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Robert Baden-Powell jako twórca światowego 
skautingu oraz polska koncepcja ruchu 

istniejącego w Galicji przed 1914 r.

Na początku XX wieku w Anglii zrodził się pomysł utworzenia nowej or
ganizacji przeznaczonej dla młodzieży, aby podnosić ich kulturę fizyczną 
oraz rozwijać różne sprawności przydatne w dorosłym życiu. Prekursorem 
tej koncepcji był Robert Baden-Powell, który wydał książkę zatytułowaną: 
Scautingfor Boys. Od tego tytułu nowy ruch zaczęto nazywać skautingiem.

Robert Stephenson Smyth Baden-Powell Lord of Gilwell, urodził się 
22 lutego 1857 r. w Londynie. Po śmierci ojca (Robert miał wtedy zale
dwie trzy lata), profesora uniwersytetu w Oxfordzie, ważną rolę w procesie 
wychowania chłopca odegrał jego dziadek admirał William Smyth. Nauki 
szkolne pobierał w Charterhouse College1. W 1876 r. wstąpił do akademii 
wojskowej w Sandhurst, do kawalerii. Po jej ukończeniu przydzielono go 
do 13 Pułku Huzarów, stacjonującego w Lakhnau w Indiach. Pogłębiając 
swą wiedzę i podnosząc swe umiejętności w zakresie zwiadu, równocześ
nie podpatrywał miejscowych hinduskich tropicieli, by przyswoić sobie ich 
umiejętności zwiadowcze i zmysł obserwacji.

Szkoląc jako oficer swą kompanię (40 żołnierzy) wprowadził nowy sy
stem szkolenia. Podzielił swych rekrutów na sześć małych grup (patrole). 
Na ich czele stali szczególnie uzdolnieni żołnierze -  dowódcy, a wszyscy 
byli szkoleni według pomysłów zapożyczonych od hinduskich tropicieli

1 W. Hansen, Wilk, który nigdy nie śpi. Pełne przygód życie lorda Baden-Powella, War
szawa 1992, s. 11 i n.
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i myśliwych2. W 1880 r. w Afganistanie zastosował opracowane przez siebie 
koncepcje przeciw rebeliantom. Po powrocie do Indii, nasz bohater, zapo
czątkował szkolenie żołnierzy w skautingu (tj. w formacji zwiadu). Młodzi 
skauci mieli naśladować stado wilków, słuchając przełożonych wykazywać 
jednocześnie odwagę i samodzielność w ujęciu działań zespołu3.

W roku 1884 Baden-Powell został wezwany do Południowej Afryki 
gdzie trwał konflikt pomiędzy tubylcami (w tym Zulusami) oraz holender
skimi Burami i Brytyjczykami. Wsławił się męstwem i odwagą. W uznaniu 
zasług otrzymał awans na pułkownika w wieku trzydziestu dziewięciu lat4. 
W następnym roku opracował podręcznik dla zwiadowców wojskowych -  
Poradnik skautingu, w którym zebrał swoje doświadczenia z okresu poby
tu w Indiach i Afryce oraz dodał indiańskie metody zwiadowcze za spra
wą Amerykanina Frederica C. Burnhama, pracującego w tym czasie u boku 
Brytyjczyków w Kapsztadzie. Stąd w obyczajowości skautingu na stałe zna
lazły miejsce słupy totemiczne (symbolizujące godła drużyn) oraz specja
listyczna szkoła tropienia znaków i podchodów przeniesiona z kultury In
dian5. Poza wspomnianymi wzorcami Baden-Powell nawiązywał również 
do koncepcji z orientalnej Japonii, myśli filozofów i uczonych oraz reguł 
średniowiecznych zakonów rycerskich. Podręcznik zyskał uznanie władz 
wojskowych i stał się ważną pozycją w planach szkolenia rekrutów -  zwia
dowców6.

W 1899 r. ponownie doszło do przesilenia w stosunkach afrykańskich. 
Baden-Powell otrzymał zadanie, aby w bazie woskowej w Mafeking prze
szkolić pospiesznie dwa regimenty konne piechoty już uznaną jego meto
dą skautową. Siedmiuset żołnierzy brytyjskich oraz trzystu cywilów m u
siało się bronić przed naporem około dziewięciu tysięcy przeciwników7. 
W forcie zorganizowano m.in. służbę pomocniczą, którą sprawowali chłop
cy powyżej dziesiątego roku życia. Pracowali oni jako: łącznicy, tragarze 
prowiantu, broni i amunicji oraz nieśli pomoc rannym8. W końcu 16 maja

2 Pomysł znalazł zastosowanie nie tylko w szkoleniu żołnierzy -  zwiadowców, ale rów
nież zastępów skautowych gdzie samodzielne i twórcze myślenie adeptów decydowało o wa
lorach tej właśnie metody.

