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Rola ruchu sokolskiego w powstaniu harcerstwa
na ziemiach polskich
Streszczenie
NajwiĊksze zasáugi w zapoczątkowaniu skautingu na ziemiach polskich poáoĪyli ci zarzewiacy, którzy podjĊli wspóápracĊ z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokóá” we Lwowie, a nastĊpnie w Krakowie. Dziaáali w nim ludzie, którzy docenili znaczenie skautingu w odmáodzeniu ruchu sokolskiego, i dostrzegali w nim moĪliwoĞü umocnienia koncepcji przygotowującej sokolstwo do potrzeb walki o niepodlegáą PolskĊ.
Rozprzestrzenienie skautingu na wszystkie ziemie polskie i oĞrodki polonijne byáo zasáugą zarzewiackich i sokolskich dziaáaczy galicyjskich. DziĊki nim
w Zlocie Skautowym w Birmingham w 1913 r. mogáa uczestniczyü pod polską
flagą 53-osobowa grupa skautów – przyszáych harcerzy.
Sáowa kluczowe: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá”, harcerstwo, Polska.

Wprowadzenie
Jakie motywy skáoniáy mnie do podjĊcia tematu od dawna dostatecznie upublicznionego w dotychczasowej historiografii sokolskiej i harcerskiej? ħródáem
odpowiedzi jest przekaz TVP z dnia 21 lutego 2008 r. Ukazaá siĊ wówczas obraz
telewizyjny, a w nim przemawiający prezydent RP Lech KaczyĔski, z jednej
strony, oraz sáuchający go goĞcie, w tym gáównie przedstawiciele i dziaáacze
Dr hab. prof. nadzw. SAP Warszawa – GdaĔsk.
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związków harcerskich, z drugiej strony; dziaáo siĊ to w sali paáacowej. Prezydent
w pierwszych sáowach swego wystąpienia wyjaĞniá, Īe celem dzisiejszego spotkania jest jubileusz stulecia powstania h a r c e r s t w a w Polsce. Zdziwiáem
siĊ. Przypomniaáem sobie, Īe owszem moĪe to byü jubileusz stulecia skautingu,
ale nie harcerstwa w Polsce. Jubileusz stulecia skautingu obchodzono na caáym
Ğwiecie 1 sierpnia 2007 r. W tym dniu, ale sto lat temu – 1 sierpnia 1907 r. –
Robert Baden-Powell, znany bohater wojenny, zabraá 20 cháopców na prywatną
wysepkĊ Brownsea, na poáudniu Anglii, na eksperymentalny 8-dniowy obóz
w lesie, co nastĊpnie opisaá w swojej ksiąĪce Scouting for Boys – wydanej w Londynie w roku 19081. MoĪe w paáacu prezydenckim odbyáa siĊ spóĨniona uroczystoĞü stulecia skautingu?
Wiedziaáem od lat szkolnych, kiedy byáem harcerzem, Īe uroczystoĞci rocznicy powstania harcerstwa na ziemiach polskich zawsze byáy związane z majem
1911 r. Nie byáy wiĊc toĪsame z pojawieniem siĊ skautingu w Anglii. PowyĪszą
datĊ potwierdzają róĪne artykuáy i opracowania monograficzne w latach do
1939 r., a takĪe szersze prace badawcze podjĊte w latach osiemdziesiątych i dziewiĊüdziesiątych XX wieku. ĝwiadczyü o tym moĪe konferencja naukowa z maja
1992 r. w Rogach koáo Gorzowa Wlkp., w której uczestniczyáem. Byáa ona poĞwiĊcona „Dziejom harcerstwa na obczyĨnie w latach 1912–1992”. MieliĞmy na
niej takĪe referaty, które dotyczyáy ziem polskich. Wygáosili je: Dobiesáaw Dudek, „Ruch skautowy na terenie Galicji przed I wojną Ğwiatową” i Bogdan Cimaáa, „Harcerstwo na ĝląsku w okresie powstaĔ Ğląskich i plebiscytu (1919–1921)”.
Wzmianki o latach 1910–1912 jako początku ruchu skautingowego na ziemiach
polskich zostaáy uwzglĊdnione w referacie Marka SzczerbiĔskiego i Bernarda
Woltmanna – „Stan i potrzeby badaĔ dziejów harcerstwa na obczyĨnie”. CaáoĞü
materiaáów z konferencji opublikowano w 1992 r.2
1

2

Baden-Powell Robert Stephenson Smyth, ur. 1857, zm. 1941 w Kenii, brytyjski generaá, w latach 1876–1910 sáuĪyá w wojskach brytyjskich na terenie Azji i Afryki, uczestniczyá w II wojnie burskiej 1899–1902, w 1907 r. zaáoĪyá angielskie Stowarzyszenie Skautów. W 1908 r. wydaá swoją ksiąĪkĊ o skautingu. W 1920 r. obwoáano go Naczelnym Skautem Ğwiata, a w 1929 r.
zostaá parem Anglii; zob.: S. Zaborniak, Harcerskie Kluby Sportowe Drugiej Rzeczypospolitej
(1919–1939), [w:] Z dziejów ruchu harcerskiego. Studia – Szkice – Materiaáy (1911–2006),
red. E. Czop, Rzeszów 2006, s. 205.
Materiaáy z konferencji odbytej w dniach 29–30 maja 1992 r. w Rogach k. Gorzowa Wlkp., red.
M. SzczerbiĔski, Gorzów Wlkp. 1992, s. 5–6 (Zamiast wstĊpu, s. 7–20, Stan i potrzeby badaĔ
harcerstwa na obczyĨnie, s. 43–56 – M. SzczerbiĔski, B. Woltmann) oraz artykuáy: D. Dudka
i B. Cimaáy, dz. cyt. (pierwszy artykuá s. 43–48, drugi artykuá s. 49–56), a takĪe: Kazimierz
KoĨniewski, I zawsze krzyĪ oksydowany... Refleksje nad historią harcerstwa w Polsce, Kraków
1990, s. 12–13. Zob. dla przykáadu: Do ogóáu sokolego w sprawie udziaáu sokolstwa w ruchu
skautowym, „Przewodnik Gimnastyczny «Sokóá»” (dalej: PGS) 1931, s. 79 i n.; WaĪniejsze daty rozwoju tajnego skautingu (harcerstwa) w Polsce, PGS 1933, s. 156–158; Ankieta o powsta-
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Pierwsze wzmianki o angielskim skautingu ukazaáy siĊ w prasie polskiej dopiero w roku 1909 w tygodniku warszawskim „ĝwiat”, w lwowskim dzienniku
„Sáowo Polskie” i w „Zarzewiu”. Gáównym ich autorem byá londyĔski korespondent Edmund Naganowski. On teĪ dostarczyá dziaáaczom sokolskim ksiąĪkĊ
o skautingu, do przetáumaczenia na jĊzyk polski; tego zadania dokonaá Andrzej
Maákowski z „Zarzewia” (wczeĞniej dziaáaá w „Sokole”)3.
W przemówieniu prezydenckim zostaáy wymienione organizacje, które byáy
inicjatorami w tworzeniu harcerstwa w Polsce. Zaliczono do nich: OrganizacjĊ
NiezaleĪnej MáodzieĪy NiepodlegáoĞciowej „Zarzewie”, Ruch etyczny „Eleusis”, „DruĪyny Bartoszowe”, Polskie DruĪyny Strzeleckie, piásudczykowskie –
Związek Walki Czynnej, Towarzystwo „Strzelec”, Związek Strzelecki i Polska
Organizacja Wojskowa4.
Nie wszystkie z nich peániáy gáówną rolĊ. Zabrakáo natomiast w przemówieniu prezydenckim najwaĪniejszej organizacji – Towarzystwa Gimnastycznego

