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Za kilka dni rozpocznie się 2019 rok, który będzie 
XV rokiem ukazywania się tarnowskiego „Skauta”. 
Do tej pory, opisując zakres działań i prac podejmo-
wanych przez redakcję i poszczególnych jej członków, 
patrzyliśmy wstecz. Tym razem, przy okazji składa-
nia życzeń świątecznych i noworocznych, chciałbym 
poczynić kilka uwag o najbliższych planach.

Największym i dosyć kosztownym wyzwaniem 
będzie uzupełnienie zbiorów bibliotecznych wszyst-
kimi, zaległymi numerami „Skauta” w wersji papie-
rowej. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że 
zawartość dotychczasowych numerów to 900 kolo-
rowych stron formatu A4. Ta ilość powoduje, że ich 
wydruk będzie sporo kosztować. W planach jest też 
rozpatrywana możliwość drukowania numerów na 
zamówienie czytelników. O  ile pliki pobierane ze 
strony http://skaut.okay.pl są w niskiej rozdzielczości, 
to wydruki byłyby wykonywane z plików źródłowych 
o wysokiej rozdzielczości.

Inną opcją braną pod uwagę jest zamieszczanie 
w „Skaucie” tekstów historycznych lub ich skrótów 
w języku angielskim. To pozwoli przedstawić skau-
tom z całego świata piękne karty naszej przeszłości. 
Daje się bowiem dostrzec fakt, że historia Harcerstwa 
jest mało znana albo w ogóle jest nieznana nie tylko 
skautom innych narodowości, ale także polskim har-
cerzom, dla których język polski nie jest językiem co-
dziennym. używanym potocznie, z uwagi na miejsce 
i czas urodzenia. Aby pomysł wprowadzenia na łamy 
„Skauta” j. angielskiego przyniósł spodziewany efekt, 
powinni się w niego włączyć chętni polscy harcerze 
z organizacji działających w innych krajach i na in-
nych kontynentach.

Zgromadzone dotychczas materiały źródłowe 
oraz ilustracje pozwolą wypełnić wiele przyszłych 
numerów „Skauta” ciekawymi i dotychczas niepub-
likowanymi artykułami. Powstają one jako pokłosie 
poszukiwań oraz badań przeszłości Harcerstwa Pol-
skiego, a szczególnie pierwszego okresu istnienia – 

Skautingu. Z badań wyłania się obraz historii naszej 
organizacji trochę inny, niż znany nam z artykułów 
i książek, szczególnie powstałych w latach trzydzie-
stych XX wieku.

31 października 2018 roku minęła 130 rocznica 
urodzin Andrzeja Małkowskiego, natomiast 16 stycz-
nia 2019 roku obchodzić będziemy 100 rocznicę Jego 
śmierci. W związku z tymi datami, staraniem Stowa-
rzyszenia Muzeum im. Olgi i Andrzeja Małkowskich 
w Zakopanem i dzięki dotacji uzyskanej od Gminy 
Miasta Zakopane, została wydana książka: Andrzej 
Małkowski. Korespondencja 1911–1919. Listy i kar-
ty pocztowe zebrał i przypisami opatrzył piszący te 
słowa. Książkę będzie można otrzymać po roczni-
cowej dacie śmierci A. Małkowskiego, w nowej sie-
dzibie Muzeum, w tzw. Czerwonym Dworze, przy 
ul. Kasprusie 27 w Zakopanem. ■

M. Popiel


