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DRUHOWIE! 

Zlot-Rewja w Sp le otwarł 
m jesteśmy. mmiśmy być 
;enym harceczom, dane było 
potęgę p sbku "naszych 
ccerzy. Należy im się 

h po: więcenie, ze ich wys”ki 
;, wreszcie za ich kreT 

ne na ołtarzu o 
U spadkobiercy tej cszczyunej 

"służby Bogu i Polsce", zapatrzeni w dokon: 
heroim poświęcenia krwi, wianiśm rów 
iść tym górnym s zla kiem pod sztandarem 
roizmu pracy '. 

SZysCy, a kc od małego biszkop”a 
aż do s go wygi harcerza mus im 

z c sią stanąć do pracy. p 
sim z rękawy 1 wziąć się do dzie4 
Bzżdy zastęp i cała nasza druż 
musi zasuakować W pracy - pokochać  



i trud. 
Naszem hasłem przet © i „Jeszem hasłem przeto 1ę wi 

na najbliższy okres ) > Po PERKEĄ, z ANS AW WEST AD a TA cz ukochanie pracy, P nusi stać się przyjen? 
nością a nie czym konieczną, ; 

Szczęście i yt pracą j . częście i dobrobyt pracą kuj, 
w pracy twoje szczęścis czuj! 

Drużynowy... 

OD REDAKCJI. 

zkcja "Harcerskie li" wi |. Mećakcja "Harcerskiej Joli" wite 
z radością wszystkich swoich Ai 

wie znów 
cię wszyst telników w mu- 

zach szkolnych staropolskiem: S7 6, Boże riow dwa m S<Lem: DZCZĘŚĆ, Boże, 
LD, „szyscy otr di matury 
i promocję z wynikiem b, dobrym i zostali w 4 
sani do Złotej Księgi. A jako harcerzo 
żymy zdobycia wszystkich s topi ADR NOR SJ Rozdz Z RZE EE» 

= e. no e orez udziału w obozie letnim, 
ii tym roku "Hercer Dolą'' będzie uka< 
się jako miesięczni : 4 
Oczekujemy żywej współpracy z nami 

wszystkich Druhów nad ule i * jstkich Druhów nad ulepszeniem Waszego pi- 

1 Wpl— 

Czuwaj! 
Redaktczs 

archiwum 
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PRZED NASZEM ŚW IĘTEM. 

29 listopada > w dniu rocziicy wybuchu 

powstania - Czarna Ósemka obchodzić będzie 10- 
ciolecie swego istnienia, 

Wielka to uroczystość, która musi też 

ść wspaniale! 
Ale, by tak wypadła, musimy już od dziś 

rozpocząć przygotowania powoli i syst zmatycz- 

nie, a bez uszczerbku dla pracy sz ulaej » 
„to być jakby Mały Zle* Jubilsuszowy 

że! 
Ifuszą być na nim wszyscy dawni drużyno- 

wi, przyboczni i szeregowcy. 
Trzeba będzie im porazać nasz dziesię- 

cioletni dorobek pracy. 
Więle już dziś jest wspaniałych i śmie- 

łych projektów i planów tej naszej  najwięk- 

szej uroczystości, ale jeszcze nie jest zneny 

dokładny program. ; 
A alaczego? Przecież już ni ema tak 

wiele czasu. 
Tak, ale Rada Drużyny nie chce sama de- 

cydować - ale pragnie, by k2żćj tas, Druho= 

wie, coś swego dorzucił 1 tem samem wziął 

czynny udział w naszej imprezie: 
Więc zaraz po ukazaniu się tzg0 numeru 

Ugarcerskiej Doli" zgłaszajcie Swoim plutono- 

wym, względnie do Redakcji projekty i uwagi 

na iemat planu uroczystości. uajlepiej zrobić 

to na osobnych kartkach, : 

Przypominam również o odznace 10-lecia. 

KL teraz podzielę się z_ War), projekta- 

mi, powziętemi przez Władze Drużyny.  



E 

rysunki e 
Jest również proj 

y prac harce 
ea, 

że wyjdzie numer 
ęGony specjalnie na- 

50. D-= 
ykuły, wier- 
„;W tym ce- 
iitet redak— 
swoje pra- 

ne urządzenie. ma- 
„urządzenie izby, = J 

ObOZOW; ra ; OWy, prace z dykty, wykresy... szki- 

iwie po 
naprawdę irap 

cja harcerska 
chu nowych cz 

. Znajdzie 
fusi je jedna! 

y całość 

ten sposób prz$ńln 
Polski, aa 

Do pracy wdzięcznej 
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harcerskie.pl 

A
G
S
 

G
A
 

aw artykuls 

. dzenia wa 

  

06. 0.0.21 (4 VAAVZY, Vaal Janaclia | 
vw de ć ic) 

- RACHUNEK. 

W numerze przęńwaacy nym "Hare. Doli" 

mtiem do wsi" podałem krótkie 
ziie miłego 1 pożytecznego Spę- 

; na wsi. 
Ciekaw jest jiki w sabim stopniu 

zrealizowałeś, Koczany Drunu, ów zbozay plan. 