3 R. Baden-Powell, Wilczęta, T. 1, Warszawa 1923, s. 3-4.
4 W. Hansen, op. cit., s. 93-131.
5 R. Baden-Powell, Wilczęta..., s. 61-75; B. Bouffał, Boy scouts, lndianizm  w wychowa

niu, Warszawa 1912.
6 R. Baden-Powell, Aids to Scoutingfor N.C.O.s and Men, b.m.w., 1899.
7 W. Churchill, M y early life: a roving commission, London 1930, s. 279-280.
8 W spom niani przenosili m.in. listy, na których wykorzystywano lokalne znacz

ki pocztowe. Szef poczty w  Mafekingu polecił dla żartu sporządzić znaczki z podobizną...
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1900 roku po dwustu siedemnastu dniach oblężenia korpus ekspedycyj
ny wyzwolił bohaterską twierdzę. Na ulicach angielskich miast zapanowa
ła niepohamowana radość, a korespondent wojenny (i późniejszy premier)
-  Winston Churchill zapisał: „W tych dniach Baden-Powell przerósł sławą 
prawie wszystkie publiczne autorytety w Anglii. Anglicy spoglądali na nie
go jak na z dawna oczekiwanego bohatera wojennego”9. Wyróżnieniem za 
bohaterską obronę odległej twierdzy był awans na stopień generała-majora 
(najmłodszego w armii brytyjskiej) oraz audiencja na dworze królewskim 
Edwarda VII10. Po odbyciu jeszcze kilku lat służby na stanowisku Inspek
tora Kawalerii Brytyjskiej w wieku 53 lat, jako generał-porucznik otrzy
mał zwolnienie z armii11. W tym momencie mógł się całkowicie poświęcić 
pasji, która pojawiła się w jego planach życiowych. Doświadczenia nabyte 
podczas odbywania służby wojskowej skłoniły Baden-Powella do zainicjo
wania nowej metody pedagogicznej dla młodzieży. Jej kluczem, jak to sam 
określał miał być skauting. Ruch miał zrzeszać nie tylko Brytyjczyków, ale 
również młodzież na całym świecie, krzewiąc tym samym idee braterstwa 
i pokoju wśród wielu nacji (bez względu na pochodzenie, rasę czy wyzna
nie). W tym celu określił trzy zasady, polegające na wypełnianiu obowiąz
ków wobec:

a) Boga, czyli życie w zgodzie z zasadami wiary,
b) bliźnich, tzn. wierność krajowi i zarazem krzewienie współpracy 

między narodami,
c) samego siebie, czyli odpowiedzialny rozwój własnej osobowości.

Służyć temu miały odpowiednie metody, jako swoisty system samo
realizacji i wychowania. M.in. mówiono o: wierności wobec przyrzeczeń 
skautowych, uczeniu się poprzez działanie (learning by doing), działania

komendanta Baden-Powella! Jednak było to zakazane, takie prawo przysługiwało w W iel
kiej Brytanii tylko głowom  koronowanym. Ostatecznie wycofano z obiegu te znaczki zastę
pując je wizerunkiem łącznika (z oddziału pom ocniczego) na rowerze.

9 Artykuł W. Churchilla zamieszczono w  „Great Contemporaries”. Cyt. za: W. Hansen, 
op. cit., s. 156. W. Churchill, The Boer War, London 1900, s. 881. Pojawiły się liczne publi
kacje opisujące ten fenomen związany z R. Baden-Powellem oraz obroną Mafeking, m.in.: 
H. Begbie, The Story of Baden-Powell. The Wolf That Never Sleeps, London 1900; W. R Ait- 
ken„ Baden-Powell the Hero o f Mafeking, London 1900.

10 Tym samym Robert Baden-Powell wpisał się w grono największych bohaterów ar
mii brytyjskiej i poczęto go wymieniać jednym tchem z takimi osobami, jak: ks. Wellington 
(pogromca Napoleona I spod Waterloo w 1815 r.), gen. James Wolfe (który zginął na W zgó
rzach Abrahama w Quebecu w  1759 r.) oraz gen. Charles G. Gordon (poległ otoczony przez 
derwiszy w  Chartumie w 1885 r.). Por. N. Davies, The Isles. A History, London 2000, s. 626. 
Wydanie polskie: idem, Wyspy. Historia, Kraków 2003.

11 R. Baden-Powell, Moje przygody i przeżycia, Lwów 1937, s. 2.
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w małych grupach oraz aktywnym programie zajęć (gry, zawody sportowe, 
zdobywanie sprawności, kontakt z przyrodą i środowiskiem). Pomysł ze 
stałym zdobywaniem sprawności i umiejętności przez skautów został zapo
życzony ze... świata baśni od skrzatów -  krasnoludków oraz ich przedziw
nego „tańca”, czyli zbioru prac domowych12.

Powstające formacje skautowe miały nosić jednakowe mundury (sym
bolizujące ich jedność organizacyjną) oraz symbol lilijki (kształt wzorowa
ny na igle kompasu) z podpisem „Be prepared” -  w jęz. polskim „Bądź 
gotów”, ostatecznie przyjęła się wersja „Czuwaj!”, słowo stanowiące zara
zem przywitanie w ramach organizacji. Do tego dochodziło jeszcze uro
czyste przyrzeczenie zaczerpnięte ze ślubowania składanego w średniowie
czu podczas pasowania na rycerza. Słowa przysięgi ujęto w formule: „Na 
mój honor przyrzekam zrobić wszystko, co jest w mojej mocy, aby speł
nić swój obowiązek wobec Boga i króla; zawsze pomagać innym ludziom 
i być posłusznym prawu skautowemu”. Towarzyszyło temu dziesięć przyka
zań skautowych: 1. Na honorze skauta można polegać, 2. Skaut jest lojalny, 
3. Skaut jest uczynny i pomaga bliźnim, 4. Skaut jest przyjacielem wszyst
kich a bratem każdego innego skauta, 5. Skaut jest uprzejmy i rycerski, 
6. Skaut chroni rośliny i zwierzęta, 7. Skaut jest bez wahania posłuszny ro
dzicom, zastępowemu i skautmistrzowi, 8. Skaut się śmieje i gwiżdże mimo 
wszelkich trudności, 9. Skaut jest pracowity i oszczędny, 10. Skaut jest czy
sty w myślach, słowach i uczynkach”13. Poza tym każdy zastęp miał posia
dać własny totem (symbolizujący jego jedność oraz powiązanie ze światem 
przyrody).

