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        Blisko sto lat istnienia skautingu – harcerstwa na ziemiach polskich powoduje, ze 

początki ruchu obrosły już legendą, tym bardziej, że od młodych ludzi (czasem bardzo 

młodych) zdobywających kolejne stopnie wymagana jest wiedza o historii organizacji, która 

ogranicza się w wielu wypadkach do wiadomości propedeutycznych, incydencjonalnych i 

często nieścisłych. Tak zakodowane wiadomości zapadają głęboko w pamięć i często nie 

poszerzane tworzą właściwie nie historię, a właściwie legendę. Dziś, mimo wysiłków 

historyków zajmujących się dziejami harcerstwa nadal w świadomości dużej rzeszy członków 

tej organizacji zakodowanych jest więcej mitów i dowolnie dobranych faktów na ten temat, 

niż rzetelnej, uporządkowanej hierarchicznie wiedzy o przeszłości. Należy więc 

wykorzystywać każdą sposobność, aby nie tylko dla zachowania prawdy, ale też w celach 

wychowawczych czynić starania, by wiedzę o dziejach harcerstwa stale pogłębiać i odkrywać.    

       Dla jasności wykładu, wydaje się koniecznym na wstępie objaśnić, co będziemy 

rozumieć przez pojęcie „pierwsi skauci i harcerze z lat 1910 – 1914”. Harcerstwo – skauting 

na ziemiach polskich, był dziełem pokolenia ludzi urodzonych przeważnie w pierwszej 

połowie ostatniego dziesięciolecia XIX wieku. Aby zrozumieć ten ruch należy poznać tą 

grupę stosując analizę posługując się metodą socjologiczną biografistyczną. Przyjęto za 

podstawę badań wyniki kwerendy w Polskim Słowniku Biograficznym (t. 1 – 37) i 

Harcerskiego Słownika Biograficznego (t. 1), a także pracy Z. Mierzwińskiego, Generałowie 

II Rzeczypospolitej (t. 1 – 2). Zapewniło to względnie kompletny zestaw wiadomości 

biograficznych na temat 42 osób1 spośród około 80 wybranych z różnych zestawień 

źródłowych2.  

                                                 
1 Badaniami objęci zostali: Michał  Affanasowicz, Stanisław Długosz, Jadwiga Falkowska, Janusz Gąsiorowski,  
   Helena Gepnerówna, Ewa Grodecka, Jerzy Grodyński, Józef Haller, Alojzy Horak, Czesław Jankowski,  
   Cezary Jindra, Kazimierz Kierkowski, Ignacy Kozielewski, Józef Kret, Maria Krynicka z Mudryków, Otton  
   Laskowski, ks. Kazimierz Lutosławski, ks. Marian Wojciech Luzar, Olga Małkowska, Andrzej Małkowski,  
   Tadeusz Maresz, Władysława Martynowicz, ks. Jan Mauersberger, Władysław Nekrasz, Mieczysław  
    Neugebauer, Bruno Olbrycht, Władysław Olędzki, Alojzy Pawełek, Eugeniusz Piasecki, Bronisław  
    Pietkiewicz, Stanisław Pigoń, Stefan Pomarański, Zdzisław Przyjałkowski, Józef Ratajczak, Janusz Rudnicki, 
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        Dotychczas poza suchymi rejestrami działaczy tworzących podstawy ruchu skautowego 

– harcerskiego na ziemiach polskich, sporządzanych najczęściej przez współczesnych, czy 

pracami historyków harcerstwa publikującymi źródła do dziejów skautingu w Galicji 3, 

dotychczasowi badacze zajmujący się ruchem harcerskim od momentu jego powstania4, ale 

podejmowali ten problem bardziej z potrzeby serca niż jako przedmiot badań stricte 

historyczny. Dlatego brak jest poza nielicznymi wyjątkami prac analitycznych, opartych o 

normy narzucone przez kanony metodologii historii. Próżno szukać specjalistycznych 

opracowań dotyczących korpusu instruktorskiego w poszczególnych okresach historycznych. 

Stąd nawiązując do 100 rocznicy powstania skautingu powstał poniższy materiał nie mający 

jednak ambicji wypełnić nazwaną w tytule przestrzeń badawczą, a jedynie zapoczątkować 

badania na ten temat.   

   Omawiając jakąś społeczność można się w niej doszukiwać z jednej strony idei z jakimi 

była ona po przez swoich członków związana, ale równocześnie poznawać strukturę 

socjologiczną tej grupy. Zacznijmy od  rodowodów ideowych. Problem ten był już 

wielokrotnie omawiany w różnego rodzaju opracowaniach, mniej lub więcej teoretycznych5, 

stąd w tym miejscu ograniczymy się jedynie do przypomnienia podstawowych problemów.  

