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Rozwoj wvnsdkow polit:cznych trzez czły okres wojny toczył się dla 
n»38 że zbyt zmiennym Szczęściem, ! | 

Były bowlem momenty , Kkied? urojeni odniesionym zwyciezstwem ha po- 
lu wzlEl, pig (AG Poka żel ha " realiza" niektorych poli- 
tykow reczył:nes w tych momentach coraz przykrzejszymi poSstsanowien1 ul 
w stosunku do n=szej Ojczyzny,]. zmaliest zadowoleni» twarz n-szu stawuły 
się 'powseżne; Łom. IGO STULUNA, | SUB 

Okrzło Się jedn'k, że Drzetrweliśmy ten trudny okres, zd: jnc 'egarod 
min po egzzuinie z wynikiem pomryślnm, | s: 

A zo ustsł zglełk bitewny i uderzono w n:'S, "bv rozbie i zlikwi- 
dowyć oSst'tni brstion łolnego N*'rodu; to do w lk tej st'neliśmy ż ta 
Sia Siłą 1 wlą,j X tow'rzżyszył" n'u w chwili, kiedy ognien dzis, 
broni u'szynowej 1 bonb'mi lotniczydi wyw'lezńlśmy sobie drogę do Kr'- 
ju; do” swoich zregrod; do Swych n'jdroższych, | ten egzinin zdliśny z 
wynikiem pomrślnyu, GE 

Dziś stolwy przed n'jciężSszya z*d'nleu, M'my udowodnic; że te wszys 
tkle n=sze poprzednie pozytywne wyczymy nie uję nic w Sobie z rolrntyz 
Mu, le są wymikiem dtr.cdćJi st'nowczej deteruin"cji, Po prostu powie- 

dzieliśny Sobie; że Polsk musi bye woln* 1 życ w Niej choeny tok, j-k 
żyjmn Amervk'niu w Aauervce, * Anglicy w Anglii, 

Mv h"reerze byliśw” z*wSze grupa zworta, Ktore przy rz obr'nyn kilu 
ruhku trwe *ż do wykon'niv zed'nix, PO 

Zndrnie, ktorę czek: n*8 w b*=rdzo nled'lukiej przyszłości, będzie 
wywe-g'ło: S1lnego z:ciśnięci': pięści, Musimy wyk=z"eź że 'ni wzgledny 
byt ustri'lnvy, "ni opuszczenie Szeregow nle St'nowin wł"śclwego. rozwia” 
znin , Tylko ludzie st:bi,ktorych polskośe nle wybleg': 'ni n' krok po 
z ewidencyjne określenie, z trewga i bojrznia uoga mvślec o:czekrjacym 
n*s jutrze „Krżdy prswy Polsk prze yw'jacy z'gr'nicn wie bowierti dobrze, 
że tsk jk zrdemieęu Krofu jest przetrweo 1 umiewożliwie SoviaLyz'cję; 
t:k euigr:cj" musi utrzyu:e niezleżną myśl polska i w:lczyc ny gruncie 
tuiędzyn'rodowym 6 odbudow'nie suwerennego p'nstw: polskiego, Do tej n'j 
większej gry nusiny podejśc in'czej "niżeli czmiliśty to w niedriekiej 
przegzłości, - : 

Rok 1939 1 1940 wyk'zeł, że umieny *ospo b'rdzo dobrze przy zwy- 
oięzkigh troiesch, gdy tych z-br:knie i trzeb» się cole, to.L:: grn n':8 
tręcz" n'u dużo trudności, Ł'uietiy się , Szuk'my n"tychui""" YGŻYGY 
odwrotu, Szuk'uiy winnych, Po rrostu nie uożemy Zrozumieć, że welkr: to”. 
nle tylko zwycięzkie bitwy, "le dobrze rezeprowadzone odwroty, Svoko jm 
1 rzeczow, | : 

Mmgli4 nigdy nie brł= by Anglia, gdybv nie -znsł* tej prostej prew- 
dv, że klęsk" jest ta S'ua gra bitewna co zuycięzstwa, ŻĘ 

My tej trostej pr=wdy unsimy się dzisi:j n'uczyc, "iech to bedzie - 
n'8z': pierwsz" wartość wniesion': w nusz chnr*kter n"rodowy, 

Wystrczy wykuzne to n* <ktuslnyu przykł:dzie „N*"rod nieuiecki ponio 
srototna klęSkę, Determin'cj" z jka to trzyjął dłu to» że żołnierz 

"nieuiecki w'lczył do ost"tnilej chwili, "ozkolwiek wiedzi:4, że e'ty do 
+ 
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syrio Się w gruzżyę 
Dziś nitto7 wórod Siebie nie szuk"ja wimych, T" stu: deteruin=cj: 

ktora tow rzyszył”: w r"lce w polu, tow*rzyszy w dzislejszyu życiu, (Ek - 
zło się, że tk rojęt: in twerdo rrzyjęt" klęsk, d'je już pewme 5.- 

-rzyści, Dzisi:j nievoy st'ja sie powoli objekten, ktory chętnie kurit- 
by Zvchod lub Jschod, | ZE : 

Nieucy 8a n-szyn tysincletnii: wrogien, Le gbowiazkier n'sSzyu jest 
brro od wrog': to co u” dobrego, inglicy PE klęskę, Wiency ui sy 
znosice klęskę, n:ucznw'się tego S'uego; " wiedy'iń"czej ułożą Się w- 
runki i imqzej. będn'n's cenie; : .. Ro | 
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. Prezydent Rseczkiewicz ogłosił 24 maja n'stępujące orędzie do Polskich 
Sił OREW 

_ Zodnierze Polskich Sił Zbrojnych !. : 

Weiagu długloh te «jstraeszliwgszej jaką zn» historja, do 1 
niszapói Puch ete stwo reża Polok a dddh O ET bit- 

wie o W,Brytanię i w obęonie Tobruku, zdobycie Monte Cassino, Ankony; | Bollonii, bitwę pod Falrise, zdobycie Rredy i inne „Polski Werod a 
w tej wojnie ne ołterzu wolności n=jwiększe ollary i Swę S:mothą;, tek 
bohaterszą choc bezn»dziejną walką Z nawałą niemiecką w.r,1939 umożliwił 
ocalenie nieprzygotow:nego do nepaści świata od psnowemin niemieckiego, 
Zwyciężony lacz niepokon-ny Polski Narod nie złożył w Kraju broni podczas 
kempenil rześniowej i przez osły czes wojny Podziemna Armix Krajowe 
pro »aziłu walkę ponad ludzkie siły z przemocą n-jezdzcy, 

Otlerm' stos Sp-lone] Wsrsz«wy przejśc musi do historji, To też wn 
walki żołnierza, m*rm*rze ilotnik» polstiego życ będą w p'mięci nerodu 
„1 z dńmąa wspotine je będe przyszłe pokolenis; bo dobrze zusłużyliście 
się Ojczyżnie, X a> 

' Ryło prremieniem fTsszvm 1 csłego Narodu, ktorego jesteście duą 1: u 
umilowr'niem, brócie mogli w zwetych szeregroh pod sSzt:ad'r'mi W:szymi 
okrytymi Słewę powrocie do: Wolnej C-łej i Niepodległej Polski Nie ziści4c 
"się jeszeze to Dryęnienie pomimo, że d'liście z siebie wszystko co de 
mogły-miłośc Ojczyzny, hońor i męstwo żołnierza, Sk | FR 

„ , rden n'roa nie wie od Polskow, że o wmiku wylki decyduje nie oreż 
tylko, mle i moc duchx,Ta bronia niejednokrotnie musieli welczyc-Folrcy 
1 zwycięż:lLi, HG W ŚS 15 Z) OR 

* Pomimo, że nid uciemiężonym świstem ucichł obecnie zglełk bi%ew, 
huk dzist i w rkot bojowego lotnictwu, wy pązostejecie ńvdzl żołnierz:mi 
Rzeczpospolitej  w:lczacymi o Nią Mocą Duchu Polskiego „Jeżeli toc te 

utrzym:cie w Sero:ch | sżych, przyszłośc będzie W:szg , bo żudne sgiży 
ludzkie mocy tej przezwyciężyć nie żdołsły dotychcz=s i nie zdoź:-ją 
nigdy. Służb: d'szi: nie skonczyłm się, Bez względu nr: nurzucone przez o 
okilicznóści r'uyorg'niz'eyvjne , hosząc w duszy n'k"zv przysięgi | 
żołnierskiej pozugtsniecie im wiemi., 7Achow=cie duchu br=terskiej 
ności; zw rtości morelnej i krrmości wez o ktory cechował JL 

„HreBzej dotychcz:s8owe] żożnięrskiej służbie, 7 vlnością będziecie Się 
StoSowuc do wSk:z*n f'szych dowdcow, Mie z*łrmig Wes przeciwości „I 
Postrwu  Wusz: będzie godn* Syhow N'szego Roh:terskiego N:rodu,. Wobec 
obcych, gdziekolwiek los Tu:s zewiedzie, będziecie t:k postępowdi, by | 
Polsce szycunku przysjorzyc, 7edzierżgntiełó we wśpolnych walksch węz- 
ły bbsterśtwe beoni 1 przyjazni z n*rodsmi Sojusznicznmi będzlecie Się 
Stzżreji zrchowsc 1 umócnio, 

