsk i wy cof ał się z władz so kol ich
w 1919 r.

Pro wad ził po tem czas ja kiś Zakład Gim -
nas tyki Lecz nic zej we Lwo wie, a od 1924 r.
był dy rekt ore m Cen traln ego In styt utu Wy -
chow ani a Fi zyczn ego przy Uniw ersy tec ie
Jana Ka zim ierz a.

Zmarł we Lwo wie 25 stycz nia 1935 r. Po -
chow any zo stał na cmen tar zu w Żółkwi obok 
gro bowc a, w któ rym spo częl i wcz eśni ej:
Adolf Wy rzyk owsk i h. Śle pow ron (1880 -
1900), An ton ina ze Sk opa sów Wy rzyk ow sk -
a (1887–1908), He len a Wy rzyk owsk a
(1901-1903), Zo fia z Ry chals kich Wy rzy k -
owsk a (1878–1918).

Na Cmen tar zu Orląt Lwow skich znaj duj e 
się na grob ek z ta bliczką Jan Wy rzyk owsk i.

Stan dzi siejs zej wie dzy nie po zwal a na
ok reśl enie stop nia po win owa ctwa tych osób 
z K. Wy rzyk owsk im.

* * *

Ka zim ierz Wy rzyk owsk i jest człowiek iem 
za pom niany m (brak jego bio gram u w en cy k -
lope dia ch), ale wiel kieg o for mat u. Choć
w kil ku kwe stiach do tyczących np. ciągłości
skau ting u we Lwo wie czy też mało zro zu -
miałej po staw y wo bec An drzej a Małkow -
skieg o – tro chę kon trow ersy jnym, trze ba
o Nim pam ietać gdyż poło żył ogromn e

zasługi dla so kols twa, skau ting u, młodzi eży
oraz dla całego na rod u pol skieg o.

Przy pis y:
1. W. Błaże jews ki, Po staci z dz iejów. 35 bi o -

gra mów działaczy i in stru ktorów har -
cers k ich ,  War szawa 1984; W.
Błaże jews ki, Z dzi ejów Har cers twa Pol -
skiego 1910–1939, War szawa 1985

2. Za rzew ie 1909–1920. Wspo mnien ia i ma -
ter iały, War szawa 1973, s. 389

3. W. Si kors ki, Obo zy wa kac yjne w Sko lem
w r. 1910–1914, [w:] Har cers two w obo -
zach, War szawa 1928, s. 8–10

4. Za rzew ie…, War szawa 1973, s. 41, 400,
410

5. Cz. E. Bli chars ki, Har cers two Tar nop olsk -
ie w la tach 1911–1920, [w:] Skaut, nr
38, s. 25, Lon dyn 1987

6. Za rzew ie…, War szawa 1973, s. 434

7. L. Gün sberg, Ze sta rych kart Skau ta [w:]
Skaut. Cza sop ismo Pol skiej Młodz ieży
Har cers kiej, Lwów, Nr 7–8, wrze -
sień-paźd ziernik 1931

8. Odez wa do wszyst kich Gniazd so kol ich,
Lwów, ma rzec 1919, AAN ZHP s. 15

9. K. Wy rzyk owski, Roz kaz skau towy!,
Lwów, ma rzec 1919, AAN ZHP s. 13-14

M. Popiel

Tabliczka nagrobna na
grobie rodziny

Wyrzykowskich
w Żółkwi

OTWARCIE
I POŚWI ĘCENIE
CMENTARZA ORLĄT
LWOWSKICH
24 czerwca 2005 r.

Nagrobek
Jana Wyrzykowskiego

na Cmentarzu Orląt
Lwowskich

Harcerka przy okaleczonym
pylonie kolumnady

Delegacja skautek i skautów ukraińskich
przed rozpoczęciem uroczystości

Delegacja instruktorek Harcerskiego Kręgu
Seniorów z  Przemyśla

Abp Sławoj Leszek
Głódź w trakcie

poświęcenia Cmentarza

Harcerskie poczty sztandarowe
po uroczystościach

fot. M. Popiel



Wiesław Ku kla

WSPÓŁCZE SNA PRA SA
HAR CERS KA NA OB CZYŹNIE
WIADOMOŚCI HARCERSKIE/
ZNICZ (USA)

Skau ting w USA zaczął rozw ijać się
nie mal rów nocześnie z an giels kim.
Obejm ował równi eż młodzież polską
z ro dzin em igran tów, kt órych dr użyny re -
jes trowały się w Boy Sco uts of Amer ica.
Wie lowątkowy pol ski skau ting za po -
czątkował Związek Sokołów Pol skich
w Amer yce or gan izując w 1913 r. dr uży ny 
mło d zie żowe, w oparc iu o wzor ce lwow -
skiego „Sokoła”. 

Zajm ę się tu taj je dyn ie polską prasą
skau tową/har cerską. W 1915 r. sta now isk o
Skau tm ist rza Związko weg o przy wy dzial e
Zw. Sokołów Pol. w Amer yce po wier zono
An drzej owi Małkow skiem u. Pro wad ził on
sze roką działaln ość or gan iza cyj ną, kt óra
do prow adz iła do nie zwyk le buj neg o roz woj u 
skau ting u so kol ego. W cz aso piś mie SOKÓŁ 
POLSKI wy daw any m w Pitts burg u re dag o -
wał stałą, osobną rubrykę skau tową.

Na początku lat dwu dzies tych w Buffa lo
w sta nie Nowy Jork od not owu jem y po nown y 
zawiązek pol skiej pra sy w po stac i ukaz u jącej 
się co tydz ień szpal ty poświ ęconej ru chow i
skau tow emu w miej scow ym dzien nik u pol -
skim TELEGRAF. Związane to było z dzia -
łaln ością Le onard a Ga brye lewi cza.

Pod ko niec lat dwu dzies tych w piś mie
SOKÓŁ POLSKI po nown ie po jaw ia się dział
har cers ki re dag owa ny przez hm. Mie czy -
sława Wa sil ewsk iego, pro wad zony przez
wie le lat.

Od początku lat trzy dzies tych w Chi cag o,
Il lin ois, wy chod ziło dwa razy w mie siącu pi -
smo HARCERZ Z.N.P. jako or gan Har cers -
twa Związku Na rod owe go Pol skieg o w Sta -
nach Zjed noc zony ch Amer yki.

Pełne oprac owa nie bi bliog rafi czne tego
te mat u cze ka na au tor a.

Po woj nie nie po zos tało prak tyczn ie nic
po ist niejącym daw niej w USA pol skim ru chu 
har cers kim. W tej sy tua cji na początku lat
50-tych po wstają nowe oś rodki har cers kie,
sta ran iem tych ins tru ktorów, któ rzy w po -
szuk iwa niu pra cy opuszc zali Europę. Po -
wstaj e też har cers ka pra sa:

CZUJ DUCH. Kwar taln y Biu let yn In form -
acy jny. Ofic jalny Or gan Zarządu Ok ręgu
ZHP w Sta nach Zjed noc zony ch A.P. wyda -

wany w Chi cag o, Il lin ois. Od mar ca 1955 do
sierp nia 1984 roku ukaz ało się 21 nume rów,
wy daw any ch nie reg ula rnie. Re dakt ore m był 
hm. Syl wes ter Je ziers ki z licz nym gro nem
współpra cowników.

SPÓJNIK TERENOWY wy daw any
przez hm. Hen ryk a Półto rak a w Eliz abe th,
New Jer sey, z po mocą har cer ek i har cer zy
z No weg o Jor ku. Od mar ca 1959 do maja
1979 ukaz ało się 150 nume rów w nakładzie
ok. 300 egz. każdy. Kie rown iki em tech nicz -
nym był phm. Leon Dem bows ki.

Wresz cie po jaw iają się w 1986 r.
WIADOMOŚCI HARCERSKIE/ZNICZ, jako
ofic jalny in form acy jny or gan Zarządu
Okręgu Związku Har cers twa Pol skieg o
w Sta nach Zjed noc zony ch.

Przez 14 lat prowadzę eu rop ejsk i ko lpo -
rtaż tego pe riod yku. Z Ewą Gie rat oso biście
spo tkaliśmy się dwa razy w Pol sce w 1995 r.
i 2000 r. na Zlo tach ZHP. To bar dzo ułatwia
współpracę, ponieważ ro zum iemy się i wie -
my, cze go od sie bie możemy ocz ekiwać.
Z Mie czysławem As sar abo wski m roz maw -
iałem przez kil ka go dzin u mnie w domu
w czerw cu 1990 r., w okres ie roz poc zyna -
jących się zmian w re lac jach „my – oni”, do -
tyczących także śro dow isk har cers kich
w kra ju i na świe cie.|

* * *

Syl wetki red akto rów:

Ewa KARPIŃSKA-GIERATOWA, pra -
cown ik służb so cjaln ych, pu blic ystka, re -
dakt or, a nade wszyst ko har cerk a. Od
1947 r. harc mis trzyni Związku Har cers twa
Pol skieg o.
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Do kra ju tego, gdzie kruszynę chle ba
Pod noszą z zie mi przez uszan owa nie
Dla darów Nie ba...