3

4

niu harcerstwa polskiego, tamĪe, s. 171; „Zarzewie” 1909–1920. Wspomnienia i materiaáy,
Warszawa 1973; H. BagiĔski, U podstaw organizacji wojska polskiego 1908–1914, Warszawa
1935; M. Szumski, Wspomnienia z zaczątków skautingu we Lwowie z lat 1910–1914, „NiepodlegáoĞü” 1976, t. IX; Dzieje harcerstwa na obczyĨnie w latach 1912–1992.
Andrzej Maákowski (1888–1919) – jeden z gáównych twórców harcerstwa, przetáumaczyá na
j. polski i zaadaptowaá podrĊcznik Baden-Powella – ksiąĪka zostaáa opublikowana w 1911 r., byá
pierwszym redaktorem „Skauta”, w 1914–1915 sáuĪyá w Legionach Polskich, w 1916–1917 r. organizowaá harcerstwo w USA, w 1918–1919 sáuĪyá w Armii Polskiej („BáĊkitnej”) we Francji,
zginąá, páynąc z misją do Odessy. JuĪ w 1911 r. Maákowskiemu i kilku innym dziaáaczom sokolskim zaproponowano przygotowanie nowego wydania ksiąĪki o skautingu. JednakĪe Ğmierü
Maákowskiego w 1919 r. uniemoĪliwiáa jego uczestniczenie w opracowaniu drugiego wydania,
które ukazaáo siĊ dopiero w 1938 r. pt. Skauting dla cháopców. Wychowanie dobrego obywatela
metodą puszczaĔską, Warszawa 1938.
Szerzej na temat „Zarzewia” zob.: H. BagiĔski, U podstaw organizacji... (na s. 25 przedstawiony jest statut OkrĊgowej Organizacji Wojskowej); zob. takĪe: „Zarzewie”, Skauting i Polskie
DruĪyny Strzeleckie, „Wiarus” 1934, nr 23. „Eleusis” – stowarzyszenie máodzieĪy, gáównie
akademickiej, propagujące mesjanistyczną poczwórną abstynencjĊ od alkoholu, tytoniu, hazardu i rozpusty. WstrzemiĊĨliwoĞü miaáa przyczyniü siĊ do odrodzenia Polski i ludzkoĞci. Ruch
elsów powstaá ok. 1903 r. pod wpáywem Wincentego Lutosáawskiego – wybitnego filozofa idealisty i znawcy Platona; zob.; F.A. Marek, ks. Norbert Bonczyk, [w:] ĝląski Sáownik Bibliograficzny, Katowice 1979, t. I, s. 27; zob. równieĪ: B. Cimaáa, dz. cyt., s. 49–50 i D. Dudek, dz.
cyt. O tych organizacjach pisze w swojej dysertacji doktorskiej równieĪ D. Dudek, zob.: „Kultura fizyczna w programach i dziaáalnoĞci polskich organizacji paramilitarnych na terenie Galicji przed I wojną Ğwiatową” (niepublikowana) AWF w Krakowie w 1988 r. W roku 2004 zostaáa opublikowana jego ksiąĪka – Józef Piásudski wobec problemów kultury fizycznej (1910–1935),
Kraków 2004, zob. tam: Bibliografia, s. 228–253. Ponadto: W. KiedrzyĔska, Polskie organizacje wojskowe w przede dniu pierwszej wojny Ğwiatowej, „ĩoánierz Legionów i POW” 1939,
nr 3–4, s. 53; DziaáalnoĞü DruĪyn PodhalaĔskich na Podhalu w latach 1912–1914, „Wierchy”
Wrocáaw – Kraków 1992, Tom 94, s. 121–130.
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„Sokóá” – bez której trudno byáoby urzeczywistniü na ziemiach polskich skauting, z którego zrodziáo siĊ polskie harcerstwo. W momencie powstania skautingu „Sokóá” w Galicji byá jedynym stowarzyszeniem, które miaáo za sobą 40 lat
dziaáalnoĞci, najwiĊkszy terytorialnie zasiĊg i skupiaáo máodzieĪ, a przede
wszystkim dorosáą spoáecznoĞü mĊską i ĪeĔską. „Sokóá” dysponowaá zaangaĪowaną ideowo kadrą instruktorsko-nauczycielską, a takĪe wáasną infrastrukturą
techniczną. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá” byáo pierwszą organizacją, która w kilka lat po upadku powstania styczniowego, obok podstawowych zadaĔ
w zakresie wychowania fizycznego spoáeczeĔstwa polskiego, a wynikających
z nazwy stowarzyszenia, przygotowywaáa swoich czáonków do walki o niepodlegáą PolskĊ pod hasáem „w zdrowym ciele – zdrowy duch”. Wydawaáoby siĊ,
Īe tak duĪo juĪ napisano o ruchu sokolskim, iĪ wiedza o jego historii jest powszechna5. Okazuje siĊ, Īe tak nie jest. MoĪe wpáyw na ten stan wiedzy ma sama nazwa – „gimnastyczne”? Nie lepiej jest równieĪ, jeĞli chodzi o historiĊ harcerstwa, o genezie którego pisze w jednym z rozdziaáów swojej dysertacji doktorskiej w roku 1994 Jan Snopko. Jego praca: Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá” w Galicji 1867–1914, ukazaáa siĊ w roku 1997. Stwierdza w niej, Īe
w okresie II Rzeczypospolitej toczono gorący spór o genezĊ ruchu skautowego
w Polsce. W dyskusji tej partycypowali gáównie dziaáacze „Zarzewia” i „Sokoáa”, jako Īe oba te Ğrodowiska uwaĪaáy siĊ za organizacje macierzyste harcerstwa. Zarzewiacki rodowód skautingu podnosiá zwáaszcza Henryk BagiĔski.
Dowodziá, Īe ruch ten zrodziá siĊ w Ğrodowisku máodzieĪy narodowoniepodlegáoĞciowej we Lwowie i stąd czerpaá gáównie wzorce ideowe. Inaczej
wyglądaáa argumentacja dziaáaczy sokolich. W tym miejscu cytuje wypowiedĨ
jednego z najwybitniejszych dziaáaczy ruchu sokolskiego i skautingu. Stwierdzaá
on, Īe „Sokóá” byá macierzystą organizacją skautingu i nikt do wielkiej wojny
nie kwestionowaá tego6. Potwierdzenia tego stanu rzeczy znajdujemy w wielu
innych przekazach Ĩródáowych. Nawet krytyczny wobec sokolstwa Eugeniusz
5

