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PATRON HARCERSTWA

Matko: Nzeclt będ:ze pochwalimy jezus Chrystzts l
Gospodynz·: 1Va wze/d -:otckthul I ś;uz'ęty Jerzy, slutący iWztl
( Szcnkzewrcz: K1 z;•żacy)

•

w

CZASACH obecnych, w czasach rak wielkich zmagań się świata, kiedy
katdy:; nas, zarówno stary jak i młody, a nawet naj młodszy, staje twarzq.
10 /war: wobec Dobra z· Zla, najzacieklej się z sobą ścierających , dobrze
jest czasem zasranowić się nad przykładami i ideatarni męstwa, hartu i innych przymiotów rycerskich, pozostawionych nam przez wieki dawno minione. Swiadczą one
bowiem o rym, że dowody waleczności i niezłomności charakteru, skŁadane w oczach współczesnej nam histOrii - na polach bitew i egzekucyj, w obozach,
"łagrach" i wygnaniach, nie są czymś odosobnionym w dziejach ludzkości.
Przeciwnie, są one ciągiem dalszym nietylko bohaterskich zmagari się Polaków i
. innych narodów o wolność, lecz ciągiem dalszym wszelkich dążeri do wyzwolenia
społeczeństw ludzkich spod przemocy sił wrogich, kontynuując walkę odwieczną
sił jasnych z ciemnymi, usiłujących pogrążyć cz-łowieka w mrokach tej lub innej
niewoli ciała i ducha.
Zmieniają się epoki i style ukształtowanego przez nie życia, a wraz z tym
warunki i styl tego lub innego heroicznego żywota lub też podań bohaterskich,
przekazanych następnym pokoleniom . 1Vze ulega jednak ::.11tzame treść istotna, treść
podstawowa, lqc:;ąca, pomimo upływających wieków w jedną społeczność ~uszystkzdt
ludzz· sdac/zebzyclt serc, bukz. dobrej wolt; lttdZ1: meugu;tyclt charakterów, przeciwstawiając
ich ludziom tchórzliwym, ludziom małym, ludziom miękkich lub giętkich karków,
gotowych zaprzedać duszę, byleby ocaleć fizycznie. Ta treść p rzerzucająca pomosty
pomi ędzy ludżmi, żyjącymi w różnych czasach, w różnych punktach globu ziemskiego, - to życie ludzkie upŁywające pod znakiem zgody absolutnej z sumieniem,
wyznawaną Prawdą, którą się . kocha, o którą się walczy bez kompromisu i w imię
której przechodzi się nietylko najcięższe próby, lecz ponosi śmierć.
Tę odwieczną, t.reść przyś wiecającą ludzkości na drogach ciężkich i z.awiłych,
za
o-żyoia~obistego jak i zbiorowego, przekazują nam również żywoty świętych.
szere zaś ś\\l't tych pariskich, najszczytniej walczących o ideaty rycerskie miejsce
uje ś' j erzy, stusznie więc obrano go na patrona Harcerstwa.
znano o jako patrona rycerstwa oraz opiekuna rolników i pasterzy.
Rt n,._zgo nie,_ ra ycją kultury zacbodniej uosobieniem wszelkich cnót zwyc\~skie
sp:t'rtial
ślnego wojownika. Tak głoszą o nim znane w Polsce żyo ania i baś nie. Jako młodziutkiego rycerza oglądamy go na
s!)i j .
•t:-r m u na obrazach lub rzeźbach. Broni on chrze śc ijatistwa wręcz
bez ogróde~, IJlówi
prawdę w oczy najmożniejszym przeciwnikom, kuszących go
v.._u··-~n~ ~iet ejszej kariery, lub grożących mękami. Nie zapiera się wiary po
torturach, zakończonych wreszcie śmierciq.
~~ltC rz~rer rra!eczniejszego rycerza, jes~ również sprawiedliwym obrońcq
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uciskanych, uwalniając ich spod przemocy ·wrogów. Zabijając smoka - symbol
czarnych szatańskich sił, zawsze światu grożących - wskazuje na to, że można je
unicestwiać o ile . się ich nie boi. Patronował święty j erzy w środ niowiec zu tej
ryc~rskiej ideologii, jaka się s tworzyła w Europie Zachodniej pod wpływem chrześcijaństwa, przekazując potomności tradycje Krzyżowców "bez strachu i skazy"
- G ottfryda de Bouillon, Bayarda, Ryszarda Lwie Serce i innych, świecących poprzez d ługie następujące wieki, aż po dziś dzień, przykładem odwagi, samozaparcia
się, bezinteresowności i innych cnót i mądrości .