Tęs kno mi, Pa nie...
    Nor wid

Ewa Gie rat i Wiesław Ku kla na Zlo cie
- Gnie zno 2000 r.
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Urod ziła się w 1922 r. w War szaw ie. Ma -
turę zdała w 1939 r. w szko le im. Ce cyl ii Pla -
ter-Zy berk w War szaw ie na ul. Pięknej 24.
Od stycz nia 1940 r. poza Polską. Stu dia na
Univers ity of Glasgow (1941-1944) oraz
w Scho ol of So cial Work, Co lumb ia Univer -
sity w No wym Jor ku.

Od 1934 w har cers twie: Sza ra Szó stka
War szaws ka – 6 WZDH im. Kró lowej Ja -
dwig i, gdzie była przy boczną, hufco wa
w Paryżu (1945), hufco wa „Bałtyku” w Lon -
dyn ie (1946), ko mend antka Chorągwi Har -
cer ek W. Bry tan ii (1949); pierw sza ko men -
dant ka Chorągwi Har cer ek w Sta nach
Zjed noc zony ch (1952–1954); prze wodn i -
cząca In tern ati onal Tre foi l Circ le, nast ępnie
Co unc il of Girl Sco ut As soc iati on in Exi le
w No wym Jor ku (1951-1960).

Re dakt orka mi esięczni ka har cer ek
OGNIWA w Lon dyn ie (1949-1951); w USA
wy dawc a 10 Ka lend arz y Po lon ii Świa tow ej
(1979-1988) oraz „Po lon ia Va dem ecu m”
(1988); re dakt or i wy dawc a WIADOMOŚCI
HARCERSKICH/ZNICZ USA (1986-2004)
oraz biu let ynu INFO ZHP USA; au tork a „Po -
woj enne j Hi stor ii Har cers twa w Sta nach
Zjed noc zony ch” (1990), tomu wspo mni eń
„Ko rzen ie i Owoc e” (1998). Stały ko res -
ponde nt cza sop ism har cers kich WĘZEŁEK
(Lon dyn), SPÓJNIK TERENOWY (Nowy
Jork 1960-1977). Pisała do pa rys kiej „Kul -
tur y”, lon dyńskich „Wiadomości”, „Kon -
tynentów”, „Życia”, „Ga zet y Nie dzieln ej”, no -
woj orsk iego „Świa ta” i „No weg o Dzien nik a”,
kra kows kiego „Ty god nika Po wszechn ego”
oraz „Zna ku”, war szaws kiej „Więzi”, a tak że
dwu języcz neg o „Lan gua ge Brid ges Qu ater -
-ly” (Texas, USA). Pro wad ziła przez 25 lat
har cerską ak cję za robk ową kartk świątecz -
ne z „opłat kiem na sia nie”.

Jest człon kiem Kon gres u Po lon ii Am ery -
kańskiej – se kret arz em od działu Con nect i -
cu t (1988-1996), Po lish In stit ute of Arts and
Scien ces of Amer ica oraz Fun dac ji
Kościusz kows kiej w No wym Jor ku.

Mie czysław ASSARABOWSKI, harc -
mistrz (1969), re dakt or i wy dawc a WICI
75-LECIA (1985) oraz ZNICZA od maja
1986 r.

Urod ził się w 1922 r. w Do brom ilu na
Pod karp aci u. W ZHP we Lwo wie w 1934 r.
Po nown ie wstąpił do har cers twa, gdy zapi -
sał syna do zu chów w Hart ford. Druh Ste fan
Mar czuk wciągnął go do gro na in strukt or -
skie go na zlo cie 1960 r. Pro wad ził wyp raw ę
har cer zy z USA na Mon te Cas sin o w 1969 r. 

Śp. Ka zim ierz ŚWIATOCHO (1914 -
1990), ofic er II Kor pus u Ar mii Pol skiej, od -
znac zony Kr zyżem Vir tut i Mi lit ari, harc mistrz 
(1984), prze wodn iczący Ob wod u ZHP Con -
nect icu t oraz ad min ist rator ZNI CZa.

Urod zony w Mińs ku Li tews kim. Do III Wi -
leńs kiej Dr użyn y Har cers kiej wstąpił
w 1932 r. W roku 1941 wy wiez iony zo stał
pod Ar chang ielsk skąd przed ostał się do Ar -
mii gen. An ders a. W 1944 r. ci ężko ran ny
w bi twie o Mon te Cas sin o. W An glii w 1947 r. 
wraz z żoną or gan izu je zlot har cers ki
w So ut hdrop. Od 1948 r. w Ar gent yni e,
gdzie or gan izu je har cerk i i har cer zy w osied -
lu Aqu ill a Blan ca, koło Bu enos Aires. Od
1955 r. w USA, wraz z sy nem działał w Hart -
ford. Czyn ny w Sto war zysz eniu Wet era nów, 
zdo był har cers twu wie lu prz yjaciół oraz po par -
c ie fi nans owe. Jako ad min ist rator ZNI CZa za -

Ewa Gierat i prof. Mirosław Supruniuk
w Archiwum Emigracji w Bibliotece UMK,

Toruń 2000 r.

hm. Ewa Karpińska
-Gieratowa

Ewa Gierat i prof. Adam Sudoł
w Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego

b. Akademii Bydgoskiej  - 2000 r.



bieg ał z ni espo żytą energ ią o fi nans e,
o rozgłos i re klam ę. Spoczął w Ame ry ka ń -
skiej Częstochowie w Pen sylw ani i.

ZNICZ. WIADOMOŚCI HARCERSKIE – 
po jaw ił się w 1986 roku. 

Pre kurs ore m tego cza sop ism a były WICI 
75-LECIA ZWIĄZKU HARCERSTWA POL -
SKIEGO wy daw ane przez Zarząd Okręgu
ZHP Sta ny Zjed noc zone. Pierw szy nu mer
ukaz ał się w lu tym 1985 r. Re dakt ore m był
hm. Mie czysław As sar abo wski, ad min ist ra -
cją zaj mow ał się phm. Piotr Chądzyński. Za -
sadn icz ym te mat em pierw szych sied miu
nume rów pi sma były przy got owa nia do Zlo -
tu Ju bil eus zoweg o ZHP, kt óry odbył się
w dniach 10-25 sierp nia 1985 r. w „Lake of
Is les” Boy Sco ut s Re ser vati on, Nor th Sto -
ningt on, Nor wich, CT, USA. W lip cu 1985 r.
wy dan o „Do dat ek Spe cjaln y do WICI 75-le -
cia”, za wier ający sz czeg ółowy pro gram Zlo -
tu. Nas tępne nu mer y (od 8 do 12) omaw iają
działalno ść har cers twa w USA oraz przy -
noszą prop ozycję hm. Ewy Gie rat, aby kon -
tynuować pi smo ró wnież po za kończeniu
Roku Ju bil eus zoweg o w 1985 r.

W maju 1986 r. ukaz ał się pierw szy nu -
mer pi sma ZNICZ. WIADOMOŚCI
HARCER SKIE. Wy daw any był w for mie
mas zynopisów po wiel any ch kse rog rafi cz -

nie. Każ dy nu mer miał po 20 stron.
Re dakt ore m był nadal hm. Mie czysław As -
sar abo wski przy współpra cy z hm. Ewą Gie -
rat ową, adm ini strację pro wad ził śp. hm. Ka -
zim ierz Świa toc ho. Jed nak że w stop ce
re dakc yjne j na zwis ka te po jaw iają się do -
pier o od nu mer u 23 z li stop ada 1989 r.
W okres ie od maja 1986 do lip ca 1991 r.
ukaz ały się 33 nu mer y pi sma, wy daw ane go
re gul arni e jako dw umi esię cznik, co już
obecn ie wy daj e się nie wiar ygo dne. Ale tak
było: Mie tek miał kse rokopiarkę w piw nic y
swe go domu. W połowie 1991 r. nastąpił kry -
zys związany z pow ażną cho robą M. As sar -
abo wski ego oraz po żar em jego domu.

