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SŁÓW KILKA…

Pro gram i za kres te mat yki po rus zane j w SKAUCIE jest w sta dium two rzen ia.
Do tychc za so we tek sty hi stor yczne, bio graf iczne oraz poś więc one bi bliog rafi i cza sop ism
i książek har cers kich będą niewątpli wie udos kona lan e w miar ę po zys kiwa nia szer szeg o

gro na aut orów. Za pras zamy tym sa mym do współpra cy, chę tnie będziemy publikować
ciekawe teksty.

Zb liżające się 100-le cie ist nien ia pol skieg o ru chu skau tow ego skłoniło reda kcj ę do
za stan owi enia się czy nie od dać łamów SKAUTA dla dys kus ji do tyczącej pro blem aty ki
współcze sneg o har cers twa. Na pro gu XXI wie ku za sadn e są bo wiem py tan ia o przyszłość
ru chu har cers kiego. Ja kie wa rtości, sta now iące do rob ek przeszłości, można uważać za
osiągnięcia war te kon tyn uow ania? Co bu dzi ni epokój w kra ju, w or gan iza cja ch Har cers twa
poza gra nic ami Kra ju, w od rod zony ch po półwie czu or gan iza cja ch na Wscho dzie?
Chcie liśmy zapro ponować in strukt oro m tak z kra ju, jak i z ob czyz ny po djęc ia ocen y
do tychc zaso wej kon dyc ji na szeg o ru chu w za kres ie me tod yki, or gan iza cji, spraw
ka drow ych, po trzeb y lu strac ji, sy tua cji ma ter ialne j itp. Mo żli we jest za tem po djęcie po ważnej
dys kus ji na te te mat y. Re dakc ja za pewn ia swo bodną pla tformę wy pow iedz i. Je ste śmy
prze kon ani, że różn oro dne dośw iad cze nia, nie jedn okr otnie od mienn e ocen y zaszłości
hi stor yczny ch, wy art ykułowan e na fo rum do stępnym bez ża dnych og raniczeń i in ger encj i,
po zwol i od powi edzieć na nie pok ojące wie lu py tan ia o przyszłość i szan se ru chu harcerskiego.

Rz eczywistość jed nak zmie nia się z tak ogromną dy nam iką, że przy zakład an ym
kwar taln ym ukaz ywa niu się pi sma, mogłoby nie st arczać cza su na pu blik owa nie
nad syłanych ar tyk ułów, a zwłasz cza po lem ik opis ujących zja wis ka w mia rę re aln ym cza sie.
Jeś li jed nak otrzym amy cie kaw e tek sty, chę tnie zam ieścimy je na łamach SKAUTA.

Inna rzecz, że na sze ar tyk uły ukaz ują przykłady po stac i i ich do kona ń na ni wie
har cers kiej i nie tyl ko, i niosą znacz ny ład un ek emoc jona lny i pa triot yczny. Tak więc je śli
po zos tani emy w dal szym ciągu w nur cie zag adnień hi stor yczny ch i bi bliog rafi cznyc h; nie
bę dzie to działanie na sz kodę młodych pokoleń har cers kich, wsz akże: histor ia (est) ma gis tra
vi tae, co tłumac zy się z łacin y: hi stor ia jest mi strzyn ią życia. I jest to najszczersza prawda. 

Pro pon uje my tak że wszyst kim za int ere sow any m udział we wspólnym pro jekc ie, któ ry
nosi ro boczą na zwę „Ewid encj onow ani e lo kaln ej pra sy har cers kiej”. Słowo „lo kaln a”
tr akto wać na leży jak naj szer zej, są to bo wiem cza sop ism a wy daw ane na po ziom ie dr użyn y,
szcze pu, kręgu, huf ca, ośr odka spe cjal ist yczneg o, chorągwi itp., zar ówno w kraju jak i na
obc zyź nie, teraz i dawniej.

Dla czeg o taki pro jekt? Ist niej e współcze śnie prak tyczn ie niem ożliw a do ocen y licz ba
lo kaln ych pism har cers kich i skau tow ych, gdyż rzad ko kie dy znaj dują się w zbio rach
i bi bliot e ka ch. W ró żnych śr odowi ska ch lo kaln ych two rzon e są spi sy pra sy, nie są jednak
sze rzej upow szechni one i łatwo dostępne.

Cie kawą inic jaty wą dh Lesława Dal la jest ze staw ieni e cza sop ism w zbio rach Mu zeum
Har cers kiego im. Olgi i An drzej a Małkow skich w Za kop ane m. Znaczną część cza sop ism uję li 
w swych pu blik acj ach dru how ie: Ze non Bu czews ki, Ma rian Misz czuk,  To masz Kuba
Kozłow ski, a je dnodniówki od not ował Wacław Błaż eje wsk i i inni. Do bi bliot eki Mu zeum
Har cers twa w War szaw ie zo stan ie, lub już zo stał za kup iony pro gram MAK, któ ry służy do
ewid encj i i u dostę pni ania w In tern eci e za sobó w bi bliot eczny ch. Ró wnież ni żej pod pis any
gro mad zi cza sop ism a har cers kie i w mia rę moż liwo ści udo stęp nia ich pełno teks towe wer sje
na stro nie www.skaut.okay.pl

Te wszyst kie przeds ięwzięcia po zwolą ki edyś na ze wid encj onow ani e wy daw any ch
cza sop ism har cers kich, któ re te raz nie ist nieją w świ adomości sze rok iego krę gu odbiorców.
A pr zecież wie le z tych cza sop ism za wier a ogromn y wa lor in form acy jny, cz ęsto tyl ko
ogran icz ony do własneg o środo wiska z uwagi na nie wielk ie nakłady i zwy kle bar dzo lo kaln y
za sięg od działywan ia, a re dakt orz y i wy dawc y są nie znan i i ta kim i po zos taną ni eza leżnie od
ich miej scow ego zna czen ia. Ko nieczn ie więc trze ba to zmie nić!

Czu waj!  

phm. Ma rek Po piel HR

http://www.skaut.okay.pl


Marek Popiel
(na podstawie materiałów hm. Teresy Szadkowskiej- Łakomy)

hm. ppłk ZYGMUNT LECHOSŁAW
SZADKOWSKI (1912–1995)

Wi zer unek Zyg munta Szad kows kiego 
można nakr eślić przy po mocy za led wie
kil ku słów: har cerz, żołnierz, pa triota,
społecz nik i po lit yk. Ka żde z nich jest tyl ko
skr ótem do świ ata nie zwyk le cie kaw ych
prz eżyć, hi stor ii i do świa dczeń. Z per -
spekt ywy dzi esięc iu lat, ja kie upłynęły od 
jego śm ierci, od nosi się wr aże nie, że
w dzi siejs zych cza sach bra kuje czło -
wieka, który użyczał światu swe go wiel -
kiego mo raln ego au tor yte tu.

* * *
Urod ził się 5 stycz nia 1912 r. w War -

szaw ie. Dwa lata póź niej wy jec hał wraz z ro -
dzic ami przez Wil no i Mołodeczn o do
Tołoczyn a. Rok 1914 był zna mienn y dla ro -
dzin y Szad kows kich, urod ził się bo wiem
Zbigniew (brat Zyg munt a, póź niej szy członek
pod zie m ia, ps. „Wa wer”, zmarły w 1974 r.), a w
li stop adz ie zmarł ich oj ciec Zyg munt Szad -
kows ki se nior - zo stał po chow any w ka plic y
cmen tarn ej w Tołoczyn ie.

Utrzym ani e i wy chow ani e chłop ców spa -
dło na bar ki mat ki, Ma rii z Kozłow skich, có rki 

Ju lian a i Teo fil i z Masłów. Mat ka wyszła
późni ej pow tórnie za mąż za Ada ma Puha-
 cze w skieg o. Zmarła w 1966 r. w Prusz kow ie.

Zyg munt Szad kows ki eduk ację roz -
począł w Szko le Pod staw owe j w Pier sza-
 jach, nast ępnie uczę szczał do Gim naz jum
im. Ada ma Mic kiew icz a w No wog ródku, po -
czym pr zeniósł się do Wil na, gdzie podjął
stu dia na wy dzial e ma tem aty czno-przy rod-
 ni czym Uniw ersy tet u Ste fan a Ba tor ego.
W la tach 1932–1937 był pre zes em Związku
Aka dem ików Woj ewó dztwa Now ogr ódzkie -
go i byłej Zie mi Miń skiej.

9 czerw ca 1936 r. ożenił się z Wandą
z Ma lin owsk ich, urod zoną w Łapach
23 sierp nia 1912 r., córką  Sta nisława i Józ -
efy z Łapi ń skich. Ślub odbył się w Koś ciele
Nie pok ala neg o Poc zęc ia NMP w Wil nie.

Uzys kawsz y w 1938 r. ab sol uto riu m
z geo graf ii, roz począł stu dia na wy dzial e
pra wa i nauk społecz nych. Po ich ukoń cze-
 niu wstąpił do pań stwowej służby za gran icz -
ne j. Pierwszą placówką dy plom aty czną był
Kon sul at RP w Dy neb urgu na Łotwie. Tam
za stał go wy buch II woj ny świ atowej i tam
do tarła do nie go żona. Ra zem wy jec hali
przez Szwecję i Anglię do Fran cji, dokąd do -
tarl i w pa ździ erniku 1939 r., i gdzie żona po -
zos tała aż do ko ńca woj ny. 16 stycz nia
1940 r. urod ził się w Pary żu ich syn An drzej
Zyg munt.

Po do tarc iu do Fran cji Z. Szad kows ki za -
meld ował się w sze reg ach Ar mii Pol skiej.
Zo stał mia now any de leg ate m władz pol -
skich do Fran cus kiej Ko mis ji Po bor owe j. Za -
prz ysi ężony w li stop adz ie 1939 r., jako
członek Związku Walki Zbroj nej zo stał emi-
 sa rius zem Rządu Pol skieg o w Par yżu do
spraw Pod ziem ia w Pol sce. Działał pod
pseu don ime m Zyg munt Kozłow ski.

8 grud nia 1939 r. zo stał od del ego wan y
przez Rząd RP w Paryżu do Ru mun ii gdzie
prze byw ał do maja 1940 r. z za dan iem or -
gan izo wan ia kon spir acj i na te ren ach zaję-
 tych przez sowietów i or gan izo wan ia kana -
łów prze rzut owy ch. Zor gan izo wał dwie ta kie 
drogi; z Czer niow iec do Lwo wa i z Buka-
 resz tu na Bli ski Wsc hód.