7 Rownie Serdeczną troską zwrnesm się do W:s polscy żołnierze z k upr. 
wrześniowej i boh tursziej Armii Kr:jowej, ktorym nie było d:ne st:nac 
ponownie w Szeręgsch br:tnich, u ktorzy waże w trudniejszych wsrunk:ch 
niż inni, Stwierdz:u, że jesteście nieodłączną częścią Sił Zbrojnych 
Rzczypospelitej, że nleżą się Wem ze Strony. Sprzymierzonych te S'me up 
rewnieniu i życzLiw* opieka, co żołnierzom: Sił mbrojnych nr» obczyśni© 

Zołnierze, m*ryn"rze 4 lo nicy ! P 
_ lrzymejcie mlezłoiną wirrę w przyszłośc; u doczek:cie Się chwili 
dy Bog nrgrodzi Jesze ofltery, gdy Sprewiedliwśe zwycięży i z widnyu 

Ńrodem będzi-cie święcie trlumi zwycięztie h' ziemi ojczystej, 

Londyn 24 mju 1946,--, 
a” 

- qłrdysł*w R'czkiewicz, 

a 
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W ogesie: zebren kręgow starsza carakich nę terenie Razy: 2 Korn, 
w ktorych: bręzdem udz dały 008 7 0 umie brzk harcerskiego podejścia czy. 
to do zbiorek, czy też M1 DroZretiu DLHE, Ę | 

fiększoś zbiorek wygład: 7a Jekby nie byt przygo owane: pomimo; Lż 
n» ten Gzien zbiork»: była w7żn: © Zone Druhowie, Z poje? śm burdzo Si 
Sprzninli, 5 już com jmiej 30 % nia przybyło zupełnie, (,'. : 

Mr zepyt:ble kier,ireg. obsenych druhow co Jesi z Mieobecnymf, vięk 
82080 odpowiedzi SAO rcdź”ju, że odniosło Się "Żenić jJeszby bys 
ło bruk Z:interesow:ni" tyn co n zbiorce me się o i5yo” 

Kier „rę g, t jcześcioj nie Med wyson:o o'łego prog PriRU 0 
gdyż Spoarienie się druhow,y oczekiw'nie un” ewaturidne przybycie brrikujg= 
cych; oczekiw'nić m» druh, klory misł przeprow: dz „ŁC Część ŁOŚ, 
zrjęło mu prwie połowę chisu prRzezn"cZonego hu zbłorke Przedłuż ne 

zbiorki nie mogł;:n Gtepow' ło nrzek'mie od druhow poczawszy n akonczywszy 
szy n* hufccvml;, 1 z'uist zbiorke dre to co się po niej gpodziew'mo; 
przynosił: a''wd ć Ty ZŁO PY czenie, | 

"yn Jdywen 18 przyczyn niepovcdzani" zbiorek jegt nie po tezebnes bo 
'zyczyn Je) aż oda Li. idziej, " mi'mowicie w n”3 sunych ię nie przys 

ył z*powi:dsiac swo] przylszd huteowy CZY CZ 808 t. h nie wykon:*. trud 
dno, jest w myjska 2 rożny: woga, bye 1 przrezyny.je druhowie wię sp"zni n- 
ja » że ktoś.t'm nie przybył , to wszystko d' się usunęe przy odrobinie 
spryt, kier-owniic: kręgu 1 druhow, ktorzy z nim wspułprcują, 

W grwędzie te] cho s'tbym pomoc kier ,kręg ,dejąc te walkty30 wedi J-kio 
możnr zmiegciz w Ma ch n*g4ego PISM" n' tomi: st w trudniejszych Spryiwu 
wsch: pro Sżę zwbrosc dlę do Raf „MóuPe „R "ZYs 

- _„ z 
1> 4 

> | dE NE CEN ZOK A sh Proszę Drubow I O o b" Drzygotowe nie inscz dj. 1: K krzda: 

imą zbiorkę oddzi"łu ; w ELOPJM TT CZD $rwrmiv zbiorki jest wipoż= 
niony Pow. yul progrP'iem, ktors lui byc wykon: ny,f h"reergtwie prrk tyku- 
je Się ten apogob,że zhiorki iwyz „hcZzone Sa n"” pewne Z gory wyzn "c Zola 
dnie i go aziny Z POC 12. GID miej SC oBR: Z pPOST*MU J. Kl m bre prze robiony wi 
w ew'gle tej zbiorki „O u-jącej n'staric zbiórce winni wiedzie z-stę po” uby n: ez'8 Pori GdWILI drudgwy PBETB UHLZ «-tpy, prz, gotował do odd Gzytwnia 
nie rozkrzy i pismu jrzie ostatnio n: duSzty, sknrbnik, ktory ewenturlnie „łoże sprewozd'nie gospod trcze, 

"Kierownik kręgu, ktory elce 
wypedły u niego jret jlepiej= wini 
w cz:n łormułe hs roni strz Bł by 4 
Or"Z Z "rtykułem „Aaa Rrzez 
w wyjątku ch. pot 1: ję c : 

Sw Br , » | j Druh h* Pet trz $reby podrje formułę - jekbv wzor chetiezny h"tcer- 
Stw: 1 tuk; 3 

t- człówiske, Ubory rerlizuje hrreeratwo nvzyw'my -7zz8tĘDOwWm 
b= środki, ktorymi on pr'cuje, prob:mi h: m CZ zyl 1-2 tantntkg_ 

C= Metodę, ktorą stosuje w pr CJ; GZJLOME czyti = SDL 
d= ceL Bośćrc dJowrmi, czyli iddolc Sle NOPHLEsS KG AC Z: g foruułe 

h: Poe rstw brzai m:stepuj]nco: ; ga O 

a | s Ma Za 6: gą We 
za:ki te e DURTASC YA Liter'ni Sło w: Pak technike, gru i mo Pre , Czyli mnedoteec] imi cznie Jesi to system " ZEG ", towiący: kto co, J*'k i po co? W suubolu A ZeSi"ł= ujęt: Hr istot h*rce FStiw, w n»jb'rdziej aFendesow nej ioruie; | 
A rcmietrz ITęzef pPaea inski o ZDLOPOŚ tk piesze; " żdy Szenuja 

(2 A GOT 2 TYN JF 1 prow. aj". SG i j ż ŻE 2-8tę powy L = zbiorku zu=stępu skłrd" SLę z n' Stę pu jac ;ch 
A rol= rozpoc żę ci:, 2 grwędy, 3- "RASY ki h''i roerskiej, i cwiczen 

a Rao SEA p: b cograkie i .Spr”wności; 4- gier i zn= 
jw A owych, 5» lc” Jszystko to nmus1 bye przevl"trne Śpleweni, 

, Mrjąc te arie A kieroważk kręgu dzieli poszczegolne progr'ny 
powiędz- druhot FOODRELI"2D z4nL* rolę p odbPOlŚre 19 kt OPrY kontroluje. cz7 progra 
gIr:i "O gt ka le: 7 YCIE wyłęć =. "af NE ddybv k iet woni K krę y FU chci |: za wSzy rĘTK Se) , 

Stu vjkcn czo JK 3ie to K SZKRSKY mwykie dziele Dr ZOTTOCZ SLę 1 smi odb buje Sbę w Swej precy. Odpoczymki tsuki trusia Lewet ponyd B miesiace LAI 

by zbiorki i wszelkie pr:ce h'reersk- 
GTI Poza c gię dokłsdnie Ii wprow dzią 
lhema, ktorą podrje w ogbisie poniż ej 
nskti Jo zufe 0 zbirks=ch, ktore rownież 

) 

1 
1. 

k 
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by wszys y w niej brydi czmny udzisa. , Progr't newet w berdzo okronnob 
rettsch jednsk rezdhigzow”y "w arrosoi z udzisłeu wszystkich druhow: da 

+ pełna, zdowlenie WSZYSLSIO, Ktorzy go realizują, 
arcniwum 
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feki podzirł pr'cy I udzi:4 w nii j:kn'więkgzej ilości druhow Lu 1 

celu wyszkoleni: druiow St"rszokh resrzy - n" kierownikow przo Społecznych 
w Ojczyznie wórod ułodzieży, wórod „, ktorej wrog poczmił,y czyni też 
1 oDechie brerdzo poweżne StrPuty w dorobku KkultuPelno- nerodowyu, Slużecze 
nym ł uorrlnyn „Dzisiejszy st'rszya:rcurz, to przyszły pionier ułodzier” 
żowy w Polsce, ktor:. przęszł:: teror brunstny i przejdzie czerwny. śt- 
że wielkiego przygotowmi'* potrzebe i wygiłkow, "by Sprost:e nożny obo= 
wiązkon n' siebie przyjętyn. Od strszegoh' rcerstwa we wszystkich proe: 
r'utch podrwinych przez wł'dze h"reurskie, wyn*grme jest przygotownie. 
się do tej pr'cy Jj:kn"jdokłrdniej i c"łe nestwienie winno iśc tyiko w 
tyn kierurku, 

„Skenżn się druhovie;że nie u*ją odrowiedniego ueturi'%u do prowadze 
dzeni:: prze, Trk zle nie jest, usteri"łu jest dosyc, trzeb» tylko umiec 

"4 niego Kkorzystuc, Prodzę druhow, orzerro «dzenie grwędy tylko nv nom 
teu:%. przyrzeczenie i prew': hrreerskiego potrzebr Con'jiiej dziesięc 
godzin, 4 ile t'u u'teri:łu wychow wczego, Czy wiecie, że n"sz z'5eużo 
ny hrreuistrz poświęcił temu ze dnieniu 6ż czetrdzieści cztery druku 
n:: prplerze torm:tu K ucei'iryjnego; " jeszcze dopuszcz: do dlszej dyS= 
Ji i rozbuodowy.? D'iej k'żdy z hi troerzy musi zn:e historję h::rcerstwu 
polskiego i sk'utingu w Szczegolności powstoniu sk'utingu n" terenie 
Moglii, d:lej przerobienie proerruu pre j ki zost:% pod'my przez 7,1.P, 

n:: Wschodzie n* rok 1946, ktory Ref „Aro .Brzy podrł w przedruku w " H':P- 
cerzu-B"zy” | 1, - gykon'nie tego progr'hu w C:łośŚ 
ci jest ifund'uenteu pod d'lszn pr'cę, 

