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IDEA HARCERSTWA CZYLI SKAUTINGU. 
(Dokończenie). 

Słowacki dvieli duchy na trzy kategorje: dobre, złe 

i bierne i dowodzi, że najgorsze są duchy bierne. Prze- 

ciwko tym wlaśnie Skauting walczy, tych chce nauczyć 

pracować. Dlatego Skauting od początku bierze jednostkę 

w karby, dając jej robotę. Wymaga od skauta czuwania, 

doskonalenia spostrzegawczości, panowania nad sobą, Oraz 

noszenia na ustach symbolu lagodności, spokoju i wew- 

nętrznej pogody w postaci uśmiechu. 

Pozatem wymaganem jest, by nie opuścił żadnej 

okazji spełnienia dobrego uczynku. 

Ten dobry uczynek (inaczej przyjacielska usługa) ma 

nadzwyczaj ważne znaczenie w życiu naszem, jest bowiem 

bodaj jedynym środkiem do wyrobienia czynnej miłości 

bliźniego, a co za tem idzie praklycznego patrjotyzmu. 

Prócz tego skauta obowiązuje abstynencja, o której 

potrzebie i korzyściach pomówimy kiedyindziej. 

Jednem z głównych zadań skautingu jest zwracać 

uwagę członków na pogłębianie religijności, a również 

spełniania obowiązków względem kościoła, do którego 

członkowie drużyn należą. 

Przechodzimy do wpływów Skautingu na rozwinięcie 

wśród młodzieży instynktów społecznych. 

Wogóle życie koleżeńskie, a zwłaszcza wspólpraca w jed- 
aejumilowanej„oganizacji,„szczezÓlnię podczas wycieczek, 

i rozmowy przy  wieczornem ognisku, zbliża nadzwyczaj 

do siebie jej członków i od wieku młodzieńczego zaszcze- 

pia solidarność, przyjacielskość w stosunkach. 

Poczucie braterstwa wszystkich: skautów, czy to 

Wilpian, czy Królewiaków, Galicjan, czy też nawet Angli- 

ków lub Amerykanów i Poznańczyków, dodaje nam zachęty 

w pracy, daje wiadomość, że nie jesteśmy osamotnieni. 

Organizacja, oparta na dobrowolnem zaciąganiu się, 

poddawaniu pod rozkazy starszego kolegi, ma ogromny 

wpływ zwłaszcza dla nas Polaków, nieprzyzwyczajonych 

do słuchania i podporządkowywania się .woli innych. 

Skauting prowadzi do tego, by każdy „Obywatel* 

był nim rzeczywiście, t. j. by wszelkie obowiązki wzglę- 

dem Ojczyzny spełniał dobrowolnie. Do tego samego dąży- 

ły całe dzieje Rzplitej. 

„Dobrowolność* jest bodaj najważniejszym czynni- 

kiem, który zjednywa qrganizacji skautowej licznych przy- 

jaciół i członków. 

Przymus zabija Skauting: widzieliśmy to na „potiesz- 

nych”, „pładfinderach* i innych bliższych przykładach. 

Każdy z nas niejednokrotnie widział, jak ogromnie 

wiele może zdziałać jednostka, ale o ile owocniejszą jest 

praca, gdy wezmą się do niej ludzie energiczni, ożywieni 

jedną myślą przewodnią, przyzwyczajeni do współpracy i 

karności, strenowani, że tak powiem. 

Wtedy po nich można cudów niemal oczekiwać. 

Czwartym wreszcie elementem wychowania, na który 

harcerstwo rozwój umysłowych 

władz. 

wywiera wpływ, jest 
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Mniej więcej trzecia część każdego zebrania jest po- 
święcona gawędom o treści kształcącej i rozwijającej umysł 

młodzieży. Pozatem obowiązkiem skauta jest pilnie przy- 
kładać się do pracy szkolnej i korzystać z wykładów nie 
dla otrzymania cenzury, ale dla gruntownego zdobycia i 
opanowania dostępnego zakresu wiedzy. 

Dla postawienia całokształtu pracy skautowej na- 

leży wspomnieć o egzaminach i przyrzeczeniu skautowem, 

które w życiu organizacyjnem odgrywają ogromną rolę. 

Cztery więc, powtarzam—dziedziny obejmuje i kształ- 
ci praca skautowa a mianowicie: Rozwój fizyczny, mo- 

ralny, spoleczny i umysłowy. 

Wiesław Cyt 
  

  

Dział dyskusyjny. 

Od Redakcji. W momencie tworzenia się i ksztalto+ 

wania państwowości polskiej, należy zwrócić uwagę na te 
czynniki pracy twórczej, które w najkrótszym czasie i w 

najdoskonalszej formie prowadzić mogą do odrodzenia ży-- 

cia społecznego i utrwalenia niezależnego bytu. Zdaniem 

paszem Harcerstwo zajmuje jedno z naczelnych miejsc w 

szeregu tych czynników i dlatego pragniemy zwrócić nań 

uwagę wszystkich myślących jednostek 

czeństwa. 

W tym celu otwieramy na łamach „Harcerza Kre- 

sowego* dział dyskusyjny, zapraszając do współpracownic- 

twa wszystkich czytelników, przyjaciól Harcerstwa „i wyy- 
chowawców. 

naszego społe= 

Jako pierwszy temat dyskusji obraliśmy zagadnienie: 

Czy i jakie znaczenie ma Harcerstwo w kształ- 

towaniu się państwowości polskiej. 

  

Z Projektów Na Obra 

Słoneczne rano, złote kłosy, 
Na kwiatach lśniące krople rosy, 
Niby cudowne szczęścia łzy 

LTy! 

Pąsowy półmrok w saloniku, 

Kanapka w cieniu pałm w kąciku, 

Róże tej barwy, co me sny 
I Ty! 

Weranda z bluszczem dajmy na to 

Kremowy obrus, stół z herbatą, 

Maj, zachód słońca, jaśmin, bzy 
I Ty! 

Staw, łódka, cisza wszechharmonii, 

Odblask księżyca w wodnej toni, 

Urok wieczoru, świateł gry 

I Ty! 

ŻE Lo  
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Z cyklu „Sonety o Wilnie'. 

VV1iLno w Słońcu. 

W zaczarowaną słońcą szatę 

odziane, Wilno skrzy się, pali... 

Blask się układa w czar—poświatę 

w bezkresnej, cudiiej, jasnej dali. 

Jakbyś w dziewiczych snów komnatę, 
co złotem tonów się krysztali 
wszedł, kiedy w słońca patrzysz szatę, 
co się nad Wilnem skrzy i pali. 

Kościelne wieże ogniem płoną, 

szare ulice w blaskach toną, 

czar się unosi boski, żywy... 

Ludziom się w duszach oudzi życie, 

myślami toną hen... w błękicie, 

co tak słoneczny i szczęśliwy. 

Lech. 

UVi11no. 

Miasto moje rodzone—Giedyminów stolico dawna— 
grodzie książęcy, pełen sławy — kolebko wieszczych na- 
tchnień i twórczych poczynań— Wilno moje strażnico 
niezłomna. 

Przewalały się nad tobą burzę i wichry szalały. Tyś 
trwało niewzruszone, w minionej sławy zasłuchane echa. 

Lata szły, lata męki i bólu, ciemnoty i  upodlenia, 
Lęk zawisł nad tobą, trwoga ciemnemi chadzała ulicami. 
'Tyś z ludem twym cierpiało nieugięte, a dumne, o nowej, 
dni przyszłych śniąc chwale. 

Dzwoniły o wieże twych świątyń, o dachy twych 
domów kule, czerwieniła się na brukach młoda krew, 
krwawe kwiaty wykwitały na pleśnią obrosłych ścianach 
kamienic, echem burzy armatniej płakały ciemne zaułki. 
Tyś stało  nieznające trwogi, zawsze jednako wierne, 
dziwnie radosne przeczuciem zorzy co się nad tobą roz- 
palić miała. 

Hej, Wilno moje! Słyszysz, wiosna idzie. Czujesz jak 
mocno, jak gorąco drżą dziś serca harcerzyków twoich? 

Śpij spokojnie stary, umiłowany grodzie. Czuwa nad 
tobą harcerzy twych pokolenie młode. I zrywa się wraz 

pierś własną nadstawia i ginie, lub zwycięża, by jeno 
ciebie od burz zasłonić, by nową cię przyoblec chwałą, 
miasto serdeczne, Wilno nasze rodzone. 

F. K.   

81840 5Wi-). 

$. p. Bohdan Wojtkiewicz — Drużynowy I-ej Wileńskiej, 
plutonowy W. P. ; 

E Od Redakcji. Z pizyczyn od Redakcji „H. Kr.* niezależnych 
nie dało się zamieśc g p. D:ha Bol dana Wcjtkiewicza 
przy notatce poświęconej mu w Ne I naszego psina. 

—— p — 

„IDĄ NASI”... 
Było to zimą 19r6 Tr. W przedsionku kaplicy ze 

brały się dziewczęta na ostatnią zbiórkę. Tu jedynie czu 
ły się jeszcze bezpiecznie, tu ich nie dosięgnie bolszewic 
ka ręka, stąd nikt ich nie wygoni. 

Dziewczęta były smutne i dziwnie poważne. Wie- 
działy, że pracę harcerską, która im była najwyższą rado - 
$cią, przerwać mają, rozproszyć sie, zatrzeć wszelki ślad, 
pod ziemią się skryć, Wiedziały, że była to już ostatnia 
zbiórka. Nie mogły się z tem pogodzić. 

— Więc i lilijek nam nosić nie wolno i krzyży? 
— Nie wolno. Ę 
— [ „czuwaj* mówić? 
— Nie, bąki. 
— Więc jakto, mamy uledz ostatniej przemocy, 

ustąpić ze strachu, to wstyd przecie, to tchórzostwo 
— Nie dziewczęta, nie uledz i nie ustąpić Ale sa- 

mi wiecie, iż w obecnych warunkach nie sposób, śledzą 
nas wciąż— tyle już aresztów—wyłapią wszystkich; a nam 
nie wolno nic zmarnować i nic mztrwonić a wszystkie, 
siły przechować, bo Polska ich może wkrótce zaądać. 

Dziewczęta słuchały smutne. 
Naraz porwała się Zośka, ciemną grzywą zatrzęsła, 

zajaśniała rozbłyskiem ocząt. 
— Już wiem, już wiem, gdy nie wolno nam mówić 

„czuwaj”*, to powitaniem naszem będzie: „idą nast”, 
I tak to już potem weszło jakoś w zwyczaj w dru- 

żynie harcerskiej, 
Rządy bolszewickie trwały tymczasem dalej. Przera- 

żenie zawisło nad miastem — trwoga i zwątpienie osiadły 
na wszystkich twarzach. I tylko te małe harcerskie ser- 
duszka dzwoniły wciąż uparcie, niezmordowanie: „idą, 
przyjdą nasi". 

A na tę niezłomną wiarę dziecięcą patrząc, uśmiecha- 
li się pobłażliwie starsi i powtarzali szeptem: „a może i 
przyjdą”. 

Ale „naszych* widać nie było, a terror bolszewicki 
się wzmagał. Wybiegały czasami dziewczęta za miasto, 

»  
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może coś ujrzą, może coś zasłyszą, nowinę dobrą przy- 

ni0s4—może. 

Ale od Warszawy wciąż cicho było jeszcze. Nato- 

miast przyszła wiosna. Nikt przyjścia jej nie zauważył w 

tym roku, zbyt ciężka troska gnębiła ludzkie serca. Z wio- 

sną wędrówki dziewcząt stawały się częstsze i dłuższe. 

Wymykały się po jednej, po dwie, biegły za miasto, na 

szeroką drogę. Wysyłały na zwiady baczne oczy, przypa- 

dały uchem do ziemi. Odpowiadała im niekiedy ziemia 

echem strzałów dalekich, lecz zwiastujących blizkie wyz- 

wolenie. I wracały do domu, od słońca wiosennego zło- 
ciste na twarzy i weselem oczu błyszczące. 

Ale wędrówki takie zaostrzały apetyt, a w domu 

nie było chleba. Więc się przytuli dziewczę do matki, na 

kolanach głowę od wiatru potarganą złoży—o głodzie za- 

pomni i marzyć poczyna. 
— Matusiu, nasi idą, może już blizko są, może już 

wkrótce do Wilna wkroczą. 
— Hej, jadą, jadą ułani. Belina jedzie i sam „Dzia- 

dek* na kasztance... 
Marzy dziewczynka na jawie, a potem snem zmożo- 

na marzy jeszcze o sławie, o wielkich czynach, o Polsce 

io „Dziadku*. 
Hej! spełniła się wiara dziecięca, prędzej niźli naj- 

śmielsze marzenia przypuścić mogły, wjechali do Wilna 
ułani, Belina i na kasztance sam „Dziądek.* 

FK. 

Z TEATRU. 

POTWESTUT"TTCZTOWNANYM Skąpcu, ukazał się nam 

Solski w Złotej Czaszce Słowackiego i Dymitrze Samo- 
zwańcu Nowaczyńskiego. 

Sławny autor „Malpiego Zwierciadła” Ado Neuwert- 
Nowaczyński, świetny satyryk Młodej Polski uczyniiby 

lepiej nie pisząc swoich dramatów. Takiego zdania jest 
przynajmniej większość krytyków, a wszyscy zgodnie zga- 
dzają się, z tem, że powodzenie swoje zawdzięczają one 

tylko Ludwikowi Solskiemu. 
; Niezrównany ten artysta, stworzył ogromnie intere- 

sującą postać cara, którego dzieje przykuwają uwagę wi- 

dza, ale rozciekawia tu jedynie indywidualność osoby, a 
nie leniwa akcja dramatu. 

Poza Solskim, doskonała jak zwykle p. Kopczewska 
w epizodycznej zresztą roli Ksieni, swą mimiką i grą cha- 
rakterystyczną uczyniła duże wrażenie. Wszyscy inni gra- 
li bardzo starannie. Sztukę wyposażono w nowe dekora- 
cje i kostjumy Bogactwo tych ostatnich każe nam sądzić, 
że dyrekcja Teatru Polskiego naprawdę nie szczędzi ni- 
czego, gdy chodzi o estetyczną całość wielkich artystycz- 
nych wrażeń. 

Wel. 

ZOT O Na 

Z pism. 

= Tygodnik Jllustrowany Ne 17 z dn. 24 kwietnia 
porusza dużo spraw b. żywotnych. Na początku więc 
artykul: Jana z Marnowa „Łokietka czy Jagiellońska linja*? 
porusza sprawę naszej polityki zagranicznej w stosunku 
do Niemiec i Rosji, w związku z. wysunięciem przez rząd 
Polski koncepcji państwa ukraińskiego. 

„Bałtyk — morze czarne *— podkreśla korzyści, jakie 
Polska mogłaby osięgnąć przez połączenie tych mórz po- 
przez terytorjum Polski. 
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Otu:ną napiwi nas notatka, bogato ilustrowana 
p.t. „Więziennictwo Polski*, bo nasze więzienie winno 
być „domem poprawczym, a nawet szkołą życia obywa- 
telskiego* dla słabych moralnie członków społeczeństwa. 

Spodziewana Olimpjada w Antwerpji ożywiła ruch 
sportowy w Warszawie. — Obyż to nasze Wilno sportem 
się zajęło. — Jest akademickie koło sportowe, ale o jego 
działalności jakoś nie słychać. 

Konsulaty polskie powstają w coraz to nowych 
krajach. Ostatnio powstał konsulat w Paranie, gdzie jest 
tylu naszych rodaków. Dalej bogaty dział literacki. 

| W dniu 14 kwietnia zmarł znany polski publicy- 
sta i powieściopisarz $. p. Teodor Jeske Choiński, 

Zainteresuje nas również notatka o naszych har- 
cerzach, którzy nad polskim Bałtykiem pełnią służbę war- 
towniczą. 

= „Placówka*, pismo bogato ilustrowane, emawia 
w szeregu artykułów sprawy bardzo żywotne i aktualne, 

= „Polska flota napowietrzna*. Numer marcowy 
zawiera prócz całego szeregu artykułów fachowych, do 
oceniania których nie jestem powołany, kilka nowel z ży- 
cia lotników i bogatą kronikę lotniczą. Pismo winno za- 
interesować nie tylko fachowców, ale i ogół inteligentny. 

= „Rewja* — tygodnik N 23, prócz kilku artyku- 
lików utrzymanych w tonie humorystycznym, zawiera: 
„Grafika polska”, „O! sztuce rządzenia”, „Przed wiosen* 
nymi wyścigami*, „Więziennictwo polskie" i t. d., oraz 
liczne ilustracje. 

Wuce. 

Z—CRZ 

Związek Wojskowych Harcerzy. 
l. Nazwa, cel, zadanie. 

1. Związek nosi 
Harcerzy*. 

nazwę: „Związek Wojskowych 

2. Celem Związku Wojskowych harcerzy, jest słu- 
żyć w obecnej przełomowej dobie całą duszą, wszystkiemi 
władzami serca i umysłu sprawie narodowej; pielęgnowa- 
nie ideałów harcerskich w ośrodku życia wojskowego i 
utrzymywanie łączności ze światem harcerskim. 

3. W tym celu stawia sobie Związek za zadanie 
skupienie ludzi posiadających pełnię uświadomienia naro- 
dowego, dużo zapału i dobrej woli, by rozpoczęli plano- 
wo akcję nad podnoszeniem ducha wśród żołnierza, nad 
oświecaniem go i krzepieniem. 

Równocześnie Związek stawia sobie za zadanie łą- 
czenie rozsianych po różnych oddziałach tych samych 
pułków harcerzy, dla wzajemnego podtrzymywania się w 
kierunku świadczenia życiem wojskowem prawa har- 
cerskiego. 

Il. Środki działania. 

a) Żywym przykładem zachęcać towarzyszy—żol- 
nierzy do jaknajsumienniejszego pełnienia służby na fron- 
cie i poza frontem, w kancelarjach, prowianturach i t. d. 

b) Pomagać dowódcom i referentom oświatowym 
w pracy uświadamiającej i kształczącej żołnierzy. 

c) Oddziaływać na żołnierzy pod względem moral- 
nym przez usuwanie nieestetycznych i niemoralnych pieś: 
ni, a przez uczenie takich, które przedstawiają wartość li- 
ryczną, literacką ł kształcącą.  
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d) W ciągłych, prywatnych rozmowach z żołnie- 

rzami zachęcać ich do karności i posłuchu, rozwijać w 

nich poczucie obywatelskich obowiązków, budzić i wzmac- 

niać miłość do Naczelnego Wodza i wszelkich władz. 

e) Przychodzić swym towarzyszom broni z nieu- 

stanną pomocą jakiegoby ona była rodzaju, spełniając w 
ten sposób harcerski „dobry uczynek*. 

1) Oddziaływać na żołnierzy pod względem este- 
tycznym i hygienicznym. 

g) Dawać inicjatywę i pomoc do organizowania za* 
baw, gier, sportów i w tem przodować, 

h) Tworzyć w kompanjach, bataljonach i pułkach, 
dywizjonach, baterjach i t. p. zależnie od ilości harce- 
rzy-żołnierzy — ogniska harcerskie, których zadaniem bę- 
dzie podtrzymywanie ściśle harcerskiego życia, omawianie 
metod działania, samokształcenie i samopomoc, a wresz: 

cie utrzymywanie ścisłej łączności z własnemi drużynami, 
oraz z organizacją harcerską. 

Phor. Romuald Kawalec, Prezes Związku. 
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TYMCZASOWA USTAWA. 

Związku Starszych Harcerzy. 
(Opracowana przez Koło Starsz. Harc. w Wilnie, na podstawie 

warszawskiego projektu). 

"III. Członkowie. 
6. Członkowie Stowarzyszenia są trzech kategorji 

a) członkowie 'rzeczywiści, noszący nazwę Star- 
szych Harcerzy (Harcerek). 

b) byli członkowie rzeczywiści, noszący nazwę 
Harcerzy (Harcerek) Wyzwolonych. 

c) członkowie honorowi. 

7. Członkiem rzeczywistym, Starszym Harcerzem 
(Harcerką) może zostać Harcerz (Harcerka), albo były har- 

p zy A 

Kresowy. 

  

cerz, pragnący powrócić do życia harcerskiego, a także 
harcerz z typu i życia, który nie był w organizacji har- 
cerskiej, przyjęty na zasadzie rozdziału IV niniejszej ustawy. 

8. Członkiem rzeczywistym przestaje się być przez 
usunięcie lub na własne żądanie. 

9. Usunąć członka rzeczywistego albo wyzwolone- 
go może Zebranie Koła do którego należy, większością 
8/4 głosów, nie inaczej jak w trybie zatwierdzenia wyroku 
sądu koleżańskiego, orzekającego wydalenie. 

Io Członek rzeczywisty, pragnący wystąpić z Koła 
ma obowiązek decyzję tę umotywować na poutnem zebra- 
niu Koła. Gdyby tego odmówił podlega sądowi kolążeń - 
skiemu, który może orzec wydalenie. 

rr. Członkowie rzeczywiści mają obowiązek: 

a) żyć zgodnie z prawem harcerskiem, jako okre- 
ślającem typ niezmienny człowieka, którego ustale- 
nie w Narodzie jest celem Stowarzyszenia; 

b) brać udział w życiu towarzyskiem i organi- 
zacyjnem swego Koła; 

c) wypełniać ściśle przepisy, ustawy i regulaminy; 

d) posłusznie stosować się do uchwał Koła i 
zarządzeń władz Stowarzyszenia; 

e) dbać o prawidłowy rozwój i utrzymanie 
swoich sił fizycznych, oraz potęgowanie ich przez 
ciągłe ćwiczenia; 

f) dbać o dobre imię Stowarzyszenia. 

g) Współdziałać o ile możności w pracy miej- 
scowych drużyn harcerskich. 

Uwaga. Starsi harcerze, będący na czynnej służbie 
instruktorskiej, organizacji harcerstwa oraz wojskowej mogą 
być. zwolnieni. od. czynnego-vdziału w pracach Koła. 

12) Członkowie rzeczywiści mają prawo: 
a) udziału we wszystkich zebraniach i przedsię- 

wzięciach swego Koła i Związku, a w charakterze 
gości w zebraniach innych Kół; 

b) wyboru do wszystkich władz Stowarzyszenia; 
c) korzystania ze wszelkiej dostępnej pomocy 

Stowarzyszenia; 

  
  

Z pamiętnika harcerki. 

Poniedziałek 19/4 20 roku, godzina 9-ta rano. 

Nie jest to ranek słoneczny, ani jeden z tych, któ* 
re zwykle poprzedzają nasze śliczne dnie kwietniowe. 
Słońce jakieś smutne: raz chmura je przykryje, to znowu 
wypłynie jasne gorące i takie wielkie, potężne... polskie 
słońce. 

Ty Hanko tam w Brazylji nie wiesz jakie jest to 
nasze słońce, ale spójrz tylko na nie okiem polskiej hai- 
cerki, a powie ci wiele... bardzo wiele. Ja ze słońcem zży- 
łam się dawno, jest to mój najlepszy przyjaciel i druh. 
Zwierzamy sobie wzajemnie wiele myśli: ja mu mówię wszyst - 
ko; to co mię boli i to w czem mię nikt nię . rozumie; 
Oho zaś odpowiada mi raz uśmiechem, raz smutnie, albo 
nawet zapłacze... i w zamian mówi mi o przyszłości, o 
dziejach Litwy, Polski i... harcerzy, mówi o bohaterach, 
którzy walczą na trontach i o tych którzy dawno polegli... 

Dziś po raz pierwszy jednak nie rozuiniem mego przy* 
jaciela: nam tak wesoło, tyle radości i tyle szczęścia. Dziś 
rocznica Wilna z pod jarzma bolszewików, dziś „Dziadka* 
midzieć będziemy, dziś defilować będą nasze drużyny... 

archiwum 
harcerskie.pl 

  
Ach Hanko, ja ci tego napisać nie potralię.... a ono 

takie smutne jakby się nie cieszyło naszym szczęściem 
jakby nie uznawało tego co nam jest wielkie i święte. 

Oto mówi mi coś o Wilence, bo promień tak łagod- 
nie muska jej fale, swymi ciepłymi ramiony otula górę 
trzykrzyzką, a teraz wskazuje na górę zamkową... 

Patrz, załamało swój promień w jednym punkcie i tak 
się tkliwie przygląda, by matka ną-śpiące niemowlę... 

Co ono tam widzi?.. 
Rozumiem... tam, w tym miejscu, gdzie właśnie 

utkwił promień smutnego słońca, leży bohater: ów cichy 
młodzieniec... Ę 

Ono go kocha... 

Przypomina pewnie ten dzień i może tę samą go- 
dzinę, gdy po raz ostatni On wszedł na tę górę... i już 
nie zeszedł aby błogosławić nam... 

Zadał wiatr... 
_Zachwiały się topole, wiesz, te na placyku 

schyliły swe jasne konary w kierunku... poczekaj zaraz ci 
powiem... w kierunku gdzie maszeruje hutiec harcerski. 
To duch Sierakowskiego unosi się ponad górą i błogosła- 
wi im i szepce cicho: „Czuwajcie *.-- 

Patrząc teraz na lud harcerski wesoly i gwarny, na 
wojsko, barwne narodowe chorągwie i na śmiejące się już
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13. Członkiem Wyzwolonym może zostać starszy 
harcerz lub harcerka po osiągnięciu lat 25, lub po ukoń- 
czeniu wyższego zakladu naukowego, a zostaje: zaliczony 
w poczet członków najbliższego jego stałego miejsca za- 
mieszkania Koła Harcerzy Wyzwolonych, 

Uwaga. Za zgodą Zarządu Głównego mogą być 
przyjęci do Koła Harcerzy Wyzwolonych tacy harcerze z 
typu i życia, którzy nie byli w organizacji harcerskiej. 
Uchwały o przyjęciu Harcerza Wyzwolonego, Koło przyj- 
muje większością */4 głosów. Tak przyjęty musi złożyć 
wobec Koła przyrzeczenie harcerskie p. 29. 

14. Członkiem Wyzwolonym przestaje się być przez 
zgłoszenie wystąpienia Komitetowi swojego Koła Harcerzy 
Wyzwolonych albo przez usunięcie, 

15. Członkowie Wyzwoleni mają te same obowiąz- 
ki, co i członkowie czynni, z wyjątkiem punktu b. 

a) mają obowiązek wzajemnego - popierania się 
i podtrzymywania w życiu; 

b) przynajmniej raz na rok powinni ddnosić Ko- 
mitetowi swego Koła Harcerzy Wyzwołonych o 
swoich losach i pracach; 

c) powinni utrzymywać związek osobisty z Kołem 
Starszych Harcerzy, z którego wyszli i w miarę 
możności je popierać. 

16. 

a) udziału we wszystkich zebraniach i przedsię- 
wzięciach swego Koła; 

Członkowie Wyzwoleni mają prawo: 

b) wyboru do jego władz oraz do władz naczel- 
nych Stowarzyszenia. 

b) udziału w zebraniach Koła Starszych Harce- 
1 + 4 1 - ryz ietóres. 

nych Kołach 
7 5 " "= 

w harakterze gości. 

17. Członków honorowych mianuje Zjazd Delega- 
tów Stowarzyszenia większością 3/4 głosów, na wniosek 
któregokolwiek Koła Członków Rzeczywistych lub Wyz- 
wolonych. 

LTZ 
Ed. n.   
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KRONIKA HARCERSKA. 

WILNO. 19 kwietnia drużyny przyjmowały żywy 
udział w obchodzie rocznicy „wyzwolenia Wilna". 

—Komitet Weryfikacyjny „odznaki za Wilno* przy- 
znał odzaakę wielu harcerkom i harcerzom wileńskim. 
Wobec niemożliwości ustalenia już dzisiaj całego szeregu 
nazwisk zasłużonych, oraz ze względu na powszechny 
współudział harcerstwa w akcji o wyzwolenie Wilna—przy- 
znano też odznakę Hufcowi Żeńskiemu. i Hufcowi 
Męskiemu. 

— Dnia 25 odbyła się całodzienna wycieczka Hufca 
męskiego, przy sprzyjającej pogodzie i wiosennym nastro- 
ju. Harce były nader udatne. 

— Tegoż dnia „szkoła zastępowych* Hufca Żeńskie- 
go przystąpiła do częściowej próby 2-go stopnia. o 

— Na zakończenie oblitującego we wrażenia dnia 
odbyła się znakomicie pomyślana, wieczornica IV żeńskiej 
i VII męskiej. Program dobrany oryginalnie i udatnie, 
nastrój w czasie pokazu iście harcerski. 

Wieczornicę zaszczycili swą obecnością p. gen. Żeli- 
gowski, który do Harcerstwa odnosi się niezmiernie przy- 
chylnie i darzy je opieką i wydatną pomocą. 

Prawdziwe uznanie należy się Dh. Szyszce, organi - 
zatorowi wieczcrnicy, która na widza robiła najkorzystniej- 
sze wrażenie i ujmowała dziwną jakąś świeżością życia. 

W obchodzie pierwszej rocznicy wyzwolenia Wilna 
harcerze brali czynny udział i spisali się znakomicie, 
Detilada przed Naczelnikiem Państwa, Straż honorowa na 
galowem przedstawieniu w teatrze i na raucie w sali 
Apollo". wypadły. całkiem dobrze: podkreślić należy, że 

harcerze, przyjęci przez NACZETDIKI PANSTWA PD: ZYC : 
złożyli mu album z fotografjami z życia drużyn męskich, 
oraz pierwszy numer „Harcerza Kresowego*. 

Zjazd harcerski. W Brześciu Pitewskim odbył się 
dwudniowy zjazd starszych szarż harcerskich okręgu pole- 
sko- podlaskiego. Zjazdowi przewodniczył inspektor okrę- 
gowy związku Harcerstwa Polskiego, ks. F. Szczerbiczi. 
Uczestników zjazdu było 95. Reptezentowali oni ol oło 

  

  

słońce, w ten dzień wielkiej rocznicy, stańął mi w myśli 

dzień smutny, ;lecz nie mniej wielki: dzień 22 stycznia 
kiedyto w rocznicę powstania, cały nasz zastęp złożył cześć 
temu duchowi. 

Stanęliśmy w szeregu przed grobem. 

Chwila ciszy. 

Matka ziemia dokoła śniegiem pokryta, a owe pa- 
miętne wysmukłe topole, owiane leciuchnym jak puch łabędzi 
szronem. 

Mróz tamuje oddech i- ciężarem: osiada na duszy. 
Dokoła cisza... 
Nagle rozlega się głos zastępowej: „spocznij!” 
Następnie krótka gawęda, której ostatnie słowa ci 

cytuję: Druhny, duch tego bohatera nie pozwoli nam żyć 
nieczynnie, on będzie dyktatorem i kierownikiem dusz 

naszych i powiedzie nas do walk i zwycięztw, a więc: 
„czuwajmy*—i z 14-tu piersi jak jeden głos rozdarło po- 
wietrze: „Czuwajmy”. 

„Tak nam dopomóż Bóg!* 
„l kochana ideo harcerska! *— dodałam... 
Rozeszłyśmy się pokrzepione na duchu i jakby 

odrodzone. 

archiwu 

  

A teraz pozostało mi jedno, ale tem tymczasem 
dzielę się tylko ze słońcem i twoją „amerykańską drużyną” 

Jedyną moją myślą jest postawić krzyż na grobie 
Sierakowskiego, ale wiesz Hanko, drewniany krzyż, nie 
jakiś śliczny pomnik kamienny, a wiesz dlaczego? Dlatego, 
ażeby ten krzyż harcerze swoimi rękoma mogli wyciosać. 
Jego ramiona, bez pomocy koni i wozów na własnych 
barkach przydźwigać i wkopać... a gdy zgnije — by na- 
sze młode pokolenie, a może nasi prawnukowie wystawili 
nowy, a ten stary spróchniały, jako relikwie schowali i 
czcili pamiątkę tych pierwszych wolnych w swojej Ojczyź- 
nie harcerzy. 

— Ta właśnie myśl od dnia 22 stycznia 1920 roku 
w każdym dniu mię prześladuje, więc dlatego i dziś jasny 
promień poskiego słońca, nie dał mi zapomnieć, gdy o tem 
wśród szczęścia myśleć przestałam... 

Tak Hanko, musisz czuć teraz jakie jest to nasze 
polskie słońce. 

Wszystkim siostrom harcerkom w Notalu posyłam 
w imieniu całej IV ej drużyny H. „Czuwaj. 

Tem kończę ostatnią kartę mego dziennika, 
ci w całości posyłam. 

Kochająca Cię. Halina. Sagotisówna. 

który  



   
3,500 harcerzy i harcerek w 19 środowiskach. W skład 
tego inspektoratu wchodzi część byłej ziemi grodzieńskiej 
i Polesie. 

WARSZAWA. 20 marca złono do legalizacji w 
Min. Spr. Wewnętrznych Statut Związku Harcerstwa Pol- 
skiego. zaaprobowany uprzednio przez Ministra Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. p' Łopuszańskiego. 

BIAŁYSTOK. Harcerze tutejsi otrzymali od woj- 
skowego kierownictwa warsztatów budowlanych warsztat 
stolarski i ślusarski, oraz materjał. Instruktor specjalista 
prowadzi pracę w warsztatach. 

SANOK. Magistrat otiarował pod miastem grunt 

harcerzom. Koło przyjaciół Harcerstwa przystąpiło do bu- 

dowy kolonji harcerskiej, z której korzystać będą mogli 
harcerze z całej Polski. 

KRAKÓW. W Krakowie w marcu powstał klub 

koła Starszej Młodzieży harcerskiej, skupiającej starsze har- 

cerki i starszych harcerzy, w liczbie około 30-tu przeważnie 
akademiczki i akademików. 

Klub koła pragnie nawiązać kontakt listowy z 1a- 

szem kołem starszych harcerzy, zapomocą stałej miesięcz- 

nej wymiany korespondencji. 

Koło klubu przesyła harcerzom i harcerkom brater- 

skie pozdrowienie. 

Czuwaj! 

Przewodniczącym jest Druh Lewakowski sekretarzem 

Druh Biernakiewicz. 

Ślub harcerski. 

W dniu Konstytucji 3 go Maja odbył się w Kated- 

rze, w kaplicy św. Kazimierza ślub"harcerskirDruhny 

Zochy Dargużanki z druhem ppor. Tadeuszem Bog- 

danikiem. 

W miłej zacisznej kapliczce, wśród świeżo rozkwit- 

łych bzów, przy obecności IV-ej żeńskiej i VII ej męskiej 

drużyny harcerskiej — odbył ceremonjal ślubny ksiądz-ka- 

pelan Próchnicki, również harcerz 

W gorących, szczerych, a bardzo  treściwych sło- 

wach, życzył młodej parze tego jasnego i promiennego 

szczęścia, jakie wypielęgnowali sobie już poprzednio żyjąc 

życiem harcerskiem. 

Na zakończenie zebrari harcerze odśpiewali „Rotę”, 

padlo gromkie pozdrowienie „Czuwaj* i oto Polsce przy- 
była jedna więcej para, mająca stworzyć dobrą obywatelską 

rodzinę. 

Życzymy tym naszym Druhom z serca, pełnego 
szczęścia, owocnej pracy, wytrwania w ideałach harcer- 
skich, pamięci o tem środowisku z którego wyszli i rzu+ 

camy im na drogę życia nasze ukochane hasło: „Czuwajcie!* 

Podziękowanie . 

Wszystkim znajomym i nieznajomym, harcerzom i 
harcerkom, którzy zaszczycili swą obecnością obrzęd na* 

szego ślubu, składamy na tem miejscu najserdeczniejsze 

„podziękowanie. 
Zofja i Tadusz  Bogdanikowie. 
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Z życia naszych harcerzy. 

RUCH HARCERSKI NA UKRAINIE. 

Szczęśliwi są ci harcerze, którzy mogą bez przeszkód 

pracować na polu harcerskiem. 

Niestety, nam biednym harcerzom z Ukrainy miano 
szczęśliwców nie przysługiwało, gnębieni przez kolejno 
obejmujących rządy „Zwycięzców*, prześladowani byliśmy 
od najpierwszych dni rosyjskiej rewolucji, zmuszani pra- 
cować dorywczo. 

Zewnętrznie toleracyjnie usposobieni, z gruntu krępo- 
nas na każdym kroku, ha! gdyby tylko krępowali! 

iluż kolegów zginęło, niewinnie zasądzonych na śmierć przez 
 „sprawiedliwy* sąd bolszewików głośno, a szumnie mó- 
wiących o swobodzie i równości. 

wali 

W takiem otoczeniu, w takich warunkach praca 

była niemożliwa. We wszystkich sercach paliło się gorące 
pragnienie wydobycia się z tego jarzma, 
swoich, niesienia trudu dla swoich. 

dostania się do 

Snadź poczuli koledzy Żydzi co się u nas dzieje, bo 
zaczął się cały szereg aresztowań wśród młodzieży starszej 

z klas wyższych... 

Nie wiem jak długo przesiedzielibyśmy „na swobo- 

dzie za kratami*, gdyby nie powstańcy ukraińscy, którzy 
nas wybawili. 

Chwila nadciągania większych sił ukraińskich była 

jednocześnie hasłem odwrotu bolszewików... 
Skauci dzielnie wykorzystali i ten moment wypu- 

szczając z więzień cały szereg politycznych przestępców 
skazanych na śmierć. 

Gdy wrócili bolszewicy, pokryliśmy się gdzie kto 
mógł; Widzieliśmy dalsze rządy i przejście wojsk Petlury. 
I postanowiliśmy uciec do Polski. 

Zamiar ten uskuteczniliśmy na dzień przed wejściem 
bolszewików; uciekaliśmy we cżwórkę. Pa całomiesięcz- 

nej wędrówce .piechotą, dotarliśmy do upragnionych 
granic... 

Harcerz z Ukrainy. 

„ZGEZÓE       
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Do Harcerek i Harcerzy, którzy pracowali w 
Okręgu Charkowskim?. 

W imieniu Komisji Zjazdu zawiadamiam Was, iż 
Zjazd odbędzie się w 1925 r. prawdopodobnie w Warsza- 
wie. — Proszę wszystkich, którzy pracowali w Okręgu 

charkowskim i na Zjazd przybędą o zgłoszenie się li- 

stowne i nawiązanie stałego kontaktu z d ną Haliną Ple- 

cekiewiczówną — Sosnowiec, Kościelna ul. M 3. 

mną: Wilno—Członek Sądu Okręg. p. Świrtun. 

W skład Komisji organizującej Zjazdu mają wchodzić 
wszyscy b. członkowie Rady Hutca charkowskiego. 

lub ze 

Proszę wszystkie harcerskie pisma o przedruk ni- 
niejszego zawiadomienia. 

Czuwaj ! 

Kazimierz Świrtun 
przewodniczący Kom. org. Zjazdu. 

Wilno, dnia 25-IV—1920 r. 

ZZO" E 

Do Związku Żołnierzy-Harcerzy 
zgłosili się w dalszym ciągu: 

Protasowicz Kazimierz. Wil. p. strz. Harce- 
rzem od 1912 r. 

Szałwiński Adam. Io p. a. p. I Bat. Harcerzem 
od 1917 roku. 

Dutkiewicz Marceli 28 p. IIBaon 5 komp. Harce- 
rzem od 1917 roku. 

Radek Zygmunt komp. saper. kan. 1o Bacn. Har- 
crzem od 1913 roku. 

Czekalski podchorąży Dow. ro dyw. p. 
rzem od 1910 roku. 

Harce- 

Roziak Stefan urząd gospodarczy I Dyw. Leg. 
Harcerzem od 1915 roku. 

Borysewicz Jerzy 30 p. 6 komp. Harcerzem od 
1917 roku. 

Iwański Mieczysław 28-p. p. pol. 35 Harcerzem 
od 1912 roku. 

Pekszo Jan podchorąży Harcerzem od 1912 roku. 

——"O © O 

Ofiary Harcerzy 

ra Dar. Narodowy 3 go Maja. 

(Całodzienny zarobek) D-hna Perzanowska Mk. 30.— 

V Drużyna żeńska im. J. Piłsudzkiego Mk. t00.— 
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KOMISJA DOSTAW (K. D. H.) 
otrzymała z Poznania i. Warszawy 

mundury, plecaki, chlebaki, sznurki funkcyjne, 

gwizdki, kompasy, scyzoryki i t. d 

elxwipunei harcersiii, 

książki, druki do użytku drużyn. 

—-— MATERJAŁY PIŚMIENNE. === 

Prenumerata wszystkich pism harcerskich. 

„ Wilno, ul. Królewska M 1. (przyj księgar- 

ni Stow. Naucz. Polsk.) wejście z bramy. 

  

  

. CUKIERNI A „ŚW ITEZIANKA” e 
e Wilno, ul. Adama Mickiewicza Ne 1 (Ś- to Jerska). |. 

« Wielki wybór napoi chłodzących — lody. > 

| oraz gorące dania. 

© IFONCEFRŁT od 6 do 1I-3© w nocy. e 

ciast, 
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Przyjmuje wszelkie robbty wchcdzące 
w zakres drukarstwa. 

zauł. Św. Ignau 
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, S- R*U+D+Nel+CeK+*l+E+G+O 
dawniej Miskiewicz 

róg. Trockiej i Wileńskiej. 
o j 
, Poleca cukry własnego wyrobu, oraz lody i chłodne napoje. a 

SO9000 oce > SUBA TP s? of „Gen 

O 

fosn Władysław Borkowski "a 
Śt-o Jerska 5 Wilno Ś-to Jańska 19. 

POLECA WSZELKIE MATER]JAŁY PIŚMIENNE. 

Dostawy do biur i urzędów. 

Obrazy, ramy, galanterja biurkowa, bilety wizytowe, 
stemple gumowe i t. p. 

WIELKI WYBÓR KART ARTYSTYCZNYCH. 

Ceny ixonixuroncyjne. 
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Za zezwoleniem cenzury %ojskcwej 1920 r. 
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Drukarnia „Promień*, Wilno, zauł. św. Ignacego.  


