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Skauting wobec ugrupowań politycznych w Polsce 

"Tllkie będą Rzeczypospolite 
jakie ich młodzieży chowanie" 

ks. St. Staszyc. 

Od chwili powstania w oswobodzonych 
od moskala prowincjach Królestwa Polskiego 
jawnej organizacji skautowej, zmuszeni jesteśmy 
walczyć z nieprzyjaciółmi ruchu naszego wśród 
samych rodaków. 

Nieświadomi istotnych zadań . i celów pol
skiego skauting~ przeciwnicy nasi stawiają nam 
cały szereg zarzutów, z których najjaskrawszym 
i najniesłuszniejszym jest zarzut " pójścia w służbę" 
pewnym ugrupowaniom politycznym, reprezen
towanym jakoby przez Naczelny Komitet Na
rodowy w Galicji, a Departament Wojskowy 
N. K. N. w Królestwie Polskiem. 
/~łfautj"lg ~st wychowaniem młodzieży pol · 

sll~j p ta ) kołą, pragnie być dla młodzieży 
as~ rz~ot wanier do życia dzielnego, sa
ois(~e e,..i o w'E eg\) życia. I jak każda szkoła, 

kautmg in"en się Jsfrzedz politykowania, sek
cia~tw , fet ~]i kłamstwa i obłudy. 

u}titego Wfląg nie poszczególnych zastę
pdw ~..ł~ych . w sfery. walki . politycznej 
stronnictw i ugr powań, tak boleśnie szarpiące 

a chiwum 

umysły i dusze starszego społeczeństwa uważa
libyśmy za cios zadany w samo serce młodej 
naszej organizacji. 

"Pozwólcie młodym młodymi być", po
zwólcie dzieciom i młodzieńcom polskim stać 
zdała od swarów i walk politycznych. 

Ze smutkiem zmuszeni jesteśmy pisać o tern 
podkreślając, że P o l s k a Organizacja Ska u
t o w a p r z e s tr z e g a ł a i p r z e s t r z e g a n aj
s u r o w i e j a p a r t y j n 0 ś c i i a p o l i t y c z n o
ś c i swoich zastępów, natomiast przeciwnicy 
nasi, kierowani przez wytrawnych politycznych 
mężów, pierwsi starają się wciągnąć brać skau
tową w wiry zamętu politycznego, ukuć z nie
winnych zabaw skautowych broń przeciwko ro
zrastającej się w Królestwie Polskiem orjentacji 
politycznej, skierowanej do uswiadomienia sobie, 
iż, własne państwo i własny rząd stanowią 
jedyne wyjście z obecnego wojennego chaosu. 

Wiemy jak głębokie wrażenie wywiera na 
młode dziecinne dusze walka wojska polskiego
Legionów na dalekich kresach dawnej Rzeczy
pospolitej. Czyż może być w Polsce choć jeden · 
człowiek, który ośmieliłby się swemu dziecku 
mieć za złe, skarcić lub ukarać za te bezcenne 
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sympatje · dla : '1egjol)i~tów·, ... za to, że uczą się 
dzieci , wojennych ·· śpiewek polskich, że myślą 
i rriarżą ·9 tern, .. :by dorównać swoim . bracióm 
starszym w męstwie i ofiarności dla ojczyzny? 

· Skaut angielski czy ·francuski· jest dziś 
w . całości na usługach 6anośnych -.ministerjów 
wojny swojegą kraju. : · · . i 

O nas taki Ścisły i bezapelacyjny stqsqnek 
jest niemożliwością, gdyż nie posiadamy· jeszcze 
własnego . rządu; ani własnege państwa. 

· · fa~~em jest, że Legjony i. surogaty pol
skiego rządu, instytucje takie jak N: K. N. 

' • 

• 

i jego departamenty znajdują sympatję W.ś_ród 
szeregów skautowych. Faktem . również jest, .że 
instytm~je N. K. N. w miarę sił i możności po
pierają polski :ruch. skautowy, że skaud ·przyjęli 
na siebie pewne pomoc~ticze funkcje, wy'pływa
jące zresztą zasadniczo z . ·idei . skautingu, . jak 
np. pomoc sanita·rną? dyżury informacyjne d. p. 
,. Jeśli takie fakty . nazwą ~1asi przeciw'nicy 
"wysługiwaniem się partjom politycznym", to 
popełnią najgorszą rzecz w życiu skaułowem: 
kła m s t w o. · 

. I brać skautowa wiima to· należycie ocenić. 

. , . l• 

Powstanie • skautingu , l rOZWOJ 
l ' • 

' 
Skauting w Polsće 

l. . 

, . . 

._ Powstanie organizacji skautowej w Polsce 
przypada na rok 1911. 

Jeśli przyczyny powstania skautingu angiel
skiego przypisujemy nieprzewidzianemu zbie
gowi wypadków w Mafekingu, to pow~tanie 
skautingu polskiego w większym stoppiu należy · 
zawdzfęczać przypadkowi.. 

Skauting polski powstał z inicjatywy or
ganizacji Młodzieży Niepodległościowej (zarze
wiackiej). 
· Koło 191 O roku obóz narodowy przeżywał 

chwile krystalizowania swego programu. Ferment 
w łonie obozu narodowego powstał z _powodu 
polityki ugodowej wyższych sfer ruchu wszech
polskiego. Zasadnicza zmiana taktyki reprezen
tantów ruchu wszechpolskiego oraz odwoływanie 
się na postulaty programu politycznego spo
wodowały, że poważna część młodzieży za
kwestjonowała wogóle program polityczny obo
zu wszechpolskiego. 
· Młodzież o przekonaniach radykalno naro-
dowych zrywa zupełnie z dotychczasowym 
programem ideowym Młodzieży Narodowej, 
stwarzająć nową organizację Młodzieży Niepo
dległo-ściowej, tak zwanej zarzewiackiej. 