..

•

\

•

•
Swiętego

•

•

jerzego troskliwego patrona dobra rolniczego i o ~ iekuna trzód zna
każdy z nas, o ile pochodzi z po łaci wschodnich Rzeczypospolitej, lub spędził ram
kawałek życia. W dzień św. Jerzego, 23 kwietnia dają tam gospodarze na m szę,
aby grady zboża nie wybijały i aby w ogóle się sporzyło w stodole i gumnie .
•
W dzień ten k ładą gos-podynie na ziemiach dawnego W. X. Litewskiego w kościele
jaja i kołacze na jednym z ołtarzy, a czasem i zwoje płótna śliczn ie utkanego. Cały
zresztą miesiąc kwiecień nazywają w niektórych okolicach Ziemi Wileńskiej
i Nowogródzkiej m iesiącem juria. Wtedy najstarszy z gospodarzy wychodzi na
wzgórek i gra na ligawce, dając znak, że czas rozpocząć pracę - " bo On, świę ty
rozstrzyga o tym, kiedy należy rozpocząć siew w tym miesiącu" . Opowiadał' mi
jeden z gospodarzy pod Słonimem - że zawsze wypatruje co mówi niebo "w miesiącu juria ". A przez to niebo mówi on sam, Swięty. jeśli powiada już czas, to
trzeba zacząć siew.
Różne też wierzenia i praktyki magiczne wiążą się z dniem tym w Polsce.
Podobnie, jak na św. Wojciecha obchodzonego również 23 kwietnia, który w niektórych okolicach Polski zastąpił św . Jerzego w opiece Jego nad rolnictwem i hodowlą bydła - tarz ają się gospodarze i gospodynie po ziemi, aby dobrze rodziła .
Nad Bugiem· w rym samym celu tacza się po polach bochenki chleba, a w okolicach Święcian oprowadza się wśród śpiewu m łodego chłopca, ustrojonego w ziele
z bochenkiem chleba na głowie. Podobne zwyczaje spotkać można na Polesiu, gdzie
ch to pak odgrywający rolę główną w uroczystości nazywa się "Kustem" (krzewem).
Dzień św. jerzego jest jednym ze świąt wiosennych zwykle kojarzony w oby-

