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Sto lat pieśni „Płonie ognisko”

Ta pieśń zatytułowana „Nasze harce”  po raz pierwszy ukazała się drukiem w czasopiśmie 
„Czuwaj” nr 1/8 ze stycznia 1920 r. Po raz kolejny została wydana w odrębnej broszurce wraz 
jeszcze z 10 innym i pieśniami w Wilnie w 1922 roku.

Szumi  po Polsce wiatr historii, który po stu 
latach opowiada nam starodawne dzieje i boha-
terski wskrzesza czas. 

To 17-letni harcerz, Jurek Braun, swoją ra-
dosną pieśnią przypomina nam ten szczególny 
rok 1918, gdy Ojczyzna, gdy Tarnów po 146 la-
tach odzyskiwały niepodległość.

Jerzy wprawdzie urodził się w Dąbrowie 
Tarnowskiej, podobnie jak jego rodzeństwo – 
Kazimierz, Juliusz i Jadwiga – jednak rodzice, 
Henryka i Karol (notariusz), w 1913 roku posta-
nowili przenieść się do Tarnowa w celu dalsze-
go kształcenia dzieci. Podobnie jak bracia był 
uczniem II Gimnazjum im. Hetmana Jana Tar-
nowskiego. Był też drużynowym III Drużyny 
im. Michała Wołodyjowskiego w tejże szkole, 
a potem komendantem Hufca Harcerzy i redak-
torem miesięcznika „Czuwaj”.

Jako autor wielu wierszy i pieśni harcer-
skich oraz „Szopki harcerskiej” uważany jest za 
twórcę kultury harcerskiej. 

Całe jego bogate i trudne życie świadczy 
o wierności słowom śpiewanej w młodości pie-
śni, iż wszystko, co nasze, Polsce oddamy.

Płonie ognisko i szumią knieje,
Drużynowy siadł wśród nas.
Opowiada starodawne dzieje,
Bohaterski wskrzesza czas.
O rycerstwie od kresowych   stanic,
O obrońcach ukrainnych granic,
 A ponad nami wiatr szumny wieje
I  dębowy  huczy las.

Już  do powrotu głos trąbki wzywa,
Alarmują ze wszech stron,
Staje wiara w ordynku szczęśliwa,
Serca biją w zgodny ton.
Każda  twarz się  uniesieniem płoni,
Każdy  laskę krzepko  dzierży w dłoni
I z młodzieńczych się piersi wyrywa,
Pieśń potężna, pieśń jak dzwon.
  Nie rzucim ziemi...
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Śladami Jerzego Brauna po Tarnowie

W poszukiwaniu własnej drogi

Karol BraunHenryka z Millerów Braunowa

Całym życiem służył Bogu i Ojczyźnie. 
Był niestrudzonym propagatorem idei moral-
nej odnowy narodu, natchnionym patriotą, 
człowiekiem czynu, tytanem pracy. Niewąt-
pliwie zasłużył na to, aby żyć w pamięci przy-
szłych pokoleń.

W 1919 roku osiemnastoletni Jerzy Braun 
zdał maturę w II Gimnazjum im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnowie i rozpoczął studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Musiał je jednak przerwać z uwagi na nadciąga-
jącą Armię Czerwoną.  Zgłosił się ochotniczo do 
wojska, bo jak pisał, gdy wiem, że POLSKA i że 
nie trzeba zwlekać, pójdę strzelać do człowieka.

W tej szczególnej wojnie, którą toczyła cała 
patriotyczna Polska, otrzymał za swą postawę 
Krzyż Walecznych, ale go nie odebrał, gdyż stra-
cił na polu walki bliskiego przyjaciela – poetę 
Romana Eminowicza, a ponadto, jak mówił, nie 
dla odznaczeń wojskowych poszedł się bić.

Z prawdziwą pasją oddał się studiom i dzia-
łalności w kołach literackich „Symposion” i „Li-
tart”, dużo pisał, organizował wieczory autor-
skie, przewodniczył kołu „Helion”.  W 1921 roku 
ukazała się jego rozprawka „Kilka słów o futu-
ryzmie”, wydał też debiutancki tomik wierszy 
pt. „Najazd centaurów”, a później, przez kolej-
ne lata, tworzył poezję filozoficzno-religijną, po-
wieści, a nawet scenariusze filmowe. Przez dwa 

lata wydawał w Krakowie „Gazetę Literacką”, 
pisał dramaty i misteria religijno-narodowe.