      Brać pod uwagę będziemy w tym wypadku zarówno polskie związki młodzieżowe 

rozumiane wg. definicji A. Kamińskiego, jak i organizacje nie mieszczące się w tej formule, 

ale przydatne dla naszych rozważań (ogród dra H. Jordana, Szkoła Rycerska), bowiem łączyły 

w swojej istocie sprawy wychowania z elementami kształtowania postaw patriotycznych, czy 

niepodległościowych. Pierwsze z nich ze względów historycznych zwłaszcza w I połowie 

XIX wieku były organizacjami nielicznymi z tego powodu, że nie miały one szans stania się 

organizacjami ogólnopolskimi, bowiem naród znajdował się pod zaborami, czyli ich 

działalność terytorialnie ograniczała się z reguły do obszaru poszczególnych dzielnic: Galicji, 

Królestwa Polskiego, Kresów Wschodnich, Wielkopolski, Pomorza, czy Śląska. Mimo to nie 

można wykluczać że świadomość ich tradycji w mniejszym lub większym stopniu 

                                                                                                                                                         
     Kazimierz Rudnicki, Stanisław Siedlaczek, Stanisław Sosabowski, Henryk Śniegocki, Wincenty  
     Wierzejewski, Maria Wocalewska, Zygmunt Wyrobek.  
2   H. Bagiński, U podstaw organizacji Wojska Polskiego 1908 – 1914, Warszawa 1935 
3  A. Pankowicz, J. Wojtycza, Informator statystyczny do dziejów społeczno gospodarczych Galicji. Skauting  
    Polski w Galicji w latach 1911 – 1918, pod red. Heleny Madurowicz – Urbańskiej, Kraków – Warszawa 2000, 
     s. 98 – 112, 115 – 117, 146 – 152. 
4   W. Błażejewski, Historia Harcerstwa Polskiego, wyd. 2, Warszawa 1935; E. Grodecka, Pierwsze 
     ćwierćwiecze Harcerstwa żeńskiego. Materiały do historii, cz. 1, 1911 – 1914, cz. 2,  służba wojenna 1- 3,  
     Warszawa 1937 – 1938. Powstawały też opracowania częściowe ( m. in. J. Gaja dotyczące okresu 
      Międzywojennego), albo też całościowe, ale skażone tendencyjnością i obarczone cenzurą (J. Majka).  
5  K. Zachert, Powstanie skautingu, (W:) Geneza Harcerstwa. Teksty źródłowe, wyb. i oprac. Marian Miszczuk,  
    Warszawa 1981, s. 29 – 35; H. Bagiński, Geneza polskiego skautingu, (W:) tamże, s. 49 – 63; T. Strumiłło,  
    Geneza Harcerstwa Polskiego, (W:) tamże, , s. 64 – 69. 
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oddziaływała na współtwórców ruchu wychowawczego, jakim było w początkach XX wieku 

tworzące się w Polsce harcerstwo. Należy pamiętać, że nie można przeceniać wpływu tradycji 

i idei z przeszłości na kształtowanie się zjawisk następujących wiele lat później, bowiem po 

pierwsze dysponujemy tylko wyimkową ilością dość szczupłych źródeł na temat 

funkcjonowania i założeń programowych polskich organizacji młodzieżowych w XIX wieku6. 

Wydaje się, że ideowo koncepcje współtwórców harcerstwa polskiego sięgały do wzorców 

niekiedy bardzo odległych bo sięgających XVII wieku. Niewątpliwie treści zawarte w 

Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim nawiązywały w jakimś stopniu do katechizmu kadeta 

ułożonego przez ks. Adama Czartoryskiego. Zawierał on m. In. takie myśli: „ Jaki powinien 

być kadet? Powinien mieć miłość, bojaźń Boga i przywiązanie do religii przed oczyma, 

powinien Ojczyznę swą kochać i jej dobra nade wszystko i sposobić się do tego, aby się mógł 

poświecić na jej usługi, powinien być cnotliwy, pełen poszanowania dla zwierzchnich: 

dobroczynności i efektu dla równych, względu dla niższych…” 7. 

Inną, także dość odległą w czasie, bo przekraczającą okres dwóch pokoleń, była tradycja 

Zgromadzenia Filaretów i Towarzystwa Filomatów wywodząca się z Uniwersytetu w Wilnie. 

Początkowo zakładano sobie cel samokształceniowy i kultywowanie przyjaźni.  Po pewnym 

czasie w programie znalazły się także cele społeczne i patriotyczne, zakładające takie 

oddziaływanie na młode pokolenie, aby było ono zdolne w odpowiednich warunkach do 

walki o niepodległość Polski8.  

       Z bliższych  chronologicznie i już w sposób bezpośredni towarzyszących powstaniu 

harcerstwa należy wymienić powstały w 1886 r. Związek Młodzieży Polskiej – „ZET”. Koła 

związkowe tej organizacji działały we wszystkich trzech zaborach, oraz w skupiskach 

młodzieży polskiej najczęściej akademickiej w Rosji, Szwajcarii, Francji, Niemczech. Mimo, 

ze organizacja ta wyrosła na gruncie środowisk młodzieży akademickiej, nie traciła z pola 

widzenia także młodszych kolegów ze szkół średnich9. 