'
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ludowej z wiosną. Stąd np. w okolicach Nowogródka dziewczęta i chłopcy
idą w pola i do lasu, tworząc "korowody'' i śpiewając bardzo skomplikowane
w swej strukturze muzycznej i archaicznej melodie bez słów w celu przywołania
wiosny. W innych okolicach np. w wsiach podwileńskich, dziewczęta i chłopcy
wdrapują się na strzechy chat i gumien, wyśpiewując nawzajem do siebie śpiewki
zalotne, pełne przycinków, kpiących z opieszałych w pracy lub w zabawie i z
dziewcząt zaniedbujących swe domowe obowiązki.
Ciekawe są staroży tne pieśni Świętojerskie, śpiewane z powagą zarówno przez
, starych, jak i młodych, o białym koniu św. Jerzego, krzeszącym iskry złocistymi
podkowami. W jednej ze zwrotek prosi święty swą Matkę o otworzenie pieczary
. i wypuszczenie z niej ciepłych tchnień na ziemię, aby się ona pokryła modrymi
fiołkami i zielenią. Przed oczyma naszymi staje grecka Demetra i "Wielkie Matki''
11 uosobienia w mitologiach Starożytoego Wschodu siły ,życia bujnej ziemi- i jaskinie
ich, kryjące energie i powiewy tajemnicze zapładniające niwy i pokrywając e zielenią pustynne, spalone przez słońce pastwiska.
A jeśli kto z czytelników po.chodzi z Wilna, ten wie, że św. Jerzy opiekuje
się kwiatami. 23 kwietnia przed kościołem św. Jerze go, przed katedrą i przed
kościołem św. Jura sprzedają doniczki z kwiatami, różne zioła lecznicze i węże
suszone, słu żące jako lekarstwa i jako środki magiczne broniące przed czarami.
Jeszcze słów kilka o opiece św. Jerzego nad bydłem. Znają ją dobrze wszyscy
pasterze na południowo- wschodnich ziemiach Rzeczypospolitej, znają ją i w innych
częściach jej. W dzień św. Jerzego uroczyście wypuszczając bydło na paszę, przystrajają je pięknie (czerwony kolor, broniący przed złem jest tu bardzo wskazany),
skrapiają trzykrotnie wodą święconą i okadzają, nie mówiąc o innych zabiegach.
W dzień ten , podobnie jak na św. Jana,
. boją się uroków rzucanych przez czarow nice i w ogóle wszelkiego " złego oka ". Choć jak mi powiedziała pewna zacna
gospodyni w okolicach Oszmiany " dobremu gospodarzowi i bez ty~h wszystkich
sposobów i tak św. Jerzy sprzyja, lepiej o nim pamięta"· Potem dodała: powiadają, że kto jest bez grzechu, to może zobaczyć św: Jerzego 8 grudnia lub 2lutego,
w ś·więto Matki Boskiej. Siedzi sobie daleko, daleko w środku lasu. Biały, siwiutki
z dużą brodą, pochyla się nad wielką złotą księgą. A naokoło niego wilki, bo on
r.ządzi wilkami. Wyczytuje z tej księgi św. Jerzy, kto z gospodarzy nie zgrzeszył,
a o źrn' po~ pował. Do tych, co źle żyli, posyŁa św. Jerzy wilki, aby im za
arę ~~~~kę 1 kąś lub pro.s iaka porwali. (Nad Rabą podanie to łączą z osobą .
św.

tkołłjf)·
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za ytałam- to św. Jerzy jest stary?
ry, stareriki. Że stary, mówili i te, co widzieli jak rankiem
w
dził pola.
Marcina Żukowskiego, z którym wiele miejscowości
'" zie;ni . .'
echałam i postanowiliśmy dokładnie dowiedzieć ·się, czy św.
J e~st,.
dy2 rycerzem, czy też siwowłosym dobrotliwym opiekunem "święY,m Dziudułgem ". Ruszyliśmy w świat.
wtt~nre wjeżdżamy w puszczę Rudnicką. Od pola dolatuje aromat dzięcieliny,
pała ą ej
J ~t~iejszym panieńskim rumieńcem. Las tchnie wonią żywiczną drzew
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iglastych, jakich tu w Palestynie nie ma. Mija nas wóz. Na nim gospodarz i gospodyni. Wracają z jarmarku.
- To szlachta z gminy Rudnickiej - powiada Marcin i zatrzymuje swego
siwka. Zapytamy ich o św. Jerzego.
- A to waćpan nie wie, powiada po dłuższej rozprawie gospodarz. To przecie
już nieboszczyk ojciec mój mówił, że było dwóch św. Jerzych. Jeden stary opiekun
gospodarzy, a drugi młody, piękny, co tę pannę od smoka uratował i choć król
mu za to połowę królestwa dawał, on sobie dalej pojechał Bogu i ludziom służyć .
Pytałam również kiedyś na Śląsku gospodarzy, czy skaczą na św. Jerzego
"na owies", jak w okolicach Lidy, gdzie czynią to również i w zapusty. Mój
rozmówca się oburzył. Nie, my polkę tańczymy z żoną, ale nie na owies, ale aby
kury się niosły. W związku z tym pytanie, czy było dwóch św. J erzych czy jeden.
My znamy jednego Jurka. Może to ten sam co rycerz, może nie. Ale co ma rycerz
do kur - śmieje się gaździnka.
Tak więc rozdwoił się św. Jerzy na dwie różne osoby! Ażeby zrozumieć
dlaczego tak stać się mogło, musimy się udać do grobu jego w Liddzie co nie
jest trudne dla wielu spośród nas, przebywających na uchodźctwie w P;lestynie
w ziemi, skąd kult św. Jerzego rozkrzewił się na cały świat chrześcijański, krzyżując się tu z kultami pogańskimi. (cdn.)
C. Boudouin de Courtenay J ędrzejewiczowa.