Dążeniem organizacji niepodległościowej 
by>.o..-wychs-wanie polityczno państwowe oraz 

tlitar aro 
~o ·e mł zieży zarzewiatkiej, powstaje 

ił prła t ·orz ią tajnej państwowości polskiej. 
O Obok pricy ~ybitnie politycznej powstaje 

prac ~Qj~kowa /. ~olskie Drużyny Strzeleckie. 
- ,,v11łodlież s-zk ł średnich nie mogła wstę
o""ćA}o ~ży strzeleckich, w których służba 

B a U.\ł:atana a odbywanie normalnej powin-

arch1wum 

ności wojskowej w armji. Dla · młodzieży, której 
wiek nie pozwalał służyć w wojsku, należało · 
stworzyć inną organizację. 

Organizacja ta miała przygotowywać do 
przyszłej służby w drużynach strzeleckich. Praca 
została podjęta już w_ dr_ugiej _pOł()wie · 191 O r. 
·ale jej forma nie. była jeszcze . określona . 

Vv tym cza~ie zdarza się fakt, który wpły
nie decydująco na dokładne wytknięcie drogi 
dla tej _pracy . .Ko~eodantem drużyn strzeleckich 
we Lwowie był Mieczysław Neugebauer (ps. 
Norwid). Członkiem tychże drużyn był również 
kolega Norwida, Andrzej Małko~ski. Norwid 
w drodze służbowej polecił A. Małkowskiemu 
przetłumacżyć podręcznik skautowy Baden-
Powella. · 

Przekład A. Małkowskiego "Skauting" Ba
den-Powella był pierwszym skautowym podręcz
nikiem polskim, który spopularyzował ideę i za
sady wychowania skautowego oraz dał wska
zówki praktyczne dla kierowników skautowych. 

Jednocześnie z tłumaczeniem podręcznika 
Zarzewiacy przystępują do organizowania skau-
tingu. . 

Pierwszymi instruktorami· skautowymi są :· 
Juljusz Ulrych, słuchacz prawa w Krakowie, 
obecnie podporucznik I Brygady Legionów Pol
skich, Mieczysław Neugebauer · (ps. Norwid) 
słuchacz politechn.iki lwowskiej, obecnie podpuł
kownik i komendant VI pułku Legionów Pol
skich, Janusz Gąsiorowski, słuchacz uniwersytetu, 
obecnie podporucznik artyleryi armji austryjac
kiej, Andrzej Małkowski, słuchacz politechniki 
lwowskiej, podporucznik l Brygady Legionów 
Polskich.' · 

, 
• 
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. 
Ten ostatni po przetłumaczeniu podręcznika 

tak przejął się ideą ruchu skautowego, że od 
tego czasu poświęcił się prawie wyłącznie pracy 
skautowej . 

Organizacja skautowa powstawała jedno
cześnie w Galicji i Królestwie. 

vV lipcu 1911 roku odbywał się zjazd de
Legatów młodzieży zarzewiackiej z Królestwa. 
Zjazd powyższy przeprowadził całyszereg uchwał, 
tyczących się pracy wychowania fizycznego 
młodzieży a zakończył się wycieczką wspólną 
do Tyńca, miejscowości pod Krakowem. 

Z żadnego zjazdu nie wracaliśmy w tak 
podniosłym nastroju, jak z tego, każdy widział 
przed sobą dalszy trud, który dobrowolnie 
w imię sprawy podjął ale "nowa praca" -
skauting, któremu wierność zaprzysięgliśmy, do
dawał wiele otuchy i sił. 

Skauting w naszym życiu był nowym 
okresem pracy, pracy, otoczonej świętą ideą 
skautową, która miała zmienić zasadniczo tryb 
żyCia młodzieży oraz spowodować odrodzenie 
ideowe, moralne i fizyczne narodu. 

W celu utworze~ia centralnego zarządu 
organizacji skautowej w Królestwie został wy
słany z Warszawy do Lwowa Antoni Ostrowski, 
słuchacz wyższych kursów handlowych im. Zie
lińskiego, obecnie podporucznik l·ej Brygady 
Legionów Polskich. W początku września 
A. Ostrowski, po zdaniu pierwszego egzaminu 
skautowego, wraca do Warszawy i przystępuje 
do zorganizowania pracy skautowej oraz Na
czelnej Komendy Skautowej. 

Naczelna Komenda, składająca się z trzech 
członków A. Ostrowskiego, M. Łepkowskiego 
i St. Polubca, opracowała następujący plan or
ganizowania skautingu: tworzyć oddziały instruk
torskie z najbardziej wybitnego materjału, nie 

- dopuścić do obniżenia wartości pracy przez 
masowe przyjmowanie ochotników. 

Jednocześnie z powstaniem Naczelna Ko
menda Skautowa nawią~ała łączność z prowincją. , 
W vV arszawie zostały utworzone z początku 
dwa zastępy, . które przeszły kurs,. trwający do 
Wielkiejnocy Te dwa zastępy, blisko 20 ludzi, 
to k organizacji skautowej war-

przybyli do Warszawy 
w celu za-

~~a<:J1 · skautowej Kr9lestwa. 

archiwum 

Praca organizacyjna pos~ła w szybszym 
tempie, rozpoczęły się wykłady· 'na kursie oraz 
wycieczki .skautowe. . . 

Pierwsza skautowa wycieczka kursu od .. 
była się w końcu listopada - był to obchó.d 
powstania listopadowego. Obchód ten odbył się 
w lasach pomiędzy Grochowem a Wawrem. 
Wycieczkę prowadził Mieczysław Neugebauer. 