Z datą 21-22 wr ześ nia 1991 po jaw ił się
KOMUNIKAT ZARZĄDU – w miej sce ZNICZA, 
za wier ający in form acj e o XIX Zj eźdz ie Ok rę -
gu ZHP Sta ny Zjed noc zone w Or chard
Lake. Od nu mer u 34 z grud nia 1991 reda k -
cję pi sma pr zejęła hm. Ewa Gie rat, z dalszą
ak tywną po mocą M. As sar abo wski ego
skon cent rowa ną na spra wach wy dawn i cz -
o-ad min ist racyj nych. Od 1993 r. pi smo
ukaz ywało się jako kwar taln ik. Począwszy
od nu mer u 42 z grud nia 1993 r. utwor zono
stały, czte ros tronni cow y, do da t ek WIADO -
MOŚCI – NEWSLETTER – INFO ZHP USA, 
kt óry jest dołącza ny do „Zni cza”, a resz ta
z nakładu 3 000 egz. do cier a jako samo -
dziel ne pi smo in form acy jne do do rosłych
człon ków oraz sy mpatyków ZHP w USA.
W pięc iu ko lejn ych nu mer ach (50/gr udz ień
1995, 51, 52, 53 oraz 54/gr udz ień 1996) po -
jaw iły się pro fes jona lnie oprac owa ne
okładki au tors twa dru ha Ry szard a Dru cha.
Od tego cza su po zos tała zmie nion a wi niet a
tytułowa. Po praw a sza ty gra ficzn ej całego
ze szyt u oraz uż ycie składu kom put ero weg o
nastąpiło od nr 52/czer wiec 1996, dzię ki
pra cy Wal dem ara Ko wal ewsk iego i Jac ka
Ślu sark a. Od nu mer u 65 z wr ześ nia 1999 r.
do ze społu re dakc yjne go dołącza jako
współre dakt orka hm. El żbie ta Ka rpiń ska.

Rok 2003 nie był dla pi sma po myślny.
Ukaz ały się tyl ko dwa nu mer y: zi mow y nr 77
i je sienn y nr 78. Pi sze w nim Ewa: …w 2004
roku wy bier amy się z Miet kiem na eme -
ryturę, trze ba o pół wie ku odmłodz ić […]
adm inistrację Zni cza [… ] Wal dek [Kowa -
lew ski] przejął „zni czową pałecz kę” i do bier a 
ze spół….

Od nu mer u 79/ZIMA – WIOSNA 2004 re -
dak cję obejm u je phm. Wal dem ar Ko wal ew -
sk i, który pi sze: …chce my aby ZNICZ nadal
był źródłem in form acj i har cers kiej, now ości
w ośrod kach i ko mun ika cji, którą tak ciężko
jest zr eal i zo wać. Nasz ma lutk i ze spół re -
dakc yjny jest roz ciągnięty po Wschod nim
Wybrze żu i nie mamy możliwości się sp oty -
kać przed każdym wy dan iem, aby omówić
każdy ar tyk uł… pla nuj emy w dal szym ciągu
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hm. Mieczysław Assarabowski
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pra cować nad po leps zeni em i urozm aic e -
nie m ZNI CZa….

W roku 2005 roz strzyg ną się dal sze losy
ZNI CZa. Obecn ie INFO ZHP USA wy daj e
ze spół re dakc yjny usyt uow any w Bi bliot ece
Har cers kiej, któremu prze wodn icz y phm.
Woj ciech Ja mroz ik. Ze spół ten ma si edzi bę
w Pol skiej Fun dac ji Kul tur alne j w Clark, NJ
USA.

W la tach 1990/1991 ro zpoczęto ko l -
portaż kra jow y, a nas tęp nie eu rop ejsk i.
Przez cały czas jest on pro wad zony przez
Wiesława Kuklę z Po znan ia. Ka żdy nu mer
pi sma do cier a do około 100 stałych ad resa -
tów na te ren ie Eu rop y oraz po nad 200
w Pol sce. Jak ocen ia re dakt orka pi sma Ewa
Gie rat, po mysł ten spo wod ował, że ZNICZ
stał się świ ato wym pi smem. Bez wątpie nia
jest też świa tową try buną wy mian y
poglądów.

ZNICZ był od początku pi smem au tor -
-skim, od zwierc iedl ającym os obowoś ć i do -
świadc zeni e ko lejn ego re dakt ora. Po jaw iło
się na wet ok reślenie „pierw szej epok i Miet -
kow ej i dru giej Ewow ej”. Niez ależnie od in -
form acj i o pra cy har cers kiej w USA, pi smo
pro wad zi dys kus ję o przy rzec zeni u har cer -
-skim oraz roli do rosłych w ZHP, omaw ia pu -
blik acj e książk owe na te mat y har cers kie,
któ re do cier ają do re dakc ji. Pierw sza ko res -
ponde ncja z Pol ski po jaw iła się w nr 9
z sierp nia 1987 r. Był to ar tyk uł Mar ka Ku -
das iewi cza z Kra kow a za tyt ułowan y, „Oj ciec 
Świ ęty w Pol sce”. Od tej pory w każ dym nu -
mer ze są co raz licz niejs ze ko res ponde ncje
z Pol ski. E. Gie rat obejm ując re dag owa nie
ZNI CZa tak wi działa jego pro gram: główny
cel ZNI CZa to wia domości z USA i ze świa -
ta, z Pol ski, z ościen nych kraj ów... cho dzi
nam o wolną try bunę i przepływ myśli har -
cers kiej i skau tow ej... nie przy wiązu jem y
wagi do pr zyn ależności or gan iza cyj nej, ...
mu sim y pa trz eć bar dziej „z lotu pta ka”, jed -
nocześnie grun tując łączno ść osob istą.

Przegląd treści ostatn ich pięciu
numerów ZNI CZa:

75/WIOSNA 2002

• Okładka: ADASTRA XVIII „Na szym ce lem
sio strzana miłość i czyn” 5-7 kwi ecień 2002,
Chi cago, USA.

• ADASTRA XVIII – li sty in strukt orek
i ar tykuł za mieszc zony w chi cag owsk iej
„Kro nice Har cers kiej” nr 127.

• Wie ści Zarządowe – 9-10 mar ca br.
w De troit, MI odbyły się Zjaz dy Hufco wych
Chorągwi Har cer ek i Har cer zy oraz ze bran ie 
Pre zyd ium Zarządu Okr ęgu.

• Dor ośli w Har cers twie – trze cia i nie ostatn ia 
część rozważ ań.

• Li sty od cz ytelników (jest to pod staw owy
obok „wie ści te ren owy ch” dział pi sma – red.)

• Przegląd pra sy: Ognis ko, BIN Na czeln ictwa
ZHP, Węzełek, Czu waj-War szawa, Głos
Wyb rzeża-Gda ńsk, ZGO DA-Chi cago. 

• Wie ści te ren owe: Chi cago; De troit; Pa cyf ik;
Atlant yk: Con nect icut, Ro ches ter,
Mas sac huse tts.

• Na wieczną wartę: dz. h. Ta deu sz
Bo gun iewi cz.

• Dro dzy Czy teln icy – wia domo ści od re dakc ji.

• Kon takty: ad resy in tern eto we.

76/Lato 2002

Okładka: Re memb er Sep temb er 1939 –
start WWII, 2001 – NINE ELEVEN.

• Ku pamięci 11 września.

• Służba Al dony (har cerka Al dona Zo fia Woś,
M.D. no min owa na przez pre zyd enta Bus ha
do USA Ho loc aust Me mor ial Co unc il).

• Pa pies kie Jam bor ee (w To ronto).

• Do rośli w har cers twie.

• To jest har cers ka służba (wo lont ari at
Pau liny Szyr mer w Ko sow ie).

• Zno wu do Pol ski – ko lejna po dróż
hm. Fran ciszka He rzoga.

• Li sty od cz ytelników.

• Wi eści te ren owe: Chi cago; Mi chig an;
Pa cyf ik; Atlant yk: Ma ryl and, Pen sylw ania,
Ro ches ter.

• Dro dzy Czy teln icy.

77/ZIMA 2002/2003

Okładka: „Święta Ro dzin a” li nor yt
La disl av Ru sek, skaut z cze skieg o
Ołomu ńca.

• Be tlej emski Światło Po koju 2002.

• Od No bla do Ha bit atu.

• Ma rian Misz czuk: Bi bliog rafia emig racy jnej
i po lon ijnej pra sy har cers kiej 1914-2001
– re cenz ja.

• Wspo mnien ia z 8 Zlo tu Skau tingu
Łotews kiego „KALNAINE” w Mas sac huse tts, 
USA.

• Wspo mnien ia z Kur su Harc mis trzowsk iego
10 do 17 sierp nia 2002 w „Białowier zy”.

• Koło Har cer ek i Har cer zy z lat Daw nych,
mi nion ych.

