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w latach 1910–1921 

 

 Zadaniem moim jest przedstawienie geograficznego rozmieszczenia 

ośrodków harcerskich w pierwszych dziesięciu latach istnienia ruchu skautowego na 

ziemiach polskich. Zasięg terytorialny pracy wymaga uściślenia pojęcia ziem 

polskich. Początek ruchu przypada na okres zaborów kiedy formalne granice Polski 

nie istniały. Można przyjąć klasyczną definicję, że jest to obszar zamieszkały 

wyłącznie lub w większości przez Polaków, ale to nie rozwiązuje sprawy. W 

świadomości Polaków tkwiła Rzeczpospolita przedrozbiorowa a wtedy teoretyczne 

granice przesuwały się daleko na wschód. Z drugiej strony rozwój świadomości 

narodowej wśród Ślązaków czy Mazurów rozciągał Polskę na zachód. Świadczą o 

tym takie pomysły jak powołanie już w roku 1914 w Kijowie Naczelnej Komendy 

Skautowej na Rusi i w Rosji, w 1916 w Poznaniu Głównej Kwatery Skautowej dla 

zaboru pruskiego i Rzeszy, a w 1919 w Wilnie Inspektoratu Litwy i Białej Rusi. 

 Należy również omówić źródłowe podstawy pracy. Rozporządzalny materiał 

jest niejednorodny i w dużym stopniu przypadkowy. Przeważnie to, czym 

rozporządzamy, jest potwierdzenie jako istniejącej drużyny w miejscowości X. Nie 

wiadomo, czy istniała wcześniej ani czy przetrwała w następnych latach. Np. o 

drużynie w Latowiczu wiemy, że istniała w roku 1919 a w roku następnym już nie.  

 Oficjalne spisy drużyn są zresztą późne i niekompletne.  

 Ogromna większość informacji z opracowań historii drużyn lub środowisk; 

wtedy często ustalona jest data powstania drużyny. Szczegółowa historia harcerstwa 

we Włoszczowej pokazuje, że drużynę męską zakładano trzykrotnie (1917-1918, 

1927-1928, 1933-1939), żeńską dwukrotnie (1920-1922 i 1923-1930) z kilkuletnimi, 

jak widać, przerwami w działalności. O istnieniu drużyny w Solcu nad Wisłą wiemy 

tylko stąd, że w liście strat w pracy Władysława Nekrasza: „Harcerze w bojach...” 

znalazły się nazwiska poległych członków tej drużyny. 

 Historie lokalne opracowane są tylko dla niektórych terenów, najwięcej w 

Chorągwi Wielkopolskiej, Łódzkiej, Kieleckiej i Krakowskiej. Inne tereny, 
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zwłaszcza wschodnie ziemie II Rzeczypospolitej są znacznie słabiej znane i 

prawdopodobnie o wielu miejscowościach nie wiemy. 

 Pierwsze cztery lata polskiego ruchu skautowego przypadają na okres 

zaborów. Warunki działania w każdym z nich były odmienne: w zaborze austriackim 

można było działać legalnie, w pozostałych tylko nielegalnie lub półlegalnie. Lata 

następne 1914-1918 to lata wojny światowej, działań wojennych na ziemiach 

polskich i zasadniczych przesunięć granic zaborów, ponieważ w r. 1915 całe 

Królestwo Polskie i większość tzw. „ziem zabranych” znalazły się pod okupacją 

niemiecką i austriacką, trwającą aż do zakończenia wojny 11 XI 1918 roku. 

 W momencie proklamowania niepodległości Polska nie miała ani kilometra 

ustalonej granicy. Już w listopadzie 1918 roku wybuchły walki o Lwów, w grudniu 

powstanie wielkopolskie, w sierpniu 1919 roku pierwsze powstanie śląskie. Od 

marca 1919 roku trwała wojna polsko-bolszewicka zakończona traktatem w Rydze w 

marcu 1921 r. Jednocześnie w marcu odbył się plebiscyt na Górnym Śląsku a w maju 

1921 roku trzecie powstanie Śląskie. Całe dziesięciolecie było zatem okresem 

gwałtownie zmieniających się warunków i perspektyw. Szybki rozwój harcerstwa 

dowodzi, że było ono społeczeństwu potrzebne. 

 Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania zewnętrzne przyjęłam za 

podstawę wyliczeń teren Polski międzywojennej, włączając kilkanaście 

miejscowości, które znalazły się bezpośrednio za granicą na terenie Czechosłowacji, 

Niemiec, Litwy i Łotwy. Przed ostatecznym ustaleniem granic nikt przecież nie 

wiedział że drużyna w Wałczu czy Morawskiej Ostrawie znajdzie się za granicą 

Polski a w Cieszynie czy Nakle wewnątrz. W tak rozumianych granicach doliczyłam 

się około 110 miejscowości, w których drużyny istniały przed rokiem 1914 i ponad 

180 potwierdzonych w latach 1915-1921. Do tego należy dodać ponad 70 

miejscowości w szeroko pojętym Cesarstwie Rosyjskim od Białorusi i Ukrainy po 

wschodnie granice Syberii, gdzie w środowiskach Polaków, którzy z różnych 

powodów znaleźli się w Rosji powstawały również drużyny. 

 W sumie dla całego okresu 1911–1921 udało się zlokalizować drużyny w 

ponad 360 miejscowościach. Ponieważ około 30 nazw nie udało się umieścić na 

mapie rozporządzamy zapisem o mniej więcej 400 ośrodkach, przy czym w znacznej 

części z nich istniała więcej niż jedna drużyna. 

 Jeżeli policzymy drużyny istniejące przed rokiem 1914 to równo połowa z 

nich – 55 miejscowości przypada na zabór austriacki czyli Chorągiew Lwowską i 
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Krakowską. Na Królestwo Polskie przypadły 24 środowiska, na zabór pruski – 26 (w 

tym w Wielkim Księstwie Poznańskim 14, na Pomorzu i Górnym Śląsku 11, istniała 

także drużyna w Berlinie) na „ziemie zabrane” zaledwie trzy (Wilno, Białystok, 

Kowel) na Ukrainie Wschodniej jedynie Kijów i być może Humań. 

 Nie miejsce tu na omawianie związków drużyn z ruchem 

niepodległościowym, warto jednak zauważyć, że istniały nie tylko w Galicji. Nie 

przypadkiem też w Królestwie, gdzie po rewolucji 1905 roku istniało legalne 

szkolnictwo polskie i różne organizacje społeczne i kulturalne działalność nawet 

konspiracyjna była łatwiejsza a stopień inwigilacji mniejszy niż współcześnie na 

„ziemiach zabranych”. 

 Przegląd ośrodków harcerskich pozwala stwierdzić, że drużyny istniały 

zarówno w dużych miastach jak Lwów i Kraków ale też w niewielkich miasteczkach 

jak Biecz czy Żmigród w Chorągwi Krakowskiej czy Cieszanów i Zagórz we 

Lwowskiej. Łącznie na 82 powiaty na które był podzielony zabór austriacki, istnienie 

przynajmniej jednej drużyny przed I wojną poświadczono w 47 powiatach. W latach 

wojny w krakowskiej części Galicji powstały drużyny w czterech dalszych 

powiatach w dwóch na Śląsku austriackim i zaledwie w jednym (Rawa Ruska) w 

Chorągwi Lwowskiej.  

 W Królestwie Polskim warto zwrócić uwagę na dwa regiony: okręg Łódzki i 

Zagłębie Dąbrowskie. 