Ważnym akcentem była wiara w Boga, co miało pomóc w kształto
waniu cech osobowych młodzieży. W przesłaniu twórcy ruchu „być wier
nym Bogu znaczy nigdy nie zapominać, mieć Go w pamięci, cokolwiek się 
czyni”. Zwyczajową modlitwę przed posiłkiem pragnął przenieść na każdą 
czynność dnia codziennego, co miało przysparzać radość ludziom14. Swoją 
drogą, jak zauważa Norman Davies, życie religijne w epoce Imperium sta
nowiło element zbiorowej kultury, która określała liczne formy zachowań 
i wzorce, powiązane często z twórczą postawą brytyjskiego patriotyzmu 
(wyrażanego przez żołnierzy oraz cywilów) poddanych Korony15. Patro

12 R. Baden-Powell, Wilczęta..., s. 47 i n.
13 Cyt. za: R. Baden-Powell, Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużyno

wych zawierający teorię skautingu. Przełożył na język  polski Stanisław Sedlaczek, Warszawa 
1930, s. XV-XVI.

14 Zob. R. Baden-Powell, Wilczęta..., s. 25.
15 N. Davies, op. cit., s. 719.
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nem skautów został św. Jerzy, jako wzór waleczności i wytrwałości. Pro
pagowano również co dnia czynić dobre uczynki wobec bliźnich. I wszyst
ko to w zgodzie z zasadą głębokiej tolerancji i poszanowania odrębności 
(narodowej, rasowej i religijnej). Czynnikiem łączącym te działania miały 
być zjazdy -  spotkania zastępów z całego świata nazywane „jamboree” (na
zwę zaczerpnięto z języka hinduskiego, określającego „pokojowe spotkania 
szczepowe”).

Latem w 1907 r. generał Baden-Powell zorganizował pierwszy obóz 
skautowy (dla dwudziestu dwóch chłopców) na wyspie Brownsea. Nad ich 
obozem powiewała historyczna flaga z Mafekingu, wypożyczona w tym 
celu z muzeum. Ćwiczenia odbyte z tym pierwszym zastępem skautowym 
stanowiły swoisty probierz możliwości nowej formacji16. Poza doskonałą 
koncepcją norm organizacyjnych na uwagę zasługują zastosowane środki 
wychowawcze, którymi posłużył się Baden-Powell w pracy z młodzieżą. Ta 
synteza metod pedagogicznych i psychicznych w połączeniu ze zdumiewa
jącą, nieomal genialną znajomością duszy dziecka, zdaniem polskiego teo
retyka sportu i wychowania Eugeniusza Piaseckiego, dawała niepowtarzal
ną i doskonałą jakość końcową17.

We wspomnianym okresie na prośbę wydawcy Pearsona, który założył 
gazetę „The Scout”, Robert Baden-Powell począł pisywać do niej cykliczne 
artykuły poświęcone życiu skautowemu18. W końcu wszystkie te koncepcje 
zebrał i opisał w nowej książce, która miała być podręcznikiem dla aktyw
nej młodzieży skautowej. Najważniejsze dzieło swojego życia wydał Robert 
Baden-Powell w 1908 r. pod tytułem: Scouting for Boys. Książka z dnia na 
dzień stała się istnym bestsellerem, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale rów
nież w wielu krajach, gdzie zaczęto tłumaczyć tę pracę na wiele języków na 
całym świecie. Masowo powstawały kolejne zastępy skautów, a także skau- 
tek (określanych w Anglii mianem „Girl Guides”). Wszyscy oni wzorowa
li się na ideach zaczerpniętych od Baden-Powella, który w 1910 r. prze
szedł na emeryturę i zajął się pracą w generalnym zarządzie skautowym. 
W 1919 r. skauci otrzymali w prezencie od szkockiego ziemianina posiad
łość Gilwell Park pod Londynem. W roku następnym, jakby zapominając
o strasznych latach wielkiej wojny z lat 1914-1918, udało się doprowadzić 
do pierwszego światowego Jamboree w Olympia -  Hall w stolicy Wielkiej

16 W. Hillcourt, The Brownsea Story, Irving 1982.
17 Por. E. Piasecki, Dzieje wychowania fizycznego, Lwów 1929, s. 172.
18 W  okresie międzywojennym wydawano czasopismo zajmujące się popularyzacją 

ruchu skautowego -  „Scout Headquarters Gazette” oraz miesięcznik przeznaczony dla in
struktorów -  „The Scouter”.
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Brytanii. Podczas tego spotkania obdarzono twórcę skautingu tytułem -  
„Chief Scout of the World”19. W 1929 r. król Jerzy V nadał mu za jego czyny 
dla dobra Wielkiej Brytanii zaszczytny tytuł „lord of Gilwell”20.