Może udało Ci się u wistnić całkowicie 

(100%), a może dodałeś jeszczę coś więcej ze 

swej strony, 3 może tylko część prazy. wykona— 

Żeś, lub wcale, ; 

Dlaczego? . Ra 

Podziel się przete z nami sweni SDO- 

strzeżeniami, swym dorobici em wakacyjnym. a 

wiedz nam coś o Swej miejscowości, 00 napei! 

jest piękna i przepełnioną, bogaztrem zabytia 

istorycznych, ćzy też ciekowych zjawisk pr: 

rody lub folkloru ludowego; a może masz ja%ie 

eksponaty regjonalne, daj do Reda"eji,a my 

postaramy się odpówiednio wykor zjstać. Na tem 

nic nie stracisz, lecz przeciwnie zyskasz: 

l-o stajesz się głośnym w urużynie, r gimca- 

zjum, a może idalej, 2-0 dajesz możność po- 

znania szerszej braci pięlna kraju , naszego, 

3-0 z takich drobnych rzeczy i faktów powsta” 

je rzecz większa — dziekó, które potem czyca 

gała Polsla, a może i Świat. ; 

Wzdzisz więc, Kochany Druhu, jakie ko- 

rzyści wszeghotronne płyną z tak napozór drob= 

nej pcacj. Weź przeto do ręki ostatni numer 

ws ka zÓW 

 



(10) przedwakacyjny "HD." i- przeglądaj ak o punkcie, wynotuj sobie to, = Ri zowałeś i nie zwlekając, podziel slę z Redak- 
cją swemi spostrzeżeniami, 

ODBLASKI Z WAKACYJ. 

s: PE tegoroczne mimo niezbyt łaska- wej aury oblite były w przedzlocia, Zloty kursy, obozy, wycieczki i inne wykapki. * Suchedniów — A - Ingaro - Bocheniec - Ja- 
starnią - oto historja wakacyj. Ę U Ś śród: lysiące wrażeń i emocyj, zdarzeń i wspom- 

., Redakcji "Harc, Doli" udało się zdobyć 
garść tych ws omnień, opisów karkołomnych 
praw, by dać tym, którzy tam.być nie mogl 
możność odczuć. (o ile to się da pis 
słowem wywołać) i przeżyć z autorem te ch 
ni ezapomniane, 

„ „Więc oddajemy głos bohaterom. Między in- 
nymi jedcń z naszych dzielnych — do niedawna 
szczurów lądowych Czarnej Ósemki — obecnie 
już wilk morski dał opis 100l-go wypadku, któ- 
ry mu się zdarzył w czasie Kursu żeglarskie-o 

SMKU 7 MNUSUNNYNENOWANIE 

w Jastarni.- Pod słowem Łonoru tnierdzi, że 
to 1001-sza kąpiel... - Wrócił też | trochę 
zgorzkniały, podobno z tego powoda, że nie 
mógł ukończyć kursu, ale złośliwi nówią, że 
rzesiąkł wodą morską gorzko-3ł01ą, 
Ba. jednak dość słodko,! więc radzę przeczy-- 
tać! — Inne są poważne i zawierają treść ogól - 

niejszą. A ł 
Row TOL. ZE 

» R DE jĘ 

(A$ "is AKCJA LETNIA. 

Dnia 27.VI b.r. "Czarna Ósemla" w licz- 
bie 32 hareerzy rozbiła obóz , rzedzlotowy 
w Suchedniowie. Miejsce pod ooóz było wyśmie- 
mite: mały pagórek, porośnięty lasem  Sosno- 
wym, teren wybitnie piaszczysty - suchy; - 
u podnóża saa szemrał strumyk, nieco da- 
lej płynęła Kamienna, Ę a ń 
Oddalenie od dworca kolejowego — £0 metrów. 

Widok obozowiska robi4 wrrżenie bardzo 
dodatnie. j c A 

Praeą w obozie ogranicała się do óćwi- 
czeń z zakresu techniki harcerskiej: sygnali- 
zacja, łączność, pionierka i częściowo tere- 
noznaws two. ; 

W pobliżu naszego leża rozlolowało się 
kilka drużyn kieleckich, jak również i druży- 
ny z nan ali tk np. z Warszawy,  Pozna- 
nia, Leszna itd.   | archiwum 

=| harcerskie.pl  



a por dzie że Suchedni 

z an ów 
czas A się bazą operacyjną dziedań 

LAI ha r 

i wesołych 0 wśród śpiewu 

pociągiem do % ya djechaliśmy specjalnym 

Jubileusz 
1l-go do 24 o Lipca, 
niezatarte wrażenie, 

Szum, gwar... 
Dęby, buki, jesion 

k „morza zieleni” (0 r. 
ednym dniu wyrogto APE bard 
rykańskie - bo. harcers e 

Nie „bedę W 
wej było tu blis 
p: Szkoci, 

LG trw rający GT 

uezetni kach 

Ze ranicy, a 
me uderzył 

zą 

) 

di 0 a dnia ej 

= 

ył pizeglądem dino na 
; za okres pa „pak . | X-lecia Z.H.P,lecz 

iam młodym wżór pr ls 10 pracy 7 ię I 
J . * uczestnicy 
„odło zlotowe - 

archiwum 
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siła i odwaga) na piersi zawitali do Kiero. 

skąd rozjechali się dalej, aj głośić wielkość 

dokonanego faktu. 

„Só F 

OW 
* ( 

ZI0T ROWERSKAUTÓJ W SZWECJI. 

Na „wstępie 
muszę wy jaśnić, że 
angielski wyraz 
rowerskaut znaczy 
skaut- „aóczęga.nie 
zaś skaut rowerzy- 
sta - kolarz, ja 
mylnie, czy żarto- 

wie tłumaczył 
kiedyś naszym 40 
dzikom dh. Wosiek. 