• Li sty od Cz ytelników.

• Przegląd pra sy: Ognis ko, BIN Na czeln ictwa
ZHP, Węzełek, Wici Har cers kie Ka nady,
Czu waj-War szawa, Głos
Na uczyc iela-Chi cago.

• Na wieczną wartę: hm. Jan Kan ty Mi ska;
dz. h. Zo fia (Le śniak) Ka czor owska;
Alexand er T. Rec kie.

• Kró tka lek cja oj czys tego słow otwó rstwa.

• Wi eści te ren owe: Chi cago; Mi chig an;
Atlant yk; Pa cyf ik.

• Dro dzy Czy teln icy Zni cza!

78/JESIEŃ 2003

Okładka: Łańc uchem serc opaszm y
naszą ziemię bo od lu dzi za leży jej
przyszłość.
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• Dro dzy Czy teln icy Zni cza!

• Posłanie do młodych w Pol sce
i na Świe cie. Re zol ucja zjaz du Fe der acji
Świa tow ej Sto war zysz enia Pol skich
Kom batantów, Lon dyn, kwi ecień 2000.

• Na wieczną wartę: Olga Stan kows ka; Oj ciec 
Mi chał Ze mb rzuski; Edward Wol ski; Ja nina
Miel carz; hm. Eu gen ia (GENA) Kli szews ka;
hm. Bar bara Smo dlib owska-Bo reyko; phm.
Ta deu sz Mo raws ki; phm. Je rzy Ma ders ki.

• Dz ień My śli Bra ters kiej.

• Przegląd pra sy: Nowy Dzien nik-Nowy Jork,
Ognis ko, Węzełek, Wici Har cers kie Ka nady,
Głos Na uczyc iela-Chi cago,
Czu waj-War szawa.

• Ko mis ja ds. Dz iej ów Har cers twa na
Obc zyźn ie.

• Ach, ten In tern et!??

• Wi adom ości z ós mego kon tyn entu –
Ma dag ask ar (har cerka Ka rol ina Dr yja ńska
pra cuje w Pe ace Corps w Afryce) – tekst
an giels ki.

• Świa towy Złaz Wędrow nic zy (na wy spie
Fra zer w Au stral ii- li piec 2003).

• Amer ykańskie „Świty Górskie” na Głodówce
(w Bu kow inie Ta trzańskiej).

• Wieści te ren owe: Mi chig an; Atlant yk:
Con nect icut.

• Ak cja Wschód – spra wozd anie Fran ka
He rzoga.

79/ZIMA – WIOSNA 2004

Okładka: Dzień Myśli Bra ters kiej New
Bri tai n, CT USA 2004. foto.

• XXV Zjazd Okręgu [ZHP Sta ny
Zjed noc zone] w Clark, NJ w dniach 12-14

grud nia 2004 r. Pre zent acja Władz Zarządu
Okręgu z fo tog rafi ami.

• Z.H.P. Zarząd Okręgu USA List okólny
L. 1/04. Ga briela Bac kiel, hm.
Prze wodn icząca Okręgu ZHP USA.

• Wia domości: Wy brzeże Wschod nie =
Atlant yk; wia domości z Fi lad elfii; Ka lif ornia;
Mi chig an; Chicago.

• Na wieczną wartę: hm. Sta nisław Kwie cień;
hm. Bro nisława Mar czuk.

• Z Pol ski do nosi dr Wiesław Ku kla
– o działalności wy dawn icz ej.

• Li sty od Czy teln ików.

• List Wiel kan ocny AD 2004 Wiesława Ku kli
z Po znan ia.

• Dro dzy Czy teln icy!

* * *

Do każdego ze szyt u ZNI CZa wpięty jest
biu let yn INFO ZHP USA WIADOMOŚCI –
NEWSLETTER prze znac zony dla do rosłych 
członków i sy mpatyków har cers twa w USA.

Ad res re dakc ji:
POLISH SCOUTING ORG. – ZHP, INC
60 Flan ders Road
BETHLEHEM, CT 06751 USA

Ist niej e możliwo ść bezpłat neg o otrzy ma -
nia ar chiw alny ch ze szyt ów ZNI CZa je dyn ie
za zwro tem opłaty pocz tow ej.

Zam ówienia:

Wie saw.3900843@phar man et.com.pl

W. Kukla

Ma rian Misz czuk

HAR CERS KA LI LIJKA

Sym bole har cers kie – przed mioty ma -
ter ialne (od znaki, mun dur) lub słowa
(hasła, tek sty pie śni) mają w pra cy ru chu
har cers kiego zna czen ie szc zegó lne. 

Naj bard ziej zna nymi har cers kimi
sym bol ami oraz naj bard ziej cha rakt ery -
sty cznymi elem enta mi har cers kiego
mun duru są krz yż i li lijka. Noszą je har -
cer ze i har cerki „od zaw sze”. Kie dy i dla -
czego li lia har cers ka zo stała pr zyjęta
jako har cers ka od znaka i sym bol ru chu
har cers kiego? Skąd się wziął po mysł uż y -
cia li lii an degaweńskiej i nałoż enia na nią
li ter ONC? Od kie dy ma taki kształt, jaki
zna my dzi siaj? Od pow iedzi na te py tan ia
znaj dzie Czy teln ik w pon iższ ym opra c o -
wa niu.

Ro bert Ba den-Po well i ostrze strzały

W końcu 1909 roku za pośre dni ctwem
po czytn ych pism war szaws kich i lwow skich, 
do tarły na zie mie pol skie pierw sze in form a -
cj e o sco uting u, two rzon ym przez an giel s -
kiego ge ner ała Ro bert a Ba den-Po well a1.
Stwo rzył on, ko rzys tając z własnych
doświad czeń życiowych oraz ówczesnego
do robk u w dzie dzin ie wy chow ani a mło -
dzieży, sys tem wszech stronn ego wy chow -
ani a oby wat ela, kształtujący pełnego
człowiek a, umożl iwiający jego har mon ijny
roz wój. Ce lem sco u ting u było przy got owa -
nie mło dzi e ży do życi owe j działalno ści.
Założen ia ideo we skau ting u były za wart e
w pra wie skau tow ym, a ich etyczn e po staw y
opart e na ewang eli i głosiły, że:
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• skaut jest przy jac iele m wszyst kich lu dzi
i nie sie im po moc,

• okaz uje sza cun ek wo bec star szych,

• jest pa triotą, a ży cie jego to nie ustanna
służba na rzecz bliźnich.

W 1908 r. Ba den-Po well na pis ał swój pod -
ręcznik skau ting u Sco uting for Boys by B-P
(lie ut.Gen. Ba den-Po well C.B.). A hand boo k 
for in struct ion in good ci tiz enshi p. Wy dan y
w sz eśc iu ze szyt ach był do stęp ny w ka żdej
nie mal ksi ęgarni i kio sku z ga zet ami. Jego
au tor je ździł przez 3 mie siące z od czyt ami
po całej An glii, a za int ere sow ani e jego po -
mysłem było tak wiel kie, że podr ęcznik zo -
stał wy dan y w for mie książko wej, a kwiet niu
1908 r. zaczął się ukazy wać „The Sco ut”.
Nowy ruch tra fił nie zwyk le cel nie w po trzeb y
i za int ere sow ani a młod zie ży tak, że w 1911 r.,
czy li w 3 lata od założe nia, li czył w Wiel kiej
Bry tan ii po nad 170 ty sięcy człon ków!!! Nie -
mal rów nocześnie skau ting zaczął się roz wi -
jać w in nych kra jach.

Ro bert Ba den-Po well nie wy myślił skau -
ting u, czy li wy chow ani a do breg o oby wat ela
me todą pu szczańską (pod tyt uł pod ręc znika
Skau ting dla chłopcó w) siedząc za biur kiem, 
lecz wy kor zyst ując do świ adcz enie własne
i wie lu nar odów, któ re po znał w ciągu swo jeg o 
burz liw ego życi a. Pisał o tym w 1913 roku
w nas tę pujący spos ób:

Sys tem swój oparłem na wy chow ani u
prze ciws tawi onym na uczan iu, jest zaś on
ewol ucją po mysłów Epikt eta, zakon ów
średn iow iecznych ry cer zy, Zu lów, Czer wo -
nych In dian i Ja pończyków, dr. Jah n’a, sir
Wi liam a Smit h’a, mego ojca, dr Ar nold ’a,
Thomp son a Se ton ’a, Dan Be ard e’a, W. T.
Ste ad’a i in nych. Wie le po mysłów było
ściągn iętych ze zw yczajów lu dów, na
przykład Kuhulainów Ir landj i - a ni ektór e były 
moi własnym wy nal azki em2.