Praca skautowa, o której dotychczas wspo
minam. była to praca pod kierunkiem · obozu 
zarzewiackiego, kładło się jednak nacisk; ż~ 
skauting jest poza wszelkierui organizacjami i z tego 
powodu w skład dwuch pierwszych zastępów 
skautowych wchodziło wielu nieczłonków orga-. 
nizacji zarzewiackiej. 

W krótkim czasie Młodzież Narodowa 
przystąpiła również do organizowania w swoich 
szeregach pracy skautowej. Już wtedy wyczućr 
było można, że organizacja skautowa zostanie 
przez młodzież przyjęta z entuzjazmem i że 
obejmie całą młodzież polską. Z dziwną OQO

jętnością do tej pracy odnosiła się tylko mło
dzież postępowa i w późniejszym nawet czasie 
trzymała się zawsze z wielką rezerwą w stq
sunku do pracy skautowej. 

Rozpoczęte przez A. Ostrowskiego per
traktacje z Młodzieżą Narodową w celu zlania. 
pracy skautowej w jedną organizację na razie 
nie zostały uskutecznione. Analogicznie przed
stawiała się praca skautowa na prowincji, jeśli 
istniały w danej miejscowości organizacje mło
dzieży narodowej i zarzewiackiej. Ten stan rze
czy trwał przez cały rok. 

Zupełnie inaczej rozwijała się praca skau
towa w Galicji. Młodzież zarzewiacka, będąc 
pochłonięta pracą nad kształtowaniem się nowej 
organizacji politycznej oraz organizowaniem Pol
skich Drużyn Strzeleckich, nie rozporządzając 
jednocześnie kapitałami, nie mogła się zająć or
ganizowaniem skautingu. 

Nad skautingiem w Galicji objęło protek
torat towarzystwo gimnastyczne "Sokół". Sokół 
powołał też do życia Naczelnictwo Skautowe. 
W tym stanie mniej lub więcej w szybszem 
tempie, obejmując coraz szersze masy młodzieży, 
skauting dotrwał do września 1912 roku. 

Rok 1912 jest rokiem przełomowym w dal
szym rozwoju ruchu skautowego w Królestwie. 

(C. d. n.) 
Ja n Siko'l' ski 

' 

, 
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."Nięchaj Polska zna .. jakich s·ynów ma'~ 
Z takiem zawołaniem szli przed 53 laty 

powstańcy polscy na bój przeciw niewoli i prze
Ciw przemocy. 

Więc dwójakie prawo do dumy miało to 
n a j b a r d z i e j b o h a t e r s ki e ze wszystkich 
powstań polskich. 

Ci co ruszali wówczas, wiedzieli, iż na· 
głód i chłód i wszelki trud idą, by chociaż bez 
broni walczyć, chociaż bez nadziei t_rwać, cho
ciaż bez sławy ginąć. 

"Za waszą wolność i naszą!" głosiły sztan
dary powstańcze wrogowi, który na rozkaz 

· swego despoty palił i wiesiał i ·ścinał. 
Brzemię nad siły wzięła na swe skrzydła gro

madka owych orłów, co z puszcz leśnych, z ostę
pów - spadali na moskiewskich sołdatów i gro
mili, jeden przeciw dziesięciu stając do rozprawy. 

Padło powstanie. Syberja zaludniła się. pol
śkimi żołnierzami-skazańcami. 

Z mogił powstańczych po lasach i wio
skach wyrywano krzyże, by zapomniane zo
stało imię i ch wała i zasługi rycerskie. 

Carowi stawiano pomniki za uwłaszczenie' 
chłopów-dokonane przez manifest powstańczego 
Rządu Narodowego. Zaryglowano setką żela
znych zawor wrota do przeszłości naszej. 

Spowiciem z kajdan oplątano duszę polską. 
W zniesiono nad nami grobowiec z zaka

zów wszelakiego rodzaju. 
A mimo, że znaleźli się wśród Polaków 

właśni grabarze, mimo, że sami osądzili i od
sądzili od wszelkiego zaszczytu polski czyn 
zbrojny, mimo, że gasili słowami lęku każde tle
jące ledwo zarzewie buntu w sercu i myśli ·na
szej - Polska pozostała dumna z tych synów 

' s·woich, którzy styczniowy bój wzniecili, a bo
haterstwo ich nie straciło nieprzepartego uroku. 

Bo naród można w letargu trzymać, ale 
zabić go nie można. 

I dziś, gdy z piersi polskich spadł głaz ro
syjskiej niewoli, ·pierwsze· wolnego serca bicie 
zapytało się o chwałę ojców naszych. 
~ .... - .J- o maja gloria qjawniła się pamięci 

stul tnia rzes ~ść przemówiła; i roku 1831-go 
~'pohłni~ hyliło czoła w hołdzie i czci; 

Gl o\tatni? icz ed pół wieku pieśń powstań-
cza e'la:o_RJ:miała siłą: 

......._\\~Nje 1J.aV lska zna-jakich synów ma!" 
(- ~Oti'djie możemy ocenić powstanie 63-go 
o~~ l]f{sią i innem sercem, niż to nieda-

arCTii~m 

· Otwarły się oczy polskie. · 
Zrozumiano- a pokolenie następne jeszcze 

lepiej to zrozumie i pojmie, że powstanie· 63-go 
roku, jakkolwiek bezpośrednich rezultatów po-, 
lityczny'ch nie dało, dokonało - prócz uwła
szczenie ludu rolnego - jeszcze innego wiel-

, kiego dzieła narodowego, z er w a ł o n a d w a 
pokolenia przeszło możliwość ugody 
m i ę d z y P o l s k ą a R o s j ą. 

