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PATER PA' 
Jo Be lezu ie czarne morze ludu. 
Naród v 186 my, kornie gź 
chwieje kięka, pada w 

by ala potomny 
wśród burz « 

„ami ludu przed 

- z trumny opadży żałobre opoń+ 
Roa 

- a potem szloch zło 

niljon świateż się 
oplami, jak łzy po 

uliczne, szcsy, łeny,     
    archiwum 

harcerskie.  



kędy wiedzie osvatni raz Wójz lud kochzny, 
tam, gdzie najżałośniej ze spiżu serce bi- 

UZygmunt! głosi wszem — uie żyje 

Kielee, 13.V - 35 r. 

STARSZYCH HARCERZY 
re pokolenie" J. Giertych), 

- Harcerstwo - to misi być w p 
rze:elita. Uały sens istnienis nas 
acji poleg Ż 
a 

ić e ostki, - 
ryrobi enia 

yciu publi cznem rolę 
oo 02 i dzięki temu mogących na masy od 
działyw 

Nie możemy się zacowolić w harcerstwie 
poziomea, któryby mógł być 5 niem Z 
nego ogół1. 

livsi: my stawiać WRZE = ma- 
runzi, godne A eric do 
odegrania i czynnej, 

Zasadi.i Czą cechę. naprar 'dę_ Wj 
bitnej jeci c hat i O at 

Tudri nocńych, w A ; eg. chca, 
i umiejących to, co.e skut=   

Polsce i było od dość Jawna brak, 
obiek ia tego R. e Zi -- A: 

mocnych charakterów; - t jadr z  głów= 
agch zadań harcerstwa. 

KARTKA Z EISTORJI "CZARNEJ ÓSBIKI", 
(Obóz w Ni wkaci Daleszyckieh w 1937: ) 

Qiemnn,.. cisza panowsła wszechwtadcie. 
” stodole na s!'onię poukładaa! j szprotki 

rapali Sia 2TG7 PRodęyj HA arębiiy 
użań bracia hs Spals- 

3 esięć mi aut tomu było jeszcze gwarno 
a teraz «zależą bez QUG NA. 
by Wszyscy spali już? 

Lajmy się, 
s rSZYGZ 

ySZĘ, Jdparł zagadni zły. 
Cisza - po chwi'i szept bardziej niespokojny: 

— Jasiu, c0ś$ th "szu! 
- Tak, zaraz zobaczę, - lij 

i ostrożnie z pod koca i na Gzwotak „| G5oł— 
gał się w stronę podejrzanych Szm3! 
sta anał, zanarł oddech, bo 37nme le 
tuż tuż. Spojrzał — zesztym. iak, oo oto w ka- 
cie dwoje oczu gorzało, nivy dwie lularnie. — 
strach! — Zabrał się jednak w sodie, postano- 
wiź4 walczyc, NY nogi, grzbiet i hopl!!! 

AG Z 
- MPierona'! 
— Jaki pieron, zresztą nie Ba tylko 

iorun, a podrugie niema burzy, wkońen pioru- a. 

GUMYKUMYNNUNNNLLA  
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UPA Vy NAMI 

AWANA, ( 

ny nie łażą po czyjejś stodole, 

up: Nie! nie rozumiesz mie, . złapałem 
Piercna", kota naszego gospodarza, ih 

stysżysz? - 0iadzą, 

„jak suseź. 
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— Jasiu!!! - szepnęł głośniej -, 
- 00? - odparł przez sen zagadnięty» 
- Słyszysz, coś się tam rusza na  drą- 

'gach w ścianie. 
ER odburknął gniawrie. 
- Jaktó słyszysz, kiedy przecież śpisz, 

>, — To prawda, że śpię, ale również  do- 
brze sżyszę. h A 

jagle jeden z dręgów, podtrzymujący spo 
ry zasób siana, umieszczonego nać głowami na- 
szych bohaterów, trzasł i równocześnie z kłę 
bami siana spadź pa ich barki ciężki przed— 

'miote 
Zerwali się obaj.i "cap" za ową bryłę. _ Lecz - 
jakież przórażenie! Przedniot ćw ruszył się, 
wstał, stęknął parę razy "boli", a , wkońcu, 
o zgrozo, nawet wykrztusił słowo tPrzepra- 
szam. 

„ — Stasiek! cóż ty tu robisz? 
- Spadłem zgóry! f 

Wz ao gg a0 GA 00 0, aa ora A 

Tra - ta - tą — trąbte gra alarm!!! 
Na linji zbiórki zjamiłi się już pierw- 

si sprytniejsi harcerze. Za cawiiż cada diu- 
żyna w pełnym rynsztunku stoi gotowa do ówi- 
'ezeń nocnych. 

= Baczność!.. Przelicz!.: 
Okazało się, że Pa jednego. Zaczy= 

ę "awdzanie. Lecz lzdwie rozpoczęto tę 

czynność, aż tu słychać rozpaczliwe wołanie 

od strony gicdoły: NOA A ; 
- - Urulowie, poczekajcie na mnie,nie z0- 

jele umie M " Jot — Zet. 
B. deal)  



MAJ! 

Zielono wszędzie — morze zieleni: 
drobne listeczki białej brzeziny 
szepcą sekret do płochej wikliny, 
że Maj, ten ad: rzejem na ziemi, 
że jest przecudnem sennem widziadłem, 
wiekiem dziecięcia, duszą anielską, 
wymarzoną krainą niebiańską. 

= m m. m — - w w w m te 

Przepiękna toń świżuchnej zieleni, 
niby dywan wzorzysty się mienig 
stokrótki, trawka, jaskier, pryszczeniec, 
woździk polny i Łólty kaczeniec. 
szystko opi w deszczu majowym 

wznosi swe główki w niemym zachwycie, 
gubi oczęta w niebie lazurowem. 

o m m m | || | w. a w a 

Oddech głęboki piersią faluje, 
wzrok zatopiony w wiosnę majęwą, 
na twarzy wietrzyk uśmiech maluje, 
ucho pieści pszczół pieśnią miodową. - 
Już wypłynęła w całej swej krasie 
wonna, przejrzysta "Maj" czarodziejka 
i - skradła serca Miła Złodziejka! M 

  

wntarynynirtnikiccet 7 tyn 

JAK TO TAM BYŁO. - 
C.d2 

- Jak się wam podoba%o morze? — zapytał 
dh komendant. ż 

- Bardzo] „Świetne! Przepiękne! - 
łali ze wszech stron stołu drunowie. — 
ciepła woda! (o muszli! Piasek taki mi 

Stary wyjadacz Jobas, najpierw 
śniadanie £ brodę i nos. 

wszem, no tak, jik morze... — 

wie takie jak t7l..: 
— ldzże, 1dzż6, DO GŁ 

CA A 301 
- sawer odobny 
tel 8 Ja? Gz 
wany, -— Włosy ci falują, 
morskiego koloru, wodę u 
ska w cał; ędzie"! j 
- Ha, ha! dj ! dał, Ksawery, a 
Gi daź!! DOSTAW 
A zapłoniony Ksawery, wstylząc = koafuzji, 
nachylił się nad menaż z 

z
n
a
n
o
 

R
i
 

ij
 

© 

A v u 

niejszego 0d adów na zi3, Stońce g: 
je, a ciepło rozchodzi się po ciele, od 
do czasu mrówka ugryzie... Ble surowy 
wykładającego zmusza do uragi: 

- Jak się kto zatruj 
wynosi. Bierze się go za noe Ę) s 
się po ziemi, aż oprzytomnieje. i tępni 
adas p o jeżeli jeszcze cośkolwiek lub zu-  



fk się 
iu zo 

gioytowch, A i e twarz e uieli straszliw 

wykrzywiane,.. SA 
Hej, kąpiel! | kąpi 

EdsT 

HARCERSTWO. 

Harcerstwo, jako organizacja, dążąca do 

wychowania kodzieży na ludzi si mych aducho: 

wa, iizyrznie obywateli, świadomych swrch 

obowiazków wz, lędemn państr” i wytrwalo dąża= 

cych do ivn wypo. enia, jesc jeduym Z naj- 

W UWUYKL ZARA KEAYSYMULL MAN, 

siem możliwe, „eby uczel wisk nie s; 

niak „iodrowo nie 0. na siebie obo ią M 

adał przyrzeczenie ule poto, żebD 

5 Gz by móc chodzić na ty sięcz- 

co gorsza, przypodobać się prze4o0ż0- 
i 4 Y. wżedy Gel 1s 

Za niast pz 

towanycih d go0d:.eg0 Spe! 
Łoby dudzi, którzy już w raniu | młouo- 

ści przyzwyczaili się do joh iekcewastnia, do 

niędotrzynywanio nau$t dobtowo myc zobowi 

ludzi niepow Gh ejnych, bez „pocz 

jeż zwartościowe, go 

lak o Haroerawo niótzj bo nia opożadżaby 

swego Zadania, 218 stałoby Się organizacj 

szkic OdL1WĄ, bo” ływająca ujemnie Da movalny 

wój młoczieży; nio.dawad.oby pravia nie po 

lędem fimycznym, nie umiejęg uchronić 

zgubiucui wpźywami alzonclu 1 Po. 

świczania i obozy tn orzecież jószcze ze- 

że w każdej orzanizacji wogą Się 

ardziej nieodpowiednie jed. nostki, 

j y ich b;ła więLSZOŚĆ: 

Brońo” e s) więc. i nie dozrólcie, by tak szla- 

thetna or amizacja ucierpiała Z r mszej Gs  



ŚREDYKU JO MOSSUWILUNYNNNCYWKIE 

Refleksje z racji święta Polskiej Macierzy Sz. 

"JĄKTE WARUNKI MIAŁA MŁODZIEŻ DAWNIEJ A DZIŚ 
- (1a o lasie tSyzyfowych Prac"), 

Młodzież polska z e W, zaborówsmiała 
bardzo ciężkie warunki. Trz było mieć dużo 
cierpliwości, by wysłuchać wszystkich obelg, 
jakie profesorowie rusyfikatorzy rzucali 
w twarz dzieciom i młodzieży polskiej, trzeba 
było mieć ogromnie wyrobioną silną wolę, a 
nie wybucmąć GET profesor fałszował "fakty 
z historji Polski: "Panie profesorze, to nie- 
prawda, to jest kłamstwem!" Zdarzały p cą 
padki, że uczeń, nie mogąc ścierpieć obelg, 
rzucanych na Ojczyznę, wołał: "Nie, ja nie 
mogę słuchać tego, ja jestem Polakiem". Zato 
szedł do ciermych cel więzienia, bo się go lę- 
kano, widząc w nim przyszłego Ka Ę 
Nieraz wygnany w bezgraniczne śniegi Sybiru, 
umierał z uśmiechem na ustach, bo dawał  je- 
szcze jedno z tych młodych żyć za Ojczyznę, — 
żyć, kióre mogłyby jeszcze dużo dobrego zdzia- 
łać dla Polski, e wolał ginąć mamie, niż 
słyszeć i widzieć hańbę Ojczyzny, AA 
Profesorowie wa fójne: spuszczali uczniów 
z oczu. Szpiegowali młodzież polską AAA 
kroku, A gdy się zdarzało, że któregoś"złapa- 
li"na jakiejś pracy antycarskiej, wtedy wy- 
ciągali jak najpoważniejsze konsckwencje„w wy- 
niku których uczeń dostawał albo t.zw. 'wil- 
czy bilet", SE z osadzany w więzieniu ja- 
ko przestępca polityczny. 

? Na oai szkoły nie wolno było k mło- 
dzieży mówić po polsku. Złapany na tem "prze- 

11 

stępstwie" uczeń, był karany, sirbro. 
A16 młodzież nie dała się arusyfikoweć,nie wy- rzekła się polskości, bo miała głeboko zako= rzenione uczucia narodowe, bo pamięć o bohau terskich czynach Drzodków i wiera « zaartwych „wstanie Polski była dlań tarczą, o ktrą się naa wszystkie zakusy wrogów. 

„A dziś. Dziś setki tysięcy młodzieży polskiej uczy się spokojnie, nie troszcząc się o jutro, bo to jutro jest pogodne. ; Dziś mamy szkoły wygodne, budowane wedug aąjnow- szych prze isów. W szkołach tych ucry profe- sorowie Po a” ojczystym języku, Mamy więc świetne wa i:do tego, aby pokazać Polsce, że nietylko wtedy, gdy zajdzie potrzeba zbroj- nego czynu, możemy być pożyteczazai Cla Ojczy- zny, nietylko wtedy, gay ta. in R żądza: gd= rony prze rpa głoś kie em, ałje i wówczas, gdy na ziemiach polskich anuje spokćj, gdy ziemia matka wydaje nowyc obywateli, którzy PAROTR jej sławy. ż 
„zdobytą w1 za podzielmy się z żymi, którzy mogają warunków pobierania „937 szrołach. lieśmy tę wiedzę do "ludu mas!” Nich każd olak nauczy się z po polslu, bv móg, lepiej korzystać z 1tury naroaowej w Odro- dzonej Polsce. - My harcerze równ: 3% możemy się do tego przyczynić; będąc na obozach, na- uczmy czytać choć kilka ogó —: £ spełnimy przez to d obry uczynek wobe2 0jzzyzny. 

Przyłóżmy się chętnie do pracy i miejmy nadzieję, że wkrótce zmaleją te rzesza anal- fabetów w Polsce. 

    

   



KYLIUNYKNNY JX: NUNUWYSOSYNNANNNNYNY 

KĄCIK ZUCHÓW. 
MIÓSNA ZUCHÓW. 

Maj - dla naszych zuchów raj! 
Do zabawy - w to im graj - 
Pędem w pole - hop, ha, hu, 
dalej żywo do lasu! 

W polu, gaju, na łące 
gdzie róluje cud - słońce, 
asa wolny, jak ptaszek 

łoówiąe roje much, raszek, - , 
Boso brodzę, jak boćki 
lub puszczają w obłoczki 
swe latawce balony; „ 
przytem krzyk jest, szalony. 

W zielone ponoć grają, 
KE la wiet oddają. 

: Jedni drugim redośnie ' 
wciąż szeptają o wiośnie: 

już wróciły jaskółki, 
oćki, kosy, kukułki, 

pełno ptactwa jest w lesie, 
a ich zwi wiatr niesię, 

Kwiatów krocie ne łanie, 
słychać żab rechotanie, 
czeremcha kwitnie w gaju, 
co rośnie przy ruczaju, , 

Razem Zuchy w krok kroczą.: 
w krainę tę uroczą, 
by zamienić życie w raj . 
w najcudniejszy miesięc laj! 

„Ma A 

w agi 
' 

a. 

Mrcyzuch. 

  Będziesz 
Czuwa; ! 

Z 0 0 

MyyguaLyY 

archiwum 

ABA 

Faport. 
raport wystąp! 

DAŁO oładlnaGów g e ystąępiło z szeregów, 
y, melduję się do kamiiaka., 

rzyboczny to usłyszał ie 
zyścił koty przez 3 dni, 

ścił przez 4. dni! 

PTUDYNYNYNNNUNNY M  



archiwum 

2 Prrru.. hu 
stępu Wil 
Za co ty: 
Jaa, o utopić 

aa e m tchem. 
Jakim sposobem? 
Spaa...dłeem z mco,.Stu... 
Pływać nie umiesz? 
Niee... 
Qoo!!! — wyrwało się 
Będziesz siał przez 2 
1 przez jutro nauczysz : 

na obozie tolercwać ie moż 
Czuwaj ! 
Druhu,.. 
0o ty znowu? 
Naturalnie, 
Go znowu „zrobiłeś? 
Zrobiłem przec.eż : 
Biada ci!!! - krzykn 
No to przez jutro wyczyścisz WSZ 

erki, -— Czuwa ji 
pia, Czuwaj ! 

„ Qo ty zrobiłeś 
osta tniego de Li kwont, $ 

obecnych. 
Warwc1e 

Gr. _ Łomag 
Czuwa 1 

ócił się drużynowy do 

Ja wylałem menażkę "boćwinki" kucnarzowi na 

łee... na głowę. 
Surowe oblicze kcm 

uwolrił winowajzę od winy i kary 
A ognisko płonęav... 

SYKYMSK 

mtą złagodniazco 

mirry tyg 

NYKAYDENNNM 

; pałtorgłomiań jsk, 
wini i 40% ySŻ3 W licznie 4. 

1%. dodaja ty 
aa powy” 56 zmie 

ta sźowiań 3 

„onmi eLowski . 

arami,. FzędJ PiE 
M szy Od 

ry ua roż - 

wiązanie. - 

Znaczenie |. 
WI Taz 

FA mę 
8,02 miej- 

a OŚŻ przem. 
w Ni śmizech, 
Wodospad 

4 a I  



6 miasto sta: y ( ś ni 7 mędrzec 
ar,, 8! gaz imię żeń 1-y Presy= 
len Polski, tó w Pol kolonje an- 
gielska.l3 Czętć SWE .„n/ilorzem 
zarnem, słynna e . państwo 

W Europie, 16 a rzym, ,. alistwo w Europ. 
p nę 

Oceniając gi 

ub, ż 
dzień Obrony Pi 

Odpowi : 
a Sob ń wa endarzowych "kawatów" nie 

ies ; może macie 5 oka to 
etelnia " j 

LLL 

„a rski Jerzy. 
wad z. a Aa 

Ska ab. Us zurkiewiez Tec 

NYMNNNAS WEKA: 

archiwum  



aż archiwum 
—.| harcerskie.pl  