Również na ziemie polskie pod zaborami przenikały koncepcje stwo
rzone w Anglii w początkach XX w. Jednak status prawny Polaków w trzech 
częściach zaborczych różnił się generalnie, i tak w carskiej Rosji przebiegał 
proces brutalnej rusyfikacji, a w Prusach (po 1871 r. w Niemczech) rozpo
częto nie mniej bezwzględną germanizację i wynarodowienie żywiołów pol
skich. Jedynie w zaborze austriackim, po 1861 r. zapoczątkowano reformy 
ustrojowe, które złagodziły prawa monarchii wobec mniejszości narodo
wych. Owa autonomia galicyjska dawała szanse na przetrwanie narodowe, 
a nawet krzewienie rodzimych koncepcji. Dlatego właśnie w tej dzielnicy, tj.
-  w Galicji zaczął rozwijać się polski skauting przed wielką wojną z 1914 r.

Nowy ruch nazywany pierwotnie skautingiem, a w okresie później
szym, po 1916 r. harcerstwem, wyraźnie nawiązywał do angielskiego pier
wowzoru i został przeniesiony na grunt polski z inicjatywy „Zarzewia”
-  organizacji skupiającej młodzież niepodległościową działającą dotąd 
w Związku Młodzieży Polskiej, powiązanym pierwotnie z Narodową De
mokracją21. Aktywni niepodległościowcy powołali niebawem Polski Zwią
zek Wojskowy (dalej: PZW). W późniejszym okresie utworzyli Armię Pol
ską i w końcu legalne Polskie Drużyny Strzeleckie22.

Silnym oparciem dla nowego ruchu skautowego była poza tym forma
cja wyrosła z nurtu prawicowego, propagująca odnowę wewnętrzną i opar
cie się na niewzruszonych podstawach religii katolickiej. Prekursorem tego 
kierunku był Wincenty Lutosławski, który powołał ruch moralnej odno
wy skupiający ludzi młodych wyznających zasadę tzw. poczwórnej i bez

15 Ten okres w  życiu Baden-Powella został scharakteryzowany w  licznych opracowa
niach -  zob. m.in.: W. Blassingame, Baden-Powell, Chief Scout o f The World, Champaign
1966; R. Freedman, Scouting With' Baden-Powell, New York 1967; E. K. Wade, The Chief: the 
Life story o f  Robert Baden-Powell, London 1975.

20 Z nowszych prac o twórcy światowego skautingu na uwagę zasługują, m.in.: P. York
Brower, Baden-Powell: founder of the Boy Scouts, Chicago 1989; T. Jeal, Baden-Powell, Lon
don 1989; J. Courtney, Robert Baden-Powell: the man who created the international scouting
novement that gives young people opportunities to excel, Milwaukee 1990.

21 R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze studiów nad dziejam i myśli na
cjonalistycznej, Wrocław 1980.

22 Drużyny te wspólnie ze Związkami Strzeleckimi Józefa Piłsudskiego (lidera polskiej 
irredenty) zapoczątkowały w sierpniu 1914 r. szlak bojowy, który miał doprowadzić do od
zyskania przez Polskę niepodległości. Szerzej omawia losy tej formacji oraz stworzone przez 
nią związki zbrojne -  H. Bagiński, U podstaw  organizacji Wojska Polskiego 1908-1914, War
szawa 1935.
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względnej wstrzemięźliwości, czyli unikania alkoholu, narkotyków, gier 
hazardowych i rozwiązłości płciowej. Ruch ten przyjął z czasem nazwę sto
warzyszenia „Eleusis”23.

W latach 1909-1912 nastąpił okres uaktywnienia grupy, pracującej w ra
mach koła krakowskiego, związanej z ruchem „Eleusis”. Jednym z obszarów 
podjętych prac okazać się miał ruch skautowy wzorowany na koncepcjach 
Roberta Baden-Powella. W pracach tych wyróżniali się pełnoletni już człon
kowie „Eleusis” -  m.in.: Tadeusz Strumiłło oraz Andrzej Małkowski24, którzy 
podjęli się dzieła przełożenia koncepcji skautingu na grunt polski. Szczegól
ną rolę odegrał „Eleusis” w procesie określenia wysokiego poziomu moral
nego i duchowego rodzimego ruchu harcerskiego25. Wśród działaczy lwow
skich znalazła się także późniejsza żona Andrzeja Małkowskiego -  Olga, 
która zainicjowała żeńskie harcerstwo. Tymczasem w prasie galicyjskiej po
jawiły się pierwsze komentarze dotyczące ruchu skautowego26. Należy nad
mienić, iż polscy działacze, przenosząc na miejscowy grunt koncepcje bry
tyjskiego skautingu, interesowali się również ruchem kadeckim działającym 
w Glasgow od 1882 r. pod nazwą „Boys Brigade” oraz powstałym w Amery
ce Związkiem Kory Brzozowej i inicjatywą Seatona. Artykuł, autorstwa lite
rata -  anglisty, Egona Naganowskiego, zamieszczony we lwowskim „Słowie 
Polskim” wzbudził wielkie zainteresowanie opinii publicznej w Małopolsce, 
a zwłaszcza we Lwowie. W listopadzie 1909 r. Mieczysław Norwid-Neuge- 
bauer (ówczesny komendant kursu instruktorskiego w PZW) zreferował 
sprawę skautingu na zebraniu we Lwowie. W wystąpieniu tym wykorzystał 
książkę twórcy ruchu, którą otrzymał od działacza „Sokoła” Stanisława Biegi. 
Wydawało się oczywistym, że nowa koncepcja wychowania młodzieży ideal
nie nieomal pasowała do istniejących już „Oddziałów Ćwiczebnych” działa
jących u boku niepodległościowego „Zarzewia”.