Rowerskauta- 
mi nazywają 
u nas Gromady star- 
szoharcerskie ,któ- 

"re tworzą się z harcerzy ZAC Ł0 18 ro- 

ŻYCI Bo 
Polskę reprezentowały 3 gromady; W 

mie 163 staroharców, zebran, ch z.terenu © 

Polski. - Z Kielc poza mę brali udział w i 

prawie: Erezes naszego Koda kczyj. vh Stępku 

ski Józgf i Dh Krzemiński Steżan. 
Na miejsce zlotu t.j. do Ingaro doter- 

liśmy ze Spały po dwu oach bardzo Uuroż= 

maizonej podróży. Nie bedo jednak opowiadać 

o przygodach na okręcie, bo mogłyby one obrzy-  



dzić morze nawet członkom Ligi Morskiej - 
i Rzecznej. : 

Na zlot przybyło 24 delegacyj krajów 
europejskich i pozaeuropejskich, Niełatwo 30- 
bie wyobrazić "mieszankę! języków. 

Jednym z celów zlotu była Międzynarodo- 
wa Konferencja Rowesów na temat zagadnień Di0- 
PMA i udziału instruktorów w pracach 

ej organizacji. — W kontez ji 
dużo myśli i spostrzeżeń wypowiedzieli dele. 
gaci BR Wnioski nasze byży. przyjęte licz 
nemi oklaskami, , 

Zlot Rowersów zaszczycił swą obecno: 
Naczelny Skaut generał Baden Powel, 
przybył do Szwecji z Anglikami 
okrętem. 
Nie potrafię opisać entuzjazmu wszystki 
utów w chwili, gdy ukazał si 
sędziwy 78-letni starzec, IIó 
międzynarodowej armji skautów, ż 
wsze pogodnem 1 miłem. Wesoł0 uśmiec 
do nas, kiedyśmy przemaszeroweli prz 
w defiladzie, Po defiladzie cały Z 
dać wyraz wielkiego przywiązania | miłość 
dla Generała, menifestacyjnie i długo w 

zyki na Jego cześć, podrzucając G 
kapelusze, czapki, proporczyki. „Owacje 
oryginalne, bo każdy naród wznosił okrzyki 
w swoim języku, 
Pod wieczór Skaut Naczelny dosiadł dość. je- 
szcze zręcznie pięknego konia i odwiedzał obo- 
WO : 

Nieprędko skończałbym o tem, dlatego 
też przejdę do innych momentów naszego pobytu * 
w Bzwęcji, 

Poza licznemi wycieczkami, jakie odby- 

dziliśmy starożytne miasto 

waliśmy po Szwecji i piękne 2 
tysiącami mniejszych i większy Sita 

W mieście tem, stosuniowo nielicznom 
jest uniwersytet i wspańia- 
atolicka, dziś protestanc- 

my 

Uppsalę. W. 
/ o, | 

dra kiedyś teste 

ai m e , be tau właśnie . 

i jrzeć da sarkufag kiól. 4 ; 

matki króla szwedzkiego 1 Pol- 

mta Wazy, ; > 
ka złożyliśmy, wiązenkę „żywych 

arfą o barwach narodowych i napi, 

Królowej Annie Jagiclloncs - Hircerze , loy AR Ra 
Uroczystość składania noiu na a 

dzkiej naszej A syta bąrizo a 

1 podniosła» (DG, 0+) 

BOCHENIEC NAD WIERNĄ. 

Dnia 26 lipca. na ślicznej AD Ę 

am jernej stanęły bie.e nam o ty. i 

e Wala OW | „widniał sammy nępis;' ku 

dharemistrzowski chorą wi celec aei Pa: 

tendantem owego sławettiego kursu OJ k 

Ó a" hm. dr. J. Garbacik, komend. h 

Bare. w Kielcach. » 

archiwum 
harcerskie.pl    



Choć uczestników była skępa liczba i do- tego z różnych środowisk, jedne nastrój był bardzo pogodny, miły, iście braterski, 
Pracy było dużo i trzeba było pracować, boć to przecież A: instruktorzy, którzy mieli już w najbliższym czasie prowadzić mło- 

dzież harcerską, 
Przy wesołych śpiewach i uroczystych ogni- skach czas schodził mile i szybko, 

Najpiękniejszą i bezsprzecznie najko- rzystniejszą rzeczą na kursie była 5-ciodnio- wa wycieczka. - W garści laga. beret naba- kier, ciężki tornister na grzbiet i hajda w drogę. - Noclegi w gajówkach, Babo wa) 
0 w pałacu czy w stodole — dla nas nie robiło różnicy, byle tylko dobrze się przespać,a na- zajutrz równo ze Świtem ruszyć dalej, dalej 

Szosą, czy polną miedzą, kroczyć wśród świeżo 
zżętych łanów PAY Gzy owsa. 