Przełomem w jego życiu było przeniesie-
nie się w 1929 roku wraz z żoną Hanną do War-
szawy i zapoznanie się z filozofią zapomniane-
go polskiego myśliciela Józefa Marii Hoene-
Wrońskiego.  Zafascynowany nią, poświęcił jej 
czterdzieści lat swojego życia, po wojnie ukoń-
czył nawet studia filozoficzne na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, a od papieża Paw-
ła VI uzyskał uznanie tej filozofii jako zgodnej 
z nauką chrześcijańską.  Stała się ona dla Brauna 
punktem wyjścia w rozumieniu świata i historii. 
Zaowocowała także przemyśleniami, z których 
powstał w okresie najbardziej barbarzyńskiego 

Był dąbrowianinem – tam się urodził i spędził 
dzieciństwo, był tarnowianinem - tu się uczył, tu doj-
rzewał, tu kształtowały się jego pasje życiowe i plany 
na przyszłość, wreszcie tu wraz z wszystkimi miesz-
kańcami Tarnowa z entuzjazmem witał wolność od-
zyskaną po dziesiątkach lat zaborów. Był krakowia-
ninem – tam studiował i twórczo się rozwijał, pisząc, 
działając w kołach literackich, redagując czasopi-
sma. Był warszawianinem – tu z pełnym zaangażo-
waniem, bo tylko tak potrafił, oddawał się różnorod-
nym dziedzinom, tak wielu, że jego bogata biografia 
starczyłaby na kilka ludzkich istnień, każde z nich 
czyniąc wyjątkowym. Był rzymianinem – patrzącym 
na dzieje Europy i świata z takiej perspektywy, że od 
samej próby poznania głębi jego filozoficznej myśli 
można dostać zawrotu głowy. Był Europejczykiem, 
z jednej strony profetycznie wieszczącym utworze-
nie unii między narodami, z drugiej zaś w dramacie 
„Europa” oceniającym krytycznie europejskie war-
tości. Był obywatelem świata – ze swoimi odczytami 
i wykładami docierał do jego różnych zakątków, ni-
gdy nie zapominając o miejscu, z którego w ten wiel-
ki świat wyruszył: 
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Rodzeństwo Braunów. U góry: Jadwiga i Kazimierz,  
od lewej niżej: Juliusz i Jerzy

ucisku germańskiego, czyli w czasie II wojny 
światowej, program nowego budowania świata 
i „Nowej Polski”. 

Tak nazwał organizację konspiracyjną, któ-
rej struktury zakładał na terenie Małopolski 
i Podkarpacia na początku 1940 roku. Objeżdża-
jąc ów teren, przybył także w styczniu do Tar-
nowa, gdzie odwiedził dawnych znajomych: sę-
dziwego pedagoga prof. Maurycego Godow-
skiego, inż. Klimczaka i inż. Próchnika. Oni po-
mogli zorganizować struktury nowej organiza-
cji. Wkrótce „Nowa Polska”, czasem nazywana 
„Młodą Polską”, objęła w Tarnowie dużą część 
inteligencji oraz starszej młodzieży, także har-
cerskiej, szybko niestety przez Niemców spacy-
fikowanej.

Gdy na wiosnę 1940 roku „Nowa Polska” 
połączyła się w Warszawie z innymi organiza-
cjami konspiracyjnymi – „Grunwaldem” i „War-
szawianką” – powstała „Unia”. Jej podstawą 
ideową był program „Nowej Polski”, opracowa-
ny wcześniej przez Jerzego i Juliusza Braunów 
oraz prof. Kazimierza Tymienieckiego, nazwany 
przez Stanisława Bukowskiego z Krakowa unio-
nizmem. Jego zasadniczą doktrynę stworzył Je-
rzy Braun, nawiązując do idei Pawła Włodko-
wica, a podstawową zasadą owej doktryny była 
jedność etyki i polityki w życiu społecznym: 
unia człowieka z człowiekiem, unia pracy i kul-
tury, unia człowieka z narodem, narodów z ludz-
kością, unia wszystkich w Chrystusie, unia czło-
wieka i ludzkości z Bogiem. Braun wierzył, że 
po epoce wrzenia rewolucyjnego, które rozpo-
częła rewolucja francuska, nastąpi era spełnio-
nego chrześcijaństwa.

Deklaracja ideowa „Unii” została zaakcep-
towana przez ogólnopolską konferencję pro-
gramową, kierowaną przez znanego filozofa 
i teologa o. Jacka Woronieckiego.  Odbyła się 
ona w klasztorze oo. kamedułów na Bielanach 
w Krakowie. Przed obradami i po ich zakończe-

niu przedstawicieli „Unii” przyjął metropolita 
krakowski kardynał Adam Sapieha. 