23 Statut Koła Akademickiego „Eleusis” z 6 V 1903 oraz z 16 V 1907, Archiwum Pań
stwowe w  Krakowie, Starostwo Grodzkie Krakowskie, sygn. 192; S. Pigoń, Z Komborni 
w  świat, Warszawa 1983, s. 226.

24 O Małkowskim -  zob. Historia harcerstwa. T. 1: Lata 1910-1921, Londyn 1975, 
s. 7-10; A. Małkowski, M ateriały dotyczące jego biografii i działalności, 1902-1919, Archi
wum  M uzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, sygn. AR NO 908.

25 To właśnie tej formacji zawdzięcza polskie harcerstwo 10 punkt swojego prawa, co 
stanowi ewenement na skalę światową, S. Pigoń, op. cit., s. 241-242.

26 Autor scharakteryzował w swoim artykule: „Bi -  bi” -  „Boys Brigade”, istniejącą od
25 lat religijno-wojskową organizację chłopców angielskich oraz „Bi -  es” -  „Boy’s Scouts” 
powołaną przez R. Baden-Powella. Por. E. S. Naganowski, „Bi -  bi” i „Bi -  es”, „Słowo Pol
skie” z 16 i 17 XI 1909, nr 536 i 538. Jego om ówienie w pracy -  E. Gródecka, Pierwsze ćwierć
wiecze harcerstwa żeńskiego. Cz. 1: 1911-1914, Warszawa 1937, s. 22-23.
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Należy przypisać zwykłemu przypadkowi, że Andrzej Małkowski spóź
nił się na powyższe zebranie i za karę musiał przełożyć wspomnianą książ
kę na język polski. Wspomniany nie spieszył się z przekładem, jednak za 
względu na powtórne przewinienie podczas ćwiczeń taktycznych w tere
nie sąd organizacyjny skazał go na 24 godzinny areszt domowy. Jako reha
bilitację nakazano Małkowskiemu przetłumaczyć książkę Badena-Powel- 
la do 15 kwietnia 1910 r. Jego tłumaczenie, które ukazało się pod polskim 
tytułem: „Skauting, jako system wychowania młodzieży”, nie było ścisłym 
tłumaczeniem z pierwowzoru angielskiego, ale swobodnym przekładem, 
które miało pasować do rodzimych polskich wzorów obyczajowych i kul
turowych27. Za najważniejsze cele nowego ruchu uznał: wyrabianie indywi
dualnych charakterów u młodzieży, służenie innym oraz uczenie rzemiosł 
i sprawności skautowych, a wszystko to w ramach wiernej służby Ojczyźnie 
i z uwzględnieniem polskich rycerskich wzorców z minionej epoki28. Jego 
rola bynajmniej nie ograniczała się jedynie do tłumaczenia obcych wzor
ców, gdyż sam aktywnie się zaangażował w prace nowego ruchu, stając się 
jednym z jego liderów. W marcu 1912 r., wspomniany, udał się osobiście 
do Londynu, aby na miejscu podpatrzyć brytyjskie wzorce. Z jego pobytu 
pochodzi wiele relacji, które zostały zamieszczone na łamach polskiej pra
sy skautowej.

W 1912 r., nakładem Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych we 
Lwowie ukazał się rozszerzony skrypt -  podręcznik autorstwa Mieczysława 
Schreibera i dr. Eugeniusza Piaseckiego (prekursora i jednocześnie cenio
nego eksperta w dziedzinie wychowania fizycznego i jego wprowadzenia 
do masowego systemu szkolnego)29, wzorowany oczywiście na pracy gen. 
Roberta Baden-Powella, ale wnoszący wiele nowych elementów zaczerp
niętych z rodzimej polskiej tradycji narodowej30.

W  listopadzie 1909 r. odbyła się konferencja poświęcona podstawom 
organizacyjnym galicyjskiego skautingu. Wzięli w niej udział przedsta

27 Książkę tę wydano pod tytułem Skauting, jako system wychowania m łodzieży na 
podstawie dzieła Generała Baden Powella w  V I 1911 r. nakładem Towarzystwa Gimnastycz
nego „Sokół”. H. Bagiński, Geneza polskiego skautingu, Warszawa 1936, s. 10-14; E. Gróde
cka, op. cit., s. 23-24.

28 A. Małkowski, Skautostwo pod  względem wychowawczym i narodowym, Zakopane 
1914 -  za: A. Małkowski, O. Małkowska, Wybór tekstów, Kraków 1989, s. 85.