Kierownik kręgu usjne wsrotmi'my wyżej urteri:ł, opr'cuje przy po” 

tocy druhow progr*m dzielac go n* Pewne okresy i tworząc grupy; '. 
zrobi to w tekich róz.i'rych, "by wszystko co Drzewidzi zoguł0 wykon:m 
ne, Poniżej pod'ję wzor t:kiego progr'nu w kręgu Sst'rszoh'rcerskin, mo 
1 w przybliżeniu jk ten progr resłizowe©, ian ik a 

FWuknAw KrwGli SiArSZOHARCHaSś fWG0 AA GAS OD 

" Frzyrzeczenie horcerskie " druh ee-uossa sevs> CZ78 30 Lit, 
Piogenk: h:'rcerszy lub im" śrięwn= przez h're, c'łośo 3-7 " 
Pr'ce DTrogr'tlowo metodyczne 
pkt i r an rok 1048 druh «+«2+2::2:3:5::> OQBS 30 BIG, 

a r . wyżej lub wesołe opowiedrni"- orłośc, 
: histori: h'rcerstw" polskiego dmuhssoososococcose0-G7''8 20 
płosenk'- 1" wyże1 | 
Histori:: ów 'utangu druhseosoooeeosvusosoeoeosCZ8 20 minut 
Gry i zb:wy(wszyscy h*rcerz e) 

- Zekonczenie i uodlitwn, 
Progr'u t-kl wyrełni c łkowiecie cz's przezn'czony n” zbiorkę i 

Jjrk jest prowrdzony n'leżycie nie będzie trw'ł więcej jk dwie godziny, 
Może też: byc zuiejSzony do Iożovy . reszte cz”sb "oświgocne dystns11 

Druh, Ktory dost'nie do otr'cow ni: © wędę n" teust przyrzecz: 
tu81 ta g'wędę tk opr'cowe; *bv druhowie słuch 'jne EO zrozunieli k'z- 
de. Słow z*w”*rte w przyrzeczzniu, .usi wyj'śnice co zn'czy ' tru Szczera 
wolę” co to legat spłełni'« obowiszki wobage Rog'» Polski, bliznich i sie- 
bie, rodkroślio, że Słowe,uru Szczera wolę' wykluczejn wszelki przywus 
czy nrolsk, że jest dobrowolne przyjęcie n* Siebie obowinzkow, że nie 
jest to "nl przysięg:, 'ni ślubow nień, że h"reerzen jest tylko dl" tego 
że t:ku jest woLu ochotnik", 

Druh, ktory otrzyu': do cprecowmin pkt,3 progr'uu boSłuży się 
wskezowk'ui zwirtyni wod 1 n do g,» J'kle Dpod'me zost:ły w progrinii 
pr'e h're,n* rok 1046.,dzielne ten pkt no kilkr g'węńt,T ten pkt ,,j'k 
inne przy dobrym opr"cow'niu nusi wywołne obszerma dyskusję co jest row 
nozn'czne Z rozbudow: wydienlonego trogr'uu i czynnym udzi:łen druhow. 

N- n'stępnej gzbiorce po wyczerprmiu tem"tu o przyrzeczeniu, j"ko 
d:Szy, ble rzeny - pbrewo h'rcerskie =, Możn5 o nim mowie w Sposob jk GO 
uczynił druh h*re .Trylski n" kursie dlu kierownikow kręgow, © podziel" 
prewo ns cztery grupy * ui'mowicie: 

grup" 1,- stosunek do siołeczenstwy I co jest wyższe od człowiek: 
> ..  prAwo * OS Z NABARE 1. 

2.- sStogunek do innego człowiek*, prewo- 3,4,5,8,9 i 10, 
3.7 StoSunek do nrzyrody, pry » 6, 
4,- stosunek do Siebie Smiego, prow - f,9 i 10, Możn” tez Lowic 
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o pr"wie h'roerskin wedłue wzoru jeki pod'ne zost:ło w " Hrrcerzu 
81, Trk n'leżg prowndzie prscę , " jeśli br'k odnow adniego druh: do 
Opr"cow*nl: n* wS'olitii'nej ten*ty gowędy, n'leży zwrocie Się o polioc, 

| SF] archiwum 
narcerskię.h  



NnlLeży 18% przewidalee AGB he przerwy, Prado DW bardaa Jenotkia; ule 

Łowio, LrzePwy uUBza DyG Dru, mLory jrowdzł ploSenxi, to druh, ktory 
potrefi wszystkich rozweselic; 'LtvSI w cz”sie g'wędy Mouyślec jyką piosenkę 
n'jpowiedniej będzie z'śriewee wzelednie dl odprężenim opowieuziec co8 
wesołego, | d"lszya cingu orr'cowywni: urgr'tu n:'leży przewidziec kil= 
K: godzin n* przeroblenie SL:tutu h'rcerstwt, polskiego » prob nn stopnie 

Or:z reg ul'uinu, 
"RS Je SZCZE Pozo SL' Je N"H do zrohienin "bv pre W' Sar dł": pełne 

korzyści - otoż nic więcej. , J'x are: ligow.nieg puktu 5,b,progr'nu pre 
nr rok 1946 Może n'r"zie nie w cidości, "le z Ref Hsro." przez to i 
z Imnydl kręcmi  - | Częśg wi'doltości z terenu Rrzy pod'me 
Jest w" Kronice" niniejszego nuteru, 'le jest z Leto, Nrpewino kręgi 
drły ze. sieble o wlele więcej, tylko nie chen Się podzielic t z: żnny 

„mi druh:nui , 7wrreriy, Sie. do druhow z "pełen, by kredy CZYN; p aie 
pracy: dokon'nr przez kręgi i poszczego!nych druhow, był: podrhe do win- 
dowości Releri'tu, dl' uuieszczeni" w " H"rcerzu Brzy", ma 1 

Mri* Konopńick::, 

"Kto Gi Siebie nrecuje ę 

Kto dle siebie procuje, ton siły utree'u 
Rąk jego» jego Prmłoń znilku 1e3G POOEM 
4 wicher cZnSu; Lecnc Szeroko Do świecieś 
Przędzę owa p"jęczą uniesie - i żuiecie, 

. Kto dl Brsel przycuje, m uoć zs diliony; 

1: 

Rośnie w Sile, 7'% olbrzym go ziemię rzucony; 
Cz”:8 mu cegły podoje, utrwL" budowę 
T kłrdzie n* jej szczycie swe riętno wiekowe, 

PRZEMOWIENTE PRZĘWODNICZ,Cid0 Z,4,P. DR, M. GRĄZYNSKIŁGO . 
n': obwtPpcie zjrzdu w Peryżu, = przedruk, " Horeergtwo" = u"rzee 1946r, 

 Otwier"jac dzisiejszy 71574 kolegium Kowitetu Neezelnego 7 H.P, 
poz': grnio'ni Kreju, witsa J hu jgerdeczniej wszystkie Drufiny i Druhow, 

DRE oł, Kolegiuti kolditowu Wreczelnego m duża donioSłość . 
już przęz sau Irkt zebrimia pó rez pierwszy w nin przedst»wiceleli nie je" 
jednego. ., rle.kilku obSzerow. 7lerstiy się pod Peryżen. Mu ten fakt e. 
ja drónrtyczną wymowę, Przecież przez csły czs tej straszliwej w Svych 

ZKANKĄKYKKY i1etodrch KXKXARNOK wojny; N"wet w jej nonertach .Naj- 
„berdziej trsgicznych nie treiliśny niddy wl”ry w ost teczne zwycięstw 
„naszej Sprewy.Polskiej, n w zwiazku z tym mieliśmy niezłorma nadzieję — . 
48 po ustrniu. wilki zbrojnej wvocisty. wsz,scy do Krzju i że tem dokona Się 
"'Bię t'k długo oczekiw'ne Po"vosne pozgrzenie tych Druhen i: Druhow,kto- 

"post:wę zdecydowr'nie nees': 

j: 

rzy w podzieunej welce i pirsey stworzyli n jpiękniejsza k*rtę w histor- 
ji neszego ruchu, z tynt Urubn'ii i Drut, ktorzy poz: grmierni swej 
0 ORDO walczyli i precow:l1 dl= Polski „Stuło się in'czej, Od Rzeezposno 
póspolitej odrab'nopołowę je] aieo, " rusztę Podłe Się Zgowietyzowie 
i włączyc w skłnd pr:ngtw- Sowiecziecgo „ Wien" w Polske wolności, " nad 
Krrjóm cięży struszliw: zuor:: okur'cji rosyjskiej. We wszystkich dziedzi 
nnch życia publicznego pr enie się wytępie te-wuptości, ktore skłndrją 
Się nu Swoistą polska Kkudturę i jej org'miczne powiązrnie z kulturę 
zechodnię- europejska, Przyka:q tego wiqziny i n:.Rliskin odainku pracy * 
ułodzieżowej w-PolsSce,liwiy.g ten , żę w tej chwili probuje się wykdńre 
skoncentrow:zny "t'k .n".duszę polskiego Mtokadń, Postępuje się tu bez 
n'jimiejszych skrupułow. Zwinzkowi Horcerstwa Polskiego w Krsju nnrzu= 

cono N"czelne Włvdźe przez Noninscję, n:rzucono nowerrzyrzeczenie i pru 
w, Z ktorego wykreślono Szużbę Bosu; :: wreszcie n'syc': Się Szeregi 

instruktorskie ludzui, ktorych zsd:nieti jest unicestwic dotychcz"so wę 
Areśc ideową życi” h:roersklego, Trzebn Z r=dościa sStwierdzież że nilo St 
strszl1lwego o. w: rerod polski w Swej m"sie przyjął 

tywin w stosunku do p'mujacej wnim rzeczywis- 
tosci politrcznej „Wyrezenń odcinkowa tej „nostrwy jest rowaież walkn jJ:kv 
zóstsłnu podjęta ze strony nszych Dumen i Druhow w Kreju o urutowrmie 
duszy Głodego pokoleni" i zsbeźrieczanie 1a] Drzed dane! jacjuw węć 
weń n'rzuconych systeuow, o R= 