6

Zob.: M. Ponczek, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá” we wspóáczesnej historiografii, „Studia
Historyczne” 1991, nr 1, s. 111–116; W. Moska, M. Gizowski, Bibliografia enumeratywna historii polskiej kultury fizycznej 1985–1999, GdaĔsk 2000; Z. Pawluczuk, Historiografia polskiego ruchu sokolskiego, [w:] 120 lat Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”
w Krakowie, Kraków 2005, s. 57–68. Od 1895 r. w zaborze austriackim mogáy naleĪeü do „Sokoáa” kobiety i dziewczĊta po ukoĔczeniu 18 roku Īycia, zaĞ w zaborze pruskim dopiero od
1908 r. W roku 2001 opublikowano syntezĊ monograficzną polskiego ruchu sokolskiego pt.:
Zarys dziejów Sokolstwa Polskiego w latach 1867–1997, red. E. Maáolepszy i Z. Pawluczuk,
CzĊstochowa 2001, ss. 298.
J. Snopko, dz. cyt., s. 207 (monografia ta jest skróconą wersją dysertacji doktorskiej obronionej
na Wydziale Historycznym UW w 1994 r.). Obok cytowanego Henryka BagiĔskiego Jan Snopko cytuje dziaáacza sokolskiego i harcerskiego Ignacego Kozielewskiego, o którym bĊdzie
mowa w dalszych czĊĞciach artykuáu.
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Piasecki – pisze Jan Snopko – przyznaá w 1913 r., Īe harcerstwo polskie powstaáo pod znakiem Związku Towarzystw Gimnastycznych „Sokóá”7. DzieĔ 22 maja
1911 r. – powoáanie przez wáadze Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá” we
Lwowie dwóch druĪyn skautowych i jednej ĪeĔskiej – Kazimierz KoĨniewski
w swojej ksiąĪce z 1990 r. o harcerstwie uznaá za datĊ narodzin polskiego skautingu, a tym samym i harcerstwa8. Moim celem nie jest przedstawianie dziejów
polskiego skautingu czy harcerstwa. Zostaáo to dobrze opisane przez wymienionych juĪ badaczy i publicystów. PragnĊ jedynie uwypukliü, zaakcentowaü to, co
juĪ opracowano na temat genezy skautingu w Polsce i jego roli w przeksztaácaniu siĊ w harcerstwo, a przede wszystkim przypomnieü o znaczeniu w tej kwestii
ruchu sokolskiego.

Wspóádziaáanie „Zarzewia” z „Sokoáem”
Pierwsze na ziemiach polskich druĪyny skautów powstaáy w ramach „Sokoáa” w zaborze austriackim (Galicji). JuĪ w listopadzie 1909 r. doszáo do wspólnej konferencji z udziaáem Mieczysáawa Neugebauera, Henryka BagiĔskiego
i Bolesáawa Biskupskiego z „Zarzewia” oraz Stanisáawa Biegi i Kazimierza Wyrzykowskiego z „Sokoáa-Macierzy”. Przedyskutowano wówczas artykuáy
E.S. Naganowskiego w „Sáowie Polskim” oraz zapoznano siĊ ze skautową literaturą angielską, m.in. z podrĊcznikiem Baden-Powella Scouting for Boys. Na zakoĔczenie podjĊto decyzjĊ o wejĞciu „zarzewiaków” do Grona Nauczycielskiego
„Sokoáa-Macierzy”, a takĪe udzielenia z tej strony peánej pomocy w przetáumaczeniu i opublikowaniu w jĊzyku polskim ksiąĪki o skautingu oraz w wydaniu
pisma „Skaut” i w organizowaniu druĪyn skautowych9.
ĝcisáe wspóádziaáanie z ruchem sokolskim potwierdziá I Zjazd MáodzieĪy
NiepodlegáoĞciowej „Zarzewia”, który odbyá siĊ we Lwowie w lutym 1910 r.
W dyskusjĊ zjazdową o idei wychowania fizycznego i obywatelskiego przez
skauting bardzo dobrze wpisywaá siĊ artykuá Mieczysáawa Neugebauera (ps.
S. Norwid) w „Zarzewiu” (1910, nr 2) pt. W sprawie wychowania fizycznego.
W jego koĔcowej czĊĞci m.in. czytamy: „Starsze spoáeczeĔstwo jest zaabsorbowane w szeregu prac. Rzucam tedy hasáo: niech sama máodzieĪ, bez przymusu
i specjalnej zachĊty, skupi siĊ okoáo sokolni, tworząc oddziaáy üwiczebno-wycieczkowe. Ze szczupáych zaczątków moĪemy kiedyĞ dojĞü do takiej potĊgi organiza7
8
9

Zob. pismo: „Ruch” 1913, nr 9, s. 120 (wypowiedĨ E. Piaseckiego w cyt. ksiąĪce J. Snopki, s. 208).
Zob. K. KoĨniewski, dz. cyt., s. 12–13.
Art. WaĪniejsze daty... (Chodzi tutaj o artykuáy „Bi-bi” i „Bies” w „Sáowie Polskim” 1909,
nr 536–538 z 16.11.1909). W związku z powierzeniem Maákowskiemu táumaczenia podrĊcznika o skautingu „Sokóá” przejąá na siebie sprawĊ opáacenia pobytu Maákowskiego w Londynie.
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cji fizycznej máodzieĪy, jak skauting, który liczy okoáo 100 000 czáonków,
cháopców w wieku do 17 lat, a okoáo 50 000 kierowników”10. W czasie zjazdu
Komisja Wychowania Fizycznego PZW urządziáa dla komendantów „Oddziaáów ûwiczebnych” kurs informacyjny oraz zapowiedziaáa organizacjĊ wielodniowych skautowych kursów instruktorskich, na których Andrzej Maákowski
miaá wyáoĪyü treĞü ksiąĪki Baden-Powella. Pierwszy taki kurs byá przewidziany
na wrzesieĔ 1910 r.11.
Bardzo waĪnym krokiem we wspóápracy obu organizacji w realizowaniu
programu fizyczno-wojskowego i niepodlegáoĞciowego byáo zawarcie umowy,
która umoĪliwiaáa „zarzewiakom” tworzenie DruĪyn MáodzieĪy Sokolej w „Sokole-Macierzy” we Lwowie i na prowincji w lokalnych gniazdach sokolich. W dniu
19 marca 1910 r. zarząd „Sokoáa-Macierzy” zatwierdziá powoáanie, na razie tylko we Lwowie, jednej druĪyny sokolej12. Podobne dziaáania podjĊli krakowscy
sokole. JednakĪe ich prace przygotowujące kurs instruktorów skautowych zostaáy czasowo zahamowane przez zbliĪający siĊ V Zlot Sokoáów w Krakowie w lipcu 1910 r.13. Byá on ĞciĞle powiązany z obchodami piĊüsetnej rocznicy zwyciĊstwa polsko-litewsko-ruskiego orĊĪa nad krzyĪakami pod Grunwaldem. Jego
przebieg i gáĊboko patriotyczny charakter oraz liczny w nim udziaá sokoáów nie
tylko z Polski odbiáy siĊ szerokim echem pozytywnych zmian w kierunku odmáodzenia i oĪywienia w dziaáalnoĞci wielu gniazd, które coraz Ğmielej wprowadzaáy program wychowania fizyczno-wojskowego. Zlot Grunwaldzki w rzeczywistoĞci wiĊc oĪywiá ruch sokolski w zakresie rozwoju skautingu. Przyspieszyá oficjalne zaangaĪowanie siĊ caáego Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Cesarstwie Austriackim. JuĪ 26 lutego 1911 r. przewodnictwo Związku Sokolego podjĊáo decyzjĊ o wprowadzeniu skautingu w caáym
ruchu sokolskim na terenie Galicji oraz organizowaniu pod kierownictwem naczelnika Kazimierza Wyrzykowskiego skautowych kursów instruktorskich,
w tym kursu w Brzuchowicach w pierwszej poáowie 1911 r. Na nich wáaĞnie
Andrzej Maákowski omówiá treĞü táumaczonej przez siebie ksiąĪki BadenPowella. W dniu 21 maja tego roku wáadze sokole wspólnie z „zarzewiakami”
powoáaáy przy Związku Sokolim Naczelną KomendĊ Skautową, której szefem
zostaá K. Wyrzykowski, zaĞ jej czáonkami: Olga Drahonowska, Jerzy GrodyĔski,
10