29 Szerzej o działalności E. Piaseckiego -  zob. K. Toporowicz, Eugeniusz Piasecki. Ży
cie i dzieło, Warszawa 1988.

30 M.in. autorzy starali się wprowadzić polskie nazewnictwo -  lansując terminy: har
cerz, harcmistrz, harcerstwo. Por. M. Schreiber i E. Piasecki, Harce m łodzieży polskiej. Na 
podstawie dzieła gen. R. Baden-Powella, „Scoutingfor boys”, Lwów 1912.
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wiciele dwóch organizacji -  tj. „Sokoła” (Stanisław Biega, Kazimierz Wy
rzykowski) oraz członkowie Komisji Wychowania Fizycznego przy tajnej 
Armii Polskiej i „Zarzewiu” (Mieczysław Norwid-Neugebauer, Henryk Ba
giński i Bolesław Biskupski). Przedstawiciele tych ostatnich zostali przyję
ci do grona nauczycielskiego „Sokoła -  Macierzy” we Lwowie. W wyniku 
tego porozumienia można było wykorzystywać bazę legalnego stowarzy
szenia gimnastycznego (nie tylko liczne sokolnie, boiska, sprzęt sporto
wy, ale także przeszkolonych instruktorów) pod szyldem Drużyn Młodzie
ży Sokolej (utworzonych w marcu 1910 roku)31. Podobnie rzecz się miała 
w Krakowie, gdzie w 1910 r. Władysław Winiarski z polecenia Juliusza Ul- 
rycha (komendanta Armii Polskiej) zaangażował do ruchu istniejące już 
„Oddziały Ćwiczebne”, tworzone z młodzieży „petowej” uczęszczającej do 
szkół średnich.

Skauting pomimo wielu trudności formalnych i organizacyjnych sta
wał się coraz bardziej zauważalny, a niebawem wręcz modny. Dla większo
ści młodych adeptów skautingu samo należenie do tej formacji stanowiło 
powód do dumy. Przechodzili oni swoistą szkołę charakterów, jak i prze
szkolenia praktycznego. Nowy ruch zaczął się żywiołowo rozwijać na tere
nie Galicji i pośrednio na innych ziemiach polskich dzięki staraniom lokal
nych prekursorów skautingu. Nie tylko we Lwowie, ale i w Krakowie oraz 
w innych mniejszych miastach Galicji zaczęły powstawać drużyny skauto
we powiązane z „Sokołem”, „Eleusis” lub „Zarzewiem”, ale również często 
jako samoistne formacje powołane z inspiracji nauczycieli (głównie gim
nastyki) i działały przy instytucji szkolnej .lub jako samodzielne stowarzy
szenia społeczne, które z czasem podporządkowały się zarządowi ruchu32. 
W maju 1911 r. zawiązano we Lwowie trzy drużyny skautowe, dla których 
wybrano tej miary patronów co: Tadeusz Kościuszko, Jan Karol Chodkie
wicz i Emilia Plater. Powołano także Naczelną Komendę Skautową na czele 
z dr. Kazimierzem Wyrzykowskim33. W miastach Galicji pojawiły się nie
bawem pierwsze zastępy skautek, na ogół uczennic gimnazjów oraz semi
nariów nauczycielskich, ubrane w charakterystyczne szare sukienki i swe

31 M. Norwid-Neugebauer, Notatki z  lat 1889-1918, Biblioteka Narodowa, sygn. IV 
11403, k. 8-10.

32 I. Lewandowska-Kozimala, Skauting polski w Galicji Wschodniej, Przemyśl 1994, 
s. 20 i n.; J. Wojtycza, Pierwsza dekada skautingu polskiego w Galicji (1910-1919), Kraków 
1995, s. 17-21.

33 Jej członkami zostali: Andrzej Małkowski, Czesław Pieniążkiewicz, Franciszek Ka- 
pałka, Jerzy Grodyński, Alojzy Horak i Olga Drahcyiowska. W. Błażejewski, Z dziejów har
cerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985, s. 27; M. Szumański, Wspomnienia z  zacząt
ków skautingu we Lwowie z  lat 1910-1914, „Niepodległość” 1976, T. 10, s. 150-151.
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try aktywnie propagowały nową koncepcję oraz rywalizowały z młodzieżą 
męską34.

Ważną rolę w organizacji skautowej odegrała prasa, która rozpo
wszechniała nowe wzorce i była źródłem wielu inspiracji i pomysłów. 
W dniu 15 października 1911 r. ukazał się pierwszy numer „Skauta. Pisma 
Młodzieży Polskiej”. Kolejne roczniki pisma redagowane przez Andrzeja 
Małkowskiego, a później przez Ignacego Kozielewskiego oraz dr. Eugeniu
sza Piaseckiego określiły podstawy programowe polskiego skautingu i do 
dzisiaj stanowią niezwykle bogate źródło metod pracy z młodzieżą. Oprócz 
wspomnianego periodyku ukazywały się również pisma na ogół związane 
z lokalnymi drużynami skautowymi, szczególnie wiele było ich w okręgu 
krakowskim, jednak miały one stosunkowo krótki żywot, a ich poziom me
rytoryczny odbiegał znacznie od linii prezentowanej w wydawanym cen
tralnie we Lwowie „Skaucie”35.

