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Stanowisko  

Sejmiku Województwa Podkarpackiego 

w sprawie 

upamiętnienia zasług polskiego harcerstwa 

 

 

Obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości to szczególny  

moment przywołania bohaterów dziejowego sukcesu, którzy w latach narodowej 

mobilizacji, na różnych polach zmagań politycznych, militarnych, społecznych czy 

kulturalnych pracowali na rzecz Wolnej Ojczyzny. W zaszczytnym gronie różnych 

warstw i grup społecznych – autorów Niepodległej, znajduje się również polskie 

harcerstwo. 

Radni Województwa Podkarpackiego, w stulecie powstania Związku 

Harcerstwa Polskiego, oddają hołd wszystkim reprezentantom polskiego harcerstwa, 

którzy zasłużyli się Ojczyźnie oraz idei niepodległości. Zawiązywane w przededniu 

Wielkiej Wojny drużyny harcerskie tworzone były na fundamencie wychowania 

moralnego, sprawności fizycznej, a wreszcie głębokich wartości patriotycznych. 

Uformowana w ten sposób młodzież była następnie gotowa, aby w trudnym 

momencie dziejowej próby wypełniać narodowy i obywatelski obowiązek.  

Sejmik Województwa Podkarpackiego docenia zarazem rolę Lwowa, który za 

sprawą Olgi i Andrzeja Małkowskich stał się od 1911 roku matecznikiem skautingu,  

a następnie promieniował niepodległościowymi ideami harcerstwa. Polskie 

harcerstwo zaświadczyło o swym przywiązaniu do tego miasta oraz całej Ojczyzny, 

zasilając szeregi Orląt Lwowskich oraz Orląt Przemyskich, obrońców kraju przed 

inwazją bolszewicką oraz wielu innych oddziałów walczących w latach 1918 – 1922  

o utrzymanie granic i zjednoczenie ziem. 

Do chwalebnych wartości i samego Związku Harcerstwa Polskiego, który scalił 

w 1918 roku organizacje dzielnicowe, nawiązywały później kolejne pokolenia 

harcerzy. Dzieliły one los odrodzonej Rzeczpospolitej, która musiała znieść 

katastrofę II wojny światowej, dwóch okupacji oraz czas komunistycznego 



zniewolenia. Harcerską sztafetę idei niepodległości podjęły Szare Szeregi, Pogotowie 

Harcerek i Hufce Polskie oraz kolejne organizacje konspiracyjnego ruchu 

harcerskiego w dobie PRL-u. 

Na uznanie zasługuje także obecna działalność wszystkich organizacji 

harcerskich, które w nawiązaniu do swojego dziedzictwa kultywują harcerski  

i patriotyczny etos wśród najmłodszego pokolenia narodu. Ich praca, w szczęśliwie 

odmiennych okolicznościach, również służy idei niepodległości. 

Radni Województwa Podkarpackiego w sposób szczególny pamiętają osoby  

i organizacje, które budowały tradycje i dorobek polskiego harcerstwa w naszym 

regionie. Pamiętając o tych wszystkich, chcemy przywołać m.in. wybitnego bohatera 

walk niepodległościowych, poległego w walce z Ukraińcami: Leopolda Lisa-Kulę, 

zamordowanego przez Niemców – Władysława Węglowskiego, więźnia sowieckich 

łagrów, Kapelana Rodzin Katyńskich – ks. Zdzisława Peszkowskiego. 

Sejmik Województwa Podkarpackiego wyraża przekonanie, że wspomnienie 

niepodległościowych zasług polskiego harcerstwa w 100. rocznicę powołania 

Związku Harcerstwa Polskiego oraz 100. rocznicę odzyskania Niepodległości, będzie 

służyło dalszemu podtrzymywaniu tradycji polskiego harcerstwa, ale i budowie silnej 

wspólnoty narodowej, która na patriotycznym i niepodległościowym fundamencie 

będzie kontynuować swoją pracę obywatelską, społeczną, kulturalną.  

 

 

 

  


