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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„I JEST MARZENIEM AUTORÓW LISTU, ABY SIR […] PRZYBYŁ KIEDYŚ DO NAS  
I PRZYGLĄDNĄWSZY SIĘ NASZEMU SKAUTINGOWI – UZNAŁ GO ZA SWÓJ WŁASNY.”

Z listu Małkowskiego, Strumiłły i in. do Baden-Powella

„W marcu 1912 r. A. Małkowski opuścił 
Lwów i wyjechał do Anglii. [...] Jak sam opo-
wiadał, miał się tam przypatrzeć angielskiej 
organizacji skautowej, a równocześnie opraco-
wać drugie wydanie swojego „Skautingu...” [...]. 
Z podróży tej przywiózł zaproszenie na Wszech-
brytyjski Zlot Skautowy do Birmingham, w którym 
reprezentacyjna drużyna z terenów Polski w rok później 
wzięła udział, świadcząc o istnieniu Polski i uzyskując uznanie na-
szej organizacji przez Baden-Powella za organizację skautową. [...] 

Od wiosny już Naczelnictwo poczęło czy-
nić przygotowania do wyjazdu reprezentacji 

polskiego skautingu [...]. W kwietniowym 
numerze „Skauta” Naczelnictwo ogłosiło de-

cyzję przyjęcia zaproszenia i poleciło zgłaszać 
się chcącym jechać do Anglii. Ogłoszono przepisy 

o stroju skautowym z zaznaczeniem na początku, że 
o  istocie skauta stanowi duch i czyn, nigdy strój…” Wa-

cław Błażejewski „Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939) | 
Na zdj. Małkowski i polscy skauci w Birmingham, 1913 r.

Andrzej Małkowski
(1888-1919)
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

W międzynarodowym świecie skautowym 
Olga Małkowska stanowiła autorytet dla 
wielu. Mimo to, nie konferencje były dla niej 
kwintesencję kontaktów skautowych. Pisała 
tak... „Oto kilka obrazków z międzynarodowego 
życia skautowego. Rok 1923. W pewnej sali para-
fialnej w Oxfordzie zebrały się żeńskie drużyny skau-
towe na gawędę, którą miała wygłosić pewna harcerka 
z Polski. Sala wypełniona po brzegi, druhenki siedzą sposobem 
skautowym (tzn. po turecku) na ziemi i z wytężoną uwagą słuchają 

gawędy o Polsce [...]. Czy mogłybyśmy coś 
zrobić dla polskich dzieci? Czy można im 

posłać trochę zabawek i odzieży na gwiazd-
kę? Te pytania wypływają samorzutnie, nikt 

ich dziewczynkom nie poddawał. Skaucięta bio-
rą się raźnie do pracy. Nie czekają, aż drużynowa 

napomknie, że wartoby się już zabrać do zrealizowa-
nia powziętych projektów.” | Na zdj. gł. Olga Małkowska 

i skautka brytyjska Violetta Masson podczas konferencji na Buczu 
w 1932 r.

Olga Małkowska
(1888-1979)

„SKAUTING JEST GRĄ, W KTÓREJ KAŻDA DZIEWCZYNA CZY KOBIETA MOŻE  
ZNALEŹĆ SWOJE WŁAŚCIWE MIEJSCE I SWOJĄ WŁASNĄ DROGĘ POSTĘPOWANIA.”

Olga Małkowska
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

Zasługi Tadeusza Strumiłły w międzynaro-
dowych działaniach skautowych są nie do 
przecenienia. To on, razem z Andrzejem Mał-
kowskim, pisał do Baden-Powella: „W Polsce 
powstał ruch pański, o którym pan pewnie nie 
wie, a nam oddalonym od Londynu i przepracowa-
nym nie łatwo jest znieść się z Londynem. […] W tym 
krótkim, lecz bogatym w przeżycia i ciężkim w pracę cza-
sie, przeszliśmy ewolucję, która kazała nam zrezygnować z próby 
stworzenia polskiego, odrębnego skautingu, natomiast postawić cel 

wychowania B. P. Scouts (oczywiście z ko-
niecznymi zmianami miejscowymi)”. Dalsza 

droga Tadeusza Strumiłły to zlot w Birming-
ham i reprezentowanie Polski na pięciu kolej-

nych międzynarodowych konferencjach skauto-
wych, podczas których wygłaszał entuzjastycznie 

przyjmowane referaty. Był trzykrotnie członkiem 
Międzynarodowego Komitetu Skautowego, a także  prze-

wodniczącym Biura Skautów Słowiańskich. | Na zdj. gł. T. Stru-
miłło podczas konferencji w Sztokholmie, 1935 r.