        Pierwsze jednostki organizacyjne Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” powstały we 

Lwowie w 1867 r. na wzór podobnej organizacji założonej w Czechach pięć lat wcześniej.   

Gniazda Sokoła zaczęły powstawać także poza Galicją w 1885 r. w zaborze pruskim, a od 

1905 r. ale nielegalnie w Królestwie Polskim w zaborze rosyjskim. Podstawowym założeniem 

„Sokoła” było odrodzenie narodu poprzez wychowanie fizyczne. Głównym hasłem maksyma 

                                                 
6  A. Kamiński, Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX wieku, Warszawa 1971, s. 14 
    – 18, 21. 
7  http:// www. e-pedagogika. info/ szkoła –rycerska.html  
8   http:// portal wiedzy. Onet. Pl/ 60999,,,,filomaci, hasło html. 
9  E. Grodecka, Poprzednicy, (W:) Geneza Harcerstwa. Teksty źródłowe, wybór i oprac. M. Miszczuk, 
   Warszawa 1981, s. 6 - .8 
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„w zdrowym ciele zdrowy duch”. W sposób przejrzysty cele „Sokoła” w odniesieniu do 

młodzieży zostały sformułowane w regulaminie Drużyn Młodzieży Sokolej. Miały one 

poprzez gimnastykę i zabawy ruchowe, musztrę, wycieczki krajoznawcze i ćwiczenia polowe 

przygotowywać młodzież do przeprowadzenia zadań narodowych. Członkiem drużyny 

młodzieży sokolej mógł zostać uczeń szkoły średniej co najmniej czwartej klasy. Opiekę nad 

tymi oddziałami sprawowali na ogół nauczyciele. Należy pamiętać, że „Sokół” pozostawał 

pod wpływem narodowej demokracji10.   

         Niewątpliwie także można mówić o wpływie na kształtowanie się idei wychowawczych 

w skautingu – harcerstwie w oparciu o koncepcje pedagogiczne  dr med. H. Jordana. 

Propagował on ruch na świeżym powietrzu (ogrody jordanowskie – pierwszy w Krakowie 

otwarty w 1889 r.) w postaci zabaw i gier sportowych, połączonych jednak z elementami 

wychowania patriotycznego. Podobne ogrody powstały także m. in. w Warszawie, Płocku, 

Lublinie i Kaliszu11.  

   Szczególnym ruchem, który miał także swój znaczący wpływ na ukształtowanie się podstaw 

ideowych skautingu w Polsce był Eleusis. Elitarna ta organizacja powstała w 1903 r. w 

Krakowie z inspiracji Wincentego Lutosławskiego. Członkowie Eleusis zobowiązywali się 

przysięgą do przestrzegania do końca życia wstrzemięźliwości od alkoholu, tytoniu, kart i 

rozpusty. Miała to być walka z wewnętrznym wrogiem – własnymi nałogami. W założeniach 

programowych stowarzyszenia, które skupiało wyłącznie katolików, mowa była o tym, że 

właśnie te nałogi doprowadzają do upadku społeczeństwa i narody. Przyjmowano tez zasadę 

zaszczepiania idei wstrzemięźliwości zwłaszcza wśród istniejących wówczas organizacji 

młodzieżowych. Tymi którzy należąc do Elsów propagowali idee tej organizacji na polu 

skautingu byli: Andrzej Małkowski, Jerzy Grodyński i Olga Drahonowska – Małkowska. Ze 

środowiska tego rekrutowali się także niektórzy członkowie naczelnych władz skautingu12.   

 Tworzeniu zasad zawartych w Prawie i Przyrzeczeniu towarzyszyła jakże często 

kontrowersyjna publiczna dyskusja o etycznych zasadach postępowania zalecanego młodym 

ludziom. W dyskusji tej przeciwstawne stanowiska zajmowali tak znani wówczas myśliciele 

jak Ludwik Krzywicki i Jan Władysław Dawid. Ważnym dla obu były jednak wzorce 

osobowe wychowawcy13.  

                                                 
10  Refleksje dh. Stefana Witolda Wojtomskiego nt. Rodowód Harcerstwa, (W:) Harcerstwo a narodziny i  
      początki II Rzeczypospolitej (1910 – 1921), cz. 1, Antologia tekstów historycznych i literackich, opr. M. M.  
     Drozdowski, Warszawa 1998, s.31; Początkowy fragment regulaminu Drużyn Młodzieży Sokolej, (W:) 
     tamże, s. 33.  
11  http:// portal wiedzy. Onet. 
12   E. Grodecka, Eleusis, (W:) Geneza Harcerstwa…, s. 36 - 45  
13   B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Paryż 1985, s. 80. 
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        Nie bez znaczenia dla przeszczepienia pewnych założeń programowych na grunt 

skautingu harcerstwa miały także wszelkiego rodzaju kółka samokształceniowe (nawiązywało 

potem do niego harcerstwo z zasadami samowychowania) w II połowie XIX wieku, a przed 

strajkiem szkolnym w Królestwie Polskim, ale również na kresach wschodnich, czy ziemiach 

bezpośrednio włączonych do Cesarstwa Rosyjskiego. Powstawały one spontanicznie, ale 

niekiedy były doskonale zorganizowane a właściwie zakonspirowane14. 