11
12
13

Cyt. w: WaĪniejsze daty... W „Zarzewiu” 1910, nr 5 ukazaá siĊ art. Henryka BagiĔskiego (ps.
Józef Cháopski) pt. Dlaczego powinniĞmy czuwaü nad sprawą wychowania fizycznego?, zob.
tamĪe.
W kwietniu 1911 r. miaá siĊ odbyü nastĊpny kilkudniowy kurs instruktorski, tamĪe.
H. BagiĔski, U podstaw organizacji..., s. 66–67.
Szerzej: PamiĊtnik V Zlotu Sokolstwa Polskiego w Krakowie w dniach 14–16 lipca 1910,
Lwów 1911, s. 132–133 i inne. Zob. takĪe: J. Snopko, dz. cyt. (Zlot Grunwaldzki 1910 roku
i jego znaczenie, s. 202–204).
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Alojzy Horak, Franciszek Kapaáka, Andrzej Maákowski i Czesáaw PieniąĪkiewicz. DzieĔ póĨniej (22 maja) Andrzej Maákowski wydaá rozkaz powoáujący
pierwsze trzy druĪyny skautowe, dwie mĊskie i jedną ĪeĔską. WáaĞnie dzieĔ
powoáania tych druĪyn zostaá uznany za datĊ narodzin polskiego skautingu czyli
harcerstwa14.
Wraz z powoáaniem tych druĪyn skautowych rozpocząá siĊ szybki rozwój
ruchu skautowego na terenie Galicji i na pozostaáych czĊĞciach ziem polskich.
We wrzeĞniu 1911 r. Komisja Wychowania Fizycznego przy sztabie Organizacji
Armii Polskiej „Zarzewia” wydaáa specjalny okólnik, który nakáadaá na komendantów „Oddziaáów ûwiczebnych” obowiązek tworzenia druĪyn skautowych
przy lokalnych gniazdach sokolich. Rozkazem rozwiązano z dniem 1 listopada
tego roku wszystkie tajne „Oddziaáy ûwiczebne”, a ich czáonków wcielono do
Sokolich DruĪyn Skautowych podporządkowanych Naczelnej Komendzie Skautowej. W tym teĪ czasie, bo 15 paĨdziernika, ukazaá siĊ we Lwowie pierwszy
numer pisma „Skaut”, którego gáównym redaktorem byá Andrzej Maákowski,
a redaktorem zastĊpcą – Kazimierz Wyrzykowski. W tym numerze wydrukowano wiersz Ignacego Kozielewskiego pt.: Wszystko, co nasze. Staá siĊ on nastĊpnie hymnem harcerskim. W drugim numerze „Skauta” ukazaáa siĊ treĞü Ğlubowania i 9 punktów prawa skautowego. Ogáoszono w nim konkurs na odznakĊ
harcerską. Ostatecznie przyjĊty zostaá projekt ks. Kazimierza Lutosáawskiego,
a mianowicie krzyĪ harcerski wzorowany na orderze Virtuti Militari15.
Wáadze Związku Sokolskiego dąĪyáy do jak najĞciĞlejszego powiązania
skautingu z ruchem sokolskim. Przejawiáo siĊ to m.in. w przeksztaáceniu w grudniu
1911 r. Naczelnej Komendy Skautowej w Związkowe Naczelnictwo Skautowe
(ZNS). W skáad ZNS, obok naczelnika K. Wyrzykowskiego, wchodzili: Kazimierz Czarniak, S. Filasiewicz, Jerzy GrodyĔski, Franciszek Kapaáka, Andrzej
Maákowski, Leon Skoczylas i Tadeusz Strumiááo. Związek skautingu z sokolstwem podkreĞliá teĪ I zjazd skautowy we Lwowie w dniach 24 i 25 marca 1912 r.,
na którym wyraĪono przez uchwaáy przekonanie – Īe po pierwsze – „Sokóá” jest
jedyną instytucją, na gruncie której moĪe siĊ rozwijaü pomyĞlnie i bez spaczenia
14

15

WĞród trzech powoáanych druĪyn skautowych we Lwowie wystĊpowaáy: I Lwowska DruĪyna
Skautów im. Tadeusza KoĞciuszki z druĪynowym Czesáawem PieniąĪkiewiczem na czele;
II Lwowska DruĪyna Skautów im. Jana Karola Chodkiewicza z druĪynowym Franciszkiem
Kapaáką na czele i III Lwowska DruĪyna Skautek im. Emilii Plater z druĪynową Olgą Drohonowaką na czele. W internecie mamy informacjĊ, Īe we wrzeĞniu 1910 r. w Krakowie uczniowie I Gimnazjum Ğw. Anny zaáoĪyli „ZastĊp Kruków” z zastĊpowym Wáadysáawem Smolarskim na czele. Z tego „ZastĊpu” naczelnik krakowskiego gniazda sokolego tworzy rok póĨniej
(IX. 1911) DruĪynĊ Skautów im. KoĞciuszki, zaĞ Zofia Langierówna zakáada w Krakowie
pierwszy zastĊp ĪeĔski, który nastĊpnie rozrasta siĊ w DruĪynĊ Skautek im. Klaudii z DziaáyĔskich Potockiej z druĪynową Romą Wodziczko-Dediowej.
TamĪe, WaĪniejsze daty..., s. 157.
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organizacja skautingu; po drugie – skauting obejmuje nierozdzielnie ksztaácenie
pod wzglĊdem sprawnoĞci umysáowo-moralnej i fizycznej; po trzecie – naleĪy
wykluczyü wszelką myĞl, Īe skauting polski moĪe przetworzyü siĊ w organizacjĊ tylko fizycznego wychowania16.
WiĊzi organizacyjne miĊdzy skautingiem a „Sokoáem” – jak pisze Jan Snopko – podkreĞlaáy takĪe regulaminy, opracowane przez zarząd Związku Sokolego.
Pierwszy paragraf regulaminu organizacyjnego druĪyn skautowych okreĞlaá, Īe
„Wydziaá Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich sprawuje
naczelną wáadzĊ i kierownictwo sokolich druĪyn skautowych”. Gáównym komendantem skautowym byá naczelnik Związku Sokolego, a Związkowe Naczelnictwo Skautowe miaáo byü sekcją związkowego grona nauczycielskiego. DruĪyny w terenie podlegaáy zarządom miejscowych towarzystw sokolich lub – jeĞli
w danej miejscowoĞci nie byáo „Sokoáa” – bezpoĞrednio lwowskiemu ZNS17.
Gniazda sokole udostĊpniaáy druĪynom pomieszczenia na izby skautowe, zaĞ
naczelnicy i nauczyciele gimnastyki byli zobowiązani do udzielania pomocy metodycznej i instruktaĪowej lub do prowadzenia druĪyny skautowej. Przy zarządzie Związku Sokolego istniaá tak zwany magazyn dostaw skautowych, poĞredniczący w zaopatrzeniu druĪyn i wpáywający na ujednolicenie wyekwipowania
i umundurowania skautów. JednoczeĞnie „Sokóá” zabezpieczaá skautów przed
wrogim stosunkiem wáadz szkolnych i niechĊcią rodziców. W okólniku do dyrektorów szkóá Ğrednich z 22 marca 1912 r. Rada Szkolna Krajowa zachĊcaáa do
popierania druĪyn skautowych tworzonych przy gniazdach sokolich. Wáadze
szkolne niechĊtnie natomiast patrzyáy na przynaleĪnoĞü uczniów do Związku
i DruĪyn Strzeleckich oraz do tak zwanego dzikiego skautingu, organizowanego
poza ruchem sokolskim18.
W procesie unarodowienia skautingu i przystosowania tego ruchu do polskich warunków, w tym przede wszystkim polskiego nazewnictwa, gáówna rola
przypadáa Kazimierzowi ĩórawskiemu i Andrzejowi Maákowskiemu, którzy w paĨdzierniku i listopadzie 1910 r. wydawali dodatek do „Haseá Filareckich: ONC”
pod znamiennym tytuáem „Harcerz”. W tym pisemku postulowaną organizacjĊ
opisywano jako „druĪyny harcownicze” i „harcerzy”. Szczególną jednak rolĊ
w spolszczeniu w „harcerstwo” odegrali Eugeniusz Piasecki i Mieczysáaw Schreiber. Oni wáaĞnie wydali w 1912 r. ksiąĪkĊ pod tytuáem Harce máodzieĪy polskiej19. Powiązali w niej zadania skautingu z polskimi tradycjami, wprowadzili
polską terminologiĊ, a program dziaáalnoĞci harcerstwa nasycili elementami wy16
17
18
19