Opracowując kanon polskiego prawa skautowego, działacze na ogół 
związani z katolickim ruchem „Eleusis”, starali się zachować propozy
cje Baden-Powella, uwypuklając dobro Ojczyzny oraz rodzimą tradycję 
chrześcijańską i związane z nią normy. I tak w prawie skautowym zapisano: 
„ 1. Skaut j est rzetelny, na słowie j ego można polegać jak na Zawiszy, 2. Skaut 
jest wierny Bogu, Ojczyźnie i swym obowiązkom, 3. Skaut jest pożytecz
nym bliźnim i co dzień musi spełniać „dobry uczynek”, 4. Skaut jest przyja
cielem wszystkich, a bratem każdego innego skauta, 5. Skaut jest rycerski, 
6. Skaut jest przyjacielem zwierząt, 7. Skaut jest karny i posłuszny szczegól
nie zwierzchnikom i przełożonym, 8. Skaut jest pogodny i wesoły, 9. Skaut 
jest oszczędny, 10. Skaut nie używa trucizn niszczących ducha i ciało”36.

Pomimo wielu sprzeczności powoli postępował proces przestawie
nia na stopę wojskową organizacji gimnastycznych i skautowych. Musztra, 
pochody, ćwiczenia z bronią stały się rzeczą typową, a dawne zloty sokole 
przeobrażały się w manewry terenowe. Już w 1911 r. odbyły się one pod Ko
bierzynem i Chrzanowem koło Krakowa. Ten ostatni prowadzony był przez

34 Pierwsza żeńska drużyna im. Emilii Plater powstała we Lwowie w 1911 r. Por. 
M. Uklejska, Początki harcerstwa żeńskiego i jego linia wychowawcza do 1939 r., [w:] Har
cerki 1911-1939. Historia, program, wychowanie. Pod red. J. Ranieckiej-Bobrowskiej, War
szawa 1990, s. 16 i n.; J. Kamińska, Rozwój organizacyjny harcerstwa żeńskiego, [w:] ibidem, 
s. 29 i n.

35 Por. M. Miszczuk, Bilans otwarcia. Ruch wydawniczy 1911-1920, „Harcerstwo” 
1988, nr 11/12, s. 27-33.

36 Ustawa skautowa z  1912 r., [w:] Harcerstwo a narodziny i początki II Rzeczypospoli
tej (1910 -  1921). Antologia tekstów historycznych i literackich. Wybór i opracowanie M. M. 
Drozdowski, Warszawa 1998, cz. 1, s. 77.
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naczelnika krakowskiego „Sokoła” Szczęsnego Rucińskiego, który jadąc 
konno, prowadził swoich podopiecznych niczym wódz podczas wielkiej bi
twy37. W następnych latach przed 1914 r. wielokrotnie skauci uczestniczyli 
w ćwiczeniach, wspólnie z innymi formacjami paramilitarnymi działający
mi w Galicji, szkoląc swoje umiejętności wojskowe38.

Nie powinien nas dziwić fakt, iż polska młodzież skautowa trafiając do 
wojska stanowiła doskonały element, który w sposób twórczy znosił wszel
kie trudy wojny i górowała nad resztą rekrutów z poboru. Ten akcent pod
niósł twórca skautingu Baden-Powell, który zauważył, że podczas wielkiej 
wojny z lat 1914-1918 ponad 700 brytyjskich skautów służyło na statkach 
Royal Navy, a kapitanowie tych okrętów wyrażali się o nich w samych po
chlebstwach. Podnoszono zwłaszcza „doskonałość ducha i znakomitą kar
ność”. Bywało, że przewyższali umiejętnościami i hartem charakteru ka
detów morskich służących w marynarce. Niejaki Jack Cornwell zasłynął 
niedaleko Jutlandii w czerwcu 1916 r. na statku „Chester”; do końca sa
modzielnie obsługiwał działo okrętu, pod ogniem artylerii wroga, gdy jego 
koledzy już nie żyli. Na skutek odniesionych ran zmarł w szpitalu, został 
jednak pośmiertnie odznaczony krzyżem Wiktorii i stał się bohaterem na
rodowym39.

Z analizy sprawozdań, które napływały do Komendy Naczelnej we Lwo
wie w latach 1913-1914 wynika, że lokalne drużyny skautowe przeżywały 
wyraźny okres rozwoju i umasowienia ruchu. Nawiązując do chlubnej tra
dycji patronów drużyn (na ogół przyjmowano imiona bohaterów tej miary 
co: Tadeusz Kościuszko, Józef ks. Poniatowski, Stanisław Żółkiewski, Ste
fan Batory) odbywano planową pracę wychowawczą z zastępem młodzie
ży, dbając o ich morale i światopogląd oraz podejmując działania praktycz
ne -  patrole i wycieczki skautowe, a kończąc na ćwiczeniach wojskowych 
(w tym: musztra, warta, marsz, patrole, tropienie, sygnalizacja i praktycz
na obsługa broni) czy kursach pożarniczych40. Liczba zrzeszonych skautów
i skautek na ziemiach polskich imponująco się rozrastała. W czerwcu 1912 r.