    Można więc z stwierdzić, że korzenie skautingu – harcerstwa sięgały do wielu środowisk i 

kręgów społeczeństwa polskiego15, także dość odległych historycznie, ale żywych w tradycji 

narodowej. 

      Przejdźmy obecnie do zagadnienia rodowodu społecznego ruchu harcerskiego, pochylając 

się nad zagadnieniem kim byli jego współtwórcy  

      Analizę interesującej nas grupy osób rozpocząć należy od  zbadania wieku 

poszczególnych jej przedstawicieli. Szczegółowe dane na ten temat prezentuje tabela 1. 

 

            Tabela 1. Wiek osób wchodzących w skład badanej grupy. 

 

Lata urodzenia Ilość osób 
1871 - 1875 3 
1876 - 1880 6 
1881 - 1885 5 
1886 - 1890 9 
1891 - 1895 17 
1896 - 1900 2 

Razem 42 
                                                     Źródło: Obliczenia własne w oparciu o PSB, 
                                                                  HSB i Z. Mierzwiński,Generałowie  
                                                                  II Rzeczypospolitej, t. 1 i 2, Warszawa 1990 i 1995. 
 
 
 
      Wśród badanej grupy organizatorów ruchu skautowego – harcerskiego na ziemiach 

polskich dominowała społeczność „dwudziestolatków”, czyli osób które w tym okresie nie 

przekroczyły 30 roku życia.  Stanowili oni 61, 9 % badanej populacji. Można więc założyć, że 

byli to młodzi ludzie aktualnie studiujący, lub tuż po studiach. Nie bez znaczenia dla ich 

aktywności społecznej był fakt iż w zasadzie byli to ludzie stanu wolnego. Niezamężne i 

nieżonaci to aż 32 osoby, 7 osób było żonatych, a o dwóch osobach brak danych co do ich 

                                                 
14  Tamże, s. 32 – 35.  
15 T. Nowacki , Szkice do dziejów Zetu, (W:) ZET w walce o niepodległość i  budowę państwa. Szkice i  
     wspomnienia, pod red. T. Nowackiego, Warszawa 1996, s. 189 – 190.  
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statusu cywilnego. Warto nadmienić, że w tej grupie występowało jedno małżeństwo 

instruktorskie Olgi i Andrzeja Małkowskich, którzy się pobrali w 19 czerwca 1913 r.16 

        Najwcześniej urodzonymi, czyli najstarszymi w okresie powstawania skautingu 

harcerstwa na ziemiach polskich, byli w interesujących nas latach liczący 39 – 42 lata 

Zygmunt Wyrobek (ur. w 1872 r.), oraz mający o rok mniej J. Haller i E. Piasecki (obaj 

przeszli na świat w 1873 r.).  Najmłodszymi byli liczący wówczas po 15 – 18 lat Józef 

Ratajczak ur. w 1897 r. i J. Rudnicki w 1896 r. 

    Spośród 42 osób 17 zginęło lub zmarło śmiercią tragiczną najczęściej w służbie wojskowej. 

Spośród nich trzech w czasie I wojny światowej. Jako pierwszy poległ Stanisław Długosz. 

Będąc żołnierzem I Brygady przeszedł on cały szlak bojowy tej formacji, aż do momentu 

swej śmierci 6 sierpnia 1915 r. w bitwie pod Samoklęskami koło Lubartowa, pośmiertnie 

odznaczony Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości17. W ostatniej fazie walk o 

Lwów 28 grudnia 1918 r. Jerzy Grodyński został ciężko ranny i dostał się do niewoli, gdzie 

zginął18. Ostatnią spośród omawianej grupy ofiarą I wojny światowej był Andrzej Małkowski, 

który płynąc do Odessy na statku „Chaouia” zatonął w nocy z 15 na 16 stycznia 1919 r. w 

wyniku najechania na dryfująca minę19. Kolejnych  14 współtwórców harcerstwa zginęło w 

tragicznych okolicznościach podczas II wojny światowej. Już w czasie działań wojennych we 

wrześniu 1939 r. śmierć poniósł ks. Marian Wojciech Luzar, ps. Czarny Kruk (1895 – 1939), 

który jako kapelan w stopniu kapitana znalazł się w Równym i udzielając sakramentów 

rannemu żołnierzowi zginął od bomby. W podobny sposób w czasie oblężenia Warszawy 

zginęła 19 września Helena Gepnerówna20. W katowni sowieckiej po internowaniu w 

Starobielsku został zamordowany w Charkowie w 1940 r. W. Nekrasz21. Kilka osób 

wchodzących w skład opisywanej grupy zginęło po aresztowaniach i śledztwach w wyniku 

rozstrzelania przez okupanta niemieckiego. Na Palmirach w czerwcu 1940 r. rozstrzelany 

został Cz. Jankowski, kolejnym, który po aresztowaniu i śledztwie na Szucha zginął w maju 