M. WolaĔczyk, Macierz Sokola w 60-letnim rozwoju (1867–1927), Lwów 1927, s. 91.
J. Snopko, dz. cyt., s. 211.
TamĪe. Zob. takĪe: D. Dudek, Ruch skautowy..., s. 48.
E. Piasecki, M. Schreiber, Harce máodzieĪy polskiej, Lwów 1912, Zob. takĪe: „Ruch” 1913,
nr 9, s. 120.
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chowania fizycznego: üwiczeniami i zabawami ruchowymi, wycieczkami i obozami leĞnymi. Zastąpili oni okreĞlenie „skaut polski” terminem „h a r c e r z”
[podkr. autora], zaĞ „patrol” w „zastĊp”, „pluton” w „druĪynĊ”, czy „hufiec”
w „chorągiew” oraz zaproponowali uĪywanie polskich stopni i funkcji.
Harcerstwo przyjĊáo wiele elementów obyczajowoĞci i symboliki sokolskiej,
jak: umundurowanie, zwrot „druh”, pozdrowienie „czoáem” w „czuwaj”. Z kolei
skauci oĪywili ruch sokolski od wewnątrz i dostarczyli mu máodych, aktywnych
czáonków. Janina OpieĔska-Blauth, jedna z wybitnych dziaáaczek skautingu, po
latach pozytywnie oceniáa mariaĪ tej organizacji z „Sokoáem”20.
Przykáadem wspóádziaáania „zarzewiaków” i „sokoáów” byá zlot sokoáów
OkrĊgu Krakowskiego w dniu 19 paĨdziernika 1913 r. Byá on poĞwiĊcony stuletniej rocznicy Ğmierci ksiĊcia Józefa Poniatowskiego. „Po üwiczeniach sokolich, po
ewolucjach oddziaáu konnego – pisaá Edward Kubalski – ukazaá on [zlot – Z.P.]
nam juĪ sporą iloĞü druĪyn harcerskich. Przed trybuną na dawnym torze wyĞcigowym (póĨniej boisku „Wisáy”) przedstawiono nam caáe obozowe Īycie harcerskie z wciągniĊciem sztandaru, ogniskiem, Ğpiewami, po czym zaĞ szereg
üwiczeĔ praktycznych, jak np. budowanie mostu. Harcerze zdobyli jednym rzutem przychylnoĞü i poparcie spoáeczeĔstwa”21.
W 1913 r. na terenie Galicji, ĝląska CieszyĔskiego i Bukowiny istniaáo
w ramach „Sokoáa” 129 mĊskich druĪyn skautowych skupiających okoáo 5000
czáonków. Dziaáaáo takĪe kilkadziesiąt druĪyn ĪeĔskich, w których pracowaáo do
tysiąca skautek22.
W zaborze pruskim narodziny harcerstwa miaáy zupeánie inny przebieg niĪ
w zaborze austriackim; o wiele trudniejszy. ZáoĪyáo siĊ na to kilka waĪnych
czynników. Jednym z nich byáy warunki polityczne, w których dziaáaáy polskie
organizacje. Nie wszystkie z nich mogáy legalnie rozwijaü siĊ w zaborze pruskim. Nawet te – legalne – byáy naraĪone na przeĞladowania ze strony aparatu
administracyjno-policyjnego. Dotyczyáo to gáównie ruchu sokolskiego, zorganizowanego w Związku Sokoáów Polskich w PaĔstwie Niemieckim (ZSPwPN).
W 1911 r. objĊáa go z tej strony wzmoĪona fala restrykcyjna. Niemiecki aparat
paĔstwowy z wáadzami szkolnymi na czele robiáy wszystko, by od niebezpiecznego wpáywu „Sokoáa” odseparowaü máodzieĪ poniĪej 18 lat, nakáadając kary na
zarządy i na kierowników oddziaáów máodzieĪy sokolej. Stawiano wszelkie
przeszkody w tworzeniu w gniazdach sokolich ĪeĔskich sekcji czy oddziaáów,
mimo iĪ od 1908 r. ustawodawstwo pruskie zezwalaáo kobietom na czáonkostwo
20