Był tak że do radcą Ro ger a Ra czy ńskiego 
Am bas ado ra Pol skieg o w Bu kar eszci e jak
ró wni eż pełno mocn iki em Prze wodn iczącego
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hm. Zygmunt L.
Szadkowski na wizytacji
w Kanadzie w 1958 r.

Legitymacja Zygmunta L. Szadkowskiego
z Wilna z 1937 r., pełniącego wówczas funkcję

instruktora wychowania obywatelskiego
(ze zbiorów Teresy Szadkowskiej-Łakomy)



ZHP Mi chała Gr ażyńskiego do spraw har -
cers kich w Ru mun ii. W związku z tym za -
poz nawał się z działal noś cią har cers twa na
uch odźs twie, sta rając się wzm ocnić pod -
staw y działania młodz ieży tak pod wzg lęde m
or gan iza cyj nym jak i ma ter ialny m.

Z har cers twem był związany od dzi eciń -
stwa. Do wilcząt wstąpił w wie ku 7 lat, a do
dru żyny przy gim naz jum w Now ogr ódku za -
pis ał się w 1921 r. Przy rzec zeni e Har cers kie 
złożył w 1926 r. W la tach 1934–1937 był dr u -
ży nowym 5 Wi leńskiej Dr użyny Har cers kiej

przy Gim naz jum Ojc ów Jez uit ów. W la tach
1937–1939 był ko mend ante m II huf ca wi leń -
skieg o. W Gór kach Wiel kich ukoń czył kurs
harc mis trzowsk i i w czerw cu 1937 r. otrzy-
 mał stopie ń harc mis trza. Do wy buc hu woj ny
był człon kiem Ko mend y Chorągwi w Wil nie
gdzie pro wad ził jako kie rown ik Dział Ogó lny, 
był też sze fem Kan cel ari i, kie rown iki em Wy -
działu Star szoh arce rski ego, sze fem Od -
działu Me tod yczno-Pro gram owe go działał
w Zrze szen iu Akad emi ckic h Kręg ów Star -
szoh arce rski ch „Kuźn ica”. Objął też z cza -
sem fun kcję zas tępcy ko mend anta Cho -
rągwi Har cer zy ZHP.

Po zaj ęci u przez woj ska nie mieck ie
Fran cji, wy jec hał na Bli ski Wsc hód. Od
czerw ca 1940 r. do maja 1942 r. służył w or -
gan izu jącej się w Homs w Sy rii Sa mod ziel -
ne j Bry gad y Str zel ców Kar pack ich.

W La trun wstąpił do zawiąza neg o w lip cu 
1940 r. krę gu star szoh arce rski ego, któr ego
człon kow ie, żołnie rze SBSK nawiązali kon -
takt z Na czeln iki em ZHP. Pierw szym ich za -
dan iem było za leg ali zow ani e działal noś ci
har cers kiej w Ar mii Pol skiej na Wscho dzie,
co udało się przep rowadzić dzięk i pr zyc hyl -
noś ci dowód cy SBSK płk. dypl. Sta nisława
Kop ańskiego.

Rok 1941 r. zaczął Z. Szad kows ki od wi -
zyt acj i har cers kich dr uży n har cers kich w Tel
-Aviv i Je roz oli mie. Nas tęp nie, biorąc udział
z 3 ba tal ione m SBSK w wal kach w To bruk u,
zo stał za oczn ie wy bran y na I Kon fer encj i na
Środ kow ym Wscho dzie (był to I Wal ny
Zjazd, który się odbył w dniach 12–13 paź -
dzi erni ka 1941 r.) człon kiem Rady ZHP na
Wscho dzie, do które j w ko lejn ych la tach był
po nown ie wy bier any.

W 1942 r. zo stał Z. Szad kows ki odko-
 men der owa ny do Szkoły Pod chorążych Pie -
chot y, a po jej uko ńcze niu po zos tał w jej
składzie jako in strukt or. Moc no ang ażował
się w or gan izo wan ie ak cji let niej dla mło dz ie ż y 
har cers kiej. Na po sied zeni u 2 sierp nia 1942 r.
zo stał wy bran y wi cep rzewo dnic zącym Rady
ZHP Na Środ kow ym Wscho dzie.

Jako członek Ko mis ji Wy dawn icz ej
współre dag ował cza sop ism o ZHP na Środ -
kow ym Wscho dzie „Wy trwam y”, kt óre na -
stępn ie prze kształciło się w cza sop ism o
„Skaut”. Był też re dakt ore m cza sop ism:
„Har cers two na Wscho dzie” i „Har cers ka
Kuź nica”.

W połowie li stop ada odbyło się ze bran ie
Rady ZHP na Środkowym Wscho dzie po -
świ ęcone or gan iza cji dr uży n har cers kich
w jed nostk ach woj skow ych oraz za akc epto -
wan ie re gul ami nu har cers kiego przez do-
 wódc ę Ar mii Pol skiej na Wscho dzie.

Po ko lejn ym ze bran iu Rady ZHP, kt óre
odbyło się 7 lu teg o 1943 r., Z. Szad kows ki
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Tel Aviv 1942 r. Od lewej stoją: hm. Józef Brzeziński, hm. Zygmunt
Szadkowski, hm. Ignacy Płonka, siedzi – Wilhelm Słaby (Adam Sławski)

(ze zbiorów Teresy Szadkowskiej-Łakomy)

Dokument podpisany przez gen. Władysława Sikorskiego
 popierającego działalność harcerską w Armii Polskiej na Wschodzie.

(ze zbiorów Teresy Szadkowskiej-Łakomy)



wy jec hał do Te her anu ce lem zor gan izo wa-
 nia i prze prow adz enia kurs ów dla kier owni -
ków pra cy har cers kiej. Prze nies iony nas tęp -
nie do Dowó dztw a Wojsk na Środ kow ym
Wscho dzie, roz kaz em Na czeln ego Wo dza
gen. Sosn kows kiego zo stał mia now any
1 gru dnia 1943 r. kie rown iki em Sa mod ziel -
ne go Re fer atu Har cers kiego. Był to wyjątko -
w y wy pad ek w hi stor ii Woj ska Pol skieg o,
aby Na czeln y Wódz mia now ał młod szeg o
ofic era spe cjaln ym roz kaz em. Od tej pory,
przez sze reg mie sięcy miał na uwad ze
główni e szko len ia funk cyjn ych, zwłasz cza
dla dru żyn w Afryc e, In diach i Mek syk u.

17 wrześ nia 1944 r. zo stał mia now any m
Ko mend ante m ZHP na Wscho dzie. Ofic jal -
ne prze kaz ani e funk cji nastąpiło 27 paź -
-dzier nik a. Już jako ko mend ant złożył spra -
wozd ani e na ze bran iu Rady ZHP na
Wscho dzie i Kon fer encj i In strukt orsk iej, kt óra 
odbyła się w Je roz oli mie 18 mar ca 1945 r.

Ko leg ium Ko mit etu Na czeln ego ZHP je -
dnomy śln ie do koo pto wało 10 czerw ca
1945 r. do składu Ko mit etu na czas woj ny
dru hów hm. Sta nisława Sie leck iego – Prze -
wodn iczącego ZHP na Wscho dzie i hm.
Zyg munt a Szad kows kiego – zast ępcę. Oby -
dwaj spo tkal i się we Włoszech 15 lip ca
1945 r., aby omó wić całość spraw har cer-
 skich przed ko lejn ym ze bran iem Rady, kt óre 
odbyło się w An kon ie 30 sierp nia 1945 r.
Bar dzo po chlebną op inię o swym podwład -
nym za warł w swej wy pow iedz i hm. Sie leck i:

[…] W chwi li gdy 2 Kor pus od chod ził na
front prze kaz ałem memu zast ępc y hm.
Szad kows kiemu Zyg munt owi kie rown ictw o
pra cy, co spre cyz owałem w swym piśm ie do
nie go z dnia 15 stycz nia 1944 r.

Na pod staw ie pism i rap ortó w do władz
pol skich i an giels kich, jak ró wnież na pod -
staw ie rap ortó w i bar dzo licz nych pism
otrzym ywa nyc h prze ze mnie od władz har -
cers kich i ins truk torów pra cujących w tere-
 nie, uw aża m za swój obo wiązek stw ierdzić:

1. że hm. Szad kows ki Zyg munt wice-
 prze wodn iczący Rady ZHP n/W. i Ko men-
 dant, do brze się z włoż onych nań ci ężkich,
od pow iedz ialnyc h i wiel kiej wagi obo wiąz -
ków wywiązał. Przede wszyst kim zaś sfi na-
 li zow ał wysłanie ins tru kto rów w te ren, dał im
moc ne wspar cie o Centr alę i stwo rzył po -
między nimi a sobą atmo sferę wza jemnego
za ufan ia i bra ters twa.

2. że sto sun ek hm. Szad kows kiego Z. do 
mnie jako Prze wodn iczącego Rady, któr y
przez przeszło półtora roku nie mógł ze
względu na działania bo jow e sp raw ować
funk cji, był wy raz em najgłęb sze j lo jal ności.

3. że in strukt orz y wysłani w te ren ie dali
z sie bie bar dzo wie le wysiłku i wy kaz ali jak

naj lepszą wolę po staw ieni a pra cy har cer-
 skiej na naj wyżs zym po ziom ie. […].

Wy sok o ocen ił też jego do kon ani a do -
wód ca 2 Kor pus u gen. Władysław An ders.

Znacz nym wy dar zeni em był III Wal ny
Zjazd ZHP na Wscho dzie, który odbył się
w Rzy mie w dniach 4–7 października 1945 r. 
gdzie przyjęto sze reg uchwał i de klar acj i wa -
ż nyc h dla dal szej pra cy har cers kiej. Z Szad -
kows ki uczestn icz ył wraz z har cerską dele-
 gacją w pry watn ej au dienc ji u Piu sa XII,
a nas tępnie z uczestn ika mi Zjazd w au dienc ji 
og ólnej.