„W tyu.njbsradziej krytyczny. uoueucie nist+rycznya n's8zej Ojczyzny 
1deow:: post"wn hrrce rStw:, zn-jdujncego się Z*gr'nicą zostrła wyrrznie 
ok re $Lon tra G'POWNĘ uch w sd] DO 8ZC Ze ao lnych ob SZ*:POW;y J «K 1 dekL HL HC j a 
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> ać 

kwietniowa 2 roku 1040, rodjętn u” 7jezdzie w Edinbughu. Stoluy zsteu. 
zgodnie Z tymiedekl'r"cj]'ul n* grumcie dulszejwalki o osłośc; wdnośc 

i niepeuleległośc Rzeczypospolitej, wierni jęj konstytucyjnym włsdzon, 
Mne8żej precy h"roerskiej jesteśny w tej chwili z'grsnica jedyna orgr- 
niz"cją komtymę polskóeezo Foroerstws 1 to tek z punktu widzeni» treś 
ci 1geowej n"szego ruchu jk i toru ore"niz"cji i jej netod wychow”wczych 
Ten >» że potreiiliśny zoretniz.we n* wszystkich zrer'nicznych tere- 
nsch polskiego wychodztwa,i tyuczesowego uchodztw: świrdczy nie tylko 
i ze o n'szej zdolności org'niz"cyjnej, "le n'kłsdn n" n"S br:rdzo duż 

"-—7że obwiązki, ktore tylko wtedy dobrze wykon'ny, jeżeliznchowniy winrę 
Ww reulizrcję n*szvch n'czelnych iderłpw n"rodowych, jeżeli znchowemay nius 
3, solid'imrśc ideową i jeżeli wznocniny , " nle osłubinyswę więz org 

„Miztcyjną, i 
| Dzisiejszy 7j"zd u” z tego punktu widzenie bsrdzo duża donioSłośc 

Mgy n: nin przecież: 
_1, zrnslizowie s7tu'cję ogolna i ore'niz*cyjna; or"z poddme kryty= 

cznej ocenie dotychcz*sowe wyniki prr-cv, 
2, Przerrow"dzie reore'niz'cję n'Szej struktury org'nizrcyjnej w 

sensie więkSzego ZeS'coenin> 
35 przedyskuto we n'jw*żnle]Sze *robleiy z dziedziny ideowej; wy- 

soe e], 1 orgsniz"cyjnej w celu ust:lent" wSrolnego Progrruu nn przy” 
0 

łie wieliy czy i kiedy będzleny „iuli s os8obnośc snodk*c się w tvk 
popfźnyw'eronie, dl-tego uuszę z: 'welowne nie tyle o serdeczność »tnoS- 

| tery br teskiej, ktorn Zowsze rodzi Się tru, edzie sSpotykuy się, 
"Le o R wyczerpujace przedyskutow'nie i ust-lonie tych z'e*m 
z:geinien , ktore niejednokrotnie dręcza n-Sza uyśl i wzbudz'jn 

watpliwości, * ktore uszą byc jednolicie rozstrzygnięte jeżeli tront 
n' szej a: Bd" e pF w husłsch i dzisztinisch, 

ruany i Drunowie i 
Rr:k dia wyuownych słow , by bodkreślic olbrzyni trud 1 

strrety ; ponlesiene dotychczas perzuz n'rou polski, W tym boh:terskima 
trudzie i stretnch w pułhi uczestniczwi 7,H,P, Wspouineny tych Drubw 
i Druhny, ktorzy zginęli w wilce o Polskę 2 głębokiu suutklen, : zeru 
zen dużą i czcią Viet, że trzeby bedzie d'lej wilczyc o tę iueuły dl, 
ktorych rermliz"=cji oni poświęcil1 życie, 7 tą wł»śnie nyślą o przyszłoś 
ci Polskit"kiv] Drzyszłości; o Je, oni uyśleli, jekiej oni przemęli, 
TWezeijny ich ruięc nocna wewmętrzna decvzjn d'lszej prcy przez wler- 
na Służbę Rogu, Polsce i Rliznieiw, 

Jen KrBprowicz, 

i CZUWAKJ I 

Tdz! Czuwsj! do czynu ciagłego uUułodziencze wyciagrj r'ulont: 
Qjczyzny spr: wności twej wzywa, Do ciebie li oni, . 
lazi Czuwnj! I zswsze ulej wirrę, cokolwiek by losy zrządziły 
Jest Polsk:: i będzie flo kone', jesli jej strrczy Wea i c 
Tdzł Czuwaj! Kochrjac Swe serce, przwdy w niem buduj świętynię 
Zyc werty, jeśli twe życie oiierne dl: Polski płynie, sa 
Idz! ART, Otwarte pr oczy, byś dostrzegł Sri czs z Jrkiej 

strony 
I > Się wrog ku n'u wik chęcią niszozenix wiedziony, 

Tdzi Czuwsj! Badz czujny! Codziennie ucho przykładnj do żieni, 
Byś słysził jej Szept n'jt"jniejszy, gdzie pojśc z r:aiony 

wojenni, 

HARCHrOKIs POZDROWIZAIK, 

H"rcerze pozdrwieja się newz'ejeu Słowem " Czuwnj " „Husło to przy- 
pouing krżdetu z n':s - > | 

(2 u waj =m ba, ubyś go tow był kr4dej chwili przyj ciel- 
ską przysługę SZA 

Czuwsj- 
od Ciebie wyusg, 

Czuw'« j- n*sz doskon"lic sig waytrwałej prrzey nzd wł"snyt 
chrrrkterem, nie prześpiej dnin, nie pozwol Msdy baton upłynac j*łow, 

(z uwa j = "byś godnyu był ud:m: h'roercePael 
Jeden h"rcerz sbotyksjac Lowi imu:" Czuwaj! " LDst hrrcerzy do 

+ archiwum 
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7 
h'reerz:: konczy się słowen " Gzuwzjł ".] tk h'sło hurcerskie wędruje 
z ust do ust , po c»łyn, Szerokiu świecie, przypouinrejac wianż nru wszys 
kin, że jesteśny n' służbie; że uusiny byc czujni, «by nic nns nie odwiod 
ło ou obowiazku, ktory dobrowolnie przyjęliśny n:' siebie wstepujne do 
hrcerstwa, 

pruh T, Prcer, 

OUuNISKO XA OBCZYŹNIE ,„,..... 

Zupedrł wieczor, Osttnie bl"ski zuchodznacego Słonc czer- 
wunyui suugruli kłedły się tuż n'd horyzontem. A wSzechwłndnu p:ni Noc, 
Swyu cietimoru"rentowyn nłoSzczen nrzetk:nva uilion'ui gwizd, bezSzeles- 
tnie otul 4 znek:'nn zlewię do SToczynKue a...» 

Grurk* ułodych,gwsrzncych ludzi zuierznł» do pol'nki wśrod 
oliwnego g'ju, Sui wojskowi - strzelcy, olicerowie; podoiicerowie.«». 
Szli j*k grup" dziecinnych rrzyj”cioł- beztrosko- swobodnie, 

MN pol'mce bvł już rrzygotow'ny i"i"chowo" ułożony Stos Urz 
w, Tuiejętnie podłożon: zTołk: dł" początek wesoły płowykou Z trzns- 
kieu pożrjacyi Suche g'łęzies.sses::- 

Zprdł urok c'łkowity: 
AĄn* uigotliwyu świstłetn ognisku oświetLonej pol'nie, 

znieruchouwieli Sieuzacy w kręgu przybysze, 
. Keżdy woutryw'ł Się urzeczonysi oczytiy w buzujące płouienlu, 

Prtrz:ł i widzieł w płouieni:ch rozbudzonych rierwsze oemisk:: w wolnej 
jeszcze Qjczyznie, siebie j'ko wilezk», młodzik:, wywidowcęs.«+ Tiuzi:4 
echa swych Lnt dzieeinnych; echr cz rowne, ech" potężne, Wiuzi:4 Swą 
tułrczkę streszliwa, niewisrygodna 1 Sw cudowne wprost oe'lenie, 

A Szuuince oliwki wydrły nu się potężnyni Sosnrui i bu- 
k:ui n'Szymiet+osesosoc 

| A rozgwiezdżone niebo było te Srwe co w Ojczyznie...... 
T czuł się krżdy szczęśliwyu, | 

wórod uruhow swych, druhow Serdecznych, drulhow szczęśliwych j:k on- 
szczęśliwych wsnounienieu, 

IT zepommi 4 k'żdv z tych, dziwnych dl" niewt'jeimiczonych, 
przybyszy o Swej pow*dze, o L'twch cinżacych, Llutuch trudow 1 znoju, 

"] poczuł się silnmi, czystwi, odrodzonyw= gotowyu do d't- 
szych bojow w ciermiowej drodze do Ojezyzny,,,.. | 

Z-dziwiły się oliwki potężnej, St'rej pieśni, growuko, n 
z rozeu dziwnie tęsknie wyrzuwhej Z TierSi Zebrenych «.».Płonie ognl1sko 
i szudia kniejea.+««02 | 

4 z d'lek", z ned sk'lnvch $'ter nocn niezwykłą; toca 
niezwyci PR) duch" n.dleciut h'lny wicher I n'giał kornie wierzchoł- 
4) oliwek i śpelwsł P'zett z h"reerzrai, śpiewsk in w uszach tęskne pieś- 
ni czek*jącej n" nich Ojczyzny, 

KOSY NEJĄTY 

Przedruki z dwutygodnik" " My szl:ku" Choragwi Jeglelonow, . 