Takż e jego własnym po mysłem była od -
znak a skau tow a. Otrzym ywał ją początkow o 
sco ut, czy li zwia dowc a woj skow y 5 pułku
dra gonó w gwar dii, sta cjon ujących w Me erut
w ów czesnych bry tyjs kich In diach Wschod -
nich, czy li w Kasz mir ze. Bi-Pi pisał: Po mysł
ćw iczeń chłop ców w skau tos twie sięg a roku
1884 kie dy sto sow ałem je w swo im pułku
rek rutów. Skau tow ani e w for mie po praw io -
ne j od roku 1897 wykładałem na stęp nie dla
młod szych żołnie rzy 5 pułku dra gonów
gwar dii. Spo strzegłem wów czas, że do brze
jest naj pierw roz winąć cha rakt er żołnie rza,
za nim się go pod da zwykłej ru tyn ie ćw icz eń
w musz trze, któr e wówc zas uważ ano w woj -
sku za ko nieczn e3.

Oc zywi ście to skau tow ani e miało główni e
na celu przy got owa nie zwia dow ców woj -
skow ych. Opis ał to zresztą dokład nie R. Ba -
den-Po well w swo jej książce Aids to sco u -

ting, czy li Wsk azówki do zwi adów wyda nej
pierw szy raz w 1899 roku. No wat orst wo tych 
ws kaz ówek do cen ili prze ciwn icy An gli ków
i to zaró wno Niem cy, jak i Bu row ie (Afryk -
ane rzy), którz y wy dal i przekłady tej pra cy.

Nada wan ie od znak i prze szkol one mu
żoł nierzowi–zwia dowc y (Tra ine d Sco ut) zo -
stało ur zędowo za twierd zone w 1898 roku.
Sam po mysł od znak i był bar dzo pro sty i jak
pisał sam po mysłodaw ca: ...wziąłem ją ze
„strzałki północ nej” na kom pas ie, któ ra na ma -
pie służy do łatwiejs zego zo rient owa nia się4.

Strzałka, ukaz ująca kie run ek północ ny,
po jaw iła się na śr edn iowiecznych ma pach
bar dzo wcz eśnie. Z cza sem była ry sow ana
co raz bar dziej ozdob nie i zaczęła przyb ierać 
kształt zbliżony do li lii her bow ej - sym bol u
władzy kró lew skiej lub książęc ej. Twó rca
skau ting u zwa ny po pul arni e Bi-Pi – od ini -
cjałów swo jeg o pod wój nego na zwis ka - wy -
kor zyst ał właś nie za koń czen ie strzałki kom -
pas u a nie ry sun ek li lii her bow ej. Bi-Pi
bar dzo zrę cznie połączył odz nakę z wyma -
ga niam i na po szc zeg ólne stop nie. Zdo byw -
ało się ją własną pracą, tru dem i wysiłkiem.
Prze pis y The Boy Sco ut As soc iati on pre cy -
zowały, że skaut: Ma pra wo do no szen ia Od -
znak i Skau tow ej i mun dur u po złoże niu
Przy rzec zeni a a po siad ani e tej od znak i jest
wa żne, gdyż wska zuj e ona, iż osob a ja
nosząca jest skau tem. Od znak a me tal owa
lub z ma ter iału musi być no szon a przez
skautów wszyst kich stop ni na mun dur ze na
lewej piersi.

• Od znak a skau ta II kla sy Be Pre par ed
– jest no szon a na le wym ra mien iu
po międ zy ra mien iem a łokciem.

• Od znak a skau ta I kla sy Li lia z Be
Pre par ed – jak wyż ej5.
Cały sys tem od znak do stos owa ny był do 

psy chik i dziec ka lub młodzie ńca, do na tur al -
ne go pra gnien ia nag ród, wyr óżnie ń i pew nej 
odr ębności od rów ieśników.

Wczesne angielskie odznaki skautowe,
przed 1914 r.

Okładka trzeciego
zeszytu pracy

R. Baden-Powella
wydanego w początkach 

1908 r.



Po pierw sze – odróż niał on skau ta od
„cy wil a”, czy li wyr óżniał skau ta z gro na ko le -
g ów lub rów ieśników. 

Po dru gie – otrzym ani e od znak i było na -
grodą za pr zyjęcie na sie bie zo bow iązań po -
przez złoż enie Przy rzec zeni a oraz za zdo -
byc ie od pow iedni ej wie dzy, co wie ńczyło
zda nie ko lejn ych prób lub eg zami nów, czy li
było do wod em wy kon ani a ok reś lon ej pra cy
i włoże nia własneg o wysiłku.

Skau ting – jako nowy prąd w dzie dzin ie
wy chow ani a – od niósł nie zwykły suk ces,
któ rego miarą było mię dzy in nym i na szyb -
kim roz przes trzeni aniu się go w wie lu kra -
jach świ ata. Sys tem ba denp owe llow ski
odeg rał ważną rolę w kształto wan iu
współcze snej pe dag ogi ki a ró żne jego elem -
enty były wy kor zyst ywan e przez nie mal
wszyst kie or gan iza cje, związki oraz sto wa -
rzy szen ia gru pujące dzie ci i młodszą
młodzi eż.

Pod stawą tego suk ces u było umi eję tne
połącze nie róż nych ele mentów me tod y
skau tow ej ta kich jak Pra wo i Przy rzec zeni e,
wie dzy skau tow ej ze bran ej w pr óbac h i w cza -
sie zdo byw ani a spr awn ośc i oraz całej bar dzo
atrakc yjne j opraw y zewnę trznej (mun dur y,
od znak i, ob rzęd y), w sp ójny sys tem. To
wszyst ko jest dzi siaj dla nas pro ste i oczyw i -
st e, nie ma w tym ni czeg o nad zwyc zajne go,
lecz na tym właśn ie po leg a ge niusz da neg o
po mysłu czy wy nal azku, by był on właś nie
pro sty i oczyw ist y. Bi-Pi prze maw iając bez -
po śre dnio do skau tów tak opis ywał symb oli -
kę i zna czen ie od znak i skau tow ej: Jeśl i na -
uczyłeś się już dość, żeby złożyć pr óbę,
mo żesz: zd obyć i od znakę skau ta pierw szej
lub dru giej kla sy. Od znaką skau ta pierw szej
kla sy jest ostrze strzały i wstążka z na pis em
„Bądź go tów”. Od znaką skau ta dru giej kla sy
jest ten sam na pis. Od znaką skau tową jest
ostrze strzały, ta kiej, jaka na ma pach lub
kom pas ie wska zuj e północ. Jest to od znak a
wy wiad owcy woj skow ego, wska zuj e ona
bo wiem dr ogę; więc i wy wiad owcy po koj u
wska zuj e ona drog ę w spełnie niu obo -
wiązku i nie sien iu po moc y dru gim. Wstążka
jest w ro gach po dwinięta do góry, jak usta
skau ta, któr y wi nien obo wiązek swój
spełniać z uśm iechem i chę tnie. Węzeł ma
prz ypominać skau tow i o spełnie niu co -
dzienn ie do breg o uczynk u6.

We Lwo wie i gdzie in dziej

Miej scem na rod zin pol skieg o skau ting u
był Lwów, któr y w okres ie po przed zającym
wy buch I woj ny świ atowej sta now ił waż ny
ośr ode k pol skieg o życ ia po lit yczne go,
społecz neg o i kul tur alne go. Z inic jaty wy
działaczy Or gan iza cji Młod zie ży Nie podl e -
głośc iowe j „Za rzew ie” An drzej Małkow ski
przetłumac zył w la tach 1910/1911 pod sta -

wowy, kla syczn y pod ręczn ik R. Ba den-Po -
well a „Sco uting for Boys”. Wio sną 1911 roku
odbył się we Lwo wie pierw szy kurs skau to -
wy w wy nik u, kt óre go utwor zono 22 maja
Na czelną Ko mendę Skau tową oraz 4 pierw -
sze druży ny skau tow e, w tym jedną żeńs ką.
Har cers two roz wij ało się wsz ędz ie tam
gdzie pol ska młodz ież, zar ówno na zie -
miach pol skich jak i na obczyźnie.

O szyb kim i efekt owny m prze szczep ie ni -
u an giels kiego sys tem u na grunt pol ski, za -
dec ydo wały me tod y i for my wy chow ani a
skau tow ego. Początkow o wy daw ało się, że
brak własnej państwowości utrudn i prze -
szczep iani e no weg o ru chu młod zieży, że po d -
kre ślane w skau ting an giels kim posłus zeń -
stwo wo bec władz (w na szej ów czesnej
sy tua cji były to władze pa ńst w za borc zych)
un iemo żliwi za akc epto wan ie go przez
polską młodzież. Stało się jed nak in ac zej.
Skau ting zo stał pr zyjęty jako wspa niała
możl iwość służby Pol sce po przez przy go to -
wan ie oby wat ela i żołnie rza, po przez mo -
raln e oraz fi zyczn e przy got owa nie do pra cy
dla Oj czyz ny.