18 paźd ziernika 1945 r. na ze bran iu
Rady ZHP od byt ej w Por to S. Gior gio usta-
 lono spo sob y współpra cy z Na czeln ym Ko -
mit ete m ZHP. Na stę pni e wy jec hał do Pa les -
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Palestyna 1944 r. Od lewej  stoją: hm. Zenobiusz Słowikowski,
hm. Zdzisław Peszkowski, hm. Zygmunt Szadkowski,

hm. dr. Wiktor Szyryński, hm. inż. Bronisław Pancewicz.
Siedzą: Ignacy Kozioł, Józef Brzeziński, hm. Romuald Rzędzian

(ze zbiorów hm. Teresy Szadkowskiej-Łakomy)

Pismo gen. Kazimierza Sosnkowskiego dotyczące utworzenia Referatu
Harcerskiego i oddelegowania Zygmunta L. Szadkowskiego

(ze zbiorów Teresy Szadkowskiej-Łakomy)



tyny (był tam człon kiem Rady Uchodźstwa),
gdzie do tarła do nie go w 1946 r. żona i syn.
Przez pe wien czas mieszka li w Je roz oli mie.
W 1947 r. wy jec hali do An glii. W Lon dyn ie
12 grud nia 1949 r. urod ziła się im córk a Te -
res a Ma ria.

Od mo ment u osied leni a w Lon dyn ie brał
czyn ny udział w życiu społecz nym emig racj i. 
Pełnił funk cję Se kret arz a Ge ner alne go ZHP
od 1947 do 1952 roku, a na stę pnie w la tach
1952–1953 i 1954–1960 Prze wodn iczącego 
ZHP poza gra nic ami Kra ju. W 1960 r. przejął 
po dr. Mi chal e Gr ażyń skim fu nkcj ę Prze -
wodn iczącego ZHP, którą pełnił do 1967 r. 
Był człon kiem ho nor owy m Na czeln ej Rady
Har cers kiej.

Od 1946 r. był działaczem Sto war zysz -
enia Pol skich Kom batantów. Przez 15 lat był 
pre zes em SPK w W. Bry tan ii (1957–1960
i 1971–1983), 18 lat Se kret arz em Ge ner al -
ny m i 3 lata (1964–1966) p.o. Prze wodn i -
czącego Rady Fe der acj i Świa tow ej SPK.
W la tach 1984–1994 r. był pre zes em Za -
rządu tej Fe der acj i. Był też człon kiem Komi-
 tetu Bu dow y Po mnik a Ka tyń ski ego – na
odsłon ięci u kt óreg o we wr ześn iu 1976 r.
pełnił fu nkcj ę mi strza ce rem oni i.

W swej sze rok iej działaln ośc i społecz nej 
był człon kiem Rady In styt utu Pol skieg o Ak cji 
Ka tol icki ej i Rady Pol skiej Ma cier zy Szkol -
nej, które j był współzałożyci elem. Był człon -
kiem m.in. zarządów Fun dus zu Społecz -
neg o Żołnie rza, Pol skieg o To war zyst wa
Miesz kan iowe go, Zjed noc zeni a Pol skieg o
w W. Bry tan ii, Związku Pol skich Klu bów
Spor tow ych (ZPKS) i Fun dac ji Domu Pisa-
 rza oraz Po wiern iki em Fun dac ji Związku Pi -
sar zy Pol skich na Emig racj i. Był Prze wodn i -
czącym Ko mit etu w W. Bry tan ii Bu dow y

Domu Jana Pawła w Rzy mie i Prze wodn i-
 czącym Pol skieg o Ko mit etu Roz działu do -
tac ji z fun dus zu otrzym ywa neg o z budżet u
Bry tyjs kiego Mi nis terst wa Woj ny. Brał czyn -
ny udział w pra cy wie lu in nych or gan iza cji
(In styt ut Ba dan ia Za gad nień Kra jow ych,
Fun dusz Po moc y Nie podl egłośc iowy m Or -
gan iza cjo m w Kra ju, Rada Po moc y Uc hod ź -
com z Naj nows zej Emig racj i, Rada Fun du-
 szu prze znac zone go na po moc Pol skiej Kul -
tur ze, Sto war zysz enie Le kars kiej Po moc y
dla Kra ju).

Otrzym ał ho nor owe od znak i Żan darm e -
ri i, Związku Pol skich Spa doc hroni arzy, Pol -
skieg o Związku Piłki Noż nej i inne. Był auto-
 rem licz nych ar tyk ułów, re fer atów, ga węd,
pr zem ówień i uchwał, które znaj dują się
w ar chiw ach or gan iza cji, w kt óry ch pra co-
 wał, w cza sop ism ach i w pra sie emig racy j -
nej. Nale żał do Ko mit etu Wy dawn icz ego
„Orła Białego”. Prze maw iał w pro gram ach
Ra dia Wol na Eu rop a.

Był człon kiem pre zyd ium Rady Na rod o -
we j RP od 1949 r. oraz dwu krotn ie mi nis trem 
(skar bu i spraw emig racj i) w Rządzie RP na
Ucho dźst wie. Był ostatn im Prze wodn i -
czącym Rady Na rod owe j RP do jej roz -
wiąza nia w grud niu 1991 r. (pierw szym
Prze wodn iczącym Rady Na rod owe j RP był
Ignac y Pa der ewsk i.) Był człon kiem Głów nej
Ko mis ji Skar bu Na rod owe go, kt óre go był
współzałoż yci ele m i Fun dus zu Po moc y Kra -
jow i. Zo stał od znac zony Złotym Me dal em
Skar bu Na rod owe go RP. Był też Po wiern i-
 kiem PAFT-u.

Po wy bor ze w 1990 r. Le cha Wałęsy na
Pre zyd enta RP, stanął na cze le de leg acj i,
któr a w imien iu re zyd ującego w Lon dyn ie
Pre zyd enta RP przy got owała w War szaw ie
za sad y i for my prze kaz ani a urzę du.

Za zasługi w pra cy po lit yczne j i społecz -
nej zo stał od znac zony Wielką Wstęgą, Ko -
mand orią i Kr zyże m Ofic ersk im Or der u Od -
rod zeni a Pol ski (Po lon ia Re stit uta) oraz
Srebr nym Krzyż em Zasługi.

W cza sie woj ny zo stał dwu krotn ie od -
znac zony Kr zyże m Wa leczn ych i Srebr nym
Krzyż em Zasługi z Mie czam i, Krz yżem Ar mii 
Kra jow ej i Me dal em Woj ska (3 razy). Po -
siad ał też od znac zeni a bry tyjs kie (War Me -
dal 1939–1945, Gwiaz da za Wojnę 1939
–1945, Gwiaz da Afryk i, Gwiaz da Ital ii) oraz
od znac zeni a fran cus kie i ju gosłow iań skie.
Otrzym ał m.in. Kom bat ancki Krz yż Zasługi
(2 razy), Srebr ny i Złoty Krzyż Kom bat ancki
(SPK Au stral ia), Złoty Kr zyż Pol ski Wal -
czącej (SPK Sta ny Zjed noc zone) oraz La
Croix du Com batt ant de l’ Eur ope.

W maju 1992 roku hm. Z. Szad kows ki
wspó lnie z hm. dr. Le onid ase m Kli szew i-
 czem oraz hm. inż. Je rzym Wit ting iem re -
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Gen. Władysław Anders i hm. Zygmunt L. Szadkowski
na Zlocie w Monte Cassino w 1969 r.

(ze zbiorów hm. Teresy Szadkowskiej-Łakomy)



pre z ento wal i Ko mi sję Hi stor yczną ZHP
dzia lającego poza gra nic ami Kra ju na kon -
fer en cj i na ukow ej „Dzie je har cers twa na ob -
czyź nie w la tach 1912–1992” zor gan izo -
waną w Ro gach k. Go rzow a Wlkp. przez
prof. Mar ka Szc zerbińskiego z In styt utu Wy -
chow ani a Fi zyczn ego w Go rzow ie Wlkp.
Istotn ym suk ces em tej kon fer encj i było
wów cza s przełaman ie uprz edzeń, ja kie ist -
niały mię dzy mie dzy Na czeln ictw em ZHP
dzia la jącego poza gra nic ami Kra ju, a oso-
 bami i in styt ucj ami po dejm ującymi w Pol sce
te mat dz iejów har cers twa poza Kra jem.

W 1992 r. zo stał powołany w skład Rady
Ochron y Pamięc i Walk i Męczeń stwa. W uzna -
n iu zasług dla spra wy udok ume ntow ani a

i zac howa nia miejsc pamięci na rod owe j
otrzym ał Złoty Me dal Opiek una Miejsc
Pamięci Na rod owe j. Otrzym ał też Srebr ny
Me dal Zasług Fun dac ji „Str aż Mogił Pol skich 
Boh aterów”.

Zmarł w Lon dyn ie 5 wrz eśn ia 1995 r. Po -
chow any zo stał na Cmen tar zu Żbi kows kim
w Prusz kow ie. Równi eż tam spocz ęła, zmarła 
5 li stop ada 1999 r. w Lon dyn ie, jego żona.

O po stac i Zyg munt a L. Szad kows kiego
przy pom ina m.in. eks poz ycj a na Zam ku
Kró lewskim w War szaw ie – Pok ój Władz
Rze czyp osp olit ej Pol skiej na Uch odźstwie.

M. Popiel
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Wiesław Ku kla

WSPÓŁCZESNA PRASA
HARCERSKA NA OBCZYŹNIE
BOGU i OJCZYŹNIE –
Biu let yn dusz pas terst wa
har cers twa na Białorusi

Pierw sza męska druży na har cers ka
po wstała w Grod nie 4 stycz nia 1917 r.
przy szko le pol skiej im. Kró la Ste fana Ba -
tor ego. Wr zes ień 1939 roku prze rwał nor -
malną działaln ość har cerską na 50 lat.
Kon spir acy jna działaln ość na te ren ie
ULA ŻUBR – Chorągiew Białostocka –
Grod no oraz ULA LAS – Chorągiew
Nowo gródzka – Lida i Nowo gródek jest
w piśm iennictwie mało zna na. Wa runki
po lit yczne po od zys kaniu nie podl egłości 
przez Republikę Białoruś po zwoliły na
or gan izo wan ie się ru chu har cers kiego
oby wat eli po chod zenia pol skiego.