" Krag RedyX = pod t*kiu tytułen wyszedł JUż poprzednio zrpowiedzi:ny 
dod'tek etodyczny dwutygodniks " N szleku” w oprecow'miu reierentn 
szkoleniowego Kotendy Chornegwi J-elelonow," Krag Redy” pod:je w zwięzłej 
ioruie witdotości potrzebne ns storien ułodziky i ochotniczki, Istnieje pr 
projekt oprscow:ni" dmlszyseh numerow " Kręgu Redy" - OB'w1 +] ujacych : 
więdzę i technikę potrzebna do zdobryci" d"łszych storni, Powsu:ło więc 
w ten SreSob obok " Nu szl:ku", „ktore przybr:ło oblicze cz'Sopist" wy- 
cho wrweż0o-ideo wego; drugle nismo. srełni"jnce z:d'nl' tie to dycznego po d- 

ręczniku, Pierwsży nuneb " Kregu Ndy" rozsył'wy wr«z z tym nute rel 
Na Szlsku"” do poszczegolnych huicow i środowisk , u”jśc nedzieję,że 

Spełni z'd'ni”, j «ie leż sły w irataencji jego po a l "ULOTK, 
Ńelęr:t Rzy podje poniżej w przedruku niektore "ptykuły opraco- 

wine w * Kręgu Redy" dlv użytku dreuhow, 

= HISIORIA SKAUWINGU I HANCLASUWA, 

M $ +* „ lworeą SKrutingu jest Anglik- "Roden Powell, 
W roku 1899, w czasie wojny "nelo» burskiej w oblężnyn Miekingu. w. 
archiwum 
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Airvce = Poluuniowej rutk,R'den-Fowell to P'z pierwszy baj SARI do 

służby wojskowej » wywi do wczej i kurierskiej , Obron:: uiugin Grw zr 

dni 1 nwienczonn zost:ł" zwycięzstweu R -Povel.1* , ktory a Z: nig 

jwyżSze O odzm*czenie wojefne i notin: SE u" cene P* kr, 

Pw rPzONY w Mutekltugu " Opygnd (kto dow a złu Się 1. rosłu: 

z dni n* dzien; cwiczac się w Słu ażbio wywi! CO 4: Rok 1906. - B„Powell 

lustrujac Je w GL'"sgow doSzedą 000 rrzekon'nity «że ytoby.: dóbnze rozszerzye 

„Pzyc. _J8] dzi' rlnośc i.zZrcznł uyślse nd owiczóńi" ui gł" chłopcow, 

| VII 1907. odbyw" Sib, 1,0502 PORA YE ide Rrowisen,. V.Styczn 

niu 1008, Baden Foweli POZLOCZYMY druk pierwszego "odręcznik» Sk ubo wego 

"  Sksuting dle CRO DOO Szoutine for Roys-.Tden R*den Powell" 1 jego 

książk” dot"rŁ' jybko rownież 1 do Polski, 

ATE], 1511. mdrzaj lMełkowski i Jerzy Grodpnś api, korzyst" jne z po- 

porod ab Krziuierze Wyvrz ykowskiego- n*czelnik: * gokołn"*"rzeprow"dza 

PA Kure" SK e d3 Lwowie 41 w Srzurhowiorch rod Lwowem, 

„191i.- powsteja trzy. drużymny-.sk'utove: 
I-Szi KD WO WSE: pu? ghiy Skuutow: = W wdSkni Kościuszki: 

Ileg": Lwowste Dauż ya" Aku toe. he tune: Chodkiewicz 

h- gi" rowólka: użyc» GR: mtowy = zenek” pułkownik: PLute rowny. 

VIL, 1911-.Tkzuwe sig | książke. Makowskiego " 300uting r Ko. . syste. 

wychowsni: ałodzieży s = CNA 

VIII.1911l- OGdbyws stę j "w Scźoł” w Obozie * Skoleu, ny ktoryn 

po.r"z pierwozy ZoStO Gw: Mo ssd cwicezżeni:: 1 gry 82 SK nubo w 5 

"48.K.A915 > yehódaj = Be - ród Etoreu. jęat. Mmdrzej Ms=łkowski, | 

24 2 25.ATi r1Pi2. ky” 2 ad drużywowrch i plutonowych "-we Pwowie | 

Ao Lomo ne mia że pl "WO. Su to'we obowinzuje, tek s-mo instruktorow 
3" i ZYdGZIEŻ 2 

YTI 1 VIIT.i912.» Kurg Sk'utowy t koloni" w Skolen - teski-, 

VII] .1912 t. kojonir Sk: utow" żómska TII.Lhwówskiej = w Kosowie, 

Jesien 1912 += Vychodzi kęlnżk Schrei born 1 Pl: '8eckiego " Huree 
Młodzi: ży Po 183 ż lej => ; k 

6.7] FIL 1943 j ZLoOgie. f $okołs „M wę "To" WŁLĘ 9 ktory odbył się pod, 

kieromietwer Jozet* + H'tlere=-blerze udzi ż 1160, .Skautow, 

-1913,- Skruct Polscy biore vdzirł w zlocie ulędzm=rodowym w Rimin=" 

4. =Przyjuwją 1 sazpowanitkać ii: | sig turuińy; h»rcerz, harcerka, 

WO: 

. 

na + wojay „H”Pce Ę2że ] *-cojn W ormuńta o jvch konspirsoyjnych, mją- 

cych Z ,osiL wyw: Łczenfe Midrod iażożeć PoLS© = <Rę SRNEEA 

PowSt": ja drużyny we wszystkich z* Bó rach. i ż% 

1918 „- Nietcy: rozwiążuja drużyny ho Progrski3 w w ie Lzopolsce i n' 

Pouio rzu, fa | 

1:12 XI 1710;> 0000W Loblinie- Przeds gt-wiciele wsżystkichzien u u 

uchw Liti A le „wszystiktod ote:nizocji horcerskich w jeden, 

"7 wi 1.3 Hośśtr 2 BoL B Ł w": PoLSR.IEegO: 

3 VII „1920 Gsu „Joga ft Wólier obejnuje nrzewou ictwo %.R.Ps Jego - 

zustępo: rl "ga: R Jem trwersberoer 1: UL, foqżysć” Strunitto . kz 

W cy sie inyczji bol szewiokiej W czelnictwo : za PZAdZY Nobilizneję 

z o h-rcerstwn. Horeeestwo. Skuje w kouriacig do wilki w obronie: gre 

nio. p nstwy:= W W p i sic za ana pomi zonówej « s hsroerki w SENEPRY KO ch, 

"2.V115,1920.,- Mini o o zobyle rdzr gę: tut 7,H,P. 

20 ;XIL; ŁSŻU , Joz t F -fx8vdsl je się r rotekto Pet ŻA, p. 

23 VIII „1924, W" cerze PoLSCY biorą zai w TI-gim uiędzmurodo 

wytl zlocie skrutowpia miaj ace W ogolnej punktocji, 

VIT. 1920, = Ti Norodo: y ziot. Harcerzy w Pozn*ni > 

1531 ,- A, Kominsxi ne rodręcznik zuchowy " kntok GCwnink", 

933,- Harcerze polscy Dlorą udzimł w zlocie miedzyn* Po dowyti 

Góaól15, R | 

1934 - Wsczelno Rydu uchw*le projekt no wego Symtubu, 5 

1900 5 Jubileuszowy zlot w Spele = 135 tysięcy h* PCB rzy i 6 tys, 

hyrce rek, 
; 

= 
AŻ 

ZWI AŻEK A kRCERSLA POŁOA JasGO. 7 

«| «ZHP. według Stututu., «: i 
ghz, um Ao. sa 0.60 zjezdmie N-eżelnej Rudy Harcerskie] 

w dni "TV .935,, % poprowkmi przez Ń,R.H, GIM - „XIT 1935, Związek 
H: ma „ PoLSkiego BM DN" ćelu: 

1,- ivchow nie metodrmi hrceskiui dzielnego I prawego człowiek L 
„U śś przy „a CZEML:! g. Pr swej Hurca rekiego, 

o. Po. «nie tłodzieży do świ edonej i czyrnej służby dl": P.nstwn 

TBS "0 pertej a” Jago umiłowniu; boaitecegoGiOŚ, k=rmości obywu- 

takatiiwam Honore.  