A można i trzeba to dziś powiedzieć, 
że - niezależnie od "romantyzmu" i "rady
kalizmu" przedpowstaniowego - była w J?ol
sce w połowie zeszłego stulecia dążność i partja 
do ugody z Rosją gotowa, uznająca kompromis 
po_lsko-rosyjski za możliwy, pożyteczny a na
wet konieczny. Dążność ta najwybitniejszy 
wyraz znalazła w margrabi vVielopolskim. On 
i jemu podobni byli spadkobiercami tych poli
tyków _polskich z czasów przed rokiem 1831, 
co w Rosji potęgę do .niezwalczenia widzieli 
i uznawali kapitulację na znośnych warunkach 
za najtrafniejsze rozwiązanie dziejowego pro
cesu walki między Polską a Moskwą. 

Kontynuatorzy prądów ugodowych w klę
sce powstania 1831-go roku czerpali walny ar
gument dla swoich racji. Argument działający 
silnie i szeroko. · 

Powstańcy 63-go roku .na argument ten 
odpowiedzieli kulą w pierś rosyjską, sięć ugody 
misternie dzierganą_ poszarpali bagnetami. 

Krwawą ofiarą swoją - śmiercią i stra
szniejszem od n_iej męczeństwem rzucili nową 
anatemę na tych, coby ku Moskwie chcieli wy
ciągnąć dłonie, . niosąc w nich strwożone serca 
i pokorę helotów. 

Lepiej nie pytać, czem bylibyśmy dzisiaj, 
gdyby w dziejach naszych porozbiorowych nie 
było styczniowego powstania. 

Dumna być miała prawo Polska przed pół 
-wiekiem z synów swoich - wdzięczni być 
mamy obowiązek, my, Polacy dzisiejsi, ojcom 
i dziadom naszym za ich czynu męstwo, za ich 
ofiary szczodrość świętą. 

Pieśń ich, dusz ich miłość i przykazanie
niechaj będzie waszą pieśnią, waszych dusz mi
łością i przykazaniem. ' Niechże szlachectwo 
ducha polskiego nie zostanie nigdy bezpotom
nem! Niech _?a wsze wy, młodzi, najmłodsi 
macie równą dumę i równe prawo pomyśleć 
o sobie i powiedzieć , 

Niechaj Polska zna - jakich synów ma! 

' 
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Społeczne znaczenie skautingu 
• 

'chwila obecna, każdemu krytycznie patrz~cemu 
ezłowiek owi, nasuwa na uwagę przedewszystkiem d~i
wną i zatrwllżającą jednocześnie różnic~ zrlań, poglą· 
dów i orjentacji, która zyskała sobie całkov:vite oby· 
watelstwo w naszym narodzie. 

Dzi~iaj, o~ kilku lu~~i, to inoy kąt patrzenia na 
spra.wy, Inne ro2.umowa01e. 

M•1ment, który wyma\!a od narodu, szybkiej de
cyzji, bły~kawicznego korzystania z okazji, silnej orga
nizacji wewnętrznej i umiejętoości upomnienia się 
o swoje p1·a w;:~, - moment taki jest przeoczany przez 
wielu, p rzez wielu niedoceniany - i trwouio uy. 

- Polacy - j ak powie<hiał Piłsudski w jednym 
ze swych odczy tów przed wojną - są, jako te liście 
w j esieni, rzucane zawieruchą to w tę. to w inną 
stronę ś-wiata, bez własuej świ<~domości i woli. 

- Czemże się to wszystko dzieje? 
Rzecz prot~ta, że wiele ku temu przyczyniła się 

nieszczęsna niewola rosyjska, która tłumiła w narodzie 
każdą jaśniejszą myśl, każdy więcej określony ruch, 
czy nawet gest. która konsekwentnie prowadzi ł a do 
zdezorjentowania Polaków, do wytworzenia chaosu 
sprzecznych i wrogich nawet zdań, pragnień i dążności. 

Ale z drugiej ·strony wina c ięży na samem p()l
ski~m sp?łeczeó$twie. Apatja, zan!k sił wewnętrznych, 
ego1zm, Ideowa krótkowzrncznośc i brak najważoiej
szego, a jednocześnie bodaj czy nie najeleruentarniej
szego czynnika społecznego - poczucia łączności 
Qrganiczne], spójn i myślowej i ducb.) wej. To są przy
-czyny OQecuego· stanu rzeczy, <)hecnej senności, ruedr
kowania z poza muru bezpieczeństwa osobist~go 
{)dkładania j akiejkolwiek pracy "ad multos annosJ 
i cze~ania, ai ei~ wszystko "samo stanie" Dzisiaj 
o losie narodu stanowi )ego szlachetna mniejszość, 
która prowadzi Polsk~ kn wolnej przyszł ości i która 
Ją t:.~m doproVtadzi niechybnie. Trzeba jedoak pomyśleć 
J o tern, by krwawo wywalczoną wol o ość utrzymać 
i oddać nie słabym, chwiejnym, wiecznie niszdec)' do
wanym ludziom; trzeba. pomyśleć o te m, a by wytwo
rzyć antytez~ dzisiejszego przeei~tnego obywatela -
jedno3tkę świC1domą swych . celów, silną pod każdy m 
wzglę?em, sta nowiącą konieczność zdrowego życia 
·organizmu narodowego. 

Tneb:;t, jednem słowem, zwrócić uwagę na młod
.sze pokolenie i, po doświadczeniu z przeszłości, starać 
się o nadanie tym młodym kiel'u nk u ta~iego, który 
<lałby rękojmię .oaleiytego, prawd~iwego rozwoju spo· 
łeczeństwa. 

. Organizacja skautowa jest właśnie najodpowie
<lniejszem środowiskie m, ogniskującero młodzież, naj
lepszą kuźnią se1·c i umysłów. 

Ka ,y.na1JUm . celem skautingu jest rozwój mło
dyc c ar~terów~ umysłów, ku 8tworzeniu z nich 
·d rych;.;óaa~ycb ~~c~yźoie obywateli. 

