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O NIEPODLEGŁOŚCI I HARCERSTWIE

Marian Grużewski, Apoteoza Józefa Piłsudskiego. Karta pocztowa.
Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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OD REDAKCJI
Historia odzyskania niepodległości przez Polskę
jest ściśle związana z historią Harcerstwa. Powstanie Skautingu Polskiego nastąpiło 22 maja 1911 roku
we Lwowie. Zanim nastąpiły wydarzenia 1918 roku,
w ciągu siedmiu lat udało się ukształtować nowy
typ młodego Polaka: sprawnego fizycznie, doskonale odczuwającego potrzebę odzyskania niepodległości, skauta-patrioty. W tym czasie wybuchła,
w sierpniu 1914 roku, wojna światowa, a więc rzeczywisty czas kształtowania tych postaw młodzieży
był znacznie krótszy.
Wspaniała idea Roberta Baden-Powella, dostosowana do zaborczych warunków przez Andrzeja
Małkowskiego, a później doskonalona przez wielu
innych instruktorów, doprowadziła do tego, że skauci polscy stanowili najlepsze spoiwo w budowanym
gmachu II Rzeczypospolitej. Wybicie się na niepodległość, naród polski okupił nieprawdopodobnym
wysiłkiem, bólem, ranami i śmiercią. Wśród nich
byli przedstawiciele wszystkich stanów, płci, wyznania i wieku. Wszyscy równi wobec śmierci, wszyscy
jednakowo oddani sprawie niepodległości, tak samo
miłujący Polskę.
Tam, gdzie był powszechny obowiązek służby
z karabinem, była też chęć szczera ochotniczego zaciągu i walki z nieprzyjacielem. To dlatego mamy tak
wielu młodocianych kawalerów Krzyża Virtuti Militari, którzy wcześniej mieli do piersi przypięty Krzyż
Harcerski. Nie można o nich zapomnieć w setną rocznicę odzyskania niepodległości, gdyż są oni do dzisiaj
przykładem patriotycznych postaw młodzieży. Bez
tych wzorców nie byłoby Szarych Szeregów i członków innych tajnych organizacji harcerskich w okresie
II wojny światowej. Nie udałoby się przenieść w czasy
powojenne etosu harcerskiego i pamięci o Ziemiach
Kresowych. Nie byłoby wielkiej SOLIDARNOŚCI
roku osiemdziesiątego XX wieku.
Harcerstwo ma tę siłę, że jest w tej organizacji
młodzież, która wciąż napływa, daje coś z siebie,
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zmienia, ale też pamięta i odczuwa wszystkie fałszywe nuty, które do niej docierają. W równym stopniu
czerpie z historii i bagażu harcerskich doświadczeń oraz oddaje kolejnym pokoleniom młodzieńcze przeżycia i fascynację ideałami harcerskimi. To
dlatego Harcerstwo wciąż istnieje od ponad wieku,
rozwija się i kroczy dumnie naprzód.
Cieszmy się, że żyjemy w wolnej Polsce. Musimy jednak pamiętać, że wolność i niepodległość nie
jest nam dana na zawsze. Musimy być mądrzy mądrością przodków, spoglądać w przyszłość, honorując przeszłość. Tylko tak zachowamy państwowość
przez następne stulecia.
Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy… ■
M. Popiel
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HARCERSTWO W DNIACH
ODZYSKIWANIA NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada 1918 roku, w lesie Compiégne we
Francji, Niemcy podpisali rozejm, który doprowadził do zakończenia wojny światowej. W tym dniu
Rada Regencyjna przekazała przybyłemu z Magdeburga do Warszawy, Józefowi Piłsudskiemu władzę wojskową i naczelne dowództwo podległych jej
wojsk polskich. Odradzała się Polska.
Zanim nastąpiło rzeczywiste połączenie trzech
dzielnic, rozdartego przez zaborców kraju, trzeba
było walczyć o polski Lwów, wygrać wojnę z bolszewikami, stoczyć krwawe bitwy o Wielkopolskę
i Śląsk, stanąć w szranki z Niemcami w trakcie plebiscytów na Warmii i Mazurach. Wszędzie tam,

gdzie było najtrudniej, najbardziej krwawo, gdzie
trzeba było bez wahania chwycić w wątłe dłonie
wielki karabin, tam stawała do walki polska młodzież – zwłaszcza harcerki i harcerze. Ich postawa,
ich poświęcenie nie było tylko prostym następstwem
ich wychowania według Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego. Wielkie oddanie sprawie Niepodległości
Polski płynęło z poczucia służby, a sprawność wykonywania rozkazów z ćwiczeń i chęci doskonalenia
się wynikającej z metody harcerskiej. Słowa pieśni
Marii Konopnickiej: Do krwi ostatniej kropli z żył,
były w tamtych czasach tylko potwierdzeniem rzeczywistych postaw i przekonań.