•

U GROBU ŚW. JERZEGO MĘCZENNIKA W LIDOZłE
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RZEp~rWN!MI dro~ami, jakimi wiodła i wied;de nas dalej Opatrzność, znalezhsmy s1 ę w kraJu, o jakim tylko mogliśmy marzyć w naszych głowach
. . młodzieńczych, chciwi "wielkiej przygody". Tym krajem to Palestyna, Ziemia
Sw1ęta, duchowa Mekka każdego chrześcijanina katolika. I zaiste, szczęśliwymi
nazywać się możemy, żeśmy mogli czołem dotknąć święt~j skały Golgoty, dotknąć
ustami miejsca, gdzie narodził się Bóg - człowiek, światłość wieków.
Lecz Palestyua, to nie tylko ziemia Zbawiciela świata, to ziemia również wielkich
.świętych naszego kościoła, apostołów i męczenników. Do tych ostatnich należy
patron harcerzy i skautów katolickich całego świata, wzór niedościgły rycer7.a chrystusowego - św. Jerzy. Zna imię to każdy harcerz, ale nieJ·eden nie wie że crrób
.
"1
'
b
sw.
J.l ęczennika znajduje się tak blisko wśród nas, bo w Liddzie.
O ist~ieniu grobu św. Jerzego w Liddzie przypomniała mi lektura przewodnika
po Ziemi Swiętej w języku angielskim. Wydali go O. O. Franciszkanie w Jerozolimie.
Postanowiłem więc nie odwołalnie zrobić pielgrzymkę do Liddy. Po pokonaniu
szeregu trudności, jakie podówczas stały mi na drodze udało mi się zamiar zreali·
zować.

W Liddzie, bardzo starej, typowo arabskiej mieścinie, odrazu skierowałem się
z rynku do widocznego zdała meczetu, obok którego znajduje się kościół, zbudo·
wany nad kryptą, mieszczącą grób św. Jerzego. Według miejscowej tradycji, św.
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TRZECIA

YM razem nie czekam nawet ·waszych listów, gdyż wiem, że ten numer
"Skauta" pierwej wyślemy, nim otrtymalibyśmy od vVas odpowiedzi.
Dlatego piszę tę gawędę, by podzielić się z Wami przekoMniem, że
jednak harcerza i harcerkę łatwo można poznać po jednej jeszcze z cech.
Nie wymienię jej, ani jej nie nazwę. Chciałbym odwrotnie, określenie tej
cechy. usłyszeć od Was .
Zeby jednak nie blądzić naprowad~ę Was na trop.
W jednym z pierwszych numerów "Skauta" d h. hm. Szyryt1ski w swoim artykule pt. "List do przyjaciół" na marginesie wieści dochodzących do nas z kraju
pisze:
"om ma/q oczy z· uszy na 70Szystka otwarte z· umysl bystry", a zwracając się teraz
· do Was twierdzi: "przestaleś się bracze uczyć plywania. Rzucono Czę odrazzt na glębz"ę.

T

Li d da .