Bar dzo waż ne było to, że skau ting ce -
chow ała łat wość prak tyczn ego sto sow ani a,
ad apt acj i przez różne kręgi młodzieży, w ró ż -
nych wa runk ach. Pro ces wy chow ani a od -
byw ał się głów nie w za stę pie, początkow o
zwa nym pa trol em – małej au ton omi cznej
jed nos tce or gan iza cyj nej a to zna kom ici e
ułatwiało pro wad zeni e działaln ośc i kon spir -
acy jnej. Skau ting był od daw na oczek iwa ną
me todą przy got owa nia młodzi eży do wal ki
o niep odle głość, a jed nocz eśnie po zwal ała
na pro wad zeni e pra cy sa mok ształce niow ej
i na sa mow ych owan ie. Służba skau tow a
trak tow ana była z całą po wagą.

Pa rad okse m był fakt, iż sys tem wymy ś -
lony w celu umocn ieni a im per ium ko lon ial -
ne go stał się na zie miach pol skich śro dkiem
wal ki o nie podl egłość z za borc ami.

Od sa meg o początku, tj. od 1909/1910
roku spo ry w gro nie pol skich ska utów
wywoływała spra wa spo sob u ko rzys tani a
z a ng ielsk iego pier wow zoru. Zgod nie od -
rzuc ano im per ialne tr eśc i ideo we, ja kie
łączyły się z Im per ium Bry tyjs kim. An drzej
Małkow ski, posądzo ny o nad miern e uleg a -
ni e wzo row i an giels kiemu pisał w 1914 roku: 
Nie je stem śl epym zwo lenn iki em Ang likó w.
Jeś li cho dzi o okrutn e prześl adowania, ja kie
sto sow ali wzg lęd em Irl and czy ków, cała
moja du sza obu rza się na nich. Na wet o woj -
nie an giels ko-bur skiej, w cza sie, któ rej
pułkow nik Ro bert Ba den Po well bro nił Ma -
fek ingu Małkow ski pisał: Trud no chwa lić
Angl ików za do prow adz enie do woj ny z Bo -
eram i [Bu ram i – MM]. Dla teg o też Małkow -
ski kon klud ował: Jed nakż e nie nawołuję do
naś lado wan ia w skau tos twie Angl ikó w, lecz
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do naśl ado wania Ba den-Po well a. Uw ażam
Ba den-Po well a za ge nius za lu dzko ści i dla -
teg o wzy wam do za prow adz enia u nas jego
sys tem u wy chow awczego. Gdy by Ba -
den-Po well skut kiem jaki egoś ka prys u losu
urod ził się nie An glik iem, lecz Mek syk ani -
nem, rów nie ż byłby dla mnie wzo rem, choć
jego nar ód nic by mnie nie mógł obc hodzić7.
Z tych też pow odów skau ting pol ski nie
przyjął od znak i an giels kiej, jak to wi ększo ść
or gan iza cji skautowych na świecie.

W po szuk iwa niu ro dzinn ych wz orów

Cechą cha rakt ery sty czną pol skieg o skau -
ting u, od mo ment u jego po wstan ia, było po -
szuk iwa nie ro dzim ych od powi edników an -
giels kiego pier wow zoru ta kich jak na zwy,
sym bol ika i mun dur, czy pol szc zeni e skau -
ting u. Opier ając się o an giels ki wzór budo -
wano nowy ruch młod zie ży, kt óry wk rót ce
przyjął nazwę HARCERSTWO.

Har cers two jako ruch nie podl egłośc iowy
ce chow ała po staw a z mo cars twami za bor -
czy mi. Wi ększ ość młod zież y ws tępu jąca do
skau ting u wi działa w wal ce zbroj nej pod sta -
w ową sza nsę od zys kani a nie podl egłości.
Nic więc dziw neg o, że więk szo ść druż yn
nosiła imion a króló w pol skich sław nych ry -
cer zy, wy bitn ych wo dzów, he tman ów, gene -
rałów lub do wód ców po wst ańczych. Sz cze -
gólnie po pul arna była po sta ć Ta deu sza
Ko ści uszki po strzeg ane go jako de mok raty -
czneg o wo dza całego na rod u. To właś nie
Ko ści uszkę obier ało wówcz as za pa tron a
na jwię cej dr użyn.

Od sa meg o początku si ęgn ięto w har -
cers twie do tra dyc ji ry cers kich i żołnie rs kich. 
Te tra dyc je były sym bol em daw nej św iet n oś -
ci i siły Rzecz pos poli tej, a jedno cze śnie sta -
now iły wzór dla skautów – przyszłych pol -
skich żołnie rzy. Prak tyczn ie wyglądało to
w ten spos ób, że druż yny przy bier ały na
swych patronów wy bitn ych pol skich ry cer zy
i żołnie rzy. Wpro wad zono zawołania na
wzór ry cers kich zawołań bo jow ych, przy go -
to wan o gry nawiązujące do tych tra dyc ji,
upow szechni ono pol skie na zewn ictw o np.
har ce, har cerz, har cers two. Po stac ią sz cze -
gólnie bliską był dla har cer zy Za wis za Czar -
ny – ry cerz bez skazy.

Pierw szy nu mer „Skau ta” wy dan y we
Lwo wie 15 paź dziernika 1911 r. zdo biła wi -
niet a, wy kon ana przez in strukt ora skau tow -
ego Je rzeg o Le wak owsk iego, ukaz ująca
skau ta wpa trującego się w kon neg o hu sa r -
za na rys owa neg o na tle Gie wont u. Jeś li do -
brze pr zyjrzeć się temu ry sunk owi to w śr od -
ku dol nej czę ści ram ki wyr aźnie wid ać
mo tyw li lii. Umieszc zeni e tego elem entu nie
było przy padk owe. Połączo ne od znak i
skau ta II i I kla sy były bar dzo po dobn e do li lii
her bow ej. Po dobn e sp ostr zeżenia uczyn ił

Bro nisław Bo uffałł, kt óry w swej książce Boy
Sco ut s. In dya nizm w wy chow ani u, wy dan ej
w War szaw ie w 1912 r. zau ważył, iż Ozna -
kami godno ści skau ta jest spe cjaln y
brązowy zna czek na ka pel usz u, przy pom i -
na jący lili ę burb ońs ką, lub naszą Gozd awę,
z dwie ma gwiaz dam i na jej bocz nych
końcach i z umieszc zony m u dołu na meta -
lo wej ws tęd ze na pis em: be pre par ed (bądź
got ów)8.

Jak łatwo zau waż yć B. Ba uffałł dość do -
woln ie tłumac zył tekst R. Ba den-Po well a.
Ten pisał bo wiem wy raźnie, że wstążkę nosi
się na le wej ręce, a nie na ka pel usz u. Tym
nie mniej umieszc zony na okładce książki
montaż od znak i siedzącego na krze sełku
Ba den-Po well a przy woływał sko jar zeni a
z mo tyw em lilii.

Li lia w her bach ry cers twa pol skiego

Ta kie ko jar zeni a od znak i skau tow ej z lilią 
her bową jest całkiem zro zum iałe, bo wiem li -
lia jest jed nym z naj bard ziej chy ba z naj -
bard ziej po pul arny ch mo tyw ów wy stę -
pujących w he rald yce. Od XII wie ku była
godłem kró lów Fran cji - fleur de lis, czy li trzy
złote li lie na błęk itnym polu. W ró żnych po -
stac iach, układ ach i il ościach li lia wy stępuje
w her bach wie lu rod ów i miast całej Eu rop y.
Naj bard ziej zna ne mia sto noszące ją w her -
bie to Lil le, wiel ki ośro dek prze mysłowy we
Fran cji, któr e od li lii wzięło ta kże swoją naz -
wę. Li lia jest ta kże zna nym elem ente m or na -
m enta lnym, (co wy kor zyst ał J. Le wak owsk i)
np. taką fo rmę znają ster czyn y ko ron lub zw -
ieńczenia bereł kr ólewskich. Wie lok rotni e
użył mo tyw u li lii Jan Ma tejk o ry sując Po czet
Kr ólów Pol skich. Wpro wad ził on jed nak ten
elem ent na wet u pierw szych władców pol -
skich, gdy tym czas em li lia jako sym bol
władzy kró lewskiej po jaw iła się u nas wraz
z dy nas tią andegawenów. Andegawenowie
spokrewnieni byli z królami Francji i stąd lilie
były ich znakiem. 