Na początku 1990 roku po wstały w Grod -
nie pierw sze druży ny: męska i żeńsk a, który -
ch druży nowym i za raz em początkującym
„in strukt ore m” był An drzej Pa szenk o, stu -
dent Akad emi i Me dyczn ej w Grod nie (zginął
tra giczn ie w maju 1993 r.). Opi ekę nad har -
cers twem objął Apol oni usz Woli ńsk i, b. ofi-
 cer WP ze Związku Komb ata ntów w Grod -
nie. Po wstające w wie lu mie jsco wościach
dru żyny har cers kie działały jako ruch mło dz -
ieżo wy Związku Pol aków na Białorus i.
Pierw sza ofic jalna re jes tracj a jako Społecz -
ne Zjed noc zeni e Har cers two Pol skie
z sie dzibą w Li dzie nastąpiła 14 pa ździer -
nika 1996 r. Jego prze wodn iczącym był

Włodzim ierz Pie troc zenko. Związek Har -
cers twa Pol skieg o na Białorus i po wstał
7 wr ześnia 1997 r. z sie dzibą w Grod nie,
prze wodn iczącym zo stał Wiesław Kiew lak.
Jedn akże władze Białorus i do pat rując się
zbyt sil nych akc entów pol skości w har cer-
 stwie wy mus iły zm ian ę na zwy i sta tut u. Na
Zje źdz ie Założy cie lskim 21 li stop ada 1999
roku pr zyję to nowy Sta tut oraz naz wę Rep u -
blikańskie Społecz ne Zjed noc zeni e Har -
cers two. W związku z re zyg nacją Kiew lak a
na Zjeź dzi e Nad zwyc zajny m 29 paź dzie r -
nika 2000 r. zo stał wy bran y nowy prze wodn -
iczący hm. An ton i Chom czuk ow.

Prze jaw ami pra cy har cers kiej są or gan i -
zo wan e raj dy wio senn e, obo zy let nie, je -
sienn e fe stiw ale pio senk i har cers kiej, kur sy
dla dru żynowych oraz ak cje prze kaz any -
wan ia „Be tlej emsk iego Światła Po koj u”. Już
w 1991 r. A. Chom czuk ow utwor zył w Rosi
Szczep Har cers ki im. Mikołaja Ka zim ierz a
Og ińs kieg o. W 2001. urządzo no „Bi wak nad
Nie mnem” w Bo hat yro wic zac h – wio sce
upa miętnionej w książce Eliz y Orzeszk owe j
„Nad Nie mnem”, a w 2003 r. zdo byt o sie dzi -
bę na Dom Har cer za w Rosi.

Współcze śni e na te ren ie Białorus i działa 
61 druż yn (łącznie żeńskich i męskich)

Z. L. Szadkowski,
Londyn 1989 r.



liczących około 1300 har cer ek i har cer zy oraz
42 gro mad y zu chow e, w kt óryc h uczestn icz y
około 1250 dzie ci. Or gan iza cyj nie ist niej e je -
den hu fiec oraz sz eść sz czepów.

Ka pel ani to war zyszą har cers twu w pra -
cach na róż nych szcze blach or gan iza cyj -
nych, w ró żny ch okres ach hi stor yczny ch
i w wie lu kra jach. Dru żyny i ośr odki har cer-
 skie czę sto po wstaw ały i działały w ścisłej
łącz ności z pa raf iami pol skim i na obc zyźn ie. 
Sprawą wyjątkową jest połącze nie ról ka -
pel ana, or gan iza tor a dr uży ny har cers kiej
i wy dawc y re gul arni e ukaz ującego się cza -
sop ism a. Sta now i ono istotn y elem ent ko mun -
ika cji or gan iza cyj nej i je dno cze śni e po zwal a
na do kume ntację do kona ń. Przed staw iam pi -

smo BOGU i OJCZYŹNIE, gdyż jest to spra -
wa wyjątkow a i jak się wy daj e nie pow tarz alna.

Syl wetka re dakt ora:

OJCIEC JAN BOŃKOWSKI, KAPUCYN
z har cers twem związany od lat 50-tych już w 
szko le pod staw owe j. Przez wie le lat pra -
cow ał w dusz pas terst wie har cers kim na te -
ren ie Oj czyz ny, m.in. w Ser pel ica ch nad Bu -
giem, Go rzow ie Wiel kop olsk im, Rywałdzie
Król ews kim (Po mor ze), War szaw ie (gdzie
w sta nie wo jenn ym wydał śp iewn ik har cers -
ki Har cerz Śpie wa, Włoda wie (skąd udał się
na Białoruś). Od początku pra cy dusz pas -
tersk iej na Białorus i w 1989 roku zaczął
szuk ać ślad ów har cers twa na daw nych
wschod nich rubież ach Pol ski. Pierw szeg o
umund uro wan ego har cer za spo tkał 1 wrz -
eśnia 1990 roku pod czas uroc zyst ej Mszy św.
z okaz ji in aug ura cji i otwarc ia pierw szeg o
w tym kra ju Wyż szego Se min ari um Du -
chown ego w Grod nie. Obok powi nności
ogól nie dusz pas tersk ich od razu nawiązał

kon takt i współpra cę z pierw szym i
po w stającymi dr użynam; męską i że ńską.
18 lu teg o 1993 r. otrzym ał stopie ń pod -
harcm i- strza roz kaz em prze wodn iczącego
Ka pit uły Harc mis trzowsk iej ZHR hm. Ry -
szard a Bry kows kiego. Pełniąc pow inno ści
kap elań skie or gan izu je har cers kie obo zy re -
kol ekcy jne (HOR), od wied za obo zy wa kac -
yjne spra wując tam msze świę te, gdy od -
ległość do ko ścioła była zbyt wiel ka. Częs to
jest pro szon y o poś więc enie od znak har cers -
kich oraz nie liczn ych, w obecn ej rzecz y -
wistości, harcó wek. Wy daj e biu let yn dusz pas -
tersk i (dwum ies ięczn ik) BOGU I OJCZYŹNIE.

BOGU I OJCZYŹNIE – Biu let yn dusz pas -
terst wa har cers twa na Białorus i – ist niej e od
1996 r.

W nie wielk iej mie jscow ości Mię dzy-
 rzecz, re jon Ze lw a, w ob wod zie gr od n -
ieńskim na Białorus i, pro boszcz miej sco- wej 
pa raf ii ksiądz Jan Bo ńko wski ka puc yn, pro -
wad zi Dru żyn ę Har cerską im. Ksi ędza To -
mas za Ka liń skiego (b. ko mend anta Huf ca
Grod no i wie lol etni ego ka pel ana har cer-
 stwa, męc zennika za wia rę w 1941 roku).

Pi smo BOGU I OJCZYŹNIE ma sz cze -
gólny cha rakt er. Nu mer pierw szy na pis any
zo stał rę cznie (dw anaście stron!) i sk ser owa -
ny, co tak wy jaś nia re dakt or „druh Hu rag an”:
prze pras zam za ręcz ne pi smo w wy dan iu
po wyż szego nu mer u BiO. Spo wod owa ne to
jest poż are m ple ban ii w Mię dzy rzeczu, w któ -
rej wnę trz u spa liło się wie le prz edmiotów,
wśr ód nich ma szyn a do pi san ia.

Słowo ws tępn e Ks iędz a Re dakt ora: […]
Oby dzi siejs zy dzi eń Myś li Bra ters kiej stał
się sku teczn ym początkiem od szuk iwa nia
wszyst kich har cer ek i har cer zy na Białorus i
ku ze spol eni u w je den ws pólny ruch har -
cers ki… za pras zam Cię, Druh no i Dru hu, do 
wsp ólnego re dag owa nia pi semk a. Two je
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W kręgu…

O. Jan Bońkowski na I Zlocie na Białorusi 14 maja 1994 r.



uwag i, pro poz ycj e, nie tyl ko ubog acą jego
treś ć, ale spra wią, że sta nie się ono bar dziej
bli skie Cie bie, a tym sa mym i po żyteczne
[…].

Dys pon uje my 57 ko lejn ymi ze szyt ami
BiO (ostatn i po siad any nr 57/NUMER
SPECJALNY z 2 kwiet nia 2005 r.) wy dan ymi 
w okres ie ośmiu lat. Od nu mer u 31 z mar -
ca–kwiet nia 2001 pi smo jest skład an e kom -
put ero wo, za wier a licz ne fo tog rafi e i ok oli -
czno ściową gr afi kę. Rocz nie ukaz uje się
5–6 nume rów tego pi sma, liczących po
16–20 stron. Każdy nu mer w licz bie około
100 eg zemp larz y jest sys tem aty cznie roz -
syłany do wszyst kich drużyn har cers kich na
Białorus i. Je den egz. otrzym uje równie ż
miej scow y bi skup.

Przegląd treści za dziw ia ró żnor odnością 
i ws zech stronnością. Właś ciwi e trze ba
podk reślić, że nie ma ważn ych tema tów
zaró wno do tyczących ak tua lny ch wy dar zeń
har cers kich oraz re lig ijny ch, jak też hi sto-
 rycz nych, o któr ych nie byłoby ob szern ych
in form acj i. Chciałbym zacytować kil ka fra -
gmentów z cy klu „Tro py har cers kie na
Białorus i”: […] na Białoruś przy byłem 9 paź -
d ziernika 1989 roku w cha rakt erz e tu rys ty
na mi esi ęczne za pros zeni e mo ich pr zyjaciół 

ze Słonim a. A że od chłopię cych lat je stem

har cer zem, a ostatn io przez sze reg lat

pełniłem służbę jako dusz pas terz har cers -

twa, od sa meg o początku mego po byt u na

Białorus i stałem się tro pic iele m har cers twa

tu, na tej Zie mi, gdzie odeg rało ono w swo jej

hi stor ii tak pi ękną rolę…Na pierw sze ślady

har cers twa, i to ak tua lne go, na traf iłem ni e -

mal że po rocz nym po szuk iwa nia ch. Było to

1 wr ześn ia 1990 roku pod czas nie zwykłej,

hi stor yczne j ur oczy stośc i in aug ura cji pierw -

szeg o na Białorus i Wyżs zego Se min ari um

Du chown ego w Grod nie… wśró d składa -

jących dar Ołta rza po jaw ia się har cerz

w pol skim mun dur ze dh Win cent y Obu -

chows ki z Grod na […].