1942 r. w egzekucji w okolicach Magdalenki był J. Ratajczak, a następnie A. Horak został 

zamordowany w czasie egzekucji w lutym 1943 r., wreszcie W. Olędzki, aresztowany w 

listopadzie 1944 r., został pozbawiony życia najprawdopodobniej miesiąc później22. W 

                                                 
16  J. Wojtycza, Małkowska Olga…, s. 130. 
17   S. Pomarański, Długosz Stanisław  (1891 – 1915), PSB, t. V, s. 182. 
18  W. Błażejewski, Grodyński Jerzy (1883 – 1918), HSB, t. 1, s. 55. 
19   J. Wojtycza, Małkowski Andrzej (1888 – 1919), HSB, t. 1, s. 134. 
20  J. Wojtycza, Luzar Marian Wojciech, ps. Czarny Kruk (1895 – 1939), HSB, t. 1, s. 119; W. 
      Martynowiczówna, Gepnerówna Halina (1880 – 1939), PSB, t. 7, s. 389. 
21  W. Błażejewski, Nekrasz Władysław Janusz (1893 – po 1939), PSB, t. 22, s. 665; tamże, Uzupełnienia i  
     sprostowania do tomów 1 – 40.  
22  E. Muszalski, Jankowski Czesław Marian (1880 – 1940), PSB, t. 10, s. 536. J. Derda, Ratajczak Józef ps. 
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obozach koncentracyjnych niemieckich śmierć ponieśli w Oświęcimiu: S. Siedlaczek w 

sierpniu 1941 r. i K. Kierzkowski w lutym 1942 r.23, a S. Pomarański w Flossenburgu 15 

lutego 1944 r.24. Ofiarą nalotu bombowców alianckich w lutym 1945 r. był przebywający w 

oflagu T.  Maresz25.  W czasie powstania warszawskiego śmierć poniosły M J. Falkowska i 

M. Wocalewska26.  

          Ponadto w nadzwyczajnych okolicznościach w okresie międzywojennym śmierć 

ponieśli: i ks. K. Lutosławski zmarł w 1924 r. zaraziwszy się chorobą zakaźna w czasie 

pełnienia posług kapłańskich, a w tragicznym wypadku w 1930 r. A. Pawełek27. 

   Można również pokusić się o wyliczenie średniej wieku życia badanej grupy. Ci spośród 

nas interesujących, którzy zmarli śmiercią naturalną, przeżywali średnio 74,5 lat, odchodzący 

na wieczną wartę w wyniku wojen i tragicznych wypadków przeciętnie żyli 46 lat, natomiast 

łączny wiek jaki osiągali wszyscy instruktorzy z badanej grupy wynosił średnio 62,8 lat. 

      Mimo, że badacze są zgodni co do tego, iż skauting - harcerstwo na ziemiach polskich 

narodził się we Lwowie w Galicji, to jednak większość osób, które możemy uznawać za 

współtwórców tego ruchu pochodziło jednak z ziem zaboru rosyjskiego. Szczegółowe dane 

na ten temat zawiera tabela 2.       

 

     Tabela 2.    Pochodzenie terytorialne osób wchodzących w skład badanej grupy. 

 

Miejsce urodzenia Liczba osób 
Ogółem:   w tym: 

Zabór rosyjski  
w tym:  
Warszawa 
Królestwo Polskie – prowincja 
Ziemie zabrane (Kresy) 
Rosja 

23  
 
8 
10 
2 
3 

Zabór austriacki 
w tym: 
Lwów 

14  
 
2 

                                                                                                                                                         
     Karolczak, Krauze, Karol (1897 – 1942), HSB, t. 1, s. 171; S. Płoski, Horak Alojzy, ps. Witold Młot,  
      Nestorowicz, Neuman (1891 – 1943), PSB, t. 9, s. 618. S. Broniewski, Olędzki Władysław Erazm, ps. Papa  
      (1892 – 1944), PSB, t. 23, s. 803. 
23  L. J. Welker, Siedlaczek Stanisław Marian, ps. Marian Lwowicz, Sas (1892 – 1941), HSB, t. 1, s. 184 – 185; 
     Z. Dłużewska – Kańska, Kierzkowski Kazimierz, ps. Jurkowski, Koszowy (1890 – 1942), PSB, t. 12, s. 436. 
24  P. Stawecki, Pomarański Stefan, ps. Borowicz, Michał Zawisza, Roszko, Nowaczyński (1893 – 1944), PSB, t.  
      27, s. 377. 
25  W. Błażejewski, S. Broniewski, Maresz Tadeusz, ps. Mahomet (1895 – 1944), HSB, t. 1, s. 138. 
26   W. Czarnota, Falkowska Jadwiga, ps. Jaga, pani Celina, (889 – 1944), HSB, t. 1, s. 41; T. Katafiasz,  
      Wocalewska Maria, ps. Maria Bystrzyńska (1885 – 1944), HSB, t. 1, s. 240. 
27  J. Skiba, Lutosławski Kazimierz, ps. Jan Zawada, Szary (1880 – 1924), HSB, t. 1, s. 117; T. Chojnacki, 
      Pawełek Alojzy ps. i krypt. Lolek, Żywiec, L. Żywiec, Druh, A.P, P., P-k., (1893 – 1930), HSB, t. 1, s. 164.  
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Kraków 
Galicja Wschodnia 
Galicja Zachodnia 

1 
3 
8 

Zabór niemiecki 5  
Razem 42  

                                   Źródło: Obliczenia własne w oparciu o PSB, HSB i Z. Mierzwiński, 
                                                Generałowie II Rzeczypospolitej, t. 1 i 2, Warszawa 1990 i 1995. 
 
