
      Ta konspiracja była uzasadniona, gdyż władze rosyjskie bezwzględnie 
tłumiły wszelką działalność niepodległościową,  a  taki  właśnie  charakter 
miał program pracy skautów.
Jego elementami było:
-poznawanie historii Polski,
-poznawianie wiedzy o początkach skautingu,
-poznawianie życia patrona drużyny,
-tropienie,
-uczenie się sygnalizacji,
-uczenie się orientacji w terenie,
-gimnastykowanie się podnoszące sprawność fizyczną.

Z  chwilą  wybuchu  I  wojny 
światowej  drużyna  nastawiła 
się  na  walkę  zbrojną. 
Wprowadzono  podział  na 
plutony.  Starsi  druhowie 
wstąpili do Legionów, 
a  młodsi  z  nimi 
współpracowali  i byli zawsze 
gotowi  na  zew  ojczyzny   i 
społeczeństwa.

Wielu „Łukasińczyków” oddało swe młode życie
w walce o niepodległą Polskę.

To ich pamięci przede wszystkim poświęcona jest tablica, 
która zostaje dziś umieszczona na budynku szkoły, w której 
zrodziła się pierwsza drużyna skautów w naszym mieście.

Częstochowa, 22 wrzesień 2007r.
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JAK TO SIĘ ZACZĘŁO?

Brytyjski  generał  Robert  Baden-Powell,  stosujący  w  czasie  służby 
wojskowej nowe, własne metody szkolenia żołnierzy, w czasie wojny
 z  Burami,  w  1899-1900r.  w  oblężonym  Mafekingu  utworzył  oddział 
chłopców do  służby  pomocniczej:  łącznikowej,  wartowniczej.  Próba  ta 
pozwoliła  przekonać  się,  że  można  powierzać  młodszym  chłopcom 
odpowiedzialne zadania, należy je tylko traktować poważnie. 

Był  to  początek  utworzenia  organizacji 
skautowej, utworzonej przez gen. Baden-Powella 
po powrocie do Wielkiej  Brytanii.  Jego książka 
„Scouting  for  boys”  (Skauting  dla  chłopców), 
wydana  w 1908r.  ,  stała  się  podręcznikiem dla 
tworzenia drużyn skautowych. (Angielskie słowo 
„scouting” oznacza przeprowadzenie zwiadu, 

a „scout” oznacza zwiadowcę)

Skauting,  według Baden Powella,  powinien być  szkołą wychowania 
obywatelskiego w kontakcie z przyrodą, miał rozwijać charakter, zdrowie
 i sprawność fizyczną wychowanków.

Wkrótce  twórca  skautingu  został  ogłoszony  Naczelnym  Skautem 
Świata, a drużyny skautowe, za przykładem angielskich, powstawały 
w wielu innych krajach, nie tylko w Europie.

A U NAS?



Propagatorem  i  entuzjastą  skautingu  na  ziemiach  polskich  stał  się 
Andrzej Małkowski, student Politechniki Lwowskiej, który w 1909 roku 
otrzymał do przetłumaczenia książkę Baden-Powella.

Tak go zafascynowała, że na podstawie 
jej  treści  przygotował  polski  podręcznik 
„Skauting  jako  system  wychowania 
młodzieży”.  Spotkał  się  on  z  ogromnym 
zainteresowaniem, był drukowany 
w arkuszach w 1911 roku, a jego autor stał 
się  założycielem  pierwszych  drużyn 
skautowych  na  ziemiach  polskich  pod 
zaborami,  a  później  był  inicjatorem 
tworzenia  polskich drużyn  wśród Polaków 
na uchodźctwie w wielu krajach.

To  Andrzejowi  Małkowskiemu  zawdzięczamy  rozwój  ruchu 
skautowego, zwanego później w Polsce harcerstwem.

   A W NASZYM MIEŚCIE?

W kwietniu 1911 roku częstochowianin Marian Januszajtis, ówczesny 
student Akademii Rolniczej w Dublanach koło Lwowa, przywiózł 
do Częstochowy, „prosto spod prasy drukarskiej”, dwa pierwsze arkusze 
podręcznika Andrzeja Małkowskiego.

Zapoznanie się  z treścią  tych  pierwszych rozdziałów było  dla  ludzi 
zainteresowanych  wychowaniem  młodzieży  inspiracją  do  utworzenia 
drużyny skautowej w naszym mieście.

Jesienią  następnego,  1912  roku,  rozpoczęto  starania  nad 
zorganizowaniem pierwszej  na terenie Częstochowy drużyny skautowej, 
opartej na wzorcach skautingu angielskiego.

Drużyna  powstała  w  ówczesnej  Szkole  Realnej,  dziś  Liceum 
Ogólnokształcącym  im. H. Sienkiewicza, a że zaczęła swą działalność 
21 października tegoż roku, ten właśnie dzień uważany jest za ofecjalną 
datę powstania drużyny, której patronem obrano Waleriana Łukasińskiego.

Walerian  Łukasiński  to  działacz  patriotyczny  pierwszej  połowy  XIX 
wieku,  oficer  wojsk  Księstwa  Warszawskiego  i 
Królestwa Polskiego, uczestnik kampanii napoleońskiej 
i  walk  powstania  listopadowego,  założyciel 
Towarzystwa 
Patriotycznego,  organizacji  działającej  rzecz 
niepodległości Polski.

A TERAZ TROCHĘ NAZWISK

Do grupy założycielskiej drużyny należeli:

-Kazimierz Busler,
-Bolesław Krajewski,
-Adam Fidziański,
-Kazimierz Mastalerz,
-Wacław Święcki,
-Stanisław Piotrowski,
-Antoni Pęczek.

Wszyscy wymienieni byli uczniami Szkoły Realnej.
Pierwszym  drużynowym  został  Adam  Fidziański,  a  w  okresie 
przygotowania  do matury funkcję tę przeął  młodszy od niego Bolesław 
Krajewski.

Początkowo drużyna liczyła kilkunastu druhów, ale prędko jej szeregi 
rosły. Skauci działali w kilkuosobowych sekcjach, które prowadzili:
Feliks  Grabowski,  Hieronim  Sikorski,  Kazimierz  Weese i  Bolesław 
Binder. 

Działalność drużyny przebiegała w ścisłej konspiracji. Na zbiórki 
druhowie przychodzili pojedynczo, posługiwali się nie nazwiskami, 
lecz pseudonimami. Każdy nowy członek drużyny przyjmowany był 
 z wielką ostrożnością, musiało go znać i ręczyć za niego kilku zaufanych 
druhów.
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