
Robert Baden-Powell ( B-P)-ur.22 lutego 1857r.w Londynie, Wielka Brytania. 

Brytyjski wojskowy pisarz, twórca i założyciel skautingu. Wsławił się obroną   

twierdzy Mafeking w Afryce, która trwała 217 dni, w okresie między 11 

października 1899 roku a 17 maja 1900 roku. Wykorzystał tam z powodzeniem 

kilkunastoletnich chłopców jako zwiadowców , powierzając im odpowiedzialne zadania. 

Napisał książkę „ Scouting for boys” Zorganizował pierwszy obóz harcerski w Anglii, na 

wyspie Brownsea,  latem 1907r. Baden-Powell spędził ostatnie lata w Nyeri w Kenii, gdzie 

zmarł i został pochowany w 1941r. 

Andrzej Juliusz Małkowski- ur.31października 1888r. w Trębkach. Jeden z twórców 

polskiego skautingu, instruktor harcerstwa, działacz polskich organizacji młodzieżowych 

i niepodległościowych. W listopadzie 1909r. rozpoczął za karę tłumaczenia „Scouting for 

boys” Baden-Powella i dzięki temu zainteresował się nowym ruchem dla młodzieży. W 

Październiku 1911r.rozpoczął wydanie „Skauta”- pierwszy polski dwutygodnik skautowy. 

W czerwcu 1913r. ożenił się z Olgą Drahnowską. W latach 1916-1917r. przebywał w USA, 

tworząc polonijne drużyny skautowe . Zginął w katastrofie morskiej 15 stycznia 1919r. 

Kazimierz Lutosławski- ur.4 marca 1880r.Ksiądz, polityk, działacz harcerski. Podczas 

pobytu w Anglii zapoznał się ze skautingiem i latem 1911  założył w Kosowie drużynę 

skautową. Pod pseudonimem ks. Jan Zawada wydał ( 1913 ) książkę” Jak prowadzić 

drużynę skautową”, ale wydał także wiele innych podręczników harcerskich. Opracował 

projekt krzyża harcerskiego w 1912r. Zmarł 5 lutego 1924r. 

Olga Drahnowska- Małkowska- ur. 1 września 1888r. w Krzeszowicach. Jedna z 

twórczyń polskiego skautingu, instruktorka harcerska, współautorka hymnu 

harcerskiego, założycielka szkół instruktorskich. W 1911r.  objęła jako drużynowa jedną 

z pierwszych drużyn-III Lwowską Drużynę Skautek im. Emilii Plater. W czerwcu ożeniła 

się z Andrzejem Juliuszem Małkowskim. Zmarła 15 styczni 1979r. 

Jan Bytnar ( Ps. Rudy )-ur.6 maja 1921r. w Kolbuszowej. Harcmistrz, członek 

Szarych Szeregów, dowódca hufca „Południe” Grup Szturmowych, podporucznik Armii 

Krajowej, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. 

Zginął za ojczyznę, 30 marca 1943r. w Warszawie. 

Tadeusz Leon Józef Zawadzki ( Ps. Zośka) – ur. 24 stycznia 1921r. w Warszawie. 

Instruktor harcerski, harcmistrz, podporucznik AK, komendant Grup Szturmowych na 

terenie Warszawy, jeden z bohaterów książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na 

szaniec”. Zmarł za ojczyznę 20 sierpnia 1943r. w Sieczychach. 

Maciej Aleksy Dawidowski( Ps. Alek)- ur. 3 listopada 1920r. w Drohobyczu. 

Instruktor harcerski, podharcmistrz, sierżant podchorąży Armii Krajowej, bohater 

książki Aleksandra Kamińskiego „Kamienie na szaniec”. Zmarł za ojczyznę, 30 marca 

1943r. w Warszawie, od ran zadanych podczas odbijania Rudego ( Akcja pod Arsenałem)  


