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        Ignacy Kozielewski i jego związki z regionem częstochowskim 

 

130 lat temu, 15 stycznia 1882 roku urodził się w Starzenicach, w powiecie wieluńskim, 

pedagog, poeta, autor prac popularnonaukowych i działacz harcerski – Ignacy Kozielewski. 

 

     

Od miejsca swego urodzenia Ignacy Kozielewski przyjął później pseudonim „Starzeń-

czyk”, używany w pracy twórczej i patriotycznej, a rozpoczął tę działalność bardzo wcześnie, 

bo już jako uczeń rządowego gimnazjum w Piotrkowie Trybunalskim. Tam wstąpił  

do młodzieżowej organizacji Przyszłość („Pet”) i był współzałożycielem tajnej szkoły pol-

skiej w rosyjskim gimnazjum, które ukończył w roku 1902. 

Jako student prawa na Uniwersytecie Warszawskim i członek Związku Młodzieży Pol-

skiej („Zet”) Ignacy był współorganizatorem strajków szkolnych w roku 1905 i współredakto-

rem akademickich czasopism  Znicz i Baczność, bardzo źle widzianych przez władze carskie  

i prędko zlikwidowanych przez cenzurę. Wszystko to przyczyniło się do przerwania studiów  

i ukrywania się przed władzami rosyjskimi, aby uchronić się przed służbą w carskim wojsku 

(otrzymał przydział do Azji Środkowej).  

Studia kontynuował najpierw na wydziale filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

a potem przeniósł się do Lwowa. Tytuł doktora nauk humanistycznych uzyskał dopiero  

w roku 1923, również na Uniwersytecie Lwowskim. W przerwach między kolejnymi latami 

studiów pracował jako nauczyciel w szkołach średnich Warszawy, Piotrkowa, Skierniewic  

i Częstochowy, pisał artykuły do czasopism patriotycznych i działał w różnych organizacjach, 

m. in. w Towarzystwie Gimnastycznym Sokół i ruchu etycznym Eleusis nawiązujących  

do ideałów filareckich. (Założycielem tej organizacji był znany uczony Wincenty Lutosław-

ski). Trzecią organizacją działań Ignacego Kozielewskiego było Zarzewie, którego głównym 

celem była walka o niepodległość. Wśród ugrupowań powołanych przez Zarzewie były  

m. in. Polskie Drużyny Strzeleckie skupiające głównie młodzież. Odegrały one ważną rolę  

w dziele powstania polskiego skautingu, którego kolebką było właśnie środowisko Lwowa. 

Członkowie ZHP, harcerze i instruktorzy wiedzą,  

że był to autor słów harcerskiego hymnu: Wszystko, co nasze,  

Polsce oddamy. Częstochowscy harcerze wiedzą też,  

że grób Ignacego Kozielewskiego znajduje się na cmentarzu  

św. Rocha, w częstochowskiej dzielnicy Lisiniec. Niewiele jednak 

wiedzą o życiu i działalności tego nieprzeciętnego człowieka, 

 a życiorys jego jest bardzo bogaty w wydarzenia, interesujące 

 i nieprzeciętne, jak postać, którą pragniemy częstochowianom 

przybliżyć. 
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Tam Ignacy Kozielewski poznał i zaprzyjaźnił się z Tadeuszem Strumiłłą, Stanisławem 

Pigoniem oraz Olgą Drahonowską i Andrzejem Małkowskim – twórcami polskiego skautin-

gu. Od początku tworzenia ruchu skautowego Ignacy Kozielewski współpracował z Andrze-

jem Małkowskim w redagowaniu pisma Skaut, a od roku 1912 prowadził to pismo samo-

dzielnie. 

 W październiku1911 roku, w pierwszym numerze Skauta, na jego tytułowej stronie, 

został wydrukowany wiersz Ignacego Kozielewskiego zaczynający się od słów: 

„Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy 

W niej tylko życie, więc idziem żyć… 

     

Ten wielozwrotkowy, patriotyczny wiersz powstał, jak sam jego autor wspominał po latach, 

w pogodną, jesienną, lwowską noc: 

         „…pisałem przelewając na papier to, czym sam żyłem od lat 

        i czym żyli moi koledzy – sprawą wolności narodowej” 
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Wszystko, co nasze, Ojczyźnie oddamy,                      Naprzód! Z piosenką o kochanej ziemi 

W niej tylko życie, więc idziem, by żyć!                      Idziem jak fala, zalać polski świat! 

Świty się bielą, rozewrzem im bramy,                        Policzyć wszystkich, co nie są nam niemi, 

Rozkaz wydany: „Wstań, ku słońcu idź!”                 Odtrącić wszystkich, kto nie jest nam brat! 