 
   Fakt przewagi „Królewiaków” w badanej grupie miał zapewne swą przyczynę także w tym, 

że po strajku szkolnym w 1905 r. wiele osób pochodzących z zaboru rosyjskiego, tych 

najaktywniejszych uczestników tego buntu młodzieży znalazło się w Galicji i kończyło tam 

szkoły średnie, a następnie podejmowało studia wyższe28.  

      Przemiany społeczne i gospodarcze, a także kulturowe powodowały, że na przełomie XIX 

i XX wieku ziemiaństwo i arystokracja powoli zaczęła tracić swój dominujący wpływ na 

życie polityczne i społeczne na ziemiach polskich, a przewodnictwo od nich zaczęła 

przejmować inteligencja. Tak też było w wypadku skautingu – harcerstwa. Szczegółowe dane 

na temat pochodzenia stanowego i społecznego (często zawodu ojca), zawiera tabela 3.    

 

Tabela 3.        Pochodzenie społeczne i stanowe osób wchodzących w skład badanej grupy. 

 
Stan lub zawód ojca Liczba osób 

Ogółem           w tym: 
Ziemiańskie (właściciel 
majątku, dzierżawca) 

4  

chłopskie 2  
robotnicze 1  
rzemieślnicze 6  
Pracownicy umysłowi, 
 w tym: 
urzędnicy 
wolne zawody (prawnicy, 
lekarze) 
  

19 
 
 

 
 
7 
 
8 
1 
1 
1 
1 

inni 2  
Brak danych 8  

                                  Źródło: Obliczenia własne w oparciu o PSB, HSB i Z. Mierzwiński, 
                                               Generałowie II Rzeczypospolitej, t. 1 i 2, Warszawa 1990 i 1995. 
 

                                                 
28  A. Chwalba, Historia Polski 1795 - 1918, Kraków 2000. 
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        Zapewne potomkowie pracowników umysłowych należeli w znacznej części do 

zdeklasowanego ziemiaństwa, bowiem taka była geneza tworzącej się polskiej inteligencji II 

połowy XIX w. zwłaszcza w Królestwie Polskim.     

       Zdecydowana większość, bo aż 26 osób pracowała aktywnie w ZHP także w okresie 

międzywojennym, choć niektórzy po pewnym znaleźli się poza organizacją. Pierwszym, który 

za krytykę poczynań naczelnych władz harcerskich na łamach czasopisma Wolnego 

Harcerstwa „Płomienie” został usunięty ze Związku w 1923 r. był A. Pawełek29.  Kolejni 

rezygnowali sami. Tak było w wypadku E. Piaseckiego, który opuścił szeregi ZHP w 1931 r. 

na znak protestu przeciwko postanowieniom Zjazdu Walnego, powodującym osunięcie od 

władzy grupy instruktorów o poglądach endeckich30. Podobnie ze względów politycznych w 

proteście przeciwko przejęciu władzy przez instruktorów związanych z sanacją, od 1935 r. 

poza Związkiem znalazł się I. Kozielewski31. Pewien problem z zakwalifikowaniem do 

właściwej grupy stanowiła osoba J. Hallera, który w okresie międzywojennym spełniał w 

harcerstwie wyłącznie funkcje reprezentacyjne: do 1923 r. Przewodniczącego Związku, a w 

latach późniejszych (1927 – 1931) przewodniczącego Zarządu Oddziału Wielkopolskiego32.  

 Również komentarza wymaga sprawa działalności w harcerstwie w okresie 

międzywojennym S. Siedlaczka. Do 1931 r. należał on do najaktywniejszych przywódców 

ZHP w Polsce, potem był marginalizowany przez pozostających przy władzy instruktorów o 

orientacji sanacyjnej. Jego izolacja powiększyła się jeszcze, kiedy w 1935 r. przeniósł się do 

Poznania i związał organizacyjnie z Katolickim Związkiem Młodzieży33.  

     Pewna część spośród instruktorów czynnych w okresie międzywojennym pracowała także 

w organizacji w czasie II wojny światowej. W Szarych Szeregach działali: J. Falkowska, C. 