4 - Zwiedzamy klasztor bł, mistrza Wincentego Kadłubka w Jędrzejowie oglądamy sławetie Na- 
głowice, kędy 400 lat temu mieszkał Mi kołaj nej. Zahaczamy o Szczekociny i podziwiamy przepiękny pała p. ministra Ciechanowskiego, Zwiedzamy pałac. Z tarasu górnego śliczny wi- dok na pola szczekocińskie; widać kopiec Ko- ściuszki, gdzie podczas bitwy Wódz wydawał rozkazy, Schodzimy niżej. P, Minister pokazu- je nam GE sale, wśród których podziwiamy salę Tedeusza Kościuszki, Opusz czamy Szczeko- ciny i Dostojnego Gospodarza, udając ., się w stronę IHłoszczowy.-Po drodze zatrzymujemy 
się w Czammcy, gdzie urodził sięv1 a 
w ubogiej trumnie, złożonej w podziemiach ko- ścioła, wielki człowiek i wielki hetman wojsk 
polskich, Stefan Czarnecki, 

archiwum 
harcerskie.pl   

Na taki widok zapłakały nasze rycerszie serca 
- takaż nagroda za ból i poświęcenie się dla 
Ojczyzny? . 

Docieramy do Włoszczowy. 
Włoszczowa jest broniona pi zeż kurs 

drużynowych chorągwi kielockiej, „Erowadzony 
równocześnie z kursem instruktorskim na Bo- 

. cheńcu., 
Po pięknym manewrze zdobywamy Włoszczowę. ; 
W z im mieście robimy "szum". Staramy się 
dać poznać tutejszemu społeczeństwu 1 przy- 
chylnie usposobić dla ruchu hercert tie ;o (mia- 
sto powiatowe bez żadne drużyny hare: ). 3 

Późnym wieczorem ładujenmy się na pociąg 
we Iłoszczowej, by o godz, l-ej w R zgło- 
sić się dq kwałermistrza w obożio po:kolację?! 
„, Mo Ż Arcy-Byk. 

Działo się na morzu, ua kursie żeglarzy. 
Był piękny dzień. Słońce wesoło natrzyło zgó- 
Ly sz0h jiecając wzburzone i wspienioue grzbie- 

y fal naszego morza. ; 
Drób koma. obozu wezwał "salbę" i "Kilo- 
metra", mego przyjaciela, do-siebi3 i zaczęź : 

- Klawo jest, wepchaci e się ne e 
T. 3, weźmiecie to a . - listy - doora jes 
i gdziecie na pocztę. Ę 
- PE. A Komendancie! - krzyknę- 
liśmy razem i zanim zdążył jeszcze coś na 
drogę powiedzieć, już nas nie było,  



Bardziej nam się uśmiechała prze jaźdżka 
zu, niż prace z linami i pomostami, 

J się, jak przystoi na druhów-żegla- 
alę* i jazda, 

aliśmy się p tak dlatego, że  na- 
do tęgo kajaka trzeba sy DO się, 

die siadać, bo wgłębienia był en. bardzo  wą- 
skie i małe nawet dla tekiego patyczka, jak 
ja). a : 

Rozkaz: Odbij! Wiosła! Naprzód! - i.. 
zDaL e. aby pobujać się na falach, 
Siedziałem na rufie i naumyślnie nakierowywa- 
łem tac kajak, ażeby fal obijając się 
0 burtę oblewały tylk fkilometrań, On z po- 
czątku tego nie zaw p: hociaż był zupeł- 
nie mo gry bo myślał >> ze dzieje się to 
samo, Wiedzi ałem Ż e ę Za 
to na mnie nie mógł , "za lubili śny ro- 

h > AU bić ok drug 
ę na siebie "tylko 

ie jeden dr 
na a A 

; suchy, 

było suchej 

- ale Z ciebie 
idą fale! 

dai4 się na.boók 1,..30 
rot przez burię i 
= he LZ, bego 0 

a wota, 
W >. Prze- 
nie trochę : ale 

łem rę kami 
awić na Roj dać 

archiwum 
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W 15 Wdeyttadunywemi 

kajak, lecz to samo,tylko w przeciwnya ki 
runku robił "Długi", ajak więc choc ził z j 

o boku na drugi i ani rusz nie chciaź się 
wrócić. Zaczęło mi powietr za oraknąć ,zdą 
am nawet wody się napić, i dopieru Wie 

(o SSR 0 ałem się i zrozumiałem zrozę  położ 
nia, W takich wypadlach żeglarz nie żraci na- 
dziei, ale ja r dobyć się z kajaka nie mogłem 
w żaden sposób. Zaczęło mi się już kręcić 
w głowie i już nie szarpałem się waasega 
nie. Dziwił0 mnie tylko to ulacLego © 
uDługi" nie ratuje 1 zaczęło mi być 
prz ykro, że mnie w tak 2 AE 0] 

gle „przyszło mi na myś by całą siłą mi 
glnąć s ię od kajaka 1 

lo wody - i to mi się ucaao,  Wypływam 
zch i szukam Długiego". Jego nigdzie 

i i słyszę tylko, że w kajaku coś wa- 
li, aż dykta pęka. Okazało się, że cn znalaza 
się jeszcze w go 1 ołożeni” niż ja. Bie- 

adził swoje d2 nogi aż gdzieś 
Ww dziób kajaka, a z pów otem ani idsz! Po- 
mogłem mu! Rylazł blady jak pa ier, 7acząłem 
się śmiać z niego, troc hę z „ looz po pa- 
ru minutach zaczęliśmy już śpioweć 
Najgorzej było z listami. Przemo óune tak 
samo jak M - „do'ostatn 1iej JiterLi" czyli "li- 
teralnie", 

Tymczasem z brzegu nis zaujeżono i wy- 
słano szalupę, której pomoce jednak c':azała 
się zb teczną. 