W ramach „unii kultury” Braun wraz z Ta-
deuszem Kudlińskim i Mieczysławem Kotlar-
czykiem doprowadził w sierpniu 1941 roku do 
uruchomienia w Krakowie tajnego Teatru Rap-
sodycznego. Jego filarem był Karol Wojtyła, 
który składał ślubowanie na ręce Stanisława Bu-
kowskiego i przez niego ze ślubowania tego był 
zwolniony, gdy wstępował do Seminarium Du-
chownego.

W marcu 1943 roku „Unia” połączyła się 
ze Stronnictwem Pracy, a jej członkowie obję-
li szereg wysokich stanowisk w Polskim Pań-
stwie Podziemnym.  Sam Jerzy Braun brał czyn-
ny udział w Powstaniu Warszawskim jako kie-
rownik Biura Informacji i Propagandy na obszar 
Śródmieścia; był członkiem Rady Jedności Na-
rodowej od jej powstania i ostatnim Delegatem 
Rządu RP na Kraj. On też dokonał 5 lipca 1945 
roku w Krakowie zamknięcia agend Polskiego 
Państwa Podziemnego wobec uznania przez kra-
je zachodnie rządu lubelskiego. 

Pozostawił jednak dwunastopunktowy „Te-
stament Polski Walczącej”, którego pierwszym 
postulatem było opuszczenie terytorium Polski 
przez wojska sowieckie oraz przez rosyjską poli-
cję polityczną, co stało się dopiero 17 września 
1993 roku.

Po zakończeniu wojny Jerzy Braun podzie-
lił los wielu patriotów walczących z niemieckim 
okupantem. Aresztowany w 1948 roku i skaza-
ny na dożywocie z artykułu dla faszystowsko-
hitlerowskich zbrodniarzy przesiedział osiem 
lat na Mokotowie, w Rawiczu i we Wronkach. 
Więźniami komunistycznych katowni była rów-
nież jego żona i brat Juliusz.

Ostatnią dekadę życia przeżył w Rzymie 
jako nieoficjalny ekspert do spraw ekume-
nicznych podczas IV Sesji Soboru Watykań-
skiego II. Był dwukrotnie przyjęty przez pa-
pieża Pawła VI. Żyjąc w nędzy (żona wysy-
łała mu z Polski zupy w proszku),  pisał wier-
sze, rozprawy filozoficzne, traktaty religij-
ne, zarówno w języku polskim jak i włoskim. 
Wygłosił około stu referatów w środowiskach 
Polonii, gdzie pieśń „Płonie ognisko” otwie-
rała mu drzwi i serca. Był tytanem pracy. Gdy 
zarzucano mu, że nie wraca do Polski, tłuma-
czył, że zanim opuści Włochy, chce wydać 
pewne rzeczy, gdyż w kraju takich możliwo-
ści by nie miał.

Zmarł w Rzymie 17 października 1975 
roku. Staraniem rodziny jego prochy powróci-
ły do Polski i spoczęły w Alei Zasłużonych na 
warszawskich Powązkach. 11 listopada 2006 
roku został pośmiertnie odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. 

Tarnów… Rodzinne miasto, wracam doń po la-
tach.
Dotykam ulic, parków i nagrobnych płyt. 
Z zawieruchy dziejowej, z wędrówki w zaświa-
tach
Wrócon – prawdę ogłoszę…”

Czerpmy z tego źródła prawdę i siłę, by jej, 
jak wody w studni, nigdy nie zabrakło. Pamiętaj-

my. Tej pamięci z pewnością przysłuży się spacer 
śladami Jerzego Brauna. Trasa tego spaceru jest 
jednocześnie szlakiem harcerskim jego imienia.

Warto go rozpocząć od Góry św. Marci-
na, pierwszego wzniesienia karpackiego Pogó-
rza. W okresie prężnego rozwoju tarnowskie-
go skautingu był to ulubiony cel spacerów star-
szych mieszczan, teren zimowych sportów i har-

Budynek Sokoła

 „Tarnów… Wyroczne miasto, choć niby tak szare
Jak ten spod końskich kopyt wijący się pył…
Tarnów… powszednie miasto, piękniejsze niżeli
Kraków, Kijów, Odessa, Lwów i Trapezunt…
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cerskich ćwiczeń. Tu, na skraju lasu, w tzw. Do-
lince Harcerskiej, odbywały się zbiórki, apele 
i parady, a ze wzgórza na wzgórze białe i czer-
wone chorągiewki lub błyski latarek sygnalizo-
wały rozkazy nadawane alfabetem Morsa. 