Jindra, J. Kret, M. Krynicka, W. Olędzki i M. Wocalewska. Z organizacją tą utrzymywał 

kontakty także T. Strumiłło. Natomiast S. Siedlaczek do momentu aresztowania w kwietniu 

1941 r.  stał na czele Harcerstwa Polskiego, czyli tej części instruktorów i starszych harcerzy, 

którzy prezentując orientację narodowo – demokratyczną pozostawali poza Szarymi 

Szeregami34. Na emigracji po przez Rumunię w Anglii znalazła się O. Małkowska i 

niebawem weszła w skład gremiów kierowniczych ZHP poza granicami kraju35. 

                                                 
29 T. Chojnacki, Pawełek Alojzy …, s. 164. 
30  Z. Pilarczyk, Piasecki Eugeniusz…, s. 167. 
31  W. Błażejewski, Kozielewski Ignacy…, s. 619. 
32  M. Młodzikowski, Haller Józef…, s. 68. 
33  L. J. Welker, Siedlaczek Stanisław…, s. 184. 
34  Tamże.  
35  J. Wojtycza, Małowska Olga…, s. 129 i 130. 
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Tylko nielicznym było dane uczestniczyć w pracach ZHP po 1945 r., powodował to 

upływający czas, ale także zmieniające się nie zawsze do zaakceptowania zmiany polityczne. 

W kraju w pracę harcerską zaangażowała się M. Krynicka, która była po Zjeździe łódzkim w  

1956 r. doradcą NRH i od 1957 r. kierownikiem Wydziału Kształcenia Starszyzny Komendy 

Chorągwi w Gdańsku, z obu tych funkcji zrezygnowała w 1959 r., podobnie T. Strumiłło był 

w latach 1957 – 1959 członkiem Rady Naczelnej i Przewodniczącym Komisji Historycznej 

Związku36.  Również H. Śniegocki po 1945 r. działał w ZHP jako wizytator Komendy 

Chorągwi Wielkopolskiej, a następnie po 1956 również był wizytatorem obozów i członkiem 

Komisji Historycznej oraz należał do kręgu instruktorskiego Wigry przy Głównej Kwaterze 

ZHP37. Natomiast na emigracji czynną w pracy harcerstwa poza granicami kraju była O. 

Małkowska, pełniąc w latach 1946 – 1947 funkcję członkini Naczelnictwa. Aktywnie 

uczestniczyła też w międzynarodowym ruchu skautowym uczestniczą w konferencjach 

organizowany przez Komitet Światowy tego ruchu do 1960 r., kiedy to powróciła do Polski38. 

     Nie trzeba udowadniać, że o znaczeniu harcerstwa w życiu kraju w dużej mierze 

decydował status zawodowy i prestiż społeczny kadry instruktorskiej. Stąd niezwykle 

interesujące okazuje się prześledzenie karier zawodowych i społecznych osób wchodzących 

w skład interesującej nas grupy.   

      W pierwszym rzędzie przeanalizujmy kim byli pod względem zawodowym współtwórcy 

harcerstwa w latach 1911 – 1914.  szczegółowe dane na ten temat zawiera tabela nr 4. 

 

Tabela 4.        Zawód osób wchodzących w skład badanej grupy w latach 1911 - 1914. 

 

Wykonywany zawód Liczba 
ogółem: w tym: 

Student  
W tym: uniwersytetu 
             politechniki 
             akademii handlowej 
             konserwatorium    

16  
8 
6 
1 
1 

Uczniowie 
W tym: gimnazjum 
             seminarium 
             nauczycielskiego 
             zawodu 
     

10 
 

 
7 
 
1 
2 

                                                 
36  J. Wojtycza, Krynicka Marta…, s. 105; tenże, Strumiłło Tadeusz…, s. 207; A. Massalski, Wybitnie postacie 

      polskiego harcerstwa po 1956 r., (W:)    s.   
37  R. Dubisz, Śniegocki…, s. 212; A. Massalski, Wybitne postacie…, s. 
38  J. Wojtycza, Małkowska Olga…, s. 130. 
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Nauczyciele 
W tym: po studiach wyższych 
             bez studiów wyższych 
 

5  
4 
1 

Inżynierowie 3  
lekarze 2  
prawnicy 2  
oficerowie 1  
księża 1  
mierniczy ze średnim 
wykształceniem 

 
1 

 

brak danych 2  
                                   Źródło: Obliczenia własne w oparciu o PSB, HSB i Z. Mierzwiński, 
                                                Generałowie II Rzeczypospolitej, t. 1 i 2, Warszawa 1990 i 1995. 
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      Jak można było oczekiwać biorąc pod uwagę znany nam już wiek osób wchodzących w 

skład omawianej grupy, ze dominowali w niej studenci i uczniowie ostatnich klas szkół 

średnich. Dominacja studentów uniwersytetów potwierdzało po raz kolejny fakt, że w 

związkach młodzieżowych ta grupa odgrywała i w tym wypadku znaczącą rolę39 Warto w 

tym momencie porównać wyniki wyliczeń zawartych w powyższej tabeli z ustaleniami A. 

Pankowicza i J. Wojtyczy, którzy odnaleźli dane dotyczące zawodu drużynowych pierwszych 

drużyn w Galicji.  