W pierw szym pol skim dru kow any m her -
bar zu za tyt ułowan ym „Her by ry cer ztwa pol -
skieg o. Na pię cioro ksiąg roz dziel one. Przez 
Bar tos za Pa prock iego ze bran e i wy dan e:
Roku Pa ńsk iego 1548” w ks ięd ze „O naro -
dzie szla check im jako daw no jest, a skąd
ma początek, tak że o klej noc ie, któr e po s -
pol ici e her by zwie my, skąd, dla czeg o i jak
daw ny początek mają” po daj e jako naj stars -
ze herby:

Go zdaw a – li lie białe w polu czer won em,

Po ron ia – dwie roży [róże – MM] po stro -
nach mu przykładają.

Znacz nie więce j herbó w z mo tyw em li lii
znaj duj emy Księ gac h trze cich mówiących
o klejn oci e, z któr ymi z roz mai tych kra in wie -
lu lu dzi ry cers kich tu do Pol ski przy jec hali.
Są to her by:

Ilustracja pochodząca
z warszawskiego

„Skauta”

Strona tytułowa książki
B. Bouffałła

Fragment lilijki widoczny
na winiecie „Skauta”

lwowskiego



• Kier dej a – trzy li lie w pół pola
błęk itnego, dru gie pół pola czer won ego,

• Bo dul a – sz eść białych li lii w polu
błęk itnem, słup na ko ron ie, strzała
przezeń,

• Bo nar owa vel Ibryd a Pio tra
Po stols kiego.

W Ks ięgac h czwar tych noszących tytuł
O her bach książąt i ry cers twa wiel kieg o
księ stwa li tews kiego znaj duj emy tyl ko dwa
her by z mo tyw em li lii: Pie tryr og i herb Koź -
nińs kich. W tym wiel ce sza cown ym gro nie
zna lazł się tak że herb Geo rg iusz a Szwar ca
– no bil ito wan ego miesz czan ina. Umiesz -
czo no go jed nak dla porządku w Ksi ęgach
piątych i ostatn ich.

Dla na szych ro zważań na jważniejsze
jest to, że li lia wy stępowała w jed nym z naj -
stars zych her bów pol skich, zna nej od XIV w. 
Go zdaw y, a z bie giem cza su ta kich he rbów
przy byw ało.

Kon kurs nr 1 lwow skiego „Skau ta”
Na za chow any ch fo tog rafi ach pierw -

szych pol skich ska utów z Ga lic ji z lat
1911-1912 wi dać ps tro kaciznę ub ior ów.
Mun durk i szkol ne, mie szały się z cy wiln ymi
ubran iami. Czap ki posz czególnych szkół
miały różną form ę, więc druż ynom da lek o
było od ujedn oli cen ia stroj ów. Ważni ejs ze
jed nak od bra ku mun durów brak ODZNAKI
– SYMBOLU, któ ra by wyr óżniała każ dego
chłopca i dzi ewczynę – członk ów pol skieg o
skau ting u. Od znak a ta mu siała ta kże
zastąpić mun dur w po zos tałych dw óch za -
bor ach, gdzie har cers two po wstało i roz wi j -
ało się w wa runk ach ścisłej kon spir acj i.

Dla An drzej a Małkow skieg o było
zupełnie ja sne, że nie może to być ko pia an -
giels kiego wzo ru. W pierw szej pol skiej
książce skau tow ej Sco uting jako sys tem wy -
chow ani a młod zież y na pod staw ie dzieła
Ge ner ała Ba den-Po well a przed staw ił An -
drzej Małkow ski, wy dan ej we Lwo wie
w 1911 r., na pis ał: wy raż amy na dzi eję, iż na
tym podłożu za sadn icz ym, ja kie daje sco u -
ting an giels ki, roz winą się na sze własne, ro -
dzim e for my or gan iza cyj ne i że będą one
wy nik iem nie z góry na rzuc ony ch pr zepi -
sów, ale sa meg o ży cia.

Już w pierw szym nu mer ze „Skau ta”,
któr ego był on re dakt ore m, roz pis ał kon kurs
„na polską odznakę skau tową” w nu mer ze
8 z lu teg o 1912 r. ogłoszon e zo stały wy nik i.
Re dakc ja przy znała I nagr odę pro jekt owi
IV Kra kows kiej Dru żyny Skau tow ej im. Bar -
tos za Głowack iego – przed staw iającemu
herb Kości uszk i – Roch III. Herb składał się
z częśc i górne j – li lii i trzech be lek (wr ębów)
pod nią. Z tej ra cji nada wał się do skon ale do
oznac zeni a stop ni har cers kich. 

Sp raw ę od znak i re fer ował Małkow ski, na 
po sied zeni u lwow skieg o Związko weg o Na -
czeln ictw a Skau tow ego w dniu 5 lu teg o

1912 r. Pro pon ował on, by wpr owa dzi ć mo tyw
her bu Koś ciuszki i li lii Bu rbońskiej. Pr ócz tego
na ćw iczenia od znak i na prze pas kach dla
szar ż (i dla ogółu skau tów)9. Jed nak ani na
tym ani na żad nym z nas tępnych pos iedzeń
ZNS nie pod jęto de cyz ji o wpro wad zeni u
pol skiej od znak i skau tow ej. Na po sied zeni u
z 22 mar ca 1912 r. od rzuc ono pro jekt uży cia
her bu Koś ciuszki. Spra wa od znak i po wró c -
iła po nown ie na po sied zeni u ZNS 29 mar ca
1912 roku10. Ignac y Ko ziel ewsk i za pro p ono -
wał wó wcza s „mo tyw słońca”, a Je rzy Le -
wak owsk i „mo tyw ser ca (zak opiań skiego)”.
Ostat eczni e po stan owi ono, iż: Ko ziel ewsk i i
Fi las iewi cz na na jbl iższ e po sie d zeni e
Zw.N.Sk. przed staw ią pro jekt od znak i w ry -
sunk u. Nie stet y żad nych kon kretn ych pro -
jektó w nie było, a czas płynął. Spra wa była
trud na, a jedn ocześnie bar dzo waż na. Ta -
deu sz Stru miłło – se kret arz ZNS – na po -
sied zeni u od byt ym 1 maja 1912 r. bar dzo
ostro stwier dził: Hańbą prze wlek ani e
załatwien ia oznak i skau tow ej, dotąd nic!11.
W cza sie pos iedzeń ZNS w 1912 i 1913 r.
kil kak rotni e po wrac ano do pro blem u od -
znak i jed nak bez re zult atu. W pa ździ ern iku
1912 r. Na czeln ictw o uchwal iło w za sad zie – 
dla wpro wad zeni a jedn oli tośc i w ze wnę trz -
nym wyglądzie druż yn, jako na kryc ie głowy
– ka pel usz so kol i, jako st rój – ko szul e fla nel -
owe, spodnie, swe ater y i.t.d. będące na
składzie Kom[isji]. Do staw skaut[owych]12, a 
w 4 ty god nie pó źni ej wpro wad ziło czte ry
stop nie or gan iza cyj ne:

1. młodzik (ochotn ik)

2. wy wiad owca

3. ćwik

4. har cerz13.
Jed nak wzór od znak i na pierw szy sto -

pień ogłoszon o do pier o rok pó źnie j w „Skau -
cie” z 15 wrze śnia 1913 r. w dzia le „Urzę -
dowe”:

1. Związko we Na czeln ictw o Skau tow e
wpro wad za z dniem 15 września 1913 r.
skau tową odzn akę or gan iza cyj ną dla mło d -
zik ów i ochotn icz ek.

2. Odznak ę sta now i tka nin a bar wy po -
piel ate j z wy tkaną po środku kar maz yno wą
wstążką z na pis em „Czu waj”.

3. Odz nakę tę nal eży sta rann ie prz yszy ć
na le wym rę kawie; ró wny brzeg od znak i
w od ległości 15 cm od gó rnego szwu rę -
kawa (ko szul i lub bluz ki).

4. Pra wo no szen ia od znak i mają wszy s -
cy skau ci i skau tk i przy na leżni do druż yn
skau tow ych, pod ległych Zw. Nacz. Sk., któ -
rzy zda li eg zam in na młodzik a lub ochot -
niczkę, lub eg zam in wy ższ y oraz wszy scy
in strukt orz y i in strukt orki (ofic ero wie), ko -
mend anci, dr użyn owi i dr użyn owe, przy -
boczn i i przy boczn e.