Pi smo za wier a wi adom ości nie tyl ko

o pra cy har cers kiej, lecz tak że gaw ędy,

wier sze, licz ne prze druk i o treś ci re lig ijne j,

hi stor yczne j, ok olic znośc iowej. Całość sta -

now i wspa niały podr ęcznik do na uki ję zyka

pol skieg o, hi stor ii i sze rok o poj ęte j kul tur y.

Nal icz yliśmy też kil kad ziesiąt tek stó w pie śni

i pio sen ek, zaw sze z nu tam i!
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Podczas audiencji ogólnej w dniu 27 października 1993 r. O. Jan Bońkowski zwrócił się do Jana Pawła II
z prośbą o błogosławieństwo dla harcerstwa na Białorusi i dla jego pracy duszpasterskiej na tych terenach.

Ojciec Święty udzielając błogosławieństwa powtórzył dwukrotnie: Białoruś, Białoruś…



Przegląd treści pięciu ostatn ich
numerów:

NUMER 53/li piec–si erpień 2004
• Ruch ŚWIATŁO-ŻYCIE

• Złoty ju bil eus z kapłań stw a ks. Prał.
Zdzisława Pe szk owsk iego Na czeln ego
Ka pel ana Har cers twa poza gra nic ami Kra ju.

• Pan kie dyś stanął nad brze giem (Bar ka –
słowa i nuty)

• Rad ość służe nia. Anna Wa sak

• Z przy godą przez życie [V Grodzieńska
drużyna Har cers ka „Pa nac eum”
spe cjal izo wan a me dyczn ie]

• Styl Życia. Ste fan Mi rows ki - frag ment y c.d. 

NUMER 54/wr zesień-pa ździernik 2004
• Po wak acy jne wspo mnien ia

• Płonie ognis ko. Wspo mnien ia hm. Wi told a
Kar pyz y

• Choć bu rza hu czy wokół nas (słowa i nuty)

• Obóz har cers ki [mi gawk i har cers kiego lata
2004]

• „Skier ka” o ks. To mas zu Ka liń skim

• Styl Życia c.d.

NUMER 55/li stop ad-gr udzi eń 2004
• Mat ka Boża Har cers ka

• W. Pan Li stop ad ul. Pod mokła 13 os.
Des zczówek (wiersz Ha lin a Ciesz kows ka)

• W 86-le cie Od zys kani a Nie podl egłości,
An drzej Glass

• Zwycięstwo Dru ha Męc zennika (rzecz o ks.
To mas zu Ka liń skim, ka pel ani e har cers twa
na Gro dzie nszczyźnie) wiersz Dh.
„Hu rag an”

• Człowiek o jed nej twa rzy (rzecz o To mas zu
Strzem bos zu) Mi len a Kin dziuk

• Kol ęda Har cers ka (słowa i nuty)

• Krz yżów ka świątecz na

• Płonie ognis ko c.d. hm. Wi told Kar pyz a

• Styl Życia c.d.

NUMER 56/sty czeń-luty 5 maja 2005
• Har cers two w urok u Święt ej Ro dzin y

• Har cerz jest zaw sze po godn y (ró żne
wy pow iedz i)

• Na wieczną wartę – Jan No wak-Je ziorański

• Uś miechaj się rano (słowa i nuty)

• „Praw dziw y” św. Mikołaj na ulic ach Słonim ia

• Światłość świat a (o Be tlej emsk im Świe tle
Po koj u)

• Niech śpiewa cały świat (Fe stiw al Pio senk i
Har cers kiej w Grod nie)

• Ra dos ne śp iew ogranie, He len a Boh dan

• Płonie ognis ko c.d.

NUMER SPECJALNY 57/2 kwiet nia 2005
• Mój Oj ciec Świ ęty, druh „Hu rag an”

• Jan Paweł II mówi do młodych:
Częstochowa 14 sierp nia 1991 (ob szern e
frag ment y wy pow iedz i)

• Bar ka (słowa i nuty)

• Dro dzy Ro dac y ( hm. An ton i Chom czuk ow
Prze wodn iczący RSZ „Har cers two” o śmi erci 
Ojca Świę tego)

• Wpis do Ksi ęgi Kon dol ency jnej: o. Jan
Boń kow ski OFM Cap, hm An ton i
Chom czuk ow, przew. RSZ „Har cers two”

* * *

Ad res re dakc ji:
O. Jan Bo ńkow ski,  231932 d. Mi żeri czi
Grod nens kaja obł.  Ze lw iensk i r-n
tel. 8-0156445241 Białoruś

W. Kukla
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Ma rian Misz czuk

HAR CERS KA LI LIJKA cz. II

Pierw sze kro ki skau towe w War szaw ie

In form acje o no wym ru chu młod zieży, 
kt óry szyb ko roz wijał się w An glii i w in -
nych pa ństwach na całym św iecie, prze -
nikały równ ocz eśnie do wszyst kich
trzech zabo rów. Skau ting stał się w Eu -
rop ie zna ny i mod ny nic więc dziw nego
że do wszyst kich zaborów tra fiły an giel-
 skie książki skau towe. 

W War szaw ie już w 1910 roku na uczy-

 ciel wy chow ani a fi zyczn ego Ed mund Ne bel

założył dr użynę pra cującą na pod staw ie

pod ręcz nika R. Ba den-Po well a. Po dobn e

dr użyn y po wstały w kil ku in nych mi ejsco -

wościach. Ich ws pólną cechą było pro wad -

zeni e gier, wy ciec zek, ćw icze ń, lecz bez
głęb okie j pra cy wy chow awcz ej, bez podkła -
du ideo wego.

Do pier o zw róce nie uwag i na skau ting
przez kon spir acy jne or gan iza cje młod zie ży
spo wod owało roz wój skau ting u war szaw-
 skie go. Jak pi sze Wacław Błaż ejewski
w swej pra cy „Z dzi ejów har cers twa pol -
skieg o 1910-1939”: Na te ren ie War szaw y,
pra wie rów nocześnie, przy tym nie zależnie
od sie bie, początkow o bez po roz umi enia się 
ze sobą or gan iza toró w, po wstało kil ka ośro d -
kó w skau tow ych. Tajn ość posu nię to tak da -
lek o, że cza sem ro dzen i bra cia, uczniow ie
dwu różnych szkół, należąc do skau ting u,
wza jemn ie o tym nie wie dziel i. W oba wie



„wsy py” przyj mow ano tyl ko pew nych, po
prze byc iu prób y.

W końc u 1911 roku utwor zono kon spi-
 ra cyjną Na czelną Ko mendę Skau tową
w War szaw ie. War szaws ka NKS po wstała
z up oważnienia władz lwow skich, ale miała
sze rok i za kres au ton omi i sto sown ie do trud -
nych waru nków pra cy kon spir acy jnej w za -
bor ze ro syjs kim. Je dyn ym zna nym dru -
żynom jej człon kiem był tzw. Przed staw ici el,
a jedno cześ nie prze wodn iczący NKS – Cze -
sław Jan kows ki. Wspo min ał on po la tach:

Pier wotn ie (rok 1911, 1912 i początek
1913) od znaką tą była nie wielk a, sty liz owa -
na li lijk a, zupełnie ró żna w ry sunk u od wszel -
kich zna nych od znak skau tow ych.

No szon o ją pr zewa żnie pod klapą blu zy
uczniows kiej czy też in neg o ubran ia; konie -
czność ukryw ani a jej była niezb ędn a, skau -
ting bo wiem był or gan iza cją za kons piro -
waną, nie leg alną, tro pioną przez po lic je
za borc ze, a na leże nie do nie go su row o ka -
ran e. Na zb iór kach i od praw ach li lijk a zaj -
mow ała ocz ywi ście nal eżn e so bie miej sce
na le wej stro nie ubran ia nad kie szen ią lub
w kla pie, przy czem szar że umieszc zały ją
na nie bies kiej podkładce, marsz czon ej.
Znak ten, jak kolw iek bar dzo sza now any, nie
był ładny, a po nadt o nie uwid aczni ał żad-
 nych stop ni1.

W za bor ze ro syjs kim pierw szym, który
zaczął popul aryzować sco uting był Bro -
nisław Bo uffał. Urod zony w 1874 r. był w okre -
s ie przed wy buc hem I woj ny świ atowej ad -
wok ate m pr zys ięgłym. Zaj mow ał się
za gadn ieni ami pra wa, ekon omi, po lit yki,
spor tu, a takż e przy spos obi enia woj sko-
 wego młodz ieży i ogó lnie ru chem młodzie -
żowym.

 Na złocie w Bir ming ham w lip cu 1913 r.
jako dru gi, obok An drzej a Małkow skieg o,
Po lak otrzym ał z rąk R. Ba den-Po well a me -
dal zasługi „Me rit Bad ge” za sze rzen ie idei
skau ting u poza Wielką Bry tan ią. W cy tow a -
ne j już wy żej książce „Boy Sco ut s” Ba uffał
opis ywał dokład nie sy mbolikę od znak i skau -
tow ej. W swym opis ie opier ał się on o wzór
an giels ki i po daw ał: Oznaką skautów jest
me tal owy zna czek w kształcie zbliżonym do
li lii he rald yczne j i na pis em „bądź go tów” [be
pre par ed], no szon y na ka pel usz u lub na le -
wym rę kawie w za leżności od ur zędu i stop -
nia. Zna czek ten, zwa ny tech niczn ie żeto -
nem (bad ge), nosi rów nież naz wę „life”
(życ ie): skaut otrzym uje go po zda niu pierw -
szeg o eg zam inu i nosi do pók i po zos taje w
or gan iza cji. Może się zd arz yć, że skaut do -
stan ie „roz kaz za ryz yko wan ia ży cia”, to jest
wy kon ani a ja kie goś trud neg o po lec eni a
z tym za str zeż eniem, że je żel i nie uda mu
się go wy kon ać, utrac i „życie”, czy li zna czek. 

Chłopiec taki może pozostać w pa trol u, ale
nowy zna czek otrzym a tyl ko w ra zie sz cze -
gól nego od znac zeni a. Chłopiec, któryby
złamał słowo ho nor u lub do puś cił się ja kie -
goś czy nu, sprzecz neg o z etyką, pod leg a
„ka rze śm ierci”, to zna czy wy dal eni u z dru -
żyny z po zbaw ieni em znacz ka2. Bo uffał
wier nie przetłumac zył słowa B.P. 