. Kp dR_pięcju teg~_celu wybrał sobie skauting 
d~e-Qfog1: v/,..yc wa Ie duchowe i fizyczne, które 
Vf z,e;jęciĄ~ łr kaufew c uie dadzą się ściśle rozgraai
.q.tyć, są z-a sobą p iązane, stanowią dla siebie 
~póło !l.,I,~Q~Q)eni~ 

-........z; a'<ł)i"'~~J\'Ilti'Dgu wyprowadzają się i są oparte 
na da\fn~ru ~ie r cersk.im. 

Dro~gad~k, odczytów. czytanek i dyskusji 
2apoz aje się,....sk'lrutów z zasad~ mi harcerstwa, z hi-

u m 

sto1j ą ojczystą, z przyrodą i geografią Polski. - Boć· 
przecież skauci i skautki . są wierni Ojczyźnie - i wie
dzieć muszą dlaczego przysięgali J ej wierność. Muszą 
to zrozumieć i odczuć. wniknąwszy za równo w świetne, 
j11 k i tragiczne jej dzieje, pozna~ szy życiory8y boba
terów narodowych, zgł~bi wszy tajniki przyrody pol
skiej; muszą poznać na wycieczkach lasy, pola, łąki, 
wsie, miast;~, - wchłonąć w siebie czar i piękno 
nastej ziemi, aby ją prawdziwie całą duszą po· 
kochać. 
, J;~ko ilustracja wartości wycieczki w tym wzglę
dzie, niechaj sł uży <~rtykuł jednej rte skautek, umiesz
czony w 7- mym numene olkuskiego "Harcerza" pod 
tytułem : "Wspomnienie z wycieczki do doliny Prą
dnika". Przy końcu artykułu, pi a ze to młode pióro, 
powodowane prze1. oc1.arowaoe pi~knem widoków· oj
cowskich serce: "Jaka pi~tkna jest nasza ziemia, jaka 
czarująca!" - I jakże jej nie kochać ? 

Prócz poznania i ukochania kraju, wycieczki 
i ćwi~zeoia skau towe mają jeszcze wiele innych zadań . 
Dążą one do równomiernego rozwoju wszystkich zmy
słów, spostrzegawczości , szybkiego i umiejętnego orjen
towa uia sit:. Wy maga się od skautów, a by wszystko, 
na co p ... trzą, widzieli dokład nie, dob1·ze zanotowali 
w parnieci i umieli opisać lub opowiedzieć. Wogóle 
na spo11trzegawczość, a C') za tern idzie, kształcenie 
pami~ci - silny si~ kładzie n;~ r. i sk. 

W myśl p1·awa swego, każdy z harcerzy musi 
spełniać dobre uczynki , choćby najdrobniejsze, które 
są jego cod~iennym obt1wiązkiem, szcz~gólnie zaś, pa
miętać po winien o ::;wy ch· bliźnich i szukać sposo.buości, 
aby iq1 wyświadczyć jakąś usługę; tak, jak to czynili 
dawni rycerze. Aby odpowiedzieć temu zadaniu i być 
w każdej .chwili przygotowanym do niesienia pomocy. 
nczą si~ harcerze ćwiczeń sanitarnych, opatrywania 
ran, zapobiegania chorobom, pożarnictwa, wioślarstwa, 
pływania. 

Bezwarunkowo, że przy tych ćwiczeniach, mają
cych na celu oie osobi,., te korzyści, zyskuje skaut 
dużo -· staje się odważnym, wspaniałomyśl nym, ofiar
nym, obowiązkowym - dającym sobie radę w każdej 
okoliczności . Skauta uic nie rnoie zmieszać ani Zlłtrwo
żyć, uic nie powinno mu odebrać zimnej krwi i ró
wnowagi. Każde z ćwiczeń, o których mówił<lm, obok 
wartości moralnych, wyrabia w młodych siłę fizyczną 
i zręczność. hartuje ich, przyzwyczaja do niewygód. 
Chodząc na wycieczki, śpiąc pod gołew niebem łut> 
w namiocie, pracując fizycznie, wyrasta skau t na 
dzielnego, zdrowego czło wieka. .. 

W yszkoleoie w rzemiosłach: kowalstwie, stolar · 
stwie, śl usarstwie, szewctwie, krawiectwie i innyP-b, 
daje harcerzowi moiność zrobienia sobie bez t1·udności, 
w razie pott·zeby, wszystkiego, co mu· si~ w życiu 
oodziennem może przydać. 

J ak dużo sprawności posi adać może harcerz, 
świadczy list j ednego ze skautów angielskich, w któ
rym, łąc~ąc pozdrowienia ola skautów polskich, podpi
suje się: Karol I Allen, skaut l -ej klasy, kucharz, sto
larz, g1·ajek, fotograf, szermierz. pisarz, przyrodnik, 
piel~gniarz , przyjaciel zwierząt, pionier, mistrz do wszy
stkiego, skórnik, topograf, skaut ze ~ łużby ambulan
sowej, sygnalista, strażak, ratownik, strzelec, wskazi
droga, cyklista, skaut królewski. 
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Jak zaznaczyłem poprzednio , skauting daje 
synteztt umiejętności fizycznych i intelektualnych. 

Bezwarunkowo, że ~hylne. byląby twierdzenie, 
iż każdy człowiek , Jobne ' wyćwiczony muskularnie, 
według ruyluegn zdanill "zdrowa dusza, w zdroweru 
ciele" jest doskonałym pod względem moralnym. Skaut 
nie hołduje tej ZCISadzie,. wie, ie mieli~my dużo ludzi 
wybituych, a n;:wet wielkich, słabych i nieudol~ycłi 
pod w·,gl~dem fi~ycznym ale j ednocześnie , rozumiE>, 
że społeczeństwo potrzebuje ludzi :-iLnych i zdrowych. 
Dlatego gim nastykuje się., uprawia z zapałem sp,•rty, 
k.tóre nie są dla niego, jak dlasportsmenów, celem sa
me w sobi~. 