 Już w roku 1911 powstały pierwsze drużyny w Łodzi i Tomaszowie 

Mazowieckim a wkrótce w Łęczycy, Ozorkowie, Zgierzu i Piotrkowie. W Zagłębiu 

harcerstwo przekroczyło granicę. Pierwsze drużyny powstały w Dąbrowie Górniczej 

(1911) i Sosnowcu (1912) ale już w roku 1913 w Piekarach Śląskich, Chorzowie i 

Zabrzu. Poza tymi regionami do najstarszych należy Warszawa, Płock, Włocławek, 

Kielce i Radom ale także np. Błonie, Mława czy Pułtusk. 

 Od samego początku ziemie polskie były teatrem działań wojennych; 

najważniejsze było wkroczenie wojsk rosyjskich do Galicji i w ciągu kilku miesięcy 

zajęcie jej aż po Wieliczkę. W roku 1915 sytuacja zmieniła się całkowicie: wielka 

ofensywa niemiecko-austriacka doprowadziła nie tylko do odbicia Galicji z rąk 

rosyjskich, ale także zdobycia całego Królestwa Polskiego i tak zwanych zachodnich 

guberni Cesarstwa czyli znacznej części zaboru rosyjskiego. Królestwo Polskie 

podzielono na okupację niemiecką i austriacką. Na okupowanych terenach Polacy 

uzyskali dość znaczne swobody co oznaczało między innymi możliwość legalnego 
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działania drużyn skautowych. Polityka niemiecka w Królestwie różniła się znacznie 

od uprawianej we własnym zaborze. Symbolicznie: 3 maja 1916 roku w Warszawie 

odbyła się bez przeszkód wielka defilada harcerska, tymczasem wcześniej w 

Gnieźnie udział w procesji Bożego Ciała harcerzy w mundurach zakończyła się 

aresztowaniami i wyrokami więzienia i grzywien. 

 Nowa sytuacja spowodowała gwałtowny rozwój ruchu skautowego. W 

Królestwie do końca wojny powstały drużyny w 80 miejscowościach. Rozwój ten 

nie jest równomierny, wprawdzie większość – 50 przypada na tereny, gdzie ruch i 

wcześniej był silny (Mazowsze – 18, Łódź 15, Kielce i Radom 17), ale na 

wschodzie, gdzie poprzednio były trzy ośrodki powstało około 30 (Suwałki 4, Łomża 

6, Siedlce 8, Lublin 12). Drużyny powstają również na „ziemiach zabranych”; na 

Wileńszczyźnie do której zaliczano wówczas ośrodki na Litwie i Białorusi, Polesiu i 

Wołyniu, gdzie harcerstwo istnieje w trzydziestu kilku miejscowościach. Od roku 

1916 zaczęto na tym terenie organizować okręgi, obejmujące po kilka powiatów, 

które miały być harcerską władzą administracyjną. 

 Na specjalną uwagę zasługuje też szybki rozwój drużyn na terenie Rosji, 

Ukrainy Wschodniej i Syberii. W Cesarstwie istniały już przed wybuchem wojny 

liczne skupiska Polaków i to wbrew potocznej opinii wcale nie zesłańców. Przed 

rokiem 1914 przebywało tu niespełna 40 tysięcy zesłańców (połowa w części 

europejskiej, połowa na Syberii). Jednocześnie Polaków przebywających w głębi 

Rosji dobrowolnie było około pół miliona. Duża kolonia polska (ponad 50 tysięcy) 

istniała w Petersburgu, mniejsze w Moskwie, Odessie, Kijowie a nawet w Harbinie i 

Władywostoku. Praca w Rosji miała liczne zalety. Wyjazd nie wymagał formalności 

paszportowych, Polacy nie byli tam dyskryminowani, używanie języka polskiego czy 

wyznawanie katolicyzmu nie stanowiło przeszkody w karierze. 

 Nowa fala Polaków pojawiła się w roku 1915, kiedy rząd zorganizował 

przymusową ewakuację z Królestwa urzędników, kolejarzy, pracowników poczty 

wraz z rodzinami. Wśród nich znaleźli się instruktorzy harcerscy i wielu takich, 

którzy wcześniej byli w drużynach. Działalność ułatwiła legalizacja dotąd 

zakazanego w Rosji ruchu skautowego i zaczęły powstawać drużyny rosyjskie. 