Jerzy miał urodzić się w Liddzie i tu, po jego męczei1skiej śmierci, zostały sprowadzone jego Silczątki z Nikomodii.
Ja i przewodnik weszliśmy do kościoła o wnętrzu bardzo skromnym i nieciekawym. Wziąwszy do rąk świece weszliśmy po kilkunastu stopniach do ciemnej
krypty miesilczącej się pod posadzką kościoła. Wnętrze jej oświetla bladym światłem
wieczna lampka. Na środku tej jakby okrągłej kaplicy s~oi nieduży sar kofag wykonany w kolorowym marmurze. To grób św. Jerzego. Na płycie nagrobnej widzimy
płaskorzeźbę, pnedstawiającą Świętego w wieku młodocianym, niestety pozbawionej
artystycznej wartości i smaku. Xad głową .Męczennika. czytamy napis w języku i
literami greckimi: ho hagios Georgios. Ka ścianach krypty poczerniałych od dymu
świec i wiecznej lampy, wreszcie od czasu, znajdują się resztki bardzo starych i
nie do poznania zniszczonych fresków f malowideł na murze f. Najlepiej jeszcze
zachowała się scena łamania św. Jerzego kołem.
Jak. wszędzie u Greków - ortodoksów, tak i tutaj, niestety, widoczne jest
zaniedbanie i traktowanie miejsca ~więtego, jako imprezy dochodowej.
Vv kościele oglądałem wiele obrazów św. Jerzego w różnym wykonaniu, powta·ącyeh-.ł~k nieodmiennie jeden i ten sam motyw walki ze smokiem. Wśród
:trii':h w óżoia s~ bodaj jeden obwieszony wotami a znajdujący się na ikonostasie
rabsk:t~p "alkiddis Dzidurdzius" 1św ięty Je1·7.y f. Nn uwagę zasługuje
z po se
też boiNnie o wis~ cy inny obraz, obłożony srebrną sukienką, nie pozbawiony
ar ŁJ;cz;nej artb 'ci '"- przedstawiający obok walki \',e smokiem dziewicę, ocaloną
{;}zez ' wi go od r ie bybnej a strasznej śmierci.
YJ.I t l stii \';a' o lądalem relikwiarz ze szczątkami świ~tego Rycerza. Zainterees.o
n
6 n· ż stare mszały w języku greckim i arabskim.
( I ełen zalipmy · radosnego skupienia wracałem do mego "miejsca postoju".
Od'6ył~ow1en:Vjedną z najprzyjemniejszych "wypraw u w moim życiu harcer s ·m. Wartg,l>o viem pomodlić się u grobu świętego naszego Patrona. A mamy o co.
•
Dr. Fr. Machalski, hm.
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W innym artykule "Harcerz wojujący" dh. hm. Wacław ~korupski przytaczając
w oryginalnym b~:~;.-.mieniu powiedzenie Nacz.eluego Skauta Świata: "A Scout is
acttve zn dtJz1zg good ·- not passzve baz'ng good" - , między innymi wymaga od nas:
" Czynne/ wspótpraq z dobre11t - czymtej walki ze ziem. Nze wystaczy być dobrym,
trzeba czymc dobrze".
Pr7.ypomniały mi si~ słowa jednego z chłopaków, który na gawędzie, gdyśmy
o tych cechach barcerek i harcerzy mówili - powiedział: "Proszę druhów, co tu
dtugo w bawe/IZ(: <rdl{/ać, fa myślf!, te lzarccrzem będzze ten chłopak, który nie tylko
oęd:ie ~uzedzio-t jak rol<rdlać np. czltr.ut'cka c/wrego na 2tdar slonec:;ny, lecz będzt'e umiat
go ratować. To bt:dZtc ell/opak, który me tylko bl}dzze mówil jak szę ratuje - ale będzze
rat<rdlal - "
Zapamiętałem te słowa, gdyż wierz~ im i przekonałem się, że ma. rację.
Wiedzieć jak się coś robi, to bflrdzo dużo - ale właśnie umz'eć to zrobtc to coś
więcej. Umieć powiedzieć, umiec: mówić to. sztuka, ale zrobić to o czym się mówijeszcze większa.
Dlatego nie odkładflj odpowiedzi. Bierz ołówek, pióro do ręki i pisz... jaka
cecha? - Nasz adres znasz.
Uśmiechnij się. Czu\vOj !
Jarema.
•

l

'

: :: :: :: :: :: :: :: :: :: %% :: :: #* :: :: :; :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: *X :