5. Gdy skaut lub skau tk a prze stają być
człon kam i or gan iza cji (przez wystąpie nie
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Projekt odznaki
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Roch III przyjęty
wstępnie przez
warszawską NKS



lub wy dal eni z dr uży ny) na tychm iast i bez
wa runk owo zwra cają odzn akę. Kto bez -
prawn ie nosiłby odz nakę skau tową (w ja ki k -
olwi ek sp osó b przy szedłszy do jej po siad a -
ni a) lub wzbra niałby się jej zwróc ić, poza
nastę pstwami na tur y praw nej zo stałby pu -
bliczn ie na piętno wany.

6. Wa rtość od znak i. Skaut i skau tk a
muszą pami ęt ać zaw sze i wsz ędzie o wiel -
kiej mo raln ej wa rtoś ci od znak i, którą noszą
i cz uwać, aby swo jem lub in nych po -
stępowaniem nie pr zynieść jej ujmy.

Skaut lub skau tk a, któr zy by z własnej
winy zgu bil i odz nak ę, nie są god ni od znak i
i nig dy już no wej nie otrzym ają.

ZNS sfor mułował też ge ner alną za sad ę
trak tow ani a od znak i or gan iza cyj ne. Od -
znak a była roz prow adz ana przez cen tralną
ins tytucję (KDS), dru żynowi i dru żynowe na -
byw ali ja za pie niądze dru żyny i wrę czali je
pos zczególnym skau tk om i skau tom osobi ś -
cie i bezpłat nie. Od znak i są bo wiem włas -
nością or gan iza cyi a nie po szc zeg óln ych
jed nos tek. Zgod nie też z za pow iedz ią ZNS,
że od znak i właś ciwe dla wy wiad owców, ćwi -
kó w i har cer zy, zo staną wpro wad zone
z chwilą wykończenia ich w fa bryc e” ko lejn o
w „Skau cie” ogłoszono:

• w li stop adz ie 1913 r. Skau tową
Odzn akę Or gan iza cyj ną dla
wy wia dow ców, którą na leż ało pr zys zyć
tuż nad od znaką młodzik a, a Pra wo
no szen ia tej od znak i mają skau ci,
któr zy zda li eg zam in wy wiad owcz y,
nad to dru żynowi i przy boczn i, któr zy
zda li ten że eg zam in, oraz ofic ero wie
skau tow i Związko weg o Na czeln ictw a
Skau tow ego i ko mend anci miej scow i14.

• - w mar cu 1914 r. Skau tową odzn akę
trze cieg o stop nia, któr ej pra wo
no szen ia mają skau ci, któr zy zda li
eg zam in ćw iko wski15.

Od znak a młodzik a i wy wiad owcy były
ge ner alni e opart e na wzo rach an giels kich
– wstążka i li lia. Na tom iast od znak a ćw ika –
so kol ik – nawiązywała do sym bol iki so kol ej,
bo wiem skau ting pol ski w Ga lic ji był cz ęśc ią
składową Związku Pol skich Gim nas tyczny -
ch To war zystw So kol ich.

Nie ustal ono na tom iast od znak i har ce r za.
Jak wspo mniał Adam Sław ski: W 1918 r. ZNS 
za pyt ana o to przez Komendę Miej scową
w Prze myślu od pow iedz iało, że na leż y ob -
szy ć wszyst kie od znak i stop ni srebr nym 1,5
mm sznur kiem. I tak ją nosil iśmy. Gdy wpro -
wad zono Krzy ż Har cers ki [w Małopols ce
w 1919 r. – MM] te „lwow skie” od znak i tka -
nin owe już jako pamiątkow e – najc zęściej
tyl ko ob dzierg ane wzo ry bez tła – no szon e
na pra wej kie szen i16.
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2. A. Małkow ski, Jak skau ci pra cują, Kra ków 
1914, s. 253

3. Tam że, s. 249

4. Tam że, s. 252

5. The Boy Sco ut As soc iati on. Po licy, Or -
gan isa tion and Ru les, Lon don 1919, s.
22–26

6. R Ba den–Po well, Skau ting dla chłopców.
Wy chow anie do brego oby wat ela me -
todą pu szczańską, HBW Na Tro pie,
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7. A. Małkow ski, Jak skau ci…, s. 307–309
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Wczesne skautowe odznaki brytyjskie podobne
do tej, którą nosi Bachleda

Wczesna odznaka brytyjska – podobna do tej
jaką na krawacie ma Golonkówna

Zofia Golonkówna
(zdjęcie uzyskane
dzięki uprzejmości

hm. Marii Żychowskiej)

Zbigniew Bachleda
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Ma rek Po piel

FOTOGRAFIE ODNALEZIONE PO LATACH

Przy got owując w 2002 r. publ ika cję
Ma ter iały do hi stor ii skau tingu w Tar now -
ie1 na trafiłem w lwow skim Skau cie na
foto grafię pod pis aną Z życ ia ska utów –
Obóz Dru żyny Tar nows kiej2. Ta fo tog ra -
fia, ni ewy raźna i mała, była jedną z nie -
wielu za chow any ch pamiątek życia skau -
tow ego w Tar now ie z naj wcz eśniejszego
okresu roz woju or gan iza cji w la tach
1910–1914.

Stało się tak, pon ieważ tuż przed
zajęciem mia sta przez woj ska ro syjs kie, co
nastąpiło 10 li stop ada 1914 r., za częt o ni sz -

cz yć w oba wie o bez pieczeństwo
po zos ta łych w mi eśc ie mi esz kańców wszel -
kie prze jaw y do tychc zaso weg o ży cia
społecz neg o, w tym tak że dok ume ntację so -
kolą oraz dr u żyn skau tow ych mających swą
sied zib ę w So kol e, gdzie był też zgro mad zo -
ny, jak czy tam y w lwow skim Skau cie: […]
licz ny zbió r pięk nych prac ręcz nych skau -
tów: mo del e ró żny ch na mio tów, ob ozó w,
mo stó w, - mo del e te ren u w gli nie itd.3

W kwiet niu bieżącego roku była przy go -
to wyw ana w Mu zeum Ok ręgowym w Tar -
now ie wy staw a Wiel ka woj na – Gor lic e-Tar -
nów 1915. Gdy okaz ało się, że po trzebn e są 
jesz cze duże fo tog ramy z okres u in waz ji ro -
syjs kiej, opiek unka zbior ów fo tog rafi cznyc h
w mu zeum, p. Wik tor ia Kna pik-Czo snek się -
gnęła do zbio ru negatywów od nal ezi onyc h
w 1994 r. w trak cie prac re mont owy ch da -
wnej ka mien icy bur mis trza Ta deu sza Tertila.

W jed nym z pudełek, wśr ód neg atywów
przed staw iających ro syjs kich żołnie rzy w oko -
p ach i przy działach, znaj dow ał się równ ież
szkla ny ne gat yw od bieg ający tr eś cią od po -
zos tałych.

Na miot y rozłoż one na li nii drzew i młode
brzózki na pierw szym pla nie na tychm iast
sko jar zyły się niż ej pod pis ane mu z fo tog ra -
fią ze Skau ta z 1912 r. Zdzi wien ie i za sko -
cze nie było ró wnie wiel kie jak rado ść z od -
nal ezi enia ko lejn ego skau tow ego ne gat ywu.

Po stac i na oby dwu fo tog rafi ach są po -
rus zone, co wy nik ało z długieg o cza su na ś -
wietlania kli szy. Mimo to wi doczn e, mo żna
ro zpozn ać rysy twa rzy na duż ym pow ię -
kszeniu. Cały czas pro wad zone są po szuk i -
wa nia w za sob ach mu zeum dal szych ne ga -
tywów z wi zer unka mi sk aut ów jak i pr óby
roz poz nani a fi gur ujących osób na od nal e -
zio nych fo tog rafi ach.

Przy pad ek spra wił, że po po nad 90. la -
tach, udało się wy dostać na św iatło dzien ne
to zna lez isk o. Być może po nown a kwe rend a
w za sob ach ar chi wów pa ńst wowych, ko -
ście lnych i pry watn ych przy nies ie jesz cze
wie le za skak ujących od kryć.

Przy pis y:

1. M. Po piel, Ma ter iały  do hi stor ii skau tingu
w Tar now ie, Tar nów 2002

2. Skaut. Pi smo Młod zieży Pol skiej, Lwów
15 czerw ca, 1 i 15 lip ca 1912, nr 17, 18, 19

 3. Skaut. Pi smo Młod zieży Pol skiej, Lwów
15 maja 1912,rok II, nr 15, s. 14–15

M. Popiel

Fotografia reprodukowana w lwowskim Skaucie w 1912 r.

Biwak pierwszych tarnowskich skautów