Ważnym czynnikiem w Z łljęci<wh skautowy ch jest 
mus~ tra. Można by się tu spotkać z zarzut em, ie mu · 
sztra i wprowadzanie bezwzględnego posłuszeństwa 
dla Ezari, zabija w .młodzieży indywidualizm. Otóż nie, 
tak nie jest. Musdra przy~wyctaja do systematyczności, 
karności, s·ty b kości działań, zaś na wy powiadanie si~, 
na subjektywne poglądy ma skaut c1as w trakcie dy
~~usji, pogad;mek i wielu ćwiczeń. Każdy objaw sa
mod:t.ielności i poruysłowości jest bardzo pożądany 
i przyjmowany z rHdością, gdyż mówi· o rozwoju umy
słowym danego chłopca. czy dziewc~ynki i jest świa
dectwem dod atniego wpływu pr;.~cy skaUtQwej. , 

W ogóle ska uting nasz kieruje się starą polską ma· 
ksymą : "swoboda w myślen iu , a karność w działaniu." 

A teraz jeszcze jedna rzecz, której pominąć nie
podobna - mianowicie: zabawy skautowe. 

. Częstokroć na ciasnych pod wórkach, na polach 
podmiejskich, daje Sif:J z~uważyr gromady dzieci, któ~e 
bawiąc s i~ w najrozmaits:~.e gry, szuka ją· w nich wy
ładowania swych młodoci<mycb temperamentów. Ro
zumie się, że są to zabawy, które dają tyl ko rozryw
kę, bez innych jakichkolwiek w;ntości. I naczej jest 
yv skautingu. Tutaj kaida za bawa, dając zadowolenie 
wewuętnne i czyniąc zadość tendencjom młodych do 
rozrywki, ma jeszcze znaczenie wychowawcze: wyra
tny i określony cel, odpowiednie i konsekwentne ob
myślenie. Tutaj nic si~ nie czyni bez pożytku. zwra
cając uwagę na wet na drobnostki, z których, jak po
wied ział Michał Anioł, twon.y się doskonałość, a dó 
skonałość nie jest przecież drobnostką. Do doskona· 
}ości właśnie zmierza skauting, a wytwarzając w swych 
szeregach harmonję, towarzyskość, wspólność myśli , 
pra§nień i poglądów - daje typ nowy, którego brak 
jest narodowi. 

Skauci sami doskona le oceniają te ost~tnie war
tości swej · organizacji. Niejednokrotnie zdarzały się 
tego · rodzaju wypadki: wydalony za j akieś p rzekro
czenie chłopiec wszystkierui siłami pragnął się z po
wrotem dostać między kolegów, z lalero i t~skuotą 
opowiadał o dawn em swem życiu skantowem. Przy 
jęty z powrotem, unikał już z całą be~wzgl~dnością 
w1nystkiego, co by go mogło znów narazić na karę, 
hył chłopcem dobrym, pilnym, wiernym p rawu skau
towemu. 

/ K:i11ra-t-a:k,icb właśnie zda rzeń jest rękojmią do-
afnich tościtt-uzego Mwego zrzeszenia ry cerskiego . 

• 
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Zresztą - przyjrzyj my się ideałowi skaat~, te
run szlachetnemu, karnemu, usłużnemu, pełnemu do· 
brych chęci, , entu~jazmu i wiary w życie m,łpdzień
cowi, czyż nie jest to właśnie przeciwstawienie dzisiej-· 
szego skwaśniałego, pedymistycznego, zamarynowanego
w swym ciasnym, egoistycznym zaścianku myślowym 
obywatela ? 

Czyż nie jet>t to plemię, które powoli przekształc; 
rozdrobnione, . zdezorjentowane spo łeczeństwo? , 

Skaut jest to ten przyszły czło nek społeczeństwa .. 
o .który m marzyli inicjatorowie Komisji Edukacyjnej ,. 
ten konieczuy atrybut zdrowego życia organizmu na
rodowego, ren umiejący rozkazywać, bo sam karny, 
teu szanowany, bo na szacunek zasługujący, ten s-:>
lidny, rzutny, samodzielny, pełen lnicjatywy, te n, który 
w imię praw swej ojczyzny, przygotowany będzie 
każdej chwili nieść w of1erze swe życie. 

. Oto staje przed społeczeństwem dzielny , jasno 
w przyszłość patrzący -- i prosi o podanie mu dłoni:-
o codtrzymanie, o powoc. 

' Chce on z tą lepszą cząstką starszego społeczeń
stwa być w ścisły m kontakcie, chce z niem porozu
mienia, pragnie jego opieki. Nie trzeba mu jej odma
wiać, przeciwnie - - pomódz o ile można. 

Rodzice, poznawszy zasady skautingu, powinni-, 
się wyzbyć wszelkich obaw i skłonności do pozosta·, 
wania w rezerwie, powinni patrzeć przychylnie na ch~ć 
dzieci należenia do naszej organizacji. 

Wzywam do tego wszystkich, komu przyszłość 
i d obro kraju le.ży na sercu, bo jak powiada jeden . 
z pierwszych założycieli ruchn skautowego w Pt)lsce :, 
"Przed narodem, jak często przed człow ieki em, staje 
śzczęśliwa okoliczność, Skorzystsć z niej, znaczy wy
grać, zaniedbać, to stracić dużo i prawie zawsze bez
powrotnie. Jako taka SZ<'zęśliwa sposobność . staje dzis 
przed narodem skauting. Uczyńmy wszystko, co w na
szej mocy , ażeby dać narodvwi tę królewską drog~ 
do odrodzenia." 