Ja instruktor był trochę zły, ale potem 
ax się na całe gardło. | 

Przypaynęliśmy do brzegu ze  śpiciem 
icy pod wodą siedzą". pocia 

Tonie *Buil". 

YNAMUNKELEM!  



16 

JAK POWSTAJE "HARCERSKA DOLA", 

go pewien czas Druhowie otrzymują nasze 
pismo harcerskie, lecz mało kto wie, jak nu- 
mer "Hercerskiej Doli" powstaje, 

- lajpierw jest tylko edakcja i dobre 
chęci, Zaczyna się ruch: Redaktorzy biegają 
od jednego harcerza do drugiego,prosząc o ar- 
tykuły, Jednocześnie Redaktor Naczelny ra- 
zem % kierowmaikiem działu artystycznego 

racowuje ilustracje. Znów poselstwa do ry- 
sowników mniej lub wiecej skuteczne, Gdy już 
zrtykuły i rysunki są zebrane, przepisuje się 

1 przerysowuje na woskowcach i odbija się 
powielaczu w biurze Akcji Katolickiej, 
ładki odbija się'"własnym przemysłem" w kan- 

ji szkolnej, Równocześnie kilku harcerz 
a numer. Następnie harcerze z intermatu 

szą numery. "Harcerskiej Doli” do dha Zę- 
go w Gelu obcięcia i złączenia składek, 

drugi dzień numer ukazuje się już w sprze- e 

Tak wygląda "montowenie" numeru "IHer- 
skiej DOli", Zax - Xaz, 

RZEZ Z ZZZZZ 

NASZĄ KASA OSZCZĘDNOŚCI. 

Jak to miło mieć wła- 
sne pieniądze. A przecież 
i nie trudno 0 to, jeśli 
tylko systematycznie składa 
się choćby nawet pięciogro- 

aKtyNKurynyNUwiKYNkyKOKOKKAMNNywNwY NU Ww 

szówki, 
Raz ktoś powiedziak m1, że składać może 

tylko ten, kto stałe doc lody, lub też j 
*"cem zamożnych rodziców, Sąd całki em 

bowiem w naszej małej Fasie Oszczęd- 
WE Gięsta, ża właśnie 
w bardzo 1iezamożnych pod ko- 

16m Guaolnego mieli największe ilości 
«at , j drobnych, ale systematycznych. 

| (MRÓD W KTÓRY! OJZO7EDZANIP STAŁO SIĘ 
PRZYZWYCZAJEŃIEM. KAŻDEGO -O3YMATMLA, .. BUDUJĄ 
SWE GOSPODARSTWO NA NAJTYALSZYW FTNDAIENCLE 
- powiedział swego czasu kan Prezydent |I.Mo= 
ścieki. To dobre przyzwyzzajenis winno się 
stać naszą cechą, p 

Oszczędność - to jśder z pun tów na- 
szego szczytnego prawa hircerskiego.- Oszczę- 
dzając systematycznie, ksztełcimy  równocze- 
śnie swój charakter właśnie przez spełniani: 
obowiązku, nałożonego na siebie przez samego 
siebie z myślą o jutrze. h 

„Jeszcze ktoś inny owi edział mi,że osta- 
tecznie byłoby i z czego odkładać te  kilka- 
dziesiąt groszy miesięcziie, ala Się nie chce 
Ba o książeczce, o znaczkach i innych 
łopotach, związanych ze skćzdsniem. Otóż 

w tem rzecz cała, Naucz się przyzwyczajać do 
rzyjmowania na siebie zrazu małych obowiąz 
Ów, kłopotów, trudności, byś ie łatwiej zno- 

sił w przyszłem życiu i nie łamał się * pod 
niemi, kiedy będziesz ich miał więcej i będą 
większe niż pamiętanie o składaniu zbędnych 
groczy na książeczkę osz :zędnościowa. 2 

Mam wrażenie, że w DNIU. OSZEŻĘDNOŚCI, 
który bodzie c*chodzony w całej Polseć, a na-. 
wet na całym świecie, nia będzie ani jednego 

*] archiwum 
=| harcerskie.pl  



j drużyni ;óryby nie przy= 
hareerza w naszej drużynie, któryby przy: 

- stąpił do pa) ożytecznej akcji, 

Jak za ż ; 
: jjaaciado Kasw 

oszczędności y OSC: Ś 

objaśni zainteresowanych Podska 

żynowy , Intek Zdanowski, 

wiać najprościej wpłaty „swych 

Oszczędnościowej, bliżej 
rbi Wielki Dru- 

      

i am, sr kacyjnym nur 

W ostatnim przedwakacy ny Uno: 
skiej Boli'' ukazał się sotistyczny ar z 

dia : H szył bardzo nieoxresL0- 
ą Sępa". Autor poruszyć AZ 
*wosłio Tekceważenia obowiązków, aby QojSĆ 

5 siebie wni 'Pisze On: 
godnych dla siebie r dE 

"zdaje mi się, że z4amanie ł 10 
Zdaje mi się, a 

kakrotne, nie przyzwyczaja ROB o. lk 

nia swych obowiązków, - Zresztą nie 
a swych obowiąz resztę e ć 

ie w złamaniu prawa lekceważóni" sb 

azków!, Już pierwsze zdanie a 
3 ł. 