Polacy imponowali im doświadczeniem i sprawnością organizacyjną. W kilku 

przynajmniej miejscowościach (Omsk, Jekaterynburg, Szadryńsk) doszło w latach 

1916-1917 do współpracy a nawet do organizowania w drużynach polskich komisji 

przyznających stopnie skautowe Rosjanom.  
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 Już w roku 1914 powołano w Kijowie Naczelną Komendę Skautową na Rusi 

i w Rosji a w r. 1916 stworzono cztery chorągwie: w Piotrogrodzie (Petersburgu), 

Moskwie, Kijowie i Permie. W latach wojny drużyny powstały w ponad 70 

miejscowościach, z czego większość przypada na Rosję Europejską, Ukrainę i 

Białoruś, ale ponad 20 ulokowało się na południu Syberii, wzdłuż linii kolei 

transsyberyjskiej.  

 Rok 1916 był okresem stabilizacji frontu niemiecko-rosyjskiego. 

Podejmowane przez Rosjan ofensywy nie powodowały przesunięć linii frontu i nie 

wpływały na sytuację na jego zapleczu. Jedynie atak w rejonie Tarnopola i 

Czerniowiec w czerwcu 1916 r. doprowadził do poważniejszych zmian 

terytorialnych. Sytuacja zmieniła się dopiero w roku 1918. Wybuch rewolucji w 

Rosji w 1917 roku spowodował, że armia rosyjska stała się niezdolna do działania i 

Niemcy bardzo łatwo zlikwidowali ofensywę podjętą 1. lipca 1917 przez Rząd 

Tymczasowy wyłoniony po rewolucji lutowej. Wykorzystali chaos, jaki zapanował i 

zerwanie przez rząd Lenina rokowań pokojowych w Brześciu i między lutym a 

kwietniem 1918 roku zajęli całą Ukrainę po Charków i Rostów nad Donem i 

Białoruś po Połock i Homel. Za frontem zaczęła się szybko wojna domowa. W 

momencie proklamowania rewolucji październikowej władza radziecka objęła 

jedynie część Rosji etnicznej a jeszcze w połowie 1918 roku nie opanowali jej w 

całości. Powołana oficjalnie 23 II 1918 roku Armia Czerwona została natychmiast 

uwikłana w walki z białymi armiami dowodzonymi przez dawnych generałów oraz 

powołanym 6 czerwca 1918 roku rządem dążącym do zdławienia rewolucji. 

Wspierane były czynnie przez Wielką Brytanię i Francję a Turcy w rejonie Kaukazu 

i Japończycy na Syberii okupowali część terenów. Walki toczyły się wszędzie 

inaczej niż w całej pierwszej wojnie, kiedy istniały krwawe fronty i względnie 

bezpieczne zaplecze za nimi. Teraz miejscowości przechodziły z rąk do rąk, 

symbolem może być Kijów gdzie do końca wojny domowej władza zmieniła się 

siedemnaście razy. Niebezpieczeństwo groziło więc zewsząd, gwałtów i rabunków 

dokonywały wszystkie walczące armie, szerzył się też pospolity bandytyzm. 

 W tych warunkach rosła liczba dzieci i młodzieży osieroconej lub zagubionej. 

Aleksander Kamiński twierdził, że gdyby w roku 1917 w Humaniu nie trafił do 

drużyny harcerskiej, mógłby zostać hersztem bandy „bezprizornych”, żyjących z 

rabunków i kradzieży. Wojna domowa zakończyła się w latach 1921-1922 

zwycięstwem władzy rewolucyjnej. Znaczna część Polaków wróciła do Polski, stąd 
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wiele drużyn przestało istnieć. Jednocześnie władza radziecka uznała skauting za 

„przeżytek kapitalizmu” i dość skutecznie likwidowała zarówno drużyny polskie jak 

i rosyjskie. 