Marszałek Ferdynand Foch przyjmuje delegację niemiecką w wagonie kolejowym w lesie w Compiègne we Francji,
11 listopada 1918 r. Fotografia koloryzowana lub obraz Maurica Verneuil'a. Źródło: Wikipedia.
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Instrukcja Ministerstwa W. R. i O. P. dla szkół w sprawie Harcerstwa. Warszawa, 1918 r.
Druk ulotny 21,7 x 28,0 [cm]. Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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Od samego początku istnienia polskiego Skautingu, instruktorzy harcerscy przygotowywali młodzież ze swoich drużyn do wielkich wydarzeń, które
doprowadziły do odrodzenia Polski.
Władze harcerskie zwróciły się z apelem do
młodzieży. Niewielki druk ulotny z 14 października 1918 roku, publikowany na 6 stronie, był efektem
działań Naczelnego Inspektoratu Harcerstwa Polskiego w Warszawie.
Dzięki tym oryginalnym dokumentom z epoki,
możemy prześledzić najważniejsze informacje kierowane do młodzieży harcerskiej, w formie odezw
i rozkazów, w kolejnych dniach: 9, 10, 11 i 12 listopada 1918 roku oraz późniejszych działań Naczelnego
Inspektoratu Harcerstwa Polskiego w Warszawie.
W dokumentach tych zwraca uwagę bardzo dostojny, stosowny do zachodzących w Polsce okoliczności, ale i odpowiedzialny i wstrzemięźliwy język
kierowany do młodzieży. Wszyscy mieli świadomość, że każdy, w każdej chwili, nawet najmłodszy chłopak mógł wziąć w garść karabin by walczyć
z wrogiem ojczyzny. Nic więc dziwnego, że starano
się chronić, zwłaszcza tych najmłodszych. Dlatego
w Odezwie do młodzieży szkół średnich, z 12 listopada 1918 roku przytoczono upoważnienie Józefa
Piłsudskiego dla Inspektoratu Harcerskiego w War-

Józef Piłsudski jako dowódca I Brygady Legionów
Polskich. Karta pocztowa, 1915. Zbiory: M. Popiel,
redakcja „Skauta”, Tarnów.

szawie: Abyście żadnych wątpliwości nie mieli, że jest
to zadanie nie tylko władz szkolnych, ale i czynni-

Uczestnicy Zjazdu połączeniowego w Lublinie, 1–2 listopada 1918 r. Źródło: Wacław Błażejewski,
Historia Harcerstwa Polskiego. Zarys Ogólny. Wydanie drugie jubileuszowe, Warszawa 1935, s. 153.
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Odezwa: Do młodzieży Polskiej. Warszawa, 14 października 1918 r. Druk ulotny 17,1 x 24,5 [cm].
Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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Rozkazy Tadeusza Strumiłło, Naczelnego Inspektora Harcerstwa Polskiego w Warszawie.
Druk ulotny 21,6 x 29,0 [cm]. Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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Rozkazy Tadeusza Strumiłło, Naczelnego Inspektora Harcerstwa Polskiego w Warszawie.
Druk ulotny 21,6 x 29,0 [cm]. Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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Odezwa Ministerstwa W. R. i O. P. Do Dyrekcji Polskich Szkół Średnich Państwowych i Prywatnych Męskich w Polsce.
Warszawa, 11 listopada 1918 r. Druk ulotny 21,7 x 29,1 [cm]. Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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Odezwa Tadeusza Łopuszańskiego, szefa Sekcji Szkół Średnich Ministerstwa W. R. i O. P.Warszawa, 12 listopada 1918 r.
Do młodzieży szkół średnich. Druk ulotny 12,7 x 27,7 [cm]. Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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ków decydujących o zużytkowaniu wszystkich sił narodowych, mogę Wam donieść, że KOMENDANT
PIŁSUDSKI upoważnił przedstawicieli Inspektoratu
Harcerskiego do ogłoszenia, że uważa służbę w Pogotowiu Młodzieży za najwłaściwsze i najskuteczniejsze
zużytkowanie sił i zapału młodzieży szkół średnich
dla dobra publicznego.
Stawcie się zatem od jutra punktualnie w Waszych klasach i zgłoście się do Pogotowia, organizowanego przez każdą drużynę harcerską dla całej
młodzieży danej szkoły i jej okolicy.
Do tej pory znaliśmy rozkaz Józefa Piłsudskiego Naczelnego Wodza Wojsk Polskich do Harcerzy
z 29 czerwca 1921 roku. Zaprezentowany powyżej
ten mały druk ulotny, ukazuje jednoznacznie praprzyczynę działalności harcerskiej u progu niepodległości, w najtrudniejszych, ale i najpiękniejszych
chwilach walki i budowania od podstaw Ojczyzny.
Kiedy w Warszawie budowano zręby Harcerstwa
mającego działać w nowych okolicznościach, we
Lwowie trwały walki o polskość tego miasta. Wśród
walczących nie brakowało harcerzy. Do nich nie do-