W stycz niu 1913 r. Bro nisław Bo uffał roz -
począł wy daw ani e w War szaw ie cza sop ism o
„Skaut. Dwu tyg odn ik Spor tow y Ilus trowa ny
dla Młodzi eży Pol skiej” – ident yczne go
tytułem, lecz bar dzo od mienn ego za warto -
ścią od pi sma lwow skieg o. W każd ym nu -
mer ze wid niała li lia – dość nie for emna – ze
wstążką z na pis em „Czuj Duch”!

Hasło „Czuj Duch” było po zdrow ieni em
so kol im i umieszc zeni e go na wstążce było
cie kaw ym po mysłem założ yciela war szaw-
 skie go „Skau ta”. Wzór od znak i był dokład -
nym od wzor owa nie m an giels kiego oryg i -
nału. War to zau ważyć, iż ident yczni e
postąpio no z ro syjs ki tłumac zeni em „Skau -
ting for Boys” – „Ju nyj ra zwiedc zik” wyda-
 nym w Pe tersb urgu w roku 1910 i 1911. Tam
na od znac e umieszc zono hasło „Bud’ go tow”.
Ró wnież wy dan a w War szaw ie w 1913 r.
książka: Ge ner ał sir Ro bert Ba den Po well.
Skau ting dla młodzi eży. Tłumac zeni e z an -
giels kiego z up oważn ienia au tor a pod re -
dakc ją Bro nisława Bo uffałła miała tę samą
li lię za równo na stro nie tytułowej jak i wew -
nątrz. B. Bo uffałł trak tow ał jed nak pie -
rwowzór jak i ist niejącą lit eraturę wy daną
w za bor ze au striack im z dużą do wolnośc ią
a skaut ing jako ro dzaj spor tu. Spo wod owało 
to licz ne głosy kry tyczn e i war szaws ka NKS
zwr óciła się z pro śbą o prze kaz ani e jej pi -
sma i do pier o po pr zyję ciu przez NKS, war -
szaws ki „Skaut” przyjął cha rakt er bar dziej
skau tow y.

Opró cz li lii uż ywanej i po pul ary zow ane j
przez założyciela „Skau ta” stałymi elem -
enta mi były w piśm ie dwa mo tyw y gra ficzn e
z lilią ry sow ane przez Je rzeg o Wądołkow -
skieg o, jed neg o z pierw szych skaut ów war -
szaws kich. Ze wzg lędu na bar dzo baczną
cenzurę ro syjską, li lia wpi san a była raz
w tarcz ę her bową, raz w ry sun ek. Była ona
jed nak wi dom ym sym bol em dla osób wta je -
mn icz onyc h.

W za bor ze ro syjs kim do od znak i
przykład an o sz cz ególną uw ag ę. Była ona
bo wiem je dyn ym wy róż nikiem i do wod em
pr zyn ależności or gan iza cyj nej. W Małopols -
ce rolę taką od gryw ał mun dur lub tyl ko ka -
pel usz, lecz w Ko ngr esówce no szen ie mun -
dur u ze wzg lęd u na kon iec zność za chow ani a
pełnej kon spir acj i było zupełnie nie możl iwe.

Z tych też powo dów war szaws ka Na -
czeln a Ko mend a Skau tow a już w 1912 roku
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wy znac zyła ze swe go składu Al fons a Bor -
kiew icz a (pseu don im „Mic kiew icz”), Czesła -
wa Jan kows kiego (pseu don im „Tra bia”,
„Żwawy Bu rek”) i Ka zim ierz a Lu tosław -
skieg o (pseu don im „Sza ry”) do oprac owa nia 
no wej od znak i. Czesław Jan kows ki tak
wspo min ał w 1934 roku pra ce nad oprac o -
wa nie m od znak i: Ba dając ró żne zbio ry od -
znak, zbio ry sfra gis tyczne i her bar ze po -
wziąłem myśl, aby od znaką sk autów
pol skich stał się herb tzw. Roch III do brze
na dający się do tego celu nie tyl ko dla teg o,
iż był klej not em Na czeln ika Ta deu sza Koś -
-ciusz ki i każdy skaut, za szczyc ony tą od -
znaką miałby nie ustann ie w pam ięci Głosi-
 cie la Uniw ersału Połanieck iego, ale także
i dla teg o, iż układ tego her bu do skon ale
nada wał się do oznac zeni a stop ni skau to-
 wych. Mia now ici e sto pie ń III nosiłby tyl ko
górną czę ść her bu, sto pień II – dwie be -
leczk i, a st opień I cały herb. Pro jekt ten po
szc zegółowym prze dysk uto wan iu i przy
gorącym po parc iu ś.p. Dha Sza reg o (X.
Kaz. Lu tosław skieg o) zo stał pr zyjęty pro wi-
 zo ryczn ie przez N.K.S., a jednocześnie je d -
nak że Ko mis ja w dal szym ciągu oprac owy -
wała inne pro jekt y3. Ka zim ierz Lu tosław ski
uw ażał, że ka żda od znak a, np. herb Ko ściu -
szki, ch oćby sama przez się nic nie mówiła -
jako znak umówiony na bier ze zna czen ia
sym bol u4. Do daw ał jed nak od razu: Ale wy -
daj e mi się, że cen nym jest samo zna czen ie
obra neg o zna ku sym bol iczne go; po win ien
on wy mown ie uzmysławiać ideę skau ting u.

W pierw szej połowie 1913 r. War szaw-
 ska N.K.S. wst ępnie za akc epto wała od zna -
kę opartą na her bie Koś ciuszki Roch III.
Jed nak po do prac owa niu pro jekt u krz yża
przez Ka zim ierz a Lu tosław skieg o z tej od -
znak i zre zyg nowa no. Krz yż har cers ki zo stał
pr zyjęty jako od znak a dr użyn pod ległych
war szaws kiej Na czeln ej Ko mend zie Skau -
tow ej, a na przełomie 1914 i 1915 nałożon o
nań lili jkę z dwo ma gwiazd kam i. Wy kor zyst -
ano tu oc zyw iści e pi erw owzó r an giels ki,
lecz li lijk a miała nie co inny kształt. Po pro stu
była to bar dziej li lia, a mniej ostrze strzałki
kom pas u.

Małkow ski w Za kop anem

An gielską li lijkę pr zyjęto przed pierwszą
wojną je dyn ie w Za kop ane m, kt óre sta no-
 wiło prak tyczn ie sa mod zielny oś rod ek skau -
tow y kie row any przez An drzej a Małkow -
skieg o. Zbi gniew Ba chled a, skaut I Zako -
piańskiej Drużyny Skau tow ej im. Ks. Józe fa
Po niat owsk iego, tak po la tach wspo min ał
spo tkan ie z pierw szym har cer zem: ś.p. dru -
ha An drzej a Małkow skieg o po znałem w je -
sien i 1913 r. kie dy wszedł do na szej IV kla sy
Pry watn ego Gim naz jum Re aln ego w Zako-
 pa nem, na pierwszą lekcję języka an giel-

 skie go. Gim naz jum to mie ściło się w „Stru -
gu” na ul. Kośc ieliskiej. Po znałem go za tem
naj pierw jako swe go pro fes ora. Ubran y był
w sza ro-kha ki mun dur bez żad nych od znak
- za wyjątkiem mosiężnej li lijk i skau tow e.

A da lej tak opis uje stró j skau tow y: nasz
stró j skau tow y składał się z ka pel usz y ze
sztyw nym i, dużym i ron dam i [Ba den Po wel-
 low skie – M.M.] za opat rzony mi w pod pink i,
któ re nosiło się pod brodą w służb ie,
z wełnia nych ko szul z kie szen iami na pier -
siach, na któr e po szy je za chod ziła złoż ona
w pół i związana w kra wat tró jkątna, zie lon a
chu st a. Z le weg o ra mien ia spływa pęk
wstąże czek w ko lor ach za stę pu, na epol e-
 tach wy szyt e były czer woną włóczką zna ki
dru żyny: I ZE [Za kop ane – MM]. W la tach
pó źniejszych wp rowadziliśmy dla za stępo -
wych epol ety zie lon e, a dla przy boczn ych
amar anto we. W le wym rogu kołnie rza ko -
szul i wp ięta, była u sk autó w mających za
sobą pierw szy eg zam in i przy rzec zeni e,
mosi ężna li lijk a. Na rę kawi e było miej sce na
od znak i i sp rawn ości. Były one z suk na
w for mie kółek, w czer won e, ręcz nie ha ftow -
ane zna ki za wod u i ob rze żenia. Spoden ki
krótki e do gołych ko lan, z obo wiązku zaw sze
za pras owa ne. Na no gach po ńczochy lub
włóczk owe sztyl py z wykładką, no i buty mo -
żl iwi e gru be i moż liwie gwo ździami obij ane5.

Od znak i wpro wad zone przez ZNS były
ładne, es tet yczni e skom pon owa ne, ale
miały wadę, iż mu siały być na trwałe przy -
szyt e do mun dur u i nie dawały się prz eno sić
na ubran ia cy wiln e. Dla teg o Małkow ski sta -
rał się upo wszechnić lil ijkę me tal ową jako
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bar dziej funk cjon alną. W cza sie fe rii
świątecz nych 1913/1914 w Kuźn icach k.
Za kop ane go An drzej i Olga Małko ws cy pro -
wad zili kurs dla skau tek. Brała w nim udział
Fran ciszk a Czar neck a z Tar now a. Po za koń -
c zeniu kur su złożyła ona przy rzec zeni e
skau tow e na ręce A. Małkow skieg o i otrzym -
ała cha rakt ery sty czną lil ijkę. Na tychm iast po 
po wroc ie do Tar now a – 7 stycz nia 1914 r.
zwołała pierwszą zbiórkę i tam Zo fia Go -
lonkówna oraz inne obecn e dziew częta
otrzym ały ta kie małe li lijk i6.

Naj prawd opo dob niej Małkow ski spro -
wad zał li lijk i z An glii tak jak inne przed miot y
skau tow e. W Zakładzie Na rod owy m im. Os -
sol ińs kich prze chow ywa na jest częś ć spuś -
cizn y po Ta deu szu Stru mill e. Jed nym z dok -
umentów jest ra chun ek z lo ndyń skiego
skle pu skau tow ego wy staw iony na na zwis -
ko An drzej a Małkow skieg o za róż ne przed -
miot y. War to zaw ażyć, że skau tk i chęt ni e
nosiły li lijk i na kra wat ach - po pul arny ch wó -
wcz as u dziewcząt.