 

Po ziemi naszej roześlem harcerzy,                          Baczność! Ojczyzna tego marszu słucha! 

Pobudką zagrzmią: „Zbudź się! Prawdzie służ!”    Równaj szeregi! Czuj! Prezentuj broń! 

A wszystko wstanie, wkół się rozszermierzy,           Król Duch nas widzi! Schyl sztandar przed Ducha 

By Matkę Polskę ochronić wśród burz!             Naprzód! Wysoko podnieś! Nieś wysoko skroń! 

 

Niech płoną serca! Niech płoną jak wici!             „Matko! Idziemy! W tej nocy czuwamy! 

Od ócz płonących zginie nocy mrok!                      Równamy błędy! Budzimy ze snów!... 

Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici                       Przeciw twej śmierci z nas usypiemy tamy! 

Idziem z rozkazem: „Czuwaj! Równaj krok!”           Wytrwale czekaj, Matko! Wskrześniesz znów!” 

 

Do wiersza Ignacego Kozielewskiego Olga Drahonowska dopisała refren: 

                                             Ramię pręż – słabość krusz – 

                                            Ducha tęż – Ojczyźnie miłej służ. 

                                           Na jej zew – w bój, czy w trud 

                                          Pójdzie rad, harcerzy polskich ród! 

 

Olga dokonała niewielkich zmian w tekście wiersza Kozielewskiego, by dostosować je-

go rytm do znanej pieśni rewolucyjnej Na barykady. Wkrótce utwór stał się ulubioną pieśnią 

skautów. Na przełomie lat dwudziestych-trzydziestych, jak podają ogólnikowo historycy, 

pieśń Ignacego Kozielewskiego z refrenem Olgi Małkowskiej, stała się hymnem Związku 

Harcerstwa Polskiego. Wcześniej hymnem skautów była Rota Marii Konopnickiej. 

Przyjaciel Małkowskich – „druh brodacz” stał się fanatykiem skautingu, był jego współ-

twórcą na ziemiach polskich pod zaborami. W celu rozszerzenia ruchu skautowego prowadził 

kursy instruktorskie organizowane przez Naczelną Komendę w Skolem. 

Po zawieszeniu pisma Skaut przez władze austriackie, Kozielewski kontynuował pracę 

redakcyjną w harcerskich czasopismach Życie Nowe (1915 r.) i Orka  ( 1916 ). 

W dwudziestoleciu międzywojennym był redaktorem czasopisma Harcerz, w latach 

1934-39 redagował Strażnicę Harcerską i  był związany z kręgiem św. Jerzego. Działał też 

aktywnie w Akcji Katolickiej za co otrzymał w 1938 roku papieski krzyż pro Ecclesia 

 et Pontyffice.  

W latach II wojny światowej Kozielewski brał czynny udział w tajnym nauczaniu.  

 W roku 1945 przyjechał do Częstochowy, gdzie od lutego został nauczycielem Gimnazjum  

i Liceum im. H. Sienkiewicza. 

  We wrześniu, od nowego roku szkolnego, po-

wierzono mu stanowisko dyrektora i nauczyciela ję-

zyka polskiego w nowym, właśnie rozpoczynającym 

działalność Prywatnym Miejskim Gimnazjum  

w  Kłobucku. 

Obecnie, w westybulu budynku Kłobuckiego 

Liceum, naprzeciw głównego wejścia widnieje napis: 

                                                           Wszystko, co nasze, Polsce oddamy. 
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Ignacy Kozielewski pracował tam 

tylko jeden rok. Na skutek nieporozumień  

z Miejską Radą Narodową zrezygnował  

z tego stanowiska i od tego roku szkolnego 

1946/47 przeniósł się do Mstowa, gdzie był 

również dyrektorem i nauczycielem języka 

polskiego. I tutaj pracował tylko jeden rok 

szkolny.  

Od roku 1947/48 podjął pracę  

w Miejskim Gimnazjum w Krzepicach jako 

dyrektor, a potem już tylko jako nauczyciel 

języka polskiego i rosyjskiego. Z tej szkoły 

w roku 1961 przeszedł na emeryturę i za-

mieszkał w Częstochowie na Lisińcu. 