3, - fprPovadzenie %;czd hsrcerskich do życi» publicznego, 
Ą = Pomoc w DpPFacy h =" ec> Usaie| = GoLlSK1ieJ młodzieży. poza STAN1ICHMI „kru= 

ju i wsrołdzisłanie Z ii12G2Y-N'":POdO Wyd puchem. S£K:utowym, 

qTychow:nie młodzieży h:rcerskle] otlery Się n” zrSmdach nauki Chrystusa, 
eeGe-------GB EC , 

a: Wschodzie, J-g. Riulrtynu Tniome*evjnego K=dy 7HP, n:: W, 
j +4.-0 4 Je Pozo. 1u:' ż < 

% Histor11 7,H,P, n* Wschóuzie ,* Poczatek prev h'rcerskiej 
n' Wschodzie d'tuje się gu roku 1940, kiedy ty horeerze zgłyszejnacy Się : 
du Sruodzielnej Rryg'dy Sttfzeltów Kowp crich twnza kręgi strrszohsrćer- 
skie « W: zebr'miu ore:ui- evjun. st-pói L>rcerze. kuuynxx i instruktorzy 
dczonują wyboru wł-dz 7,H,P, n* fsch' zie, | > 

Po przybyciu ułodzież” « LStiej n' teren P'lestmy i powst'miu. 
zwięzgw prócy horcepgki=j u* oacinziu "Mo dzieżwy, : wyłonił" się putrzebu 
zorg: nizowni:: procy h'rcerskiej. To też piągienia w Tet- Aviv odbyw: się 
plerwszy w'lnv 7%J-zd, ttopy dozonuje wyboru St rszymmy. j-ko centrilnej 
kocurki procy h rourskiej no wschoCz e, 4 | | 

W .roky 1942 4: Ja nute vciodzcy roLscev z Rosji. W zwiazku 
4 tu z'szłs potrzebu objęci: rrcą h' roerska zstęrow ułodzieży, ktupu 
przybył" w plerwszym eńtpTis u teren Ir'nu, friz z oddzi:ł:ui żcłnierzy 
pLrzybyło wielu instruktorow i 5t'rszrch h*reerzy, 7 lincu tegoż boku: 
odbył się.w Jerozoltie IT, Teluy 7J"zd ,.ktorry uchw-lił podst-wy brę:= 
niz'cvjnei ideowe 7,1,P, n» Tgchodzie, zj-zd ten dokoń'ż wyboru R'dy 
7HP. n- Wschodzie. i » 

9 Przedjećniku ' 1045 r, odbył gie TIT,Tdnvy 7j-zd w Rzyuie,Prze= 
wodniczącnu 7HP.Nn* lecaodżie zost:ł powtormie hu,St nisł'w Sielecki, 
kosend'nteu ha, Zygrunt Sz dkorSski, 

+3: 900881 08ey ni 157187 Jne,- Sleuziba R=dy 7HP, 
5a obsonie Włochy ; Siedżiba Żossndv= Jerez llu:,7HP, n'. Wschodzie Swru 
z'Sleglem terunowyw obejuuje n=stętuvjacę Kr'je:i Jednostki ore'nis'eyjne: 

iirrk:- z n'Stętrujacy_1l choragwl'ul; 
| 1. Potnocho =. RouUezyjsk* Qoraegl=w H: roerskr, 

2, Południowo =Rolezvjsk* Choraglew H=róeBsk'" obejtiujne" 
południowa Rovdazje i ośrodki h-reerszie w T[hii ?ołudniow 
Airyk uskiej, | 

3, Choragiew HF: rcersk" Tena'nikv, 
4, Choragicw H-rcersk= w Te ndu,bon'dto nr'cują w Egigcig 

kręgli st -rszoh' reurskie wojskowe 1 drużmy w szkuł:ch 
Jun"Kow, 

Indie = Indrjsk' Choregicw HorceBSH":; 
Librm - Lib'nsk Choragi-w Frrcersk - rrzybył" |o reorg,lr"'mu, 

Now* Zalendi"- Istnieje Stovuzielnv Futiec Furcerski, 

Yłochy- Foresnizow ne horaf ie: XAKGERAK 
qJojskowu Thoraglew Frcebzy 

i Choragiew FT: rcerek " TTATLTA"; 

nustrir= Choragigu H'recrek= * Jpielonow *, | 

Włochy= 7 dniu 13- M.IJ.L 44 PP. cubył gię Kurs erown1kOWw krę- 

gow st-rSzoh: reerskich w u,5,Priio,] kursie wzleło UUZL"= 4 druliow 

Ż Kręgow St-rSzoh'Preerskjich nm terenie 2 Korr,i Rrzv 2 Korp.nio ów1kten 

Kursu brł hu „inż Rycznszi, kurs odwiedził Przew,7,H.P,h': Jschodzie; 

hu ,.ułk „uytl „Sielecki St'niSł:w, 7 P'iuleni' wł-dz hrroerskich nr Jsch, 

brzło uuztieł 6 - clu instruktorow h«rcerskich 1.2 deleg't,A,K, 

J=g,Cze8oplsu" "Skrut" M,1-2 -V, Z 1.1T,46, JerozolIe, krag 

stergzohPcerski iu,['deusz” Koścluszki wrvst-"1ł słuchowisko Rożo n'ro- 

dzeniowe dl* oficerow i 57u rego wych „Auto rel Jego JeSt rh „Cz „Ostugzew- 

ki * zost łó ono n'nis'ne " obozie -krncentrycyjnyt w Dn:ch-u,Treśc słu- 

chowiskr jest obycz”jowo = neęriotycza” Noled7 DTrzenoSzą wldzooów 1. 

głuch=czy od wysokich (tr, 5ż po Lizor Rełtyku,jglad: pod strzechy 

» do domów 1 n" podd'szn Kolęd" g trzyuuje się w Krokowie 1 płmie dzlej 

n» ruiny frsz'-wy gdzie usły Boh ter PowSt'nl': uliler=jąC U: wizję Polskl 

wielkieji Potężnej, rrogi jednocześnie urtkę bw nie nł-k:ło nid nin, 

(-, M kolęu" bisgnie d Lej Ze Skrgą do 1: łego Jezusick:, Boże Dziecię 

Błogosł'vi ojczyznie i jej Twdovi rozSsi nelu |Q c'"łvui Świecie, 

"W terenie Włoch wyd wme sn; dwutygodnik Xxx8x Huie" Hrrcer,  . 

5 Kresowej Dywizji Piechoty urz " H*rcerz Rz" uiesiecznik, wrdewmy 

przez Reterut Hrrcerskgi Bzy 2 korn, 

archiwum 
a ©) cy £ = a  



Ir'n- A'teerstwo Pols leWezteroleinlej pr<c7 n genSelmej _Zlelil persk18J 
SSC w St'nle © łkowitej likvlu'ejź Pow'de.. ust:nis przey jest wyj:zd 

wszystzich 1lol'kow z Tronu v zwiazku a Ulerevwma sytu'ejn iclityczma. 
tego Kr'ju, | | 

fustrie,- w=g,cz'sorisu" " S«yt " M,1=?-V z dni" 1,71,48.Jęrozoliw", 
W rowsęh 7,H,P, n* Wschodzie zostł* zore:udzow'ny n* terenie fustril 

Chotaglew Foroersk:: " J*glelonow" z Sledziba S<lzburgu, ktorej rodle- 
gre u'Jją wszystkie jednostki hrcerskie n* obszerze okup"cji fr'nevskiej 
4 "nglelskiej w Austrii, orz rołudniowe tereny Rawarił „ Słorrmieb Fowendy Cnorngwi uk-z:ł się tygodnik ułodzieży h'reerskiejw Austrii " N' Szł”ku" 
Ktor” obr'zuje przce n* t'ut, terenie, srełni"jac jednocześnie rolę 
Podręcznik: uetodyki, i 
Re Lgi n- w-g, czego lain " Badz qGotow" F,2,21] z 15,7 ,46,RrukSeln, 

Po gruuniowych kurs*ch wodzow zuchowych Lr'e* zuchow' z*czyn: nr- 
», blerso beiip=. Ne terenie Fvie" Liubvrei zorg nizow=no już trzy growu"dy 

*zychowe, do ktorych n-leży 50 zuchow, | =ą 
- Drużmy h"reerskga iu ,Ks,Skororki w Fisden urzadził" w dniu 1,5,46, 

w 8"lL1 szkolnej rrzedst' wlenie " J"sełek Polskich ",Po rorisle obvczejow 
Śwliątecznych k8,X:rel'n' drużm" ułodszychh resrzy i ground zuchow © 
UrZBASL wił': dwurktose " Jesałk="z-konczone odt'nczonya " Kr-kowinklenu" 
ł.druglej części drużymu St: rszych odeer'ł" " Jegełk=" w czterech "kt"ch, 
Fo przedst-vieniu przy wytełnlonej Sli odvł" sle zbowy, 

w=£ „(iz'gowism: " Radz Goto" M.7-JI z 1,3,46, RrukSei', 
1 dnirch 16-17,J],br, odbył” sie w Rrukseli odpraw: Huleowych H'r- 

Cerek 1 FH: reerzy Hrcerki ouowiły dzi:łelnośc Ore'nizecji Hrrcerek w 
Belgii, ore'qiz'cję tt'ćy Komend7, Szkoleniedrużmowych, Kursy SDrowe 
ności i rajfestr"cję 'druż m Horce rzexkakkuk szczegolnie z'jęli Slę nrog- 
Pruruii prrcy SL:rSzych chłopcow i ich Drob'mi org-nizsevjnymi „Tieczo=. 
Teu plerwSzeso dnl* gbr'd cdbył się Kouinek H:rocerski, w ktoryn wzięli 
udzt:* przedSt<wiciele sk-utingu belgijstiego, | 