Zdzisław Kqkolewski 
Komendant Okr~gu 

. ' 

Po/sia wojna 

Zaorała Polskft wojna~ głęboko zorała .•. 
Teraz nędzę, pr'zesypuje, będzie ziarn szukała •.. 
A im więc~j tych ziarn świętych znajdzie ir6d· 

swych dzieci, 
Tem się kurzu, 'Mt,dzy polskiPj mniej w świecie 

rozleci ... 

h. ·. 

l 

' 
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KORESPONDENCYE .. .- ... 
PiotPk61J.1, .w grudniu ~915 

W zimowy wieczór 8 grudnia 1912 roku 
zebrała się nieliczna garstka młodzieży, aby 
naradzić się nad zorganizowaniem ogniska skau
towego w Piotrkowie. Chociaż hasła skautingu 
nie były wówczas jeszcze znane szerszym war
stwom tutejszej młodzieży, choć wiadomości, 
dotyczących strony organizacyjnej, ani środków 
nie posiadano pod dostatkiem, wielka idea po
ciągnęła młodzież natychmiast ku sobie. 

Z chwilą rozpoczęcia pracy skautowej za-. 
panowało nowe życie wśród piotrkowskiej mło
dzieży szkolnej. Cały szereg wycieczek i poga
danek zbliżył nas wzajemnie; zapanowała prze-. 
dziwnie miła atmosfera, w której młodzież za
czynał~ jakoś inaczej oddychać, czuć i myślec . 
Na drodze · do wspólnego ideału czuliśmy .~i~ 
prawdziwymi braćmi. Takie fakty, jak współ
ubieganie się w niesieniu pomocy .towarzyszom 
wyczerpanym przez trudy marszu, zdarzały się 
zawst:e, ilekroć zachodziła potrzeba tego rodzaju 
pomocy. Zdarzenia podobne wymownie wyka
zywąły , nam, . jak ludzi łączą wspólne cele 
i ' ideały, .lejąc jednocześnie otuchę w nasze 

' serca. ' 
Praca nasza;, początkowo ~ciśle zakonspiro

wana wobe~ rządu rosyjskiego, · zaczynała po
woli promieniować pa ze'Ynątrz: Przykład. jaki 
s·wem postępowaniem wobec naućzycieli i ko
legów dawali skauci, . pociągnął całe szeregi 
młodżieży, tak, iż wiele poszczególnych odła
mów młodzieży ·poczęło zawiązywać własne 
koła skautowe. Bardzo znamiennym dla skau
tingu piotrkowskiego był dzień, w którym 
wszystkie drużyny skautowe na zebraniu swych . 
przedstawicieli uchwaliły · połączenie się pod 
wspólną komendą. · 

Od marca zeszłego roku piotrkowskie dru
żyny skautowe męskie i żeńskie weszły w skład 
Polskiej lr:gan.itacji Skautowej. 

cą~charakteryzować dzień dzisiejszy, 
mozemy: miał po~· edzieć, że poziom naszych 

~ 

archiwum 

\ . . . . . ! \ 

' • • l ; 

' 

drużyn ··jest dosyć wysoki. :Pracę naszą prowa.: 
dzimy. na · zebraniach i ć.wiczeńiach. Zebrania 
odbywają się co tydzien. Treść ich stanowi 
wykład prawa skautowego, referat z etyki skau
towej · oraz dyskusja: · Drugą część zebrania 
wypełniają: wykład wiadomości teor'etycznych, 
z których następnie skauci zdają egzamin, oraz 
gry skautowe. 

Zebraria skautowe odbywają się w gma
chu szkoły, której . jesteśmy bardzo wdzięczni 
za oddanie do naszego ;-ozporządzenia w okre
ślonych · godzinach sali gimnastycznej, klas 
i obszernego podwórza: · · vVogóle nauczyciele 
i wychowawcy nasi okazują obecnie sympatję 
względem ruchu skautowego i dają często skau-
to;n dowody uznania. · . 

Tak ·np·: w wycieczce szkoły naszej, która 
się odbyła w październiku 1915 r., przypadła 
skautom poważna ·rola. \Vyruszywszy na kilka 
godzin przed wyjściem szkoły, urządzili oni 
obóz i porozpalali ogniska. Reszta kolegów 
przyszła już do gotowego. · Również pod ko
mendą skąuta odbywał :się · marsz t~m ·i . napo
wrót. W ycieczkcy ta zjednała d mżynie · naszęj 
bardzo' wielu nowych towarzyszy. 

W tym czasie utworzył się patronat skau
towy, w skład Zarządu weszli: ks. Bromski, 
p. Kazimierz Rudnicki, profesor szkoły naszej, 
p. Wegner:i p. \Vitanowski. Z cdem oddaniem 
współdziała patro·nat z na.se:ą pracą. Obecnie pro
jektuje on urządzenie warsztatów skautowych. 

Bardzo podniosłą chwilą dla naszej orga
nizacji był dzień 27 grudnia r. z. W sali Stow. 
Rzemieślników odbył się ·wieczór na dochód 
organizacji skautowej. Liczny zastęp publi
czności dał dowpd, że ruch nasz . wzbudza 
zainteresowanie i zaczyna być popferany przez 
ogół. Miły nastrój, który panował na wieczorze, 
i życzliwość, z jaką się do nas wszyscy obe
cni odnieśli , jest nam wróżbą lepszego · jutra. 
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświe
tnienia chwili, składamy najserdeczniejsze po~ 
dziękowanie. 