       Wśród działających w Galicji 142 drużyn harcerskich w latach 1911 - 1914, udało się 

ustalić personalia 172 drużynowych. Jeżeli chodzi o wykonywany przez nich zawód to 

posiadamy wiadomości w stosunku do 130 osób. Nauczycielami było 65 (głównie prowadzili 

oni lekcje gimnastyki w tym dwaj byli lekarzami). Dalszych 26 to studenci we Lwowie i 

Krakowie, 20 urzędnicy (sądowi, skarbowi, towarzystw ubezpieczeń, bankowi, państwowi) 

tylko 14 było uczniami, a 5 wykonywało inne zawody( farmaceuta, architekt, dzierżawca 

dóbr, inżynier, sędzia). Nie było wśród drużynowych osób stanu duchownego40. 

      Warto także przybliżyć kariery zawodowe osób wchodzących w skład interesującej nas 

grupy, jakie były ich udziałem w przededniu II wojny światowej. Szczegółowe dane na ten 

temat zawiera tabela 5.  

 

Tabela 5.   Zawód (wykonywane zajęcie) osób wchodzących w skład badanej grupy w 1939 r.  

 

Zawód (wykonywane zajęcie) liczba uwagi 

oficerowie WP 10 W tym: 
1 generał broni ( na emeryturze) 
2 generałów dywizji 
2 generałów brygady 

pracownicy naukowi 7 W tym:  
2 profesorów uniwersytetu  

nauczyciele i dyrektorzy szkół 
średnich 

6  

urzędnicy 6 W tym: 
1 dyrektor departamentu w Ministerstwie 
Rolnictwa i reform Rolnych 
3 wizytatorów i naczelników w 
Ministerstwie Wyznań Religijnych i 
Oświecenia Publicznego oraz Ministerstwie 

                                                 
39  A. Kamiński, Analiza teoretyczna polskich związków młodzieży do połowy XIX wieku, Warszawa 1971, s.  
     35. 
40  A. Pankowicz, J.  Wojtycza, Informator statystyczny do dziejów społeczno gospodarczych Galicji. Skauting 
     Polski w Galicji …, s.  16 – 17. 
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Robót Publicznych 
1 wizytator kuratorium  

Prezes Sądu Apelacyjnego 1  
przedsiębiorca 1  

dziennikarz 1  

Właściciel kancelarii 

adwokackiej 

1  

Dyrektor Państwowego 
Wydawnictwa Książek 
Szkolnych 

1  

Właściciel szkoły prywatnej 1 Cisowy Dworek – O. Małkowska 
Nauczyciel szkoły 
powszechnej 

1  

Ksiądz, kapelan, nauczyciel 
szkoły średniej 

2  w tym: prałat i kanonik 

Inżynier rolnik 1  
    Razem 39  

                   Źródło: Obliczenia własne w oparciu o PSB, HSB i Z. Mierzwiński, Generałowie II  
                                Rzeczypospolitej, t. 1 i 2, Warszawa 1990 i 1995. 
 

        W tabeli znalazło się tylko 39 osób bowiem jak już zostało to wyżej podane 3 osoby 

przed 1939 r. zmarły. Fakt że znacząca część osób ujętych w powyższym zestawieniu czynnie 

działała w ZHP, a pozostałe osoby na ogół identyfikowały się z ruchem co prawda w nim 

czynnie nie uczestnicząc, świadczył dobitnie o dużych możliwościach odgrywania poważnej 

roli społecznej przez ZHP. Należy też podkreślić obecność w omawianej grupie 

przedstawicieli zarówno zwolenników sanacji, jak i osób pozostających w stosunku do obozu 

rządzącego w opozycji.  

       Zrozumiałym był fakt iż duża część osób wchodzących w skład interesującej nas grupy 

pełniła w późniejszych okresach odpowiedzialne, kierownicze funkcje w ZHP. Gen. J. Haller, 

ks. J. Mauersberger i T. Strumiłło byli Przewodniczącymi ZHP. Dwaj ostatni pełnili też  

funkcję wiceprzewodniczącego ZHP. Naczelnikami i zastępcami naczelnika Głównej 

Kwatery Męskiej i Żeńskiej byli: S. Siedlaczek, T. Maresz, M. Wocalewska i M. Krynicka. 

Komendantkami chorągwi żeńskich były: H. Gepnerówna, J. Falkowska, M. Krynicka, W. 

Martynowiczówna, M. Wocalewska41. Natomiast na czele chorągwi męskich stali: M. 

Affanasowicz, ks. K. Lutosławski, ks. M. W. Luzar, T. Maresz, J. Ratajczak, H. Śniegocki, i 

W. Wierzejewski. Ponadto kilka innych osób wchodziło w skład innych gremiów 

                                                 
41  A. Zawadzka, Dzieje harcerstwa żeńskiego w Polsce w latach 1911 – 1948/49, Warszawa 2004, s. 395 – 402. 
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kierowniczych Związku, uczestniczyło w pracach naukowych nad pedagogiką harcerską, 

zasilało czasopisma tekstami o tematyce związanej z wychowaniem w ZHP.     

 

 

 

 

 

    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