Fttrncj ' = w-e „jednodniowki " Ognisko Hrrcerskie" z II,46,P"ryż, 
Koiiend' Głowa 7,H,F, w. Frencji zore nlzowił w cznSie od 45,2 „do 

15,2,46 kurs wouzow fŻuchowych w RoSieres- dev,Cher,-, w ktoryu wzięło 
vuził 2% uczestnikow. M" Drogruu kursu złeżył - się Letodyk:: pricy zu- 
chowej, n'uk" t'ncow, Plosenek, gier i zbiw 1 oremizeeji koininkow zu 
chowych. | przdost'tniu dniu kursu odbył stę uroczysty koLiinek auchowy; 
story erzybył Licznie uiejSeowe Ludność polsk i tr'neusk", oraz dele- 

grejtsk:utow frrneuskich. Kurs zkonczono przyrzeczeniem; DoPeZedZoNYyu 
tredycyjnn Msza Swietai =srclna Kosunia Św, 

Po z*Konczenlu kursu, w tej sS:uej miejscowości odbył się kurs dl': 
Urużynowych h"reerzy z 25 uczeStnik'u1, |] Drogruie uwzęlędniono etody- 
kę 1 tuogr'uowośc procy h'reerskiej, wledozości o Polsce z.z'kresu 
geogrsdii, historii i Lliter'tury, pleśni, ery, or*z Kotiinki, 

Nie ltue Y = w-e, oz"s8or18u"'G"zet': Polsk" Nr, 10-7] z 10,III „46 „Fuldn, 
Choraglew Hrrcersk+ " Rełtyk " uezcił* Dzien Myśli Rrsterskiej zlo- 

tet nłodzieży h"reerskiej w Puldzie, p 

Już w' rzeddzien uroczystości 21,2, zerolł Się oboz polski. tłure- 
dziewcząń i chłopcow „ZeamieSt o oc 400 osob przybyło na złot go” 
około .1500 hercerek i h*rcerzy,Swięto rozmczęto wieczotmyu casprzykien * 
po ktoryu n Stąpił r-port i odl tbbe wieczorma,Dzien 22,2, naa 
zbiorkę rrportem - na m*szt obozowy nrzy.dzwięk»ch " Jeszcze Polska nie 
zginęł: " vcięgnieto il'zę biuło czerwona; ro niej witeno flsgl -ngiel,ska 
ie rykrnską 1 ir'ncuską „Fodnoszeniu Zikwek ich towsrzyszyły odegr'ne [rzez 
orkiestrę hytuny-n'rodowe poszczegolnych p'nstw,Drużrny z uiejse* zblorki 
ud:ły Się n" Mszę Sw,ro ktorej odbyłw się dełil'd", N" przedrołudniowej 
"kedemji ku czci tworcy sk'utingu gen,B"den- Powellsy powitrno uroczyś- i 
cie bioręce udzi:ł w złocie rerrezent"cje sksutow rosyjskich, łotewskich). - 
estonskich i litewskich,J/ d lszej części progrPeiiu odbył Się WRA Lię- 
dzy-n'rodowy Kkotinmek uroziwi: icony dekl'usejrui, śpiewn i t'ne:miw stroj "ch 
region'lnych W ciagu dni” złożyło trzyrzeczenie H"rcerskie około 100 , 
h:roerzy „Wieczorem odbyła się z*bnwu tensemn,Twzelędniejac szczupłoścć 
miejse” znkwterorynia i zwiag'ne z tyu trudności orsz hroz i. śnieżną. 
z:wleję trzeb było podziwiece skrutow. podstwmę tłodżieży, N.stępnego 
dni: po odpr'wionej Mszy Św, kg koczrisrek poświęcił w obozie Nr,1, h :rcow= 
Kę oddrną do dyspozycji drużyn h"roerskich, 

F archiwum 
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Sznucj: - we,” Czuj Duch "M,0-TT z 14,3,46 Edinbuerh, 
„ dł dmfu 16,2,46, odbyłos się w Dundee " n+ety" urządzone prze4 i 

gielsko polski Związek K'tolicki dl" Sterszych h*rcerzy z Tywluic" J 
wieczorze” "wzięły udzi*ł trzy kręgi Bberszch: rcerskie, Js olne 705 wą 1 
spiew wytworzyły Bordzo zlły n strop, *% Li s 

„5 w=g "Czuj Duch” 18,7 ,TI „z 28,3,10 „dinbuegh, 
y dniu 1,3,45 Krag St rszoh"rcerski w Broughy = Ferry vzinł uizi 4 

w wieczorze dlr: rodzicow. urzadz'nyu vrzez sk:'utow szkockialn, fozzer 
otwerto pódmieSienieu flegi bruvtyjskiej i pulskiej,or'z cdśbiew tr 
hyznu bryt,i odegrenieu hyrmu polskiego, Szkoci u,ląinseczizo l: 
ir-guenty, ' Księgi Dżneli" „Progr'n wypełniły recyt'cje; wStolne sry sk U 
tow z todzie'mi, orz. popisy zuchowe,”* Ś 

dydzi”łX St-rszoh*rcerski powoł'ny przez Nsezelna R'dę Foróerską t  2j8 
zjezuzie. w P::ryżu rozy czął.Swa pr'cę od zore'ńiżowniu wsięrmogo Lur 
SU » konierebcji w celu przedySkutow'hie c*łości problenow brocoy TL roze 
goh' poerstwu, konferencji wzięłc uzdirł 16 st rszoh*reerzy (i | rogiu 

w większości rerrezentujących  fogskową Chorapiew Storszoh, reuea e 
Szkocji, | 

onierencj: odbyły się w uiejscowści Tobton w pobliżu ; Sufin bot 
nu 'ołud niu Angli, W ciągu kilku dni wytrwsłej prucy  EKAE vczoeSihicy 

doszli do ust'leni" swoich poglndow n* istotę pr'cy St: rszuh' rose Siciej 
1 3ej cele M*teri*ł dyskusyjny w formie tęz wrez z uzsudnienien ow Nie 
przeSł:my ośrodkot procy st=rszoh"rcerskich ny” terenie I,Poyt.w s8iV 
Neol idinęgę ek ich w terenie i przygotowhńie rodstrw do drskugji nu. 

e renc ję. St''rSZ0h' rcerska; ktore odbędzie się zmk w r'tsca 71: zadu Dore 

ru Brytyjskiego z poczntkien u*jn br,w Szkocji, 

Szwecjńi=  w=G czesopigi" " Czuvej” W,1,T,2, 10,3,46, Nztoskci. 

w dnisch 9,-10,?,46, odbyłr się pierwSz" w.dziejronh: PejjP3uw 
Polskiego w Szwecji Odrr'w. st-rszyzny.H'reetskiej w SztożioLuis „0% 
wie , ktoiej przewodniczył detrchcz*sowy kólend'nt 7.1.15 W OZisejl.: 

I progrómie ódpr'wy zn: l'zło się: sprewozd'nie z dotychoż"Soej pra   
h:resPskiej n' terenie Szwecji; otovienie współprocy Liędzy obo 20 ji 

Hróvrfek * orge'miz'cję fH"rcerzy, wybor k'ndwd'tow n* n'ezslię SE no ei” 
4,R.P, w Szwecji, or"z prer'u preey,l wyniku długiej dyskusji padno 
no » by e'łościę przęy. hre-rek .klerowt= Kotiend"n Ks. ROPCOPĘEy GZUB 

Z Konend' nt H=rcerzy ,Ormg'neh n”czelnyi 1 kgordynn' a - 

ye rl g 

  

! zewodniczący 7,H.P, w Sziecji;Szótoko of: wi*ńo Sprowę.n ci Bot 
at rszyzńy, Powoł "no i do życi koilsję. Prob 1 tomi e PI w * Aż l kra J a i 

rownocześnie trvorzyc Kouisję Szkoleniówę Ol” wi'mo Pownise suw ce 
drużyny ;o4Skiej w Flocie Sk utfnei Szwedzkiego w liicu, br.l.brn Elsy 
cz*sie ódbył się zlot horeerek w Sztokłzobnie, woz”Sle ZLoregu |: 
DO NSEUN PR WOREDNE, ||. 0200 0030 RNSE a 

KiONIKA RekankIM HARCLRŚKIEGO BAZY 2 KORPUSU, 

M:;j 1946 r, St'n-org'niz'cvjny  huróerstw: n terenle Po" | 
przedgt::wi. się .j k poniżej, pO Bona isę ORA. 
1 ANĄD.WOSIENIZOU RARE AA A.b, *: 

1. Hufiec"Gryf ", z s1edziba w S,Spirito„,do ktoręgo n'leża krę LIJ 
--8zoh' roćrskie, M OPORU DZK ORKA Z A z | 

1= krąg im, Gen ,Wł, Sikorskiego.+«.«.»os»Żnstr,hsre, 2,  hwroerzy 11 
2 * "1. % Wersztotówiec " = |= po" 1 
pes " 4 Mstkowskiego R wi ać im ż 
Ąm "=". BBOMe Rsrbo rego =. mw * g 
Jecs,- 0. GOR,DADTOWACIGSĘ | 0 ou 0 mi mo 00, - Ia, 
6 Vo u -St:nlsł+*w" ółkiewskiego ". instrukt hro.i' " | 
6-000 0DalOZOL Momo. 30955358" * 4 = : 17 

IT, Hufiec " P'necerny" z Siedzibą w Gzllipoli; do ktorego n-leżę Srici 
St rszoh*rcerskie: a i 

i, krąg im, Gen,Wł Sikorsziego 6398. . inste,h-re = 
Du u LJ " ń it my 33 fi . 