21
22

„Polskie harcerki w pierwszym dziesiĊcioleciu 1911–1921. Dokumenty, wspomnienia i Īyciorysy”, opr. J. OpieĔska-Blauth, Biblioteka OssoliĔskich, rĊkopis 15026/II, s. 16.
E. Kubalski, Z przeĪyü i wspomnieĔ sokolich, Kraków 1997, s. 63.
Za: K. KoĨniewski, I zawsze krzyĪ, s. 50; J. Snopko, dz. cyt., s. 212. Zob.: Odpowiedzi na ankietĊ
o powstaniu harcerstwa polskiego. Skauting w TarnopolszczyĨnie, PGS 1934, nr 7, s. 137–139.
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w „Sokole”. Doszáo do tego, Īe zarząd Związku zmuszony byá myĞleü nad tym,
w jaki sposób zachowaü wpáyw organizacji na dorastające pokolenie bez naraĪania gniazda na procesy sądowe i kary. Mimo wzmoĪonych represji, ruch sokolski w zaborze pruskim i w Niemczech nie zaáamaá siĊ23.
Drugim waĪnym czynnikiem byáo to, Īe ruch sokolski w zaborze pruskim
rozwinąá siĊ w kilkanaĞcie lat póĨniej niĪ w Galicji. Ponadto, obok „Sokoáa,
wĞród máodzieĪy dziaáaáy tam inne tajne organizacje niepodlegáoĞciowe i samoksztaáceniowe, w dodatku bliskie ideowo i czĊsto nawiązujące do wileĔskich „filaretów” i „filomatów”, jak np. Towarzystwo Tomasza Zana. Z towarzystwem
tym, dziaáającym w wielu szkoáach Ğrednich Pomorza i Wielkopolski, bliskie
kontakty utrzymywali lwowscy „zarzewiacy”. DziĊki nim przedstawiciele TTZ
z gimnazjów pomorskich i wielkopolskich począwszy od 1911 roku mogli
uczestniczyü w kursach instruktorskich Lwowskiej Komendy Skautowej.
Tak wiĊc istotną rolĊ na omawianym terenie odegraáy TTZ w ĞciĞlejszym
jednak powiązaniu z tamtejszym „Sokoáem” i Związkowym Naczelnictwem Skautowym we Lwowie. W dniu 24 marca 1912 r. na ZjeĨdzie Delegatów ZSPwPN
podjĊto uchwaáĊ o przeniesieniu idei skautowej do szeregów sokolich24.
W dokumentacji centrali poznaĔskiej Sokolstwa znajdujemy teĪ odtąd caáy
szereg notatek, Ğwiadczących o staáym zainteresowaniu skautingiem. W dniu 19 maja obradowano nad sprawą praktycznego zastosowania skautingu w warunkach
zaborowych i rozbudzenia zamiáowania dla üwiczeĔ fizycznych wĞród mieszkaĔców – Polaków. „Postanowiono: a) zainicjowaü zjazd osób spoza «Sokoáa»,
a sprzyjających wzrostowi zrozumienia dla üwiczeĔ fizycznych; b) ogáosiü spis
podrĊczników do zabaw ruchowych dla máodzieĪy, ewentualnie wydaü nowy
podrĊcznik wáasnym nakáadem; c) zwróciü siĊ do Towarzystwa Dziennikarzy
i Literatów z proĞbą, by w prasie poĞwiĊcono wiĊcej uwagi sprawom wychowania fizycznego; d) dowiedzieü siĊ we Lwowie, czy nie moglibyĞmy na pewien
czas otrzymaü instruktora skautingu”25.
W związku z tą uchwaáą sprawy harcerstwa i kontakty miĊdzy Sokoáem
a máodzieĪą omawiano niejednokrotnie na posiedzeniach tajnej Obrony Narodowej, organizacji niĪszego stopnia Ligi Narodowej. Pod koniec sierpnia 1912
roku przybyli do siedziby „Sokoáa” poznaĔskiego Tadeusz Strumiááo i Jerzy
GrodyĔski ze Lwowa. Oni to przeprowadzili pierwszy kurs harcerski w siedzibie
23

24
25

Szerzej o przeĞladowaniach polskich organizacji ze strony zaborczego aparatu administracyjnego piszą: Z. Zaleski, „Sokóá” a Prusacy, „Sokóá” R. XIV, nr 3, wydanie jubileuszowe z okazji 25 rocznicy pierwszego numeru „Sokoáa”, PoznaĔ 1926; T. Powidzki, Sokóá Wielkopolski
w dąĪeniu do niepodlegáoĞci. Z dziejów Związku Sokoáów Polskich w PaĔstwie Niemieckim,
PoznaĔ 1934, s. 26 i n.
T. Powidzki, dz. cyt., s. 39 (Z przedwojennej prasy sokolej – Harcerstwo w ramach Sokolstwa).
TamĪe.
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ZSPwPN, a na jego zakoĔczenie odbyáa siĊ we wrzeĞniu pierwsza harcerska wycieczka kursantów do Babki, poáączona z podchodami, grami orientacyjnymi
i ogniskiem. O przebiegu kursu i o wycieczce mówiono na najbliĪszym posiedzeniu zarządu ZSPwPN w dniu 15 wrzeĞnia 1912 r. Gáównym referentem byá
wiceprezes i gorący sympatyk skautingu Ksawery Zakrzewski. Z jego inicjatywy utworzono 17 paĨdziernika 1912 r. pierwszą druĪynĊ skautową przy gnieĨdzie w Poznaniu. NastĊpne druĪyny skautowe w poznaĔskich gniazdach powstaáy na wiosnĊ 1913 r. za poĞrednictwem TTZ i krakowskich „zarzewiaków”
Zygmunta Karwackiego i Stanisáawa Dáugosza. Byáy to nastĊpujące druĪyny:
II DruĪyna Skautowa „Piast” (z inicjatywy Cezarego Jindra i W. Wierzejewskiego – czáonków sokoáa poznaĔskiego i uczestników kursu), III DruĪyna Skautowa im. Stefana Czarnieckiego, IV DruĪyna Skautowa im. KsiĊcia Józefa Poniatowskiego. Przy pomocy juĪ istniejących druĪyn skautowych i sokoáów powstaáy podobne druĪyny w nastĊpujących miejscowoĞciach Wielkopolski: ĝrem,
Kórnik, Pleszów, Gniezno, Ostrów Wielkopolski, Inowrocáaw, Bydgoszcz,
Waácz, Nakáo. PoznaĔ staá siĊ gáównym oĞrodkiem ruchu skautowego w Wielkopolsce. Od 1912 r. dziaáaáa w Poznaniu Komenda Skautowa pod kierownictwem Ksawerego Zakrzewskiego – wiceprezesa ZSPwPN26.
Na Pomorzu pierwsze druĪyny skautowe powstaáy w 1912/1913 r. IdeĊ
skautingu na ten teren przenieĞli czáonkowie „Zarzewia” i Towarzystwa Tomasza Zana. To wáaĞnie z inicjatywy czáonków tych organizacji powstaáy pierwsze
druĪyny skutowe na Pomorzu. Pierwszą taką druĪynĊ w gimnazjum w Chojnicach w dniu 5 wrzeĞnia 1911 r. utworzyá Stefan àukowicz z Dziemian (pow.
KoĞcierzyna). W Ğlad za TTZ w Chojnicach poszáy teĪ inne towarzystwa máodzieĪy polsko-katolickiej i gniazda sokole na Pomorzu NadwiĞlaĔskim, tworząc
druĪyny skautowe27. Z uwagi na represyjny stosunek wáadz pruskich tworzone
druĪyny skautowe musiaáy dziaáaü nielegalnie, a ich czáonkowie byli niejednokrotnie sądzeni i wiĊzieni. Z niektórych akt tajnych policji pruskiej wynikaáo, Īe
pierwsze druĪyny skautowe na Pomorzu zakáadali czáonkowie „Sokoáa”, np.
w Toruniu i Lubawie sokoli na swoich zebraniach gniazd w maju 1912 r. podejmowali uchwaáy o zorganizowaniu máodzieĪy w druĪyny skautowe wg zasad