„JEŚLI O NIEPOSPOLITYM CZŁOWIEKU MÓWI SIĘ, ŻE NIE UMIERA CAŁY,  
TO W ODNIESIENIU DO TADEUSZA STRUMIŁŁY JEST TO PRAWDĄ.”

Ze wspomnień o Tadeuszu Strumille

Tadeusz Strumiłło
(1884-1958)

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

Działalność Janiny Tworkowskiej obfitowa-
ła w wiele kontaktów międzynarodowych. 
Znała cztery języki obce, angażowała się w or-
ganizację wizyt skautów w Polsce, kształciła 
w Dworku Cisowych drużynowe z zagranicy. 
Jednak najlepiej pamiętamy ją jako reprezentant-
kę ZHP podczas Międzynarodowej Konferencji In-
struktorek w Oksfordzie w 1920 r. Miała tam jechać z Jagą 
Falkowską i Heleną Gepnerówną, ale obie udały się na front jako 
sanitariuszki. W trudnym dla Polski momencie spotkało ją wiele 

życzliwości. „Podczas Jamboree skautów 
w Londynie w defiladzie narodów brał udział 

w imieniu Polski jeden zamieszkały w Londy-
nie harcerzyk. [...] A mnie było bardzo smut-

no, bo gdy wyjeżdżałam, Wilno było już wzięte 
i Brześć... [...] Gdy pierwszy raz weszłam na salę 

obrad z biało-amarantowym krawatem, jakaś starsza 
delegatka rzuciła się do mnie i chwyciwszy za krawat, mó-

wiła z przejęciem: You are a Pole! You are a Pole! To był nasz po-
myślny start na niwie międzynarodowej skautingu.”

Janina Tworkowska
(1899-1979)

„ATMOSFERA BYŁA WSZĘDZIE SERDECZNA, PRAWDZIWIE BRATERSKA, SKAUTOWA. 
TO BYŁ NASZ POMYŚLNY START NA NIWIE MIĘDZYNARODOWEJ SKAUTINGU.”

Janina Tworkowska o I Konferencji Skautek w 1920 r.

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

Henryk Kapiszewski – kierownik Wydzia-
łu Zagranicznego Naczelnictwa ZHP rolę 
Związku na arenie międzynarodowej widział 
jasno. Młodzież to forpoczta Polski. Pisał 
o tym tak... „W zakamarkach świadomości spo-
łeczeństw obcych wałęsają się jeszcze wspomnie-
nia o szlachetnym i nieszczęśliwym narodzie polskim, 
o  smutnej naszej emigracji politycznej z lat niewoli [...]. 
Tym resztkom dawnych opinii młodzież nasza przeciwstawia swój 
rozmach, swoją wesołość, swoją dziarską postawę, widoczną zarów-

no w dobrze wykonanej pracy, ja w barw-
nych tańcach ludowych i tak chętnie słucha-

nych polskich pieśniach. Harcerskie obozy, 
harcerskie wędrówki piesze, kolarskie i wodne 

roznoszą po świecie szybko i skutecznie wieść 
o Polsce nowej, pełnej sił twórczych i wartości ży-

wotnych. I to jest istotny sens naszej roboty na odcin-
ku międzynarodowym.” | Na zdj. Jamboree w Arrowe Park 

w 1929 r., gdzie Kapiszewski pełnił funkcję członka komendy pol-
skiej reprezentacji (on sam pośrodku i na dole po prawej).

Henryk Kapiszewski
(1899-1964)

„MŁODZIEŻ NASZA […], PEŁNA ENTUZJAZMU, PEWNA SIEBIE I SWOICH WARTOŚCI 
NARODOWYCH – JEST NAJLEPSZYM NARZĘDZIEM PROPAGANDY POLSKI”. 