-h*rcerzw 

A. >
 

3- 3 w s M n "w W - Olesia - tn > c 

A W w W S,Piet,ro W s: 3 

je. * u 5w,St „Kostki u 3. n 

Be,” " Orły z n"d M,Cussino | = > 
| do przeniegien1": .2++.*»-3 

w 

|ll
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7, krąg im, * Saperzy kolejowi . 
8 u n Gęsienlce" i u +żR 2. 

9. " przy Szkole P,K,Pane, h 1 , 8 
pa m O b R ka R m M = di w w „maa wk uw id Rh ią mak wh wał ak KR Wd) SÓD Sodh widh dak wa A aw 0 

Razem; instr hare, 11. harcerzy. 183, 

z przenisienia: instu_huroerstnich M harcerzy taż Misia 

; ź LU 

Ogołem ns terenie Razy 2 Korp,f st zarejestrwwsnych instruktorow... 
i harcerzy: RE 

Referat Harcerski Razy 2 Korp, Instr, 1, działaczy hare 1, harc---- 
Hufiec Harc," Gryf" * ; : > 11070727 

" nh " P:mcerny" i sĘ " 183. 

W ciągu maja br,odbyło Się: 

- zbiorek KPĘgOW +«+40..1. |= o R resĄk 
ognisk 4 KOMIRKOW. > is 2 RRRASDZZE ARÓW: | 

i " _ wspolnych złożonych z kilku kręgow.«..4e 
wycieczek KREJGRB"WOZYCH s: ietasioicsociidcredizisKcRcaŃ 

"n 

a - Odprawa Rady Hutcs " Pancerny" 

WYDOOZYCEGWIOR: case Griy RCA uhiŻo(RE>IEJ 

Dla orjentucji podejemy, że: 

w roku 1939 7,H,P, misł 102,534 h=roerzy i 50,461 harcerek, 
Polsk» stuła na trzecim miejscu w świecie po Ameryce i Anglii co 

do ilości członkow, | 
Obecnie Komenda 7,H,P, n= Wschodzie liczy około 12.000 zxrejestro- 

wanych członkow, SĘ 

W mseju bt, kręgi st:rszoh=recerskie z terenu Bzy 2 Korp. wyesznzy 
dużą żywotność w wykonyweniu programu z' pierwsze połrocze 46 P,W więk- 

SŚwięconrch" dla oddziałow, 
w ktorych kręgi istnieja, or"z rożnych imprez dl” tych oddzisłow- kręgi 
urządzeją włr”śne " SŚwięcone" ogniska 1 kominki tredvcvyjne, Poświęcono 
też Specj]lne ognisk= 1 kominki Konstytucji Trzeciomujowej, rocznicy. 
śmierci Ms=rszełk= Piłsudsziego, bitwy pod Monte Qxssino, 1 wiele innyth, 

Yn'stępnym numerze " Harozrza Bazy zostsnie umieszczonę 8ZCZeg0.1L0 - 
sprrwozd'nie z poszczegolnych kregow w obeenym podajemy dwa SpraewoZzdr= 
nia z Altsmury z m=c" Rastmia, 

" Krag Sterszoh "rcerski im St,7ołkiews<jego i H.Dabrowskiego, 
Sprewozd'nle 2 uroczystości " Święconego " w dniu 25,kwietniu 1946. 

7 Brsku " Harcowki" uroczystość " Swlęconego odbył: się w S:di wykł rd 
dowej Kursu pdf „0 W,SZT,Dekor«cję przypomin*jace tradycyjne " Swiętu Wiel- 
k:mocne" sporządził krag włssnymi slłsmi „Krotko przed rozpoczęciem 
" Swięconego, Szkoła Rzem ,zewisdomiły, że ze wzgledow służbowych udziu- 
łu w uroczystości”ch nie wezmie, i | 

O godz.19,30. ruportem zdsmym przez dh phm,Stobrawę dh hm,Prokop 
Jehowi; rozpoczęto " Swięcone”, | = 

Słowo wstemme wygłosił dh „phm Stobrawa, witając. przybyłych gości w 
osobach ks,k=p,fhowemca jeko opiekun» h"reerzy , dh hm ,Prokopi, Rel, 
Herc „Rezy 2 Korp.,kpt „Smolicza opiekun» kręgu orz przedstswiciela 
Szkoły Rzem, podch „Roczulskiego ref „oświst, PE 

Ks,K=pelrm poświęcił potrwy; poczym przystapiono do dzielenin Się 
J'Jklem,W trskcie spożyw:nia * Bwięconego zsproSzeni goście Swolnż |. 
przemowieniemf, przyczynili się do upieśszenin tej uroczystości, AMORE 
ni h"rcerze pieśni'mi wielkenocnymi, wierszsmi orz pioSenkml hercer- 
kimi i muzykę przypomnieli dwie dobre czasy, 

Troczystośc z'«onczono modlitrną hre ,o godz,213%0, 

8z0ŚC1 kręgów niezależnie od urzadz'mych 

Drugie spr"wozd'mie wyżej. wspomm1*nvch krę „jest z"Bmiu Harcerze". 
w dniu św,Jerzego „Obchod dnin odbył się w terminie poznie ) Szym tj. 

dnia 28 Kkwietnin, s, = 

Sobot” ani» 27,IV,46,- Wieczorem o godzinie 1900 wśpoln* zbiork«, g"wę- 
d: o Sw.Jerzym, wspoln”= spowiedz, Ę i , 
Niedziele dni» 28,1V,46, Ó godz,0900 n*bożenstw dln harcerzy Z oskzji 
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" Div Hercerza" „FPodcz:8 nrbożenstw:: wspoln* Komuni" Św, 
Po południu uroczyst" zbiorły* w świtlicy OT,SZT.,; gry w plng= pong; przy 
gotov*nie do ognisk:: h' re,-lleczoren o godz,10,30 otie.role ogmlSk': przez 
dh hr: Prokop J'n" 1 odśpieu'nie " Płonie ognisko", Słowo wstępme i przy- 
wit'"ie gościci dh ,pha, Stobr':ws kier, kregu, | 

Druh phu ,Stobr'w: w g'wedzie Swojej pt," 7: N:Sza i W'szgą Tolnośc", 
przedst''wił krotki z*rys SE: utingu 1 H'rcerstw:, n'wiazujac do obecnych 
CZ::80w, J'Xle Z:'d'nie m'h*rcerstwo spełni:e w obechej chwilię słowmi 
" Mie mr 1 nie będzie St'rej 1 nowej Polski, jest jedne i jedm: Polsk: 
Pi"stow, «ż do Jej  fielziego Jutru", 

N*stęmmie odśDlew'no hum h"roerski " Tszystko co N«sze Polsce odd''- 
my”, po czem fo Drzyrzeczenią h'rcerskiago strmęło 8 h-rcerzy, Przed 
przyrzeczeniem KS ,krp, Jeko opiekun h'recerzy wygłosił krytką pog''d:nkę 
do R'rcerzy, ktorzy skł:d'ja przyrzaczenie. Przyrzeczenie odbieruł 
dh hm,Prokop i wręczył wszystkiu krzyż h rpcerski j-ko odzn'kę gudności 
h'«rcersklej, 

Po tej ceremoni1 kier, Kręgu przyjał ich do grone hre ,j:ko pełnych 
człunkow Q'roerstw"' PolStlego ,; z"zn'czejac ;że H'rcerzem St'::je się dopie- 
ro ten, kto post'nswi: subie Drzestrzegsć Prews Hercersklego W c tyn 
Swolu życiu, Przyrzeczenie z'konczono " Rota", 

W::supnie odśpiew*no DloSenkę h're „i dh ha,Prokop z*br:ł głos uowiac 
o Z«d'mi'ch ciażacrch n” Frrosrzu- żołnierzu 2-g0 Polskiego Korpusu;co 
powinniśmy J'ko h"rceerze czmie, nby uspokoic życie żołnierzn, i j'k 
Slę z'bierrc do prscy n* przyszłoc „I g"wędzie s"e] przypotni:4 n'm 
życie prrcę h"rcerzy w Kreju, 

Druh Krzyzowski wygłosił wlersz pt," H'rcerzu = 7ołmlerzu" ułożny 
przez kier.kregu, e 

Ognisko orża:icono rożnywi wystepui i śplewiui hrcerzy ze podch, 
SZT, ł Kręgu Ze Szkoły Rzem, | 

Przed zskonczeniet rozw:ż'no, j'kie dobre uczynki wobec Rog: Polski 
i bliznich, Spełnił ksżdy z h"rce ray w życiu codziennym Nest» chwil: 
milczenir: z tvch, co odeszli n* wieczna w*rtę, 

Modlitwą hre ,i pod'nieu rak z*konczono ognisko o godz,213%0, 

Druhowle kler ,kręgow proszeni Sa o przesył'nie do Ref „Hrre „Rizy 
Spr:wozd'n o krżdej czynności dożon'nej przęz kręg z tyt, że teruin nie 
może przekroczyc d'ty 5 dni" kr"zdego ulesiąc::, 

Nakł*d " Furcarzu Poszy” Nr, 1, wynlosł - 240 egzemplurzy, 
NR.2. podwyższono do 500 egzeplurzy, 

Wyd'me Drzez Referut Hrrcerskl Rrezy 2 Korpusu, 

Kogetet Redstcrjny: Druhowie- 
"...0bowski, P:cer Polierenke ,hu,Prokop- rhu,Stobr'wu, 
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