37 E. Kubalski, Z przeżyć i wspomnień sokolich (1885-1946), Biblioteka Jagiellońska, 
sygn. 9813 III, k. 50-51.

38 M. Szumański, op. cit., s. 152-153; Zlot zw iązkow y w dniu 6  lipca, „PG »Sokół«” 
1913, nr 8-11; H. Bagiński, U podstaw..., s. 449-450; R. Petrykowski, 50 lat służby oświa
towej 1911-1961, T. 1, Biblioteka Ossolineum, sygn. 15516 II, k. 57-62; „Harcerz” 1913, 
R. I, nr 2; J. A. Grzesiak, Na słonecznym szlaku, [w:] Kopiec wspomnień, Kraków 1964, 
s. 113-116.

39 R. Baden -  Powell, Wilczęta..., s. 94-95.
40 Zob. Raporty drużyn terenowych wpływające do Komendy Naczelnej we Lwowie, Ar

chiwum Akt Nowych w Warszawie, zespół ZHP, sygn. 1.
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było ich około 4 500, w roku 1913 ponad 10 000, by wiecie 1914 roku osiąg
nąć liczbę 12 0 0041. Stąd brała się niekłamana duma prekursorów polskiego 
ruchu skautowego, szczególnie gdy porównamy rozwój rodzimego ruchu 
z koncepcjami brytyjskich wzorców podjętymi przez inne narody zamiesz
kujące monarchię Habsburgów przed wielką wojną. Jak stwierdziły wła
dze wiedeńskiej organizacji skautowej w 1913 r. pierwsi byli Polacy i oni 
osiągnęli największe sukcesy, dopiero za ich przykładem poszli Czesi, któ
rych drużyny, „skauti junâci” liczyły, w tymże roku, zaledwie 800 chłopców
i 100 dziewcząt. Większy sukces organizacyjny odnieśli Węgrzy, gdyż ich 
związek (Magyar Cserkész Órszem) zrzeszał liczbę 10 tysięcy uczestników. 
W roku 1912 r. również sami Austriacy przystąpili do tworzenia narodo
wych drużyn skautowych w swoim państwie42.

W końcu swoistym świętem i okazją do zaprezentowania dorobku pol
skiego skautingu był wyjazd grupy 42 skautów i 10 dziewcząt pod wodzą 
Andrzeja Małkowskiego na zlot skautów w Birmingham w Anglii, który 
miał miejsce w lipcu 1913 r. W parku Perry Hall zbudowano w tym celu 
obóz skautowy złożony z około 1000 namiotów. Polscy skauci popisali się 
m.in. zręcznością w rzemiośle stolarskim, gdy w przeciągu zaledwie 2 go
dzin sporządzili... mebelki w stylu zakopiańskim, czym zdobyli sobie szcze
re uznanie Anglików. Poza tym występując na estradzie zatańczyli „ma
zura” i śpiewali pieśni narodowe. Polscy skauci przypomnieli za granicą
o istnieniu narodu polskiego. Drużyna występowała ze sztandarem o bar
wach narodowych i jednocześnie przez cały czas swojego pobytu w Anglii 
prostowali błędne mniemanie wyrażane przez większość przybyłych de
legatów, o rzekomym reprezentowaniu Austrii -  jako kraju pochodzenia. 
Owocem tego wyjazdu było założenie drużyny dla polskich emigrantów 
w Londynie oraz rozpropagowanie na zachodzie Europy rodzimych doko
nań w ramach ruchu skautowego. Od czasu tego wyjazdu uznano polskie 
osiągnięcia organizacyjne, czego widomym dowodem było uwzględnienie 
polskich formacji skautowych w rocznych sprawozdaniach wydawanych 
w Wielkiej Brytanii pod nazwą: „Boy Scouts Association”43.

41 Zdaniem A. Małkowskiego jest całkiem prawdopodobne, że liczba ta mogła być 
większa o kolejne 8 000 osób, nieobjętych wykazem za względów konspiracyjnych (chodzi 
tu o ziemie zaboru pruskiego oraz rosyjskiego). A. Małkowski, Rozwój ruchu skautowego 
w Polsce, [w:] A. Małkowski, O. Małkowska, Archiwalia, Kraków 1998, s. 109-110.

42 Ibidem, s. 103.
43 Doborowa drużyna, wzorowo umundurowana, prezentowała się wybornie w A n

glii. Przed wyjazdem, obserwując jej ćwiczenia na krakowskich Błoniach, wspominał póź
niejszy skaut: „Z jaką zazdrością patrzyliśmy na nich. Imponowali nam jednolitym um un
durowaniem, postawą i dużą sprawnością”. Cyt. za: J. A. Grzesiak, op. cit., s. 110; „Harcerz
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Wbrew wszelkim koniunkturom politycznym polski ruch zyskał przy
chylność i uznanie samego pioniera ruchu, Roberta Baden-Powella. Już 
w okresie wolnej Polski w roku 1936 nadał on przewodniczącemu harcer
stwa Michałowi Grażyńskiemu odznakę „Srebnego Wilka”, najwyższe od
znaczenie skautowe nadawane w ramach ruchu. W końcu w dowód uzna
nia dla dorobku Baden-Powella w organizację światowego skautingu miał 
on zaszczyt odebrać z rąk polskiego prezydenta Ignacego Mościckiego ko
mandorię „Polonia Restituta” z gwiazdą.

1913, R. 1, nr 2; Relacja dh. W. Błażejewskiego o roku 1913 w ruchu skautowym, [w:] Har
cerstwo a narodziny..., s. 106-107.