Po mim o pew nej nie zależności ośr odka
zak opiańskiego, lwow skie władze skau tow e 
były uznaw ane za na czelną władzę całego
skau ting u pol skieg o „roz bioró w nie -
uznającego”. Przed wy buc hem woj ny skau -
ting pol ski li czył ok. 20 ty sięcy człon ków.

Li lijka i hasło Oj czyz na, Na uka, Cno ta

Władze skau tow e we Lwo wie i w War -
szaw ie stały kon sek wentni e na sta now isk u,
iż skau ting wy chow uje i przy got owu je
młodzi eż do służby ojcz yźn ie po zos tawi ając 
do rosłym wy chow anko m wy bór kie runk u tej
służby. W prak tyc e oznac zało to za kaz
udziału w pra cach or gan iza cji nie podl -
egłośc iowy ch, czy li Pol skich Dru żyn Strze -
leck ich, Związków Strze leck ich, a nastę pnie 
Pol skiej Or gan iza cji Woj skow ej. Dla wię -
kszo ści ska utów i „ofi ceró w” skau tow ych
(inst ruk torów), któr zy wstąpili do skau ting u
by przy goto wać się do czyn nej wal ki ta kie
sta now isk o było trud ne do za akc epto wan ia. 

W początkach 1914 r. w pol skim skau -
ting u w Ga lic ji (za bór au striack i) i Kr ólestwi e
(za bór ro syjs ki) zaczął na rast ać kon flikt po-
 mię dzy władza mi skau tow ymi związa nym i
z „Sokołem” i na rod ową-de mok racj a a dr uży -
nowy mi i star szym i skau tam i, któr zy co raz
moc niej wiązali się z ru chem woj skow o-nie -
podl egłośc iowy m. Pa triot yczni e na staw iona
młod zież skau tow a wy chow ana na le gen-
 dzie po wstań na rod owy ch i lek tur ze wie sz -
cz ów za swój na czeln y obo wiązek uwa żała
udział w wal ce zbroj nej o nie podl egłą Pol skę.

W lip cu 1914 roku roz począł się w Sko lem
ko lejn y, trze ci już, skau tow y kurs in strukt orsk i.
Bra li w nim udział skau ci i skau tk i ze wszyst -
kich zaboró w. Eu rop a zmie rzała nie uchron-
 nie do woj ny i dla teg o kurs prze rwan o. Jego

uczestn icy rozjeżd żal i się z po stan owi enie m 
kon tyn uow ania pra cy skau tow ej wszę dzi e
tam, gdzie to będzie możliwe. Skończył się
okres pra cy po koj owe j, a zaczął czas wal ki.
Dla Pol aków woj na miała trw ać o trzy lata
dłużej niż dla resz ty Eu rop y. Dla wi ęks zości
in str uktorów i sk aut ów wstąpie nie do Leg io -
nów było na tur alna kon sek wencją ich pra cy
w skau ting u. Z chwilą wy buc hu woj ny spra -
wa udziału skautów w wal ce pol skich for -
mac ji woj skow ych stała się, obok po przed -
ziela nia kra ju przez li nie fr ontów, przy czyną
roz bic ia jed nol ite go skau ting u pol skieg o na
sze reg or gan iza cji i śr odo wis k.

Lwów zo stał za jęty we wr ześniu 1914
roku przez woj ska ro syjs kie. Związko we Na -
czeln ictw o Skau tow e prze rwało swą działal -
n ość, a tym sa mym prze stało być cen tralną
władzą pol skieg o skau ting u.

Na przełomie 1914/15 r. z inic jaty wy lu -
bels kiego in strukt ora skau tow ego Jana Si -
kors kiego na południow ym ob szar ze Kon -
gresówki za jęty m przez woj ska au striack ie
i nie mieck ie po wstała nowa or gan iza cja
skau tow a, któr a swą działalno ść związała
ściś le z walką zbrojną Legionów Pol skich.
Pierw sze pra ce or gan iza cyj ne ro zpo czę to
w stycz niu 1915 r. W dniu 6 lu teg o 1915 in -
strukt orz y skau tow i przy jęl i sta tut or gan iza -
cji „Skaut Pol ski" (początkow a na zwa Pol -
skiej Or gan iza cji Skau tow ej). W kwiet niu
1915 r. POS zrze szała już kil kas et skau tek
i ska utów zor gan izo wan ych w pię ciu ko -
eduk acy jnyc h ok ręga ch: I. Zagłębie; II. Cz -
ęsto cho wa; III. Pi otrk ów; IV. Łódź; V. Ol kusz. 
I Zjazd POS w Piotr kow ie 27 – 28 maja 1915 
roku, z udziałem komendantów okręgów
i dru żyn, był pierw szym zjaz dem skau ting u
w Król estw ie Pol skim. Zjazd za akc epto wał
pro jekt Sta tut u POS i na jego pod staw ie wy -
brał Na czelną Ko mendę Skau tową POS.
W Sta tuc ie za wart a była Rota Przy rzec zeni a 
Skau tow ego obo wiązującego w POS:

Przy rzek am, że hasłem moim w życi u
będz ie: Oj czyz na, Na uka, Cno ta.

W pierw szym nu mer ze pi sma POS „Wi a -
domości Skau tow e” ze stycz nia 1916 roku
Ka zim ierz Rud nick i – re dakt or i wy dawc a
pisał: Sz częś ciem Pol ski, tak jak sz częś -
ciem każ dego na rod u, wol ny byt, swo bodn y
roz wój kra ju i jego syn ów. Wierz cie tym,
którz y wam mówią, że obo wiązkiem Po lak a
jest lek kie so bie wa żenie bo gactw, za szczy -
tów, sławy. Wierz cie tym, którz y po wiad ają:
Czu waj! Bądź got ów poś więcić wszyst ko,
coś zdo był dla sie bie, por zucić wszyst ko coś 
ukoc hał, zapo mnieć o wszyst kim, do cze go
zmie rzałeś w chwi li gdy na zew Oj czyz ny
trze ba będz ie odpo wiedzieć „Je stem”.

Krz yż har cers ki nadawany od je sien i
1913 r. był ofic jalną od znaką sk autów uzna -
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jących władzę Na czeln ej Ko mend y Skau tow ej 
w War szaw ie, któ ra or gan izo wała pra ce sa-
 mar ytańskie, a sprze ciw iała się bez pośred -
niemu udziałowi skautów i skau tek w pra cach
woj skow ych. Na przełomie roku 1915 i 1916
wszy scy skau ci z druż yn pod ległych NKSZ
otrzym ali nu mer owa ne kr zyż e har cers kie.
Z te go też po wod u POS pr zyj ęła jako swoją
od zna kę li lię kró lewską – and egaweńską,
a kt oś wpadł na wspa niały po mysł by na ra -
mion a li lijk i wp isać li ter y ONC, a na prze -
wiązce umie ścić skró t POS.

Jan Si kors ki, na czeln y ko mend ant POS
pisał: Traf ny wy soc e był wy bór zastąpie nia
przy rzec zeni a daw neg o hasłem: Oj czyz na,
Na uka i Cno ta. La kon iczne ok reś lenia obo -
wiązku, któ re wkłada na sie bie skaut
wyrażone w trzech słowach, po wiad a nie -
zmiern ie dużo tre ści i nap rawdę sku pia
w so bie całość obo wiązków pra cy i wy chow -
awcz ej działal nośc i skau ting u. Jak dużo
mówią te trzy wy raz y i jak do skon ale od twar -
zają całość pra cy skau tow ej może przy -
kładem być zwrot użyty w ko res ponde ncji
z Ra doms ka w pierw szym nu mer ze „Wi ado -
mości Skau tow ych”: „Młodzi eż ochoc zo gar -
nie się do tej no wej szkoły, kt órej hasłem: Oj -
czyz na, Na uka, Cno ta. A pró cz ścisłego
uję cia całokształtu działania skau ting u, te
trzy wy raz y nie zmiern ie wiel ki po siad ają
urok i z dziw nym pie tyz mem wy maw ia je ka -
żdy Po lak. Naj bard ziej jed nak wie lkość słów
„Oj czyz na, Na uka i Cno ta” od czuw a młod -
zież pol ska. Na ich wspo mnien ie, myśl bie g -
nie jak by me chan iczni e do naj bog atsz ego,

naj wspan ialsz ego i naj bard ziej ideo wego
okres u z życia młodz ieży – do kół filar etów,
Filom atów i Pro mien ist ych. Pok rewi eńs two
ideo we nawiązane z młodzi eżą wile ńską,
z te go okres u cza su, wy twar za po czuc ie
łącz nośc i oraz sil niejszą zdo lność eman acj i
ideałów Fila ret ów na młodzi eż współcze -
sną7. Da rek Kra kow iak, od któ reg o do -
stałem re prod uko waną tu li lię POS, zw rócił
mi uw agę na fakt, iż ta li lia była ODZNAKĄ –
kr zyżem har cers kim – ska utów idących wal -
czyć w Le gion ach Pol skich. Jego pra dzia-
 dek Władysław Błasz czyk, młody ro botn ik,
skaut z To mas zowa Ma zow iecki ego, wstąpił 
w lip cu 1915 r. do 4 pułku pie chot y Leg ionó w 
i wal czył do 1921 r.

Li lijk a sta wała się sym bol em wal ki zbroj -
nej młodzie ży o nie podl egłą Pol skę. Pró cz
POS uży wana była przez Związek Skau tek
Pol skich – org anizację sku piającą wyłącznie 
dziewczęta działający początkow o w War -
szaw ie, a nas tępn ie i w in nych mi ejs cowo ś -
ciach Kr ólestwa. ZSP włączył się ró wnież
w działal ność nie podl egłośc iową. Skau tk i
brały udział w pra cach wy wiad owcz ych jako
łącznicz ki, or gan izo wały i pro wad ziły świetli -
ce żołnie rs kie, szwal nie i punk ty sa nit arne.