Henryk Kapiszewski

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„Postęp ludzkości dokonuje się dzięki swo-
bodnej wymianie wartości kulturalnych 
i cywilizacyjnych między narodami. Pomniej-
szałby i krzywdził swój naród, kto by mu kazał 
być głuchym i ślepym na zdobycze kulturalne 
innych narodów i nie pozwalał z nich korzystać 
dla własnego dobra. Poczucie wartości, jakie nasz na-
ród wniósł i wnosi do ludzkiej wspólnoty, pozwała nam 
spokojnie korzystać z inspiracji obcej, widząc w tym jeszcze jeden 
znak naszej przynależności do rodziny ogólnoludzkiej, przynależ-

ności, która nigdy nie była bierna i obojętna, 
ale która wyrażała się zawsze czynnym udzia-

łem w tym, co stanowi prąd życia i postępu 
ludzkości. Oczywiście, nie znaczy to wcale, 

ażebyśmy mieli z obcych wzorów korzystać bez-
krytycznie – ale to nigdy w Harcerstwie nie miało 

miejsca.” Maria Kapiszewska „Skautowy styl życia” 
| Na zdj. gł. Kapiszewska w biurze prasowym konferencji 

na Buczu w 1932 r. Kierowała wtedy redakcją biuletynu francu-
skiego. Na zdj. środk. – podczas Jamboree 1929.

Maria Kapiszewska
(1907-1987)

„CAŁA GOTOWOŚĆ SŁUŻBY SKAUTOWEJ JEST ANTYTEZĄ EGOIZMU,  
OPARTA JEST NA IDEALIZMIE I ZMIERZA DO DOSKONALENIA SIĘ CZŁOWIEKA.”

Maria Kapiszewska

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„Oto deszcz pada coraz większy [...]. Na try-
bunach oczekiwanie. [...] Kto teraz? Co te-
raz? Hallo! Hallo! – krzyczy megafon – Skauci 
polscy wchodzą na arenę! [...] Ale kto to idzie? 
Harcerze polscy – czy tęcza? Mienią się tysiącem 
barw: czerwień, zieleń, amaranty, granat, czarne 
aksamity, białe płócienne koszule! [...] Publiczność 
zgotowała nam prawdziwą manifestację. [...] Oto leży 
przedemną własnoręczny list Skauta Naczelnego (Baden Powell 
tylko w wyjątkowych wypadkach pisze odręcznie) [...] i oto, co pi-

sze [...]: Daliście świetne przedstawienie... 
Wobec deszczu i błota Polacy wykonali swój 

program nietylko z największą pogodą i w do-
brym nastroju, lecz z całym barwnym efektem, 

który pozwolił zapomnieć widzom o złej pogo-
dzie [...]. Pragnę złożyć maje szczere podziękowa-

nie za ich prawdziwie zachwycający przyczynek do 
powodzenia Jamboree.” – pisał Henryk Kapiszewski w re-

lacji z Jamboree 1929. Marian Łowiński dowodził wtedy polską 
delegacją. | Na zdj. Polacy w Arrowe Park.

„W KAŻDYM KRAJU CEL WYCHOWANIA SKAUTOWEGO JEST IDENTYCZNY.  
JEST NIM MIANOWICIE UMIEJĘTNOŚĆ SŁUŻBY DLA INNYCH.”

Robert Baden-Powell

Marian Łowiński
(1901-1940)

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„Nasuwa się przytem uwaga, że wszelkie 
naśladownictwo bynajmniej nie zbliża do 
postulatu braterstwa. Przeciwnie – nieraz 
od niego oddala. Tem wartościowsze zaś, tem 
głębsze i bogatsze jest ono, im na bardziej sa-
modzielnych, więcej twórczych, opiera się skład-
nikach. To też do urzeczywistnienia braterstwa mię-
dzynarodowego dążyć będzie nasze starsze harcerstwo 
przedewszystkiem poprzez rozbudowę rodzimych pierwiastków, 
prowadzoną pod kątem widzenia potrzeb i dobra Polski. Oto bodaj 

nietylko najlepsza i najlojalniejsza, ale zara-
zem i najbliższa, droga do cudownej krainy 

– Braterstwa światowego.” – pisał w relacji z II 
Międzynarodowego Zlotu Starszych Skautów 

na wyspie Ingarö w Szwecji w 1935 r. komen-
dant naszej delegacji Tomasz Piskorski. Wcześniej, 

w  1931 r., kierował delegacją na I Międzynarodowy 
Zlot Starszych Skautów w Kandersteg w Szwajcarii. Pod-

czas tego zlotu, w obozie polskim, zrobione zostało zdjęcie głów-
ne. W kółkach na dole – Polacy w Ingarö.

Tomasz Piskorski
(1898-1940)

„WIĘCEJ, ZAPEWNE, NIŻ UDZIAŁ W KONFERENCJI ZDZIAŁAŁY ROZMOWY […] NA POLU 
TWORZENIA ZWIĄZKÓW PRZYJAŹNI […] I ŻYCZLIWOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ.” 