 Inaczej niż w Cesarstwie Rosyjskim przedstawiała się ekspansja polskiego 

skautingu na terenie Rzeszy Niemieckiej. Ograniczał się on do trenów, gdzie 

mieszała autochtoniczna ludność polska: Śląska, Pomorza i Wielkopolski. Nie istniał 

w Nadrenii do której przed rokiem 1914 wyemigrowało (wg różnych szacunków) ok. 

pół miliona Polaków ani w innych częściach Niemiec środkowych i zachodnich 

(wyjątkiem był Berlin). Na Opolszczyźnie i Górnym Śląsku ruch harcerski rozwinął 

się w okresie powstań śląskich i przygotowań do plebiscytu (1919-1921). Po 

przeprowadzeniu ostatecznej granicy stronie niemieckiej przypadło 70% terenów 

plebiscytowych; za granicą pozostało ponad pół miliona Polaków. Istniejące tu 

drużyny stały się później podstawą ZHP w Niemczech. 

 Kilkadziesiąt tysięcy Polaków przebywało w krajach monarchii Austro-

Węgierskiej, nie wiemy jednak o istnieniu tam drużyn polskich. Sporadycznie w 

czasie I wojny działała drużyna w Wiedniu. 

 Emigracja polska poza państwa zaborcze objęła ponad 3 miliony z czego 2,5 

miliona wywędrowało do Stanów Zjednoczonych. Tutaj drużyny polskie zaczęły 

powstawać bardzo wcześnie: Buffalo i Hammond 1911, Pittsburg 1913, Chicago 

1914 jako autonomiczne jednostki skautingu amerykańskiego. Jednak rzeczywisty 

rozwój harcerstwa poza granicami nastąpił dopiero w czasach II Rzeczypospolitej. 

 Ruch harcerski rozwijający się w różnych i zmieniających się warunkach 

miał pewne cechy specyficzne. Od samego początku był ruchem 

niepodległościowym, podstawową wytyczną działania było przygotowanie do walki 

o niepodległość a potem udział w walkach zbrojnych jak i różnych służbach 

pomocniczych. Harcerstwo odpowiadało na rzeczywiste potrzeby społeczne. Nie jest 

rzeczą przypadku że ruch objął niemal jednocześnie wszystkie zabory i 

wypraktykował różne formy działania: jawne, półjawne i całkiem konspiracyjne. 

 W tej sytuacji siłą rzeczy pierwsze harcerstwo było w dużym stopniu ruchem 

młodzieży starszej. Nie sposób ocenić ile osób przeszło w tym czasie przez 

harcerstwo, można jednak sądzić, że była to organizacja liczna, porównywalna z 

ruchami w innych krajach Europy. Na zlocie w Birmingham w roku 1913 delegacja 

polska była drugą co do liczebności delegacją zagraniczną. 
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 Przedstawiona tu próba geograficznego rozmieszczenia drużyn harcerskich 

daje niewątpliwie obraz uproszczony – punkt na mapie może oznaczać zarówno 

ośrodek, gdzie działało jednocześnie kilkanaście drużyn jak i miasteczko, w którym 

drużyna została zorganizowana ale szybko znikła. Nie dało się też przedstawić 

zmieniających się w tym czasie pierwszych struktur organizacyjnych jak stworzone 

w roku 1916 okręgi, a już sprawą całkowicie otwartą jest ich rzeczywista rola. 

 Wynikają z tego postulaty badawcze. Kontynuowanie badań nad historią 

własnych drużyn czy hufców od ich powstania. Temu na służyć podjęta próba 

rejestracji harcerskich miejsc pamięci. 

 Ważnym a mało znanym zagadnieniem jest działanie innych organizacji 

skautowych, zwłaszcza w państwie austriackim i ich współpraca (lub jej brak) z 

drużynami polskimi. Mapa ośrodków harcerskich powinna się jeszcze zapełnić 

dodatkowymi punktami i stać się uzupełnieniem materiałów statystycznych. 

 

 

  