 

 

Fragmenty własnoręcznie napisanego życiorysu druha Ignacego Kozielewskiego 

 

             Ignacy Kozielewski wśród harcerzy 
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W szkole w Krzepicach, przekształconej 

później na Liceum Ogólnokształcące, działał 

prężny szczep harcerski, który przyjął imię Igna-

cego Kozielewskiego w czasie, gdy twórca hym-

nu harcerskiego spoczywał już na często-

chowskim cmentarzu. W roku 1978 szczep 

otrzymał sztandar ufundowany przez Komitet 

Rodzicielski szkoły. Komendantem szczepu był 

wtedy druh hm Edward Bogatko, a w uroczysto-

ści wzięli udział liczni goście z Naczelnikiem 

ZHP Jerzym Wojciechowskim na czele. 

Dr Ignacy Kozielewski, oprócz wspo-

mnianych już artykułów do różnych czasopism, 

pisał wiersze, które wydał w tomiku zatytułowa-

nym Tchnienie przyrody. Napisał również po-

wieść dla młodzieży p. t. Harcerskie troski,  

a w drugim, zmienionym nieco wydaniu, utwór 

otrzymał tytuł: Zwycięskie lilie. Pod koniec życia, 

już na emeryturze, opracował Słowniczek wyra-

zów o podobnym brzmieniu, a odmiennym zna-

czeniu w języku rosyjskim i polskim oraz mono-

grafię Sześć wieków Krzepic. 

Postać Ignacego Kozielewskiego została wybrana na patrona szczepu starszoharcerskie-

go w Zespole Szkół Samochodowych nr 5 w Częstochowie. Był to pierwszy w mieście szczep 

środowiskowy. Założycielem szczepu, a krótko potem – Młodzieżowego Kręgu Instruktor-

skiego im. I. Kozielewskiego, był hm Lech Matysiak. Członkowie szczepu i kręgu znani byli 

z pracy na rzecz środowiska oraz organizowania sobie wakacji za własne zapracowane pie-

niądze. Oni również byli fundatorami tablicy na rodzinnym grobie Kozielewskich, w którym 

spoczywa twórca harcerskiego hymnu. Na tablicy widniał napis: 

Tu spoczywa Dh Dr Ignacy Kozielewski Twórca Hymnu Harcerskiego 

                  Współzałożyciel Polskiego Harcerstwa 

                                                                  Krąg Instruktorski Jego Imienia 

       

             Grób rodzinny Ignacego Kozielewskiego                 Tablica poświęcona autorowi hymnu harcerskiego 

 

 

Przyrzeczenie harcerskie na sztandar w szczepie     

im. I.  Kozielewskiego  w Krzepicach 



 6 

W roku 2004, w 40 rocznicę śmierci Ignacego Kozielewskiego  Stowarzyszenie Absol-

wentów LO w Krzepicach ufundowało nową tablicę nagrobną z różowego granitu. Umiesz-

czona została zamiast poprzedniej, na której, w ciągu 25 lat napis stał się prawie nieczytelny.  

Od roku 1978 organizowany jest co roku Rajd im. dr Ignacego Kozielewskiego, który 

również powstał z inicjatywy  Kręgu jego imienia i wkrótce stał się turystyczną imprezą 

ogólnopolską. Tak więc postać tego nieprzeciętnego Polaka nie jest zapomniana. 

  

                                    Zdjęcia z Rajdu im. I. Kozielewskiego w maju 2011 roku 

Ignacy Kozielewski potrafił godzić działalność w organizacjach i towarzystwach róż-

nych orientacji. W swoim długim życiu był nauczycielem, sokołem, harcerskim instruktorem, 

poetą, publicystą, członkiem PAX, przewodniczącym TPPR, człowiekiem religijnym i wiel-

kim patriotą.  

Zapytany, jak godzi te, często sprzeczne ideowo działania, odpowiedział: 

…dla Ojczyzny można działać w każdych warunkach, w każdym systemie. 

Zmarł w lipcu 1964 roku. 

Stowarzyszenie PAX w Częstochowie, w roku1989 wydało pamiątkowy medal poświę-

cony Ignacemu Kozielewskiemu. 
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W roku 1997 w Częstochowie Towarzystwie Naukowym odbył się odczyt przybliżający 

postać tego ciekawego człowieka. Oto plakat zapowiadający ten odczyt: 

 

 

 

 

W roku 2009 harcerka z 26 CDH 

Pomian, Joanna Bednarek napisała pracę 

na temat Ignacego Kozielewskiego, któ-

ra została przedstawiona na konkurs  

Arsenał Pamięci odbywający się co roku 

w Łodzi, w 29 LO pod patronatem zna-

nej pisarki Barbary Wachowicz. 

 

 

 

 

 

 

Opracowano na podstawie artykułów i wspomnień zachowanych w archiwach Biblioteki Pu-

blicznej i Komisji Historycznej Hufca.                                                                                                               
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