Li lijk a sta wała się co raz le piej zna nym
sym bol em har cers twa tak że, dla teg o, iż było 
ją moż na pro sto nar ysować, a tak że wyp ro -
dukować do mow ymi spo sob ami. Łączn ość
pom ięd zy pos zcz egó lnymi ośr odk ami była
w cza sie woj ny utrudn iona. Ra dzon o więc
so bie jak umian o. Przykład ow o Je rzy Szy -
dłow ski dr użynowy I Sta rac howi ckie j Dru żyn y
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Har cers kiej im. ks. Sta nisława Brz óski pr zy -
wi ózł ze Lwo wa je den eg zemp larz li lijk i.

Jak re lac jono wał Władysław Ko rzen iow -
sk i8, wó wcza s skaut tej drużyny: Według tej
li lijk i Ka zim ierz Be rent – ów czesny bi bliot e -
ka rz dr uży ny – wy kon ał ma try cę gip sową
(for mę od lewn iczą), w kt órej od lan a zo stała
cała se ria - ok. 30 sztuk - srebrnej li lijk i. Li lij-
 ka była pełna z wto pion ymi dru cik ami do
mo cow ani a jej na mun dur ze. W pierw szej
se rii od lan o też ok. 10 sztuk li lijk i ze szcze -
reg o złota. Były równi eż od lew ane li lijk i
pełne, z ołowiu a po tem czer nion e. Była to
naj prosts za tech nol ogi a i najt ańs za. Wyko-
 ny wan o je ró wni eż do sp rze daż y wś ród mi e -
sz kańców.

Oc zyw iśc ie po szc zeg óln e li lijk i w za leż -
ności od tego czy były wy kon ywa ne we Lwo -
wie, Po znan iu, War szaw ie, Kra kow ie, Wil -
nie, czy in nych mi ejscowościach ró żniły się
od sie bie wie lkością, wzo rem, wy kon ani em,
po siad ani em lub nie – inic jałów hasła ONC.

Li lia har cers ka była przede wszyst kim
wia dom ym zna kiem udziału pol skieg o skau -
ting u w wy dar zeni ach dla na rod u najw aż -
niejszych. W cza sie I woj ny świ atowej wię -
kszość star szych skau tów brała udział
w wal kach pol skich for mac ji zbroj nych. Tyl -
ko przez Le gion y Pol skie przeszło ok. 1 tys.
skautów. Skau ci pol scy z Amer yki znal eźl i
się w Ar mii Pol skiej gen. Hal ler a two rzon ej
we Fran cji. Młodsi przy got owy wal i się do
służby żołnie rs kiej, wraz ze skau tk ami pro -
wad zili pra ce sam arytańskie w szpi tal ach
i wśr ód ucho dźc ów wo jenn ych. Kol port owa -
no wy dawn ictw a pa triot yczne i nie podl -
egłośc iowe. Tak kształtowała się tra dyc ja
nie podl egłośc iowa jako waż ny elem ent har -
cers kiej ideo logi i. Ofiar a krwi, którą w cza sie 
walk o wolną Pol skę złoży li har cer ze spo -
wod owała, że ukształtował się sil ny etos
har cers twa, znacz nie przew yższający to, co 
ist niało w in nych or gan iza cja ch skau tow ych
i co wyró żni ało har cers two wśr ód nich.

Pro blem em, któ ry stanął ostro przed har -
cers twem była kon iecz ność po nown ego
zjed noc zeni a ru chu. Zajęło to pra wie 5 lat.

Zjed noc zenie

W Król estwie Pol skim pierw szym etap -
em zjed noc zeni a było połącze nie w maju
1916 r. dru żyn pod ległych Na czeln ej Ko -
mend zie Skau tow ej używ ających od końc a
zimy 1916 r. na zwy Związek Har cers twa
Pol skieg o i XXI Stołecz neg o Okr ęgu POS
w Związek Har cers twa Pol skieg o. Od znaką
zo stał kr zyż, a Li lie gład kie bez li ter na ro gach 
kołnie rza ko szul i albo mun dur u będą oznaką 
ochotników przed zda niem eg zam i nu III stop -
nia i złożen ia przy rzec zeni a9.

Dru gim etap em było połącze nie na Zje ź -
dzie Zjed noc zeni owym 1–2 li stop ada 1916
roku w War szaw ie czte rech or gan iza cji
skau tow ych Kong res ówki. Przy jęt o napr aw -
d ę sa lom ono we roz wiąza nie i za równo kr zyż
(od znak a ZHP), jak i li lia z li ter ami ONC (od -
znak a POS) stały się od znak ami or gan iza -
cyj nymi no weg o ZHP. W „In strukc ji or gan -
iza cyj nej L.2 z 4 grud nia 1916 roku”
czy tam y: Jako ozn akę or gan iza cyj ną ustal a
się zgod nie z uchwała Zjaz du daw ne oznak i
POS, li lie srebrne ze zmianą li ter POS na
ZHP. Li lie będą jed nak owe dla wszyst kich,
bez różnic y na szarży. Człon kow ie Ko mend y
Na czeln ej noszą ta kież li lie – złote.

Ustal eni a te nie obejm owały za bor u pru -
skieg o, au striack iego, ani bar dzo li czebn ie
i or gan iza cyj nie sil neg o Har cers twa Pol -
skieg o w Pań stwie Ro syjs kim (HP w PR).
Pierw sze druży ny po wstaw ały na Ukrai nie
w la tach 1912/1913, jed nak do pier o znacz -
ny napływ uchod źców wo jenn ych (do bro-
 wol nych i przy mus owy ch) spo wod ował ma -
sow y ro zwó j har cers twa na te ren ie całego
pa ńst wa ca rów. W la tach 1915-1918 dru -
żyny po wstały w wi ększości miast, w których 
prze byw ali wych odź cy - od Ki jow a, Mo skwy
przez Syberię aż do Włady wos toku.
W szczy tow ym mo menc ie roz woj u w roku
1917/1918 HP w PR li czyło tylu członków, co 
ZHP w Kr ólestwie. Wraz z po wrot em
uchodź ców pra ca tych dru żyn za mier ała.
Od znaką tej or gan iza cji była li lia z li terą „H”
– Har cers two na prze wiązce. Li lia ta była
nu mer owa na. 

Og óln opo lski ZHP

Pro ces zjed noc zeni a wszedł w ostat ecz -
ną fazę po Zjeźd zie Zjed noc zeni owym od -
byt ym 1–2 li stop ada 1918 r., kt óry uchwal ił
połącze nie or gan iza cji dziel nic owy ch
w Związek Har cers twa Pol skieg o. Zjazd
odbył się w Lu blin ie.

Ujedn oli can ie od znak i umund uro wan ia
było poważ nym za dan iem na czeln ych władz
har cers kich po od zys kani u nie podl egłości.
Nas tręc zyło to jed nak pow ażnych tru dności
ze wzg lędu na brak sur owców. Z tego też
po wod u ze zwol ono na no szen ie w miej scu
krzy ża: Zast ępczo (w druż ynach Wiel kop ol -
sk ich i w ogól e z po wod u bra ku me tal u na
krzy że) li lia z białej bla chy na le wej pier si10.

Ostat eczni e Roz kaz em Na czeln ictw a
ZHP L.13 z dnia 9.06.1921 r. wpro wad zono
Re gul ami n Oznak Har cers kich, któ ry sta -
now ił:

I. Oznak i or gan iza cyj ne:

Li lia har cers ka oksy dow ana wyso koś ci
30 mm z li ter ami ONC (Oj czyz na Na uka
Cno ta) na list kach li lii i ZHP z dołu li lii. Nosi
się ją na przed niej stro nie ka pel usz a lub
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czap ki. Pra wo do tej oznak i mają wszy scy
człon kow ie czyn ni ZHP i młodzi eż har cer-
 ska, ta ostan ia po uzys kani u stop nia III
młodzik a – ochotn iczki.

Zakońc zenie

Tak więc li lijk a w kształcie ja kim ją zna my
obecn ie stała się od znaką har cerską w 1916 r. 
Kró tka in terp reta cja sym bol iki li lijk i: Tra dy-
 cyj na od znak a har cers ka. Sty liz owa na w róż -
ny spo sób, uży wan a jest przez większość
męskich or gan iza cji skau tow ych na świe cie.
Twór ca skau ting u Ro bert Ba den-Po well
wziął jej kształt z tzw. strzałki północ nej
ułatwiającej orientację na ma pie, a ta kże
z zak ońc zenia ws kazówki ma gnet yczne j
w kom pas ie lub bu sol i. Li lijk i ró żneg o
kształtu były pierw szym i od znak ami pol -
skich dru żyn skau tow ych.

Li lijk a har cers ka sym bol izu je stałość
dro gi, jaką obier a każdy, kto zo staj e har ce-
 rzem, a więc kto chce żyć, pra cow ać, dzia -
łać oraz służyć zgod nie z Pra wem i Przy -
rzec zeni em Har cers kim.

Li lijk a przy pom ina nam o związkach ze
światowym ru chem skau tow ym.

Obecn ie obo wiązujący re gul ami n sta -
now i, iż zna kiem ZHP jest tra dyc yjna li lijk a
har cers ka z inic jałami hasła Fila retów „Oj -
czyz na Na uka Cno ta”. Li lijk a ma wy soko ść
30 mm, na list kach umieszc zone są li ter y
„ONC”, na związa niu li ter y „ZHP”. Tłoczon a
jest w me tal u.

Har cer ze w okres ie próbn ym przy pin ają
lili jkę w miej scu, gdzie nosi się krzyż har -
cers ki, czy li 2 cm nad śro dkiem wszy cia le -
wej kie szen i mun dur u.

Pam ięt ajmy jed nak, że sprawą naj waż -
niejszą na dzi siaj i na ju tro jest ta kie pro wa-
 dze nie pra cy har cers kiej w każ dej dru żyni e
by współcze sne har cers two było god ne
swych sym bol i. To zal eży od co dzienn ej pra -
cy i po staw y ka żdeg o har cer za, har cerk i i in -
struktorów.

Ocen a tej pra cy przez społeczeństwo
jest uzależnione nie od fak tu no szen ia lub
nie tra dyc yjny ch od znak, a od pre zent owa -
nia przez har cerk i i har cer zy cech ta kich jak:

rz etelność, uc zciwość, słow ność, od -

wag a – słowem, cech zgod nych z pra wem

har cers kim. Są to tra dyc yjne war toś ci, ale

nie wy starc zy się na nie powoływać – trze ba

star ać się je wcie lać w życi e.
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