I D1·użyna 5 Okręgu 

• 
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"Świt" 
Ukazał się dnia l stycznia . 1916 I numer 

dwutygodnika "Świt", poświęconego zagadn!e
niom życia narodowego i społ~c~nego. "Śwtt" 
uwzględniać będzie szczególnte s~rawy . mło
dzieży polskiej. Dążeniem jednak pt~ma n.1e -bę
dzie przystosowanie się do potrzeb jedneJ, gra
nicami wieku, od całości odciętej warstwy, ale 
przeciwnie oświetlanie i krzewi~_nie w . c?łym 
społeczeństwie Idei, za którą dzts młodztez na: · 
sza walczy, dla której siły i życie oddaj~. W t:~ 
Idei wiązać się i skupiać bę,dą wszystkie mys~~ 
i dążenia które na łamach Switu znajdą swoJ 
wyraz, wszystkie objawy wspólnej woli naro
dowej. ·wysiłki społeczne i gospodarcze, wy
twory życia umysłowego i artysty~znego. Re
dakcją kieruje p. Andrzej Bolewski, sekretarz 
tygodnika "Polen" . 

Pierwszy nr. zawiera artykuł wstępny ".Mło
dość a Młodzież", wiersz ·Józefa Mączkt, ar
tykuł "Młodość a polityka"; w ?ziale ~ Legion:y" 
wspomnienie o ś. p. Kaszubskim, ptękny hst 
poległego w walkach . A~toniego. L.ubJ:- .Gór
skiego, urywek z pam1ętmka Leg10m~tk1 1 t. P: 
Dział "Z Polski dzisiejszej" przynosi wiadom~s~I 
o obchodach rocznicy listopadowej. Artykuhk~: 
"Z pobojowiska kultury", "Nowa era sz~olm
ctwa polskiego" i t. d. Na końcu poda~1e ty
tułu i krótkie oceny książek, które redakCJa czy
telnikom swoim poleca. 
, Prenumerata kwartalna· wynosi l K. 20 h. · 

Adres redakcji i adm.: Wiedeń I, Wipplin
gerstr. 12. 

Do Czytelników 
Pismo nasze powstało jako wynik zdro

wego rozwoju i postępy prac~ sk.~utowej. J~~ 
1-szy Zjazd Polskiej. C?rgamzacji. Skauto~eJ 
uznał za konieczne pod]ęcte wydawmctwa "Wta
domości Skautowych" jako organu naczelnego. 

Dnia l stycznia b. r. zrealizowaliśmy ży
czenia z'azdu ponieważ gorące zainteresowanie 

. Wierzymy, że organ nasz stanie się po
. ważnym ośrodkiem polsk~ego. ruchu skauto:ve

go przy współpracow~1ctw1e ~s z X s t k 1 c h 
c z ł o n k i ń i c z ł o n k o w orgamzaqt. 

Niech każdy skaut i skautka uważa za 
swój moralny obowiązek utrzymywać ciągła 
łączność z redakcją Wiadomości Skautowych 

·- oraz stale nadsyłać praee do dtuku. . ~ 
·wiadomości Skautowe są organem, ktory 

musi być w pierwszym rzędzie źródłeJ? instruk
cji, niezbędnych dla wszechstronneJ wycho
wawczej działalności kierownU~ów skautowych~ 
muszą .one tę jeszcze nieskrystalizowaną pracę 
skautową stale zbliżać dó ideału oraz zapozna
wać starsze społeczeństwo z zadaniami skautin
gu, aby ruch skautowy bardzo często spotyka
jący się z całym szeregiem zarzutów płynących 
z zupełnej jego nieznajomości, został prze~ na
ród zasłużenie oceniony. Te przyczyny me po-
zwalają nam obniżyć po~iomu pism~. . 

Dla młodszej brac1 skautowej z dmem 
l marca podejmujemy wydawnictwo "Dodatek 
Ilustrowany". Początkowo Dod~t~k Ilustr~w~~y 
będzie wychodził l każdego mtestąca, dązyc Je
dnak będziemy aby ukazywał się co dwa tygo
dnie~ a nawet jeśli środki finansowe pozwolą, 
zamienił się na nowe pismo poświęcone wyłącz
nie młodszym członkom organizacji skautowej. 

Redakcja 

Pokwitowania 
Wpłynęło na Skarb Skautowy: 
z "\Vieczoru Skautowego" w Piotrkowie 

z dnia 27 grudnia r. u. 
Koron 554 hal. 38· 
Rubli 10 kop. Ol 
Marek 3 fen. 50 

Z 7 Okręgu (Łódzkiego) Rb. 16. . 
Z Odziału Skautowego przy Komendzie 

~egionów Polskich nadesłane przez kol. Witolda 
Zarskiego kor. 8. 

26 I. 1916 r>', 
Wydział Kasowy . 

Naczelnej Komendy SkautoweJ 

s· spr~ą hu skautowego zmusiło nas do S t · 
zlekc wa} ia ch trudności, które się łączą pros owanie 
w hwilli dzisieJ .zej z podjęciem tej nowej Do 2 numeru wkradł się błąd; stronica 5, 
~ c wk.L_pfa<(f. . . . brzmienie 4-go punktu uchwał III Zjazdu jest 

la'8jemy so i sprawę z domosł?s~1 or~a- następujące: ·' . 
d l · t · d b t Uznano za konieczne, aby "k1erowmcy 

nu, . lat~~-.9..? e Y Jes esmy o am lCJl w ter- skauta" wt· kładli. SI. lny nacisk na . stronę ideową zepi-a, ze ~Jsmo asze nie ma przed sobą obo-
ią~~~~ J pracy nad usuwaąiem braków. , i moralną wychowania skautow~go". 

w~a . edaktor: Kazimierz Rudn!cki Wy D1·ukarnia Państwowa pod za•·ządem Departamentu WoJskowego N. K. N. 
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