Jerzy jako uczeń II Gimnazjum im. Hetma-
na Jana Tarnowskiego został najpierw zastępo-
wym zastępu „Lisów” w III Drużynie Harcerzy 
im. Michała Wołodyjowskiego, potem jej druży-
nowym, a w wieku 17 lat objął zaszczytną funk-
cję komendanta tarnowskiego hufca, którą pełnił 
przez rok. Wtedy też założył miesięcznik „Czu-
waj”, noszący dumny podtytuł „Organ Harcer-
skiej Komendy Dzielnicowej w Tarnowie”, któ-
ry był drugim pismem harcerskim na terenie by-
łej Galicji po lwowskim „Skaucie”. 

Schodząc aleją Tarnowskich, a na-
stępnie idąc ulicą Narutowicza, mijając  
po drodze cmentarne mury, docieramy do oka-
załego, stojącego tuż za korytem Wątoku,  
2-piętrowego budynku, wyrastającego przy 
dawnej ulicy Mała Strusina, tuż obok drew-
nianego kościółka Najświętszej Marii Panny. 
W Białym Domu, jak nazywano ów budynek, 
unoszonym na barkach dwu Atlasów, biało-ka-
miennych tytanów,  mieściły się biura wszyst-
kich niemal tarnowskich zakładów użyteczno-
ści publicznej – dyrekcje wodociągów, gazowni 
i elektrowni. Rodzina Braunów od 1913 r. przez 
kolejną dekadę zajmowała w nim duże, 5-poko-
jowe mieszkanie na I piętrze. To tutaj w pamięt-

Wspinając się wąską gardzielą ulicy Targo-
wej, dochodzimy do zbiegu dwu ulic: Krakowskiej 
i Wałowej. Przedłużeniem pierwszej w kierunku 
wschodnim jest Plac Kazimierza,  ulubione miej-
sce zbiórek harcerskich, wieczornych apeli i ma-
nifestacji patriotycznych. Zostawiając po prawej 
stronie serce miasta z renesansowym ratuszem  
i akropolem katedry, schodzimy kaskadowy-
mi schodami na plac Marszałka Józefa Piłsud-
skiego. Tuż za Pomnikiem Nieznanego Żoł-
nierza wznosi się majestatyczny gmach, któ-
rego historię wyznacza rok 1559, data fun-
dacji hetmana Jana Tarnowskiego. To począ-
tek szkoły, która w 1784 r. została włączona 
w austriacki system szkolny, otrzymując ofi-
cjalnie nazwę Cesarsko-Królewskiego Gimna-
zjum. Po I wojnie światowej Minister Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego nadał 
placówce nazwę Państwowego Gimnazjum  
im. Kazimierza Brodzińskiego. Jego pomnik 
stojący przed gmachem obecnego I Liceum 
Ogólnokształcącego wzniesiony został wcze-
śniej, w roku 1884. Dramatyczne dzieje Tarno-
wa z okresu I wojny światowej sprawiły, że Je-
rzy Braun przez krótki okres czasu był uczniem 
tegoż gimnazjum.

Wędrując ulicą Piłsudskiego na pół-
noc, zostawiamy po prawej stronie neoro-
mański kościół  Filipinów. Warto do nie-
go wstąpić nie tylko ze względu na pięk-
ną aranżację wnętrz, ale także liczne, znajdu-
jące się w prezbiterium, tablice pamiątkowe  
i epitafia poświęcone m.in. żołnierzom AK zie-
mi tarnowskiej, uczestnikom walk z okupantem 
niemieckim w latach 1939-1945, żołnierzom or-
ganizacji Wolność i Niezawisłość powiatu tar-
nowskiego, poległym i zamordowanym przez 
NKWD i UB w latach 1945-1956, tarnowskim 
ofiarom zbrodni katyńskiej, pamięci kapelanów 
tarnowskiego harcerstwa, na pamiątkę wymar-
szu w 1918 r. grupy harcerzy na odsiecz Lwo-
wa oraz komendantom przedwojennego tarnow-
skiego skautingu, w tym Henryce Braunowej 
i jej dwóm synom: Jerzemu i Juliuszowi. 