- z 17471 1 z 

o nasuwa dużo zastrzeżeń z punstn JE 

psychologji, zóredzając Je „niezna jo” 

zez autora ależy zwrócić Uw zę 

na drugie, zawierające MIE a Bo a uruwdziany, 

ą artykułu. Ilsnieją dwa Spraw . 

ja obowiązków; ożjektywny 1 Su i 

po na ich speł Ah a 

imi ot tosunkowaniu się 009 n 
odmio towem us Losun TOWe. IWO 

z h-"Sp' jest gorącym zwo-en A= EO 
qazaliEZU e 

archiwime ** 
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nikiem tego drugiego sprawdzianu, który jed- 
nak kryje w sobie to niebezpiecrarztvo, że 
prowadzi bardzo łatwo do zagadnienia: "jak 
złamać prawo; nie lekceważąc go?"  uliestety, 
autor nie chciał czy nie potrzfia usurzec się 
od takiego postawienia sprawy: cały jego ar- 
tykuł zmierza do jak najwyzodniejszero uspra- 
wiedliwienia wszystkich przekroczeń prawa har 
cerskiego, a na poparcie sśwyćl twierdzeń dh 
"Sęp usiał swoje dzieżo tego rodzaju kwiat- 
kami, jak: "... niekażdy możo zawsze zachowy- 
wać wszystkie punkty prawa harc.. «..Do - 
erstwa nie zapisuje się człówie” -idea 

faiato to prawdopodobnie zmac zyć: rL Q8. 
idealny; s > się można piói'em, nie 
ideałem. — Przyp. mój). ...joeżeli jest ktoś 
o nieskazitelnej duszy, nie przestąani prawa 
Lecz takiego odrazu można w ramki 
i powiesić na ścianie". Autor może opra 
W ki swój artykuł i przyglądać mu się, 
ko. ideałowi samookłamywania s2ę, ale nise 

li ludziom o dużej wartości "moralnej 
Xniać bardziej zaszczytne i pożyte?zną ro- 

lę, niż wiszenie na ścianie. 7 
Oprócz wyżej porus zonych krestyj dh 

"Sęp" polenizuje z "W. B.", zarzucajac  ternu 
ostatni emu bezpodstawny pesymizm. Ozsus belii 
stanowiła sprawa palenia i picia. Niestety, 
rzecz ta nie przedstawia się tak dobrze, ja 
twierdzi dh ugęp" w ostatniem zdaniu wego 
artykułu; nie należy zapominać o epidemji pa- 
lenia, jaka miała miejsce półtora roku: temu, 
kiedy w jednej z młodszych (!). klas na kil- 
kumastu harcerzy nie alilo zaledwie 3, a by- 
Xły jednostki, które czyniły to w miejscach pu- 
blicznych. Jakkolwiek nie dowodzi tc upadku 

a 

 



Harcerstwa, to jednak zwraca uwagę na nieopa- 

nowanie naszej młodzieży, ttóra bez żadnej 

przyczyny ,, mogącej choć W części usprawiedli- 

wić takie postępowanie, łamie prawo poprostu 

dlatego, że je lekceważy, nie nadając | „mu 

w swej psychice takiego znaczenie, jakie mieć 

powinno. Wypadek ten jasnc dowódzi błędności 

tezy dha "Sępa", a jako przykład jest znacz 

nie logicznie jszy 0 tego, „jaki dh podaż 

w swoim artykule: zabicie chrabąszcza. Jest 

to charakterystyczne dla autora, że wybrał 

rzykład taki, z którego można wyprowadzić j 

ill sprzecznych wniosków, i dlatego sądzę, 

że określenie artykułu, jako sofistyczny,W zu- 

pełności nie mija się z prz sie. 

Wracam jednak do omawiemcho p ładu :: zabi- 

cie może być przypadkowe lub rozmyślne;w l-ym 

ypadku nie można wogóle mówić o zdamaniu pra- 

wa, w 2-im tylko wtedy, gdy miało .. miejsce 

niepotrzebne dręczenie, gdyż nie należy zapo- 

m.naać, że chrabąszcz jest sztodnikiem i zabi- 

cie go może być przystugą, Oodcanę tym, w któ- 

interesie leży, aby chrabąszczy było jak 

na a nawet obowiązkiem, wymikającym z te- 

ko punktu prawa harcerskiego, który. głosi, że 

arcerz stara się być pożytecznym dla innych. 

Widżi więc Druh, że niebezpiecznie jest po- 

pierać swe tezy łakiemi pozornie sprytnemi 

przykładami, 
; 

Na zakończenie przytoczę słowa dha "Sę- 

pa!" z tem, że odniosę je do ich autora, a nie 

do "W. B."- "Mogę się pocieszyć, że nie jest 

tak źlę, jak Autor w swym artykule przedsta- 

Wiles: . Młody Ryś. 