26
27

TamĪe.
Na Pomorzu juĪ ok. 1840 r. tworzyáy siĊ tajne polskie organizacje samoksztaáceniowe, w których uczono siĊ jĊzyka polskiego, literatury ojczystej oraz pielĊgnowano ideaáy narodowe. Te
tajne organizacje nosiáy czĊsto nazwy: „Mickiewicz”, „Zan”, „Koáo Filomanów” czy „Koáo
Towarzystwa Tomasza Zana” (TTZ). Od 1905 r. dziaáacz sokolski Bernard Chrzanowski organizowaá wycieczki wakacyjne równieĪ czáonków TTZ z Wielkopolski i Pomorza do Maáopolski –
Lwowa i Krakowa, gdzie máodzi turyĞci zapoznawali siĊ z ruchem sokolskim i ruchem skautingowym; tamĪe.
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lwowskiego Sokoáa oraz o abonowaniu pisma „Skaut”28. Mamy teĪ informacje,
Īe takie druĪyny zorganizowaáy siĊ w Starogardzie GdaĔskim, Kartuzach, Wejherowie, ĝwieciu, Cheámnie, Grudziądzu i w GdaĔsku. Byáy one prowadzone
w oficjalnych ramach „Wandervögel” przez emisariuszy „Zarzewia”29.
Na ĝląsku dziaáaáy w szkoáach Ğrednich od 1886/1887 r. kóáka ZMP („Zet”).
Istniaáy one w Bytomiu, Gliwicach, Katowicach, Nysie, Opolu, Raciborzu, Rybniku i Strzelcach Opolskich. Na tym terenie od 1895 r. zostaá zapoczątkowany
ruch sokolski przez powstanie w Bytomiu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokóá”. W tym teĪ mieĞcie znalazá siedzibĊ w 1901 r. VI okrĊg sokolski, który do
1914 r. zrzeszaá gniazda sokole w Bytomiu, Katowicach, Siemianowicach, Rybniku, RoĨdzieniu, Królewskiej Hucie, Mysáowicach, Gliwicach, Opolu, Radzionkowie, Raciborzu i in. Ruch ten áączyá dziaáalnoĞü gimnastyczno-sportową
z pracą kulturalno-oĞwiatową i nauką jĊzyka polskiego, literatury i historii polskiej. W związku z tym byá on inwigilowany przez wáadze pruskie, a niektóre
gniazda dziaáaáy konspiracyjnie (Rybnik)30. Na obszarze Górnego ĝląska dziaáaá
od 1902 r. profesor Wszechnicy JagielloĔskiej Wincenty Lutosáawski z Krakowa. Z jego inicjatywy równieĪ na tym terenie dziaáania zaczĊto organizowaü
máodzieĪ gimnazjalną w stowarzyszenia „Eleusis”. Czáonkowie tej organizacji,
poza abstynencją od palenia papierosów i picia alkoholu, ksztaátowali pozytywne cechy charakteru, uczyli siĊ historii i literatury polskiej. JednakĪe i te organizacje byáy naraĪone na represje administracji pruskiej. CzĊĞü z tych stowarzyszeĔ przetrwaáa, a ich czáonkowie w ramach towarzystw gimnastycznych „Sokóá” i innych zrzeszeĔ polsko-katolickich podjĊli inicjatywĊ popularyzowania
idei skautingu oraz zakáadali w latach 1911–1914 druĪyny skautowe31.
W zaborze rosyjskim organizowanie druĪyn skautowych mogáo odbywaü siĊ
tylko nielegalnie. Jedynie w latach 1905–1906 wystąpiá krótki okres pewnej
swobody politycznej, w czasie której utworzyá siĊ ruch sokoli. Pierwsze Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá” powstaáo w Warszawie 5 grudnia 1905 r.
W 1906 r. towarzystwa te zorganizowaáy siĊ w wiĊkszych miastach i okrĊgach
przemysáowych, tworząc Związek Polskich Gimnastycznych Towarzystw So28

29

30
31

Zentrales Staatsarchiv Merserburg (dalej: ZStM), rep. 77, sygn. 2.2.1. Nr 16776; Sokóá Lubawski 1896–1936, Lubawa 1936, s. 18; Archiwum PaĔstwowe w Toruniu (dalej: AP-T), zesp.
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá”, sygn. 8. Jest notatka, z której wynika, Īe w Toruniu druĪyna skautowa powstaáa w roku 1914. Por. A. Bogucki, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokóá”
na Pomorzu 1893–1939, Bydgoszcz 1997, s. 99.
Zob. szerzej: E. CieĞlak, Cz. Biernat, Dzieje GdaĔska, GdaĔsk 1969, s. 439 i in.; K. Kubik,
Harcerstwo polskie w Wolnym MieĞcie GdaĔsku, „Rocznik GdaĔski” 1972, z. 1, GdaĔsk 1973,
s. 85–91; J. Gaj, Gáówne nurty ideowe w ZHP, Warszawa 1966, s. 21–58.
Szerzej: B. Cimaáa, dz. cyt., s. 49–50.
TamĪe, Por.: J. Wojtycza, Skauting polski w Galicji i na ĝląsku CieszyĔskim w latach 1910–1919,
Kraków 2000.
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kolskich w Królestwie Polskim (ZPGTSwKP). JednakĪe juĪ we wrzeĞniu tego
roku wáadze zaborcze wprowadziáy zakaz jakiejkolwiek dziaáalnoĞci, a nastĊpnie
rozwiązaáy Związek. W tej sytuacji ruch sokolski przeszedá do konspiracji,
przyjmując róĪne nazwy. CzĊĞü máodzieĪy sokolskiej przeszáa do powoáanej
10 stycznia 1910 r. „Organizacji Wojskowej im. Waleriana àukasiĔskiego”
w Warszawie. Gáównymi jej inicjatorami byli „zarzewiacy” lwowscy z Henrykiem BagiĔskim na czele. Pierwsze „Oddziaáy ûwiczebne” utworzyá Kazimierz
Kierzkowski w ZagáĊbiu Dąbrowskim, a we wrzeĞniu tego roku zorganizowano
w Warszawie KomendĊ OkrĊgową OW z Antonim Ostrowskim, KopciĔskim,
KoĞciĔskim i Moniuszko na czele. Pod jej kierunkiem „Oddziaáy ûwiczebne”
odbywaáy üwiczenia w lasach Kabackich i Wawerskich32.
Od 15 marca 1911 r. „Oddziaáy ûwiczebne” rozpoczĊáy swoją tajną dziaáalnoĞü jako „Oddziaáy ûwiczebne Skautowe” dla máodzieĪy szkóá Ğrednich i „Oddziaáy AP” – (Polskie DruĪyny Strzeleckie). Utworzono je w wiĊkszych miastach Królestwa Polskiego: w àodzi, Zgierzu, Pabianicach, Piotrkowie, Lublinie,
Siedlcach i àomĪy. W listopadzie tego roku lwowska Komisja Wychowania Fizycznego Armii Polskiej (AP) zatwierdziáa skáad osobowy Komendy OkrĊgowej
w Warszawie a „Oddziaáy ûwiczebne Skautowe” przeksztaáciáa w „DruĪyny
Skautowe”, podporządkowując caáoĞü Związkowej Naczelnej Komendzie we
Lwowie, do której dokooptowano zarzewiaków: àebkowskiego, GorczyĔskiego
i PomeraĔskiego, a z sokoáów z zaboru rosyjskiego: Czesáawa Jankowskiego
Wincentego Lutosáawskiego i SiciĔskiego. Lwowiacy zorganizowali dwa kursy
instruktorskie dla 30 nauczycieli szkóá Ğrednich – czáonków komendy warszawskiej. We wrzeĞniu 1912 r. oficjalnie juĪ utworzono w Warszawie wspólną tajną
komendĊ skautową podlegáą Związkowemu Naczelnictwu Skautowemu przy
Związku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich w Cesarstwie Austriackim33.
W skáadzie Związkowego Naczelnictwa Skautowego znalazáo siĊ wielu
Ğwiatáych i przedsiĊbiorczych instruktorów sokolich i pedagogów. DziĊki nim
w ciągu kilku lat poprzedzających wybuch pierwszej wojny Ğwiatowej nastąpiá
szybki rozwój skautingu na ziemiach polskich i na obczyĨnie. Począwszy od roku 1911 ZNS zorganizowaáo wiele kursów skautowych, na których wyksztaácono dziesiątki kierowników pracy harcerskiej, wydano szereg podrĊczników metodycznych. W poáowie 1914 r. do druĪyn skautowych podlegáych ZNS naleĪaáo
okoáo 8,3 tys. skautów i skautek34.
32
33
34