tarły prezentowane w niniejszym numerze „Skauta”
odezwy. Kierując się tylko powinnością i poczuciem
obowiązku, młodzież polska, młodzież lwowska kolejny raz zdawała życiowy egzamin w walce, nie
w szkolnej ławie. Warto więc zapoznać się z Instrukcją dla szkół w sprawie Harcerstwa. Jest to przykład
szerokiego spojrzenia na wszystkie aspekty wychowania harcerskiego wobec ówczesnych realiów.
Gdy wypełniała się najnowsza historia Polski,
w odmętach Morza Tyrreńskiego, 16 stycznia 1919
roku, utonął Andrzej Małkowski, założyciel, twórca
i organizator Skautingu Polskiego we Lwowie.
Uporządkowany pod względem czasu i wydarzeń oryginalny zbiór dokumentów dotyczących
działań harcerskich w 1918 roku, nie był dotąd publicznie prezentowany. Przez sto lat materiały te spoczywały wraz z dziesiątkami innych dokumentów
gromadzonych przez moich dziadków: Józefę Heilman-Rawicz, jedną z pierwszych skautek w Stanisławowie oraz ppłk. Kazimierza Heilman-Rawicza
legionisty, m.in. dowódcy 62 pp w Bydgoszczy. ■
M. Popiel

Członkowie władz harcerskich oraz uczestnicy zjazdu w Warszawie, w 1919 r.
Zbiory: M. Popiel, redakcja „Skauta”, Tarnów.
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HARCERSKI WYMIAR ROCZNICY
NIEPODLEGŁOŚCI W TARNOWIE
Do obchodów niepodległości w Tarnowie – pierwszym niepodległym mieście – przygotowywano się
dłuższy czas. Od 11 czerwca br. w Muzeum Okrgowym
w Tarnowie można zwiedzać wystawę: Sen o Niepodległej – Tarnów od austriackiego zaboru do Niepodległości,
z wieloma ciekawymi pamiątkami skautowymi. Pamiętano też o harcerskich postaciach, których działalność
przyczyniła się do odzyskania niepodległości. Dlatego
na wniosek Wydziału Kultury Urzędu Miasta Tarnowa
dokonano renowacji pomnika Andrzeja Małkowskiego,
założyciela, twórcy i organizatora Skautingu Polskiego we Lwowie. Przeniesione zostały w pobliże pomnika
odnowione totemy, wykonana została też nowa tablica
informacyjna. Prace te zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tarnowie przy zaangażowaniu Zarządu Dróg i Komunikacji
w Tarnowie.
W przestrzeni miejskiej upamiętniono Jerzego Brauna
i stulecie jego pieśni Płonie ognisko i szumią knieje w postaci wielkoformatowej grafiki umieszczonej na budynku
Wodociągów Tarnowskich. Przy współpracy z dr Marią
Żychowskią, Wydział Komunikacji Społecznej zlecił wykonanie okolicznościowej koszulek o tej tematyce, a tuż
przed 11 listopada 2018 roku ukazały się „Wiadomości
Tarnowskie”, w całości poświęcone postaci J. Brauna, jego
wspomnieniom, rodzinie, a przede wszystkim pieśni. ■
M. Popiel

h t t p : // n i e p o d l e g l y. t a r n o w. p l
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egzemplarz bezpłatny