" .. . Aby chłopców wd rożyć do wypełniania Prawa Skautowego i wszystkiego,
na czym ono się opiera, drużynowy sam musi skrupulatnie przestrzegać jego zasad
w każdym szczególe swego życia. Niemal bez słowa nauki chłopcy pójdą za nim".
Bacten Powell

l

'
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ZWYCIĘSTWO

ROBERTA

YLI to dzielni chłopcy. Gdy w niedzielę większość klasy chodziła do kina,
oni •:vyruszali na wycieczkę. Wracali roześmiani, a Robert zawsze mówił:
- Co mi tam kino. Niby przygody, a wszystko bujda. Jak taki cowbój
skacze z trzeciego piętra . Łapią. go w jakiś materac czy siatkę, a potem oddzielnie
fotografują na ziemi. Wolę hece prawdziwe. Prawda, chłopaki?.
Chłopcy kiwali głowami - ma rację. Oni też lubią prawdziwe przygody. I
jeszcze dlatego zgadzali się, że lubili Roberta.
Bo on tylko imię miał takie poważne. Ale zawsze uśmiechał się - i dobrze
grał w piłkę. I niczym się nie przejmował. Kiedy przegrywał, też był wesoły i
mówił: "Fajno jest -· będzie lepiej"· Chłopcy nie lubią, jak ktoś zaraz się złości
albo zaczyna si~ mazać.
Niektórzy nie lubili Roberta. Mówili "łobuz" - i udawali, że patrzą na niego
z góry i że są mądrzejsi i lepsi. Jak dorośli. Często nadymali się i wzruszali
ramionami.
·
- Jak można tak się ciągle ze wszystkiego cieszyć. Przecie życie jest...
skomplikowane.
Przy tym ostatnim słowie, które było bardzo ważne, zawsze mylili się i strasznie
przekręcali, bo chcieli udać bardzo uczonych, a to nie chciało wyjść. Wtedy inni
chłopcy strasznie się śmiali i zaraz który§ leciał do Roberta i wrzeszczał:
- Słuchaj, słuchaj - jeden filozof chciał na Ciebie gadać i język złamał na
francuskim słowie. A to ci heca.
Ale Robert nie lubił faktorów. Uśmiechał się tylko i mówił: "w sobotę wycieczka - fajno" - i mrużył lewe oko.
.
Chłopcy należeli do drużyny. Kiedy przyszły wakacje, wszyscy pojechali na
obóz. A na obozie zdawali na trzeci stopień. I wtedy właśnie zaczęła się cała
historia.
Bo niby już wszystko zdali. Nawet dobrze. Cieszyli się bardzo, ale nagle przy.leciał Kajtek i już zdateka zaczął krzyczeć :
( - Z Kajtkiem różnie bywało, czasem był miły, potulny i ~lodki, a czasem
coś się zmieniało i robił jakiś okropny kryminał. Lubili go chłopcy, ale nie traktowal~p~ażnie. - )
- W1 ie chłopaki, podsłuchałem ...
_.f\J ~bert_ s zywił się odrazu. Inni też. Nie lubili .podsłuchiwania. Wstydzili się.
Nfer y«Jerslue.
e ł!aj k gardłował dalej:
i dru· y O\YY mówił do oboźnego, źe ta cała próba to nic, bo harcerst"'"o to
ie ttq>ła <!).
rzecznych dzieci, które zdają egzaminy. I że dla tych, co składać
bę1łą J(\ kilka dni przyrzeczenie, musi być wielka próba charakteru: dzielności,
odwal[!, zar ności, sprytu...
Tutaj chłopcy zaciekawili się . To może być ważne . .Ale Kajtek zawiódł znowu:
..._ ... dalej już nie słuchałem, nie mogłem wytrzymać i przyleciałem .do Was.
obett
ruszył ramionami:
'

B

..
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- Pr óba to próba, jedna przygoda więcej.
Nie spodziewali się, że już nazajutrz trąbka alarmowa zerwie sen z oczu.
Porwali się do rynsztunku. Zakotłowało się. Aż nagle Robert stanął na miejscu
zbiórek, dopinając ostatnią. sprzączkę plecaka