Zob.: WaĪniejsze daty..., 156–157.
TamĪe.
Cyt. za: M. SzczerbiĔski, Problemy skautingu na áamach Przewodnika Gimnastycznego „Sokóá” (1912–1914), „Z najnowszej historii kultury fizycznej”, T. VI, „Prace Naukowe Letniej
Szkoáy Kultury Fizycznej”, red. L. Nowak, Gorzów Wlkp., 2004, s. 15–22.
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Szybki rozwój skautingu na ziemiach polskich, obok pozytywnych nastĊpstw, miaá teĪ ujemne skutki. Spowodowaá duĪe zróĪnicowanie organizacyjne
i ideowe. Przyczyny tego stanu byáy róĪne. Tkwiáy one przede wszystkim w samych poszczególnych polskich ugrupowaniach politycznych, które dąĪyáy za
wszelką cenĊ do podporządkowania sobie i swoim potrzebom organizacje máodzieĪowe, eliminując z nich inaczej myĞlących czáonków czy dziaáaczy. Jak
wiemy, ruch sokolski u swego zarania broniá siĊ przed takim zawáaszczeniem.
JednakĪe ta obrona zakoĔczyáa siĊ niepowodzeniem i w kierownictwie tego ruchu znaleĨli siĊ endecy typu Romana Dmowskiego. Początkowo nie doceniali
oni skautingu, z czasem zapragnĊli go podporządkowaü. Separowali jednak
skauting od pracy na polu przysposobienia wojskowego, systematycznie eliminując z wáadz skautowych zarzewiaków. Chcieli uczyniü ze skautingu jedną
jeszcze organizacjĊ wychowania fizycznego, moralnego i religijno-katolickiego.
W związku z tym Komenda Naczelna Armii Polskiej powziĊáa myĞl utworzenia
podporządkowanej sobie organizacji skautowej. Faktycznie, czĊĞü dziaáaczy zarzewiackich w dniu 13 lipca 1911 r. zarejestrowaáa Związek „Polskie DruĪyny
Strzeleckie”. Podobnie organizacje piásudczykowskie zaczĊáy tworzyü wáasne
Oddziaáy Skautowe DruĪyn Strzeleckich, ale dopiero od roku 1914. RównieĪ
dziaáacze „DruĪyn Bartoszowych” podjĊli w tym kierunku dziaáania, ale teĪ
w roku 191435.

ZakoĔczenie
NiezaleĪnie od róĪnych przyczyn zróĪnicowania siĊ ruchu skautowego,
a tym samym harcerstwa (które nie wszystkie wymieniáem), najwiĊksze zasáugi
w zapoczątkowaniu skautingu na ziemiach polskich poáoĪyli ci zarzewiacy, którzy podjĊli wspóápracĊ z Towarzystwem Gimnastycznym „Sokóá” we Lwowie,
a nastĊpnie w Krakowie. Dziaáali w nim ludzie, którzy docenili znaczenie skautingu w odmáodzeniu ruchu sokolskiego i umocnienia w nim koncepcji przygotowującej sokolstwo do potrzeb walki orĊĪnej o niepodlegáą PolskĊ. Na zakoĔczenie pragnĊ przytoczyü za Janem Snopko wypowiedĨ w tej kwestii wybitnego
sokoáa i skauta Ignacego Kozielewskiego. „Jakiekolwiek bĊdą wypowiadane
twierdzenia o początkach skautingu – przekonywaá Ignacy Kozielewski – to nic
nie zmieni faktu, Īe «Sokóá» daá skautowym druĪynom z zapaáem tworzonym
przez máodzieĪ w caáym zaborze austriackim opiekĊ prawną wobec Rady Szkol35

Zob.: B. Dudek, DziaáalnoĞü DruĪyn Bartoszowych na polu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego w latach 1908–1914 na terenie Galicji, [w:] DziaáalnoĞü Towarzystwa
Gimnastycznego „Sokóá”, Rzeszów 1996, s. 67–78.
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nej Krajowej [...], opiekĊ moralną wobec rodziców i wáadz koĞcielnych, opiekĊ
ideową w postaci przystosowania systemu angielskiego do wymogów duszy polskiej i do warunków pracy w Polsce, i wreszcie opiekĊ materialną w postaci izb
skautowych, sal do üwiczeĔ, boisk, wyekwipowania, obozów letnich, kursów dla
instruktorów organizacji i nade wszystko przez wydanie pierwszej pracy o skautingu Maákowskiego, przez wysáanie go na dalsze studia do Londynu oraz przez
zaáoĪenie i finansowanie czasopisma SKAUT (1911–1914) we Lwowie [...] JeĪeli skauting mógá powstaü i rozwijaü siĊ jawnie [...] zawdziĊcza to tylko i jedynie sokolstwu. Ono jest organizacją macierzystą skautingu i nikt do wielkiej
wojny tego nie kwestionowaá”36.
Rozprzestrzenienie skautingu na wszystkie ziemie polskie i oĞrodki polonijne byáo zasáugą zarzewiackich i sokolskich dziaáaczy galicyjskich. DziĊki nim
w zlocie skautowym w Birmingham w roku 1913 mogáa uczestniczyü pod polską flagą 53-osobowa grupa skautów – przyszáych harcerzy.

Summary
The Role of the “Sokol” Movement in Formation of Scouting in Poland
The highest merit for starting the scouting movement in Poland goes to the
members of embers of the movement who entered into cooperation with the
“Sokol” Gymnastics Society in Lviv, and then in Cracow. The people who
started the embers appreciated the importance of the scouting movement in regenerating of the “Sokol” movement and strengthening the concept preparing
the “Sokol” movement for the need of struggle for independent Poland.
The credit for spreading of the scouting movement to the entire Polish territory and to Polish centres abroad goes to the ember and “Sokol” activists from
Galicia. It was due to their hard work that a group of 53 scouts – future “harcerze – Polish Scouts” could participate in the Scouting Rally in Birmingham in
1913.
Keywords: the “Sokol” Gymnastics Society, scouting, Poland.

36

Cyt. za: J. Snopko, dz. cyt., s. 207. Zob. I. Kozielewski, Wczoraj, dziĞ i jutro Sokolstwa, Warszawa 1938, a takĪe: M. Terech, Wychowanie fizyczne w Polsce i rozwój sokolstwa, PGS 1930,
nr 3 i 4; Leksykon harcerstwa, praca pod red. O. Pietkiewicza, Warszawa 1988; W. BáaĪejewski, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910–1939), Warszawa 1985.
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