Tomasz Piskorski

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

Józefina Łapińska – komendantka Szkoły In-
struktorskiej na Buczu przygotowała i kiero-
wała VII Światową Konferencją Skautek, która 
odbyła się tam w 1932 r. 60 skautek reprezentu-
jących 24 kraje bardzo dobrze wspomina polską 
gościnność, życzliwość i atmosferę entuzjazmu, 
która towarzyszyła obradom, mimo potoków desz-
czu. „Cywilizacja, kultura, komfort, uprzejmość, a przede 
wszystkim organizacja, organizacja! Druhny polskie przemy-
ślały wszystko do najdrobniejszych szczegółów.” – pisze w relacji 

Zofia Kossak. A Naczelna Skautka Świata? 
„Lady oddycha z ulgą. […] Jest zadowolona. 

Wszystko, co widzi wydaje jej się admirable 
i wonderfull.” Takie opinie nie byłyby możliwe, 

gdyby nie niezwykła umiejętność „pani Ł”, jak 
mówiło się o Józefinie Łapińskiej. We wspomnie-

niach określano ją tak: „Posiadała niezwykle cenny 
dla przywódcy dar dobierania zadań do ludzi i wiązania 

ze sobą ludzi o różnych często od jej własnych poglądach.” | Na 
zdj. gł. uczestniczki konferencji

Józefina Łapińska
(1900-1986)

„SZCZEROŚĆ SPOJRZENIA, ODWAGA W PRZESTRZEGANIU PRYNCYPIÓW,  
KTÓRE CHCIAŁA ZASZCZEPIĆ HARCERKOM…”

Ze wspomnień o Józefinie Łapińskiej

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„W lipcu 1996 roku w Oslo obradowała Świa-
towa Konferencja WOSM. W jej programie 
znalazło się wręczenie ZHP certyfikatu człon-
kowskiego. Kiedy weszliśmy na scenę Teatru 
Miejskiego w Oslo i wyczytano Poland – Związek 
Harcerstwa Polskiego, nikt z nas nie mógł opanować 
emocji i radości. To była premia za lata wierności za-
sadom skautowym. Także Stefan Mirowski nie krył wzru-
szenia. Podkreślał, że ta chwila jest fantastycznym uwieńczeniem 
dziesiątków lat jego pracy harcerskiej i walki.” Podczas tej konferencji, 

dzięki wieloletnim staraniom Przewodniczą-
cego ZHP Stefana Mirowskiego oraz Naczel-

nika ZHP Ryszarda Pacławskiego (którego 
wspomnienia przytaczamy), a także wielu in-

nych harcerzy, po latach przerwy Związek Har-
cerstwa Polskiego mógł powrócić w szeregi WOSM 

– organizacji, którą współtworzył i kreował przed II 
wojną światową. | Na zdj. S. Mirowski i R. Pacławski odbie-

rają certyfikat członkowski. Poniżej: S. Mirowski na rowerze Zośki 
(1942) i w powojennej Warszawie (1947).

„SKAUTING JEST WIELKĄ GRĄ UPRAWIANĄ PRZEZ PRZYJACIÓŁ W SŁUŻBIE.  
GRAMY O PRZYSZŁOŚĆ MŁODZIEŻY POLSKI I ŚWIATA. NIE MOŻEMY PRZEGRAĆ”

Stefan Mirowski

Stefan Mirowski
(1920-1996)

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„Konferencja światowa jest niewątpli-
wie wielkim przeżyciem dla wszystkich jej 
uczestników. Jej niepowtarzalny charakter 
wynika z faktu, że w jednym miejscu i czasie 
gromadzi ona kilkaset osób z różnych zakątków 
świata, kultur i uwarunkowań ekonomicznych za-
angażowanych na rzecz tej samej idei. To zderzenie 
czy raczej współistnienie w ciągu kilku dni tak różnych lu-
dzi, a za ich pośrednictwem organizacji skautowych, stwarza kon-
tekst poznawczy i, chciałoby się powiedzieć, wychowawczy. Uczy 

akceptacji, pozwala zauważyć i zrozumieć 
wiele zjawisk. Pozwala także zobaczyć, jak 

ogromny jest zasięg ruchu skautowego i do-
świadczyć poczucia odpowiedzialności za jego 

jedność.” Przytoczony tekst to fragment relacji 
z Konferencji Światowej WAGGGS w Dublinie 

w 1999 r. Wtedy to właśnie, po 3 latach od powrotu 
do rodziny WAGGGS, ZHP – współzałożyciel WAGGGS 

w 1928 r. – otrzymał członkostwo pełne. | Na zdj. gł. uczestniczki 
konferencji hm. Maria Hrabowska i hm. Ewa Lachiewicz

„KONFERENCJA POZWALA ZOBACZYĆ, JAK OGROMNY JEST ZASIĘG RUCHU 
SKAUTOWEGO I DOŚWIADCZYĆ POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JEGO JEDNOŚĆ.”

Maria Hrabowska o Konferencji WAGGGS w Dublinie, 1999 r.

Maria Hrabowska
(1936-2008)

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„Innego dnia znowu odwiedził nas dziadzio 
Baden-Powell. […] Naczelny Skaut skrupu-
latnie obchodzi obóz, zagląda do namiotów, 
chwali ład i pomysłowe urządzenia. […] Ba-
den-Powell w świetlicy pije kakao z ciastkami, 
ogląda fotografie, mapy i t.d. Hubert Martin – 
mistrz ceremonji – irytuje się – miał dziadzio na każ-
dy obóz poświęcić pięć minut, a tu siedzi już dwadzieścia 
pięć! Cały program się przez to psuje… nagli generała, wreszcie 
namówił go… idą… wyszedł Martin za namiot i myśli, że generał 

też idzie, a generał robi figle… schował się 
znów w namiocie i ogląda ciekawe wyroby 

ludowe i pasy huculskie. Świta daleko odeszła, 
zanim się spostrzegła. […] A widać generałowi 

podobał się obóz, bo niedługo potem przyjecha-
ła lady Baden-Powell z dziećmi, mówiąc, że chcia-

łaby widzieć obóz Polaków, w którym jej mąż tyle na-
opowiadał.” Stefan Łoś „Czendż. Wspomnienia z Wielkiej 

Wyprawy na Jamboree 1929” | Na zdj. gen. Baden-Powell w obozie 
polskim w 1929 r.

B-P wśród Polaków

„NA RĘKACH W KOŃCU ODNIEŚLI HARCERZE NACZELNEGO SKAUTA ŚWIATA. 
OKRZYKOM I WIWATOM NIE BYŁO KOŃCA.”

Stefan Łoś o wizycie B-P w obozie polskim, 1929 r.

pon. wt. śr. czw. pt.  sob. nd.
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„Dzień po zakończeniu konferencji poszliśmy na przyjacielski obiad. 
Smakołyki serwowane w lokalu o nazwie Winston Churchill nie były 
w stanie nas skusić. Każdy po raz kolejny opowiadał swoją wersję tej 
samej historii, dorzucał kolejne szczegóły. Chwile przeżyte kilka dni 
temu mieszały się z tymi sprzed lat kilku, kilkudziesięciu. Mieliśmy 
wrażenie, że w Oslo przy naszym stole spotkali się ci, dla których 
skauting był synonimem honoru, wolności, służby Bogu, bliźnim, oj-
czyźnie, wizją niepodległej Polski – harcerstwem. Cieszyliśmy się bez 
opamiętania.” – pisze w swojej książce „Gra o harcerstwo” o Światowej 
Konferencji WOSM w Oslo hm. Ryszard Pacławski. To właśnie wtedy, 
w 1996 roku, po latach przerwy, Związek Harcerstwa Polskiego po-
wrócił w szeregi organizacji, którą współtworzył i kształtował razem 

z reprezentantami innych krajów przez długie lata, dopóki nie odebrała 
mu tej możliwości sytuacja polityczna w powojennym kraju. Tego sa-
mego roku, w Kanadzie, powróciliśmy także w szeregi WAGGGS. Mija 
20. rocznica tamtych wydarzeń. Chcemy ją uczcić przywołując pamięć 
tych, którzy – jak wydawało się uczestnikom spotkania – „spotkali się” 
przy stole w Oslo. Wspominamy polskie instruktorki i instruktorów 
współtworzących światowe organizacje skautowe, biorących czynny 
udział w międzynarodowym życiu skautowym, kształtującym oblicze 
światowego skautingu, a także promujących Polskę na arenie między-
narodowej. Wszyscy oni, widząc nasz powrót do WOSM i WAGGGS 
w 1996 r., a także dzisiejszą rolę ZHP w świecie skautowym „cieszyliby 
się bez opamiętania”.

Muzeum Harcerstwa 2015
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 20-lecie powrotu ZHP do światowej rodziny skautowej

„Skauting jest wielką grą”.