Po przecięciu ulicy Mickiewicza, kon-
tynuując spacer ulicą Legionów, mijamy  
po prawej stronie budynek tarnowskiego teatru, 
będącego przed wojną siedzibą Towarzystwa 

Gimnastycznego „Sokół”. Jego dziedziniec pod-
czas wojny zamieniony został w obozowisko, 
plac musztry i arsenał. To tutaj – wspomina po 
latach Jerzy Braun -  podczas morderczych go-
dzin musztry, wchodziłem w zażyłość z karabi-
nem, uprawniającą mnie do służby pomocniczej 
w zakwaterowaniu i wyżywieniu organizujących 
się kompanii marszowych.

Na końcu ulicy Legionów wznosi się okaza-
ły, ponad stuletni budynek – macierzysta uczel-
nia Jerzego Brauna – II Gimnazjum im. Het-
mana Jana Tarnowskiego (obecnie siedziba ku-
rii biskupiej). Kiedy ok. 1913 roku Brauno-
wie przeprowadzili się z Dąbrowy Tarnowskiej 
do Tarnowa, Jerzy Braun, podobnie jak jego bra-
cia, starszy Kazimierz i młodszy Juliusz, został 
uczniem tej szkoły. Był to okres bardzo dyna-
micznego rozwoju tarnowskiego skautingu, któ-
ry stawał się prawdziwą szkołą charakterów, da-
wał radość życia i możliwość wszechstronnego 
rozwoju. To właśnie wtedy Jerzy pokochał har-
cerstwo i był wierny tej miłości przez całe życie. 
Po ukończeniu gimnazjum i zdaniu matury wy-
ruszył do Krakowa, aby studiować polonistykę 
na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Po drugiej stronie ulicy, po przekątnej, ko-
łysze się chmura zieleni. To Ogród Strzelecki, 
„przedsionek raju”, który roztaczał przed szkol-
ną młodzieżą swe uroki. Jerzego Brauna od kil-
ku lat już nie było w Tarnowie, kiedy w 1929 r. 
sprowadzono do miasta prochy wielkiego tarno-
wianina, gen. Józefa Bema, i złożono je w mo-
numentalnym klasycystycznym mauzoleum 
znajdującym się w parku.

Tarnowski szlak Jerzego Brauna kończy się 
przy ulicy Bitwy pod Studziankami w Szkole 
Podstawowej nr 8 im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego, która po reformie oświaty wchłonę-
ła Gimnazjum nr 4. Młodzież ucząca się tutaj, 
jej rodzice oraz nauczyciele w 2002 roku zde-
cydowali, że patronem gimnazjum będzie Jerzy 
Braun. Przez wiele lat dla społeczności szkolnej 
patron był wielkim autorytetem i wzorem do na-
śladowania. Uznanie dla wartości, którym da-
wał wyraz całym życiem, wyrażała się w wielu 
przedsięwzięciach o zasięgu lokalnym, uroczy-
stościach szkolnych, licznych publikacjach oraz 
bogatej Izbie Pamięci.

Tablica na budynku przy ulicy Kaczkowskiego 1

nych dniach listopada 1918 r. Jerzy Braun napi-
sze słowa i skomponuje melodię do jednej z naj-
piękniejszych harcerskich pieśni „Płonie ogni-
sko”. Fakt ten przypominają słowa umieszczo-
ne na tablicy pamiątkowej na frontowej ścianie 
budynku. W jubileuszowym roku setnej roczni-
cy odzyskania przez Polskę niepodległości na 
ścianie wschodniej, od strony Wątoku i Stare-
go Cmentarza, zawisły dwie wielkoformatowe 
grafiki. Jedna z nich przedstawia portret Jerze-
go Brauna, druga zaś słowa wspomnianej pieśni. 
Inicjatorami tej „muralowej” prezentacji była dr 
Maria Żychowska oraz Rada Osiedla Starówka 
przy współpracy Wydziału Kultury Urzędu Mia-
sta Tarnowa. Tarnowskie Wodociągi sfinanso-
wały to przedsięwzięcie.

Kierując kroki w stronę tarnowskiego Ryn-
ku, mijamy po drodze rozległy jak jezioro plac 
handlowy zwany potocznie Burkiem. Na tym 
placu, w nieistniejącym już dziś małym jedno-
piętrowym domu, urodził się ojciec Jerzego, Ka-
rol Braun, który na 40 lat przed swoim synem 
przebiegał te same tarnowskie ulice, choć wów-
czas jego rodzinne miasto liczyło zaledwie 12 
tysięcy mieszkańców.