„ lubię myszkować. ZA zy 

.,.,0 PRZYCZDOBIENIU IZBY, 

Jestem bardzo ciekawy i gdzie tylko wej- 

trzyio mi się wejść do izby 3 K.D.H.. 
, r6m, zaraz opowiem. a 

izbie nie było,ząglą- 
cię, 69 znalazłem?! . pie 

apiery, archiwim, sJodeczki, - 
zelakiego runiecia. W szufa 
vyt trzeżwego, znajduję 

zyty, dyolome Sy w. i td, 
Nawet kilke pustych 

ani mi się waż 

My aś i i 8 czy 3 fotografje, kilka 
3 dyplomy druzyny, 

ie: Jak powinna. 
się ze mną w moich 

- fowinna być czemś w rolzaju m 
winny się tu znajdować > Rare 

Gieczek, defilaa i ta.- mi4e przy- 
minionych chwil. Fonadto portrety 

rezydenta i inae powinny być a 
eż nas, Są wśród naS nalarże wiel- 

y. Oni $oż niech myko” ję godło P i 
„sposób, by zwrecało /. 
Można wyrzeżbiś, laki Orzeł pe 
'g0 po naszem ukonczeniu 
eca znajduje się śmietnik 

sOjrzy, - W l-ym numerze 
„To dAGy zapro jckżóW do 

Ż] archiwum a> ; 
| | harcerskie.pl -=A  



izby. Poszukajcie, znajdziecie stół, śmietnik Z.H.P, Kielce 5 —35 

i inne tym a. obne rzeczy. Komenda 8-mej K. D. H. 16 akoki 

Ponadto powinnyby tu znajdować się tak- r im. H. Sienkiewicza 

że tablice węzłów, znaków drogowych i t. p. w Kielcach. 

Tablica stopni i funkcyj Z. H. P. i wiele in- 

nych niemniej pożytecznych pomocy przy zdawa- : ROZKAZ 2% 

niu na stopnie. 
a Ę 6h 

PC. zastępów, zebrane hi PE Przyznanie stopni. ś 

eźć tu swoje miejsce. - 4 i sza oszklona a „Przyznaję stopień ćwika 4 k 

na arooticknie wykonane przedmioty takżeby skiemu śe, Pasa: Koła Przyfcdóć 

się tu przydała, Drużyny, na podstawie obserwacji (1 czę- 
; akby się można było przyczynić do ściowo przeprowadzonej rróby w (»czie Star- 

upiększenia izby? szoharcerskim w Ingaro — Szwecja, * oraz 

Szaystujo od dawien dawna sprawność zdobni ka, z dumą przy jnuję Go do drużyny z przydzia- 

stolarza, mistrza do wszystkiego itp. Rę- 4em do Rady Drużyny i organizującej się 

czę, że gdybyśmy chcieli zdobywać te sprau- Gromady Starszoharcerskiej., * 

ności, a "władza" umiała zachęcić,  zupołnie _. Dh Stępkowski J. w najaliśsżw czasio 
inaczćj przedstawiakaby się strona este yczna przechodzi ze stanu członkow współdziała 

ibyomo R : jacych do grupy członków czymnyci po zł0- 

Nie jest to zresztą tekie trudne: klasa żeniu przyrzeczenia harcorcki zo W dniu 

I ne robotach B. i robi półki i inne 2l b.r., oraz oświadczeniu starszyzny. 

| a % PEzO > Só: „ wykonuje roboty miana drużynoweso 8 
ai OBU bani robić prze Mio+ Zmiena drożynoweeo. sa 

. > ozkazem Kom. Chorągwi Ur. 8 z dni 1. R r. 8 z dnia 1- 
bie zaprejektowane rzeczy ze szkła drzewa TR 5 ś ; 

i stali, Zyby nie a było projektować te póz Bo aaa SEE 

o $lą 0 AL a te równocześnie obejmuję p mnie ©h o 
j jo,. to, wszystko bardzo ładwie wygląda,, ki Jan, dotychezasowy mój zastępca h 

'ale dlaczego sam autor artykułu nic nie zdzia- W związku z tem o 8. Ró: - 

łał? - Otóż zdziałałem: po piorwsze postanowi - bliższym ws OROBA CH + ow siny 

łem przyczynić się do przyozdobienia izby, po * ści. Dhowi a NB Żaniyć 12 no- 

drugie rozpocząłem już walkę ze stalą, papie- wi,Basy lawa ża emu Ju s w 

rem sza 155 R >: nadające- | m u, Kierownikowi Administracji i Radake i 

MER O Za zl R CE : WHARCERSKIEJ DOLI", Dhowi Be l i c zy i 

omaóa i ae al |. ski nu Mod kow i, Konsnantowi 
F yJny. p. O kotu. I-go Plutonu, Dhowi Pzxóeienni- 

t 
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czakow i ; ; 

towi II-go Plutonu; Kierowniko 

Harcerskiego - Dh. Miderowi Marjanowi i je- 

Ję dr kow i, Komendan- 
wi Sklepiku 

go zastępcy Dhowi Strojwągowi, ,„jtanisławo 
fażurkiewi- 

wi, Sekretarzowi drużyny — TH 

czowi Leszkowi, Kierommikowi Kasy 0s 

ności —- Dhowi Zdznowski emu Mntoniemu, Kie- 

rowmikom Czytelni Dhom Zakrzewskiemu  Zy- 

untowi i Chmielowskienu.Julj 

ruhom Zastępowym za Sumi cenną, 
anówi., 

rze 

sławo- 

zczęd- 

oraz 
telną, 

ełną poświęcenia pracę wyrażam serdeczne ę 
podziękowanie. ć 

Uroczystości 10-lecia dru my 
W tym roku sS1q 

wa 10 lat od chwili założenia 

neszego gimmezjum "Czamiej Osem 
czystości tych przygotować się 
żyna godnie. Wierzę, że nie bę 

jednego hareerze wśród nas, ki 

na © 

ŻYMY:e a 
cu listopadzie upły- 

erenie 

1ki. Do uro- 
winna dru- 

dzie 
óryby 

swej. strony przez wyznaczcną mu prac 

przyczynił się do uświetnienią. 
nego Jubileuszu. 

teg 

ani 

ze 

ę nie 

pięk- 

Program uroczystości.ustali już na naj- 

bliższej odprawie Rada Drużyny, podając go 

do wiadomości wszystkim. 
Wierzę, że nowy dziesiątek lat. będzie 

jeszcze 2 dla drużyny, *że dru- 

ma bar! j żyna ziej jeszcze rozrośni 

tylko liczebnie, ale i duchowo. 

życzę Wam dużo wjtrwełości 

e. się 

w prac 

nie- 

na- 

szej organizacji, tak aby nie kończyła się 

ona jodynie w drużynie, ele później «po 

wyjściu ze szkoły przeniosła 8 

harcerskie.pl 

ię na inne 

tereny, czy to Gr 
Gzy też na plucó 
mendach harcerskich. 

Czuwa SE 

nie zasżczy, 

nej chwili wypada mi 
, aa. nasz:j Czarnej Ósemki, 
I dząc „Jej Kkclejno, położyli 
s zasługi dla jej rozwoju, a miano- 

wspom- 

GG, » Szwagrzak phm. (organizator  
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drużyny) 
2 Vul jan Hendler phm., 
3. Tadeusz Krawczyk, 

4, Marjan Szlefarska (czasowo), 

5. Piotr Jołda (czasowo), 

i ostatnio tak przez nas kochany Druh hm. 

Zanon Gołębiowski. 
Obecnie na mnie przypada kolej  prowa- 

dzenia PRA Wyżej... 2 gromady, 

opartej na rwałych fundamentac pracy 

moich poprzedników. 
> 

Wierzę niezbicie, że praca w drużynie 

e wartko naprzód. Ja ze Swej strony 

ołożę wszelkich starań, by nie uronić nic 

z dorobku lat ubiegłych, lecz przeciw- 

nie, coś dodać, co niewątpliwie przy Wa 

szej wydatnej pomocy da się szybko urze- 

czywistnić! 

2. Podział: ż : 
Drużyna dzieli się na trzy plutony, Na 

czele plutonów stoją plutonowi z władzą 

niemal drużynowyc. 

Na: dowódc TĘ plutonu wyznaczam z ra- 

mienia Komendy Chorągwi kieleckiej druha. 

ma Płócienniczaka F.0. 

Na dowódcę plutonu II-go - dha Wojcie- 

cha Beliczyński eg0. 
Na dowódcę plutom IIl-go - dha Jerzego 

Bazylewski ego. 
Plutonowi są całkowicie odpowiedzialni 

za wyszkolenie i wychowanie harcerzy Ww Swo- 

ich plutonach według systemu skautowego. 

Stan liczebny o. plutonu nie może 

przekraczać liczby 35 harcerzy. 

=| harcerskie.pl 

Hasło pracy. 
„e O W naszsj całorocznej pra- 

3 ynie, moi kochani Drułicwie, jest: 
1 gke ea nad sobą - czyli samoksżtałce- 
e, która jeszcze rożpada się ne: DTA-. ai A kożnae się ne: a. pra- 

'ore ią, powiedziałbym pejierkowa 
sto praktyczną, z  rArzędzieu 

|raca na szerszym tereni braca, zerszym terenie PLAC: 
na imię - debro drużyny. > > 

dz Wle ił WiGaeże a Z. więc, Druhowie, że dle 'chkor 
w aiesolidnych, niepracowitych miejsca 

u nas niona, mi e 

a i -Gde Stanać do pracy; mils amy zę pracę 
ane oddać 'się jej © Gia a: 

dy dopiero możemy lic 6 na powodzeni dru 
żyny i własne, które jest każdemi k a . 
nie potrzebne w życiu, AREA ET 

4, Różno, je 0ŹNO >. 
przypedejągem świętem  10- 
H W 2Q s jmada TOR r. „ztret m p li e. 5 

ołożyli wszelkich st s ieniz - wszel! staran uświetnienia 
tego tak dla nas uroczystego obeioći R 

5. Konkura. 
ołaszam konkurs na i U] 2 + | (pyzy * ao 2 pluton tztandarowy: 

yu tego dostąpi pluton, który . się 
ajsolidniejszą precą, najleps zem 1 najsolid . 3 ze 

_Się i atmosierą nharc,; będzie 6n 
h nosił sztandar 

ako pluton reprezentacyjny. 
Czuwa j! , 

drużynowy 
Jan Zawadzki. E 

LYKLNMMMNEJNH  



Z ŻYCIA < 
Wiadomośc 

W dniu 13 i 14 b.m. odby się spowiedź 
i Komunja św. uczniów naszego Gimnaz jum, 

Prezesem Koła Sportowego został wybrany 
kol. Ksel. 

y kl. VI. nasze- 
dał wynik 3 :0, 

1 lewo 

był na rzówstwie Pols w maratonie 
miejsce w dobrym 

FYCZUYTYWY 

du braku miejsca 
paździermiko- 

"stop" - Nie ne temat - a raczej wogóle 
ubez tematu", - R 

IMMMNNYMANINNNNA 

Redaktor Naczelny: Bazylew 
lziału artystyczne 
azurkiewicz Lech. 

Gy NM mr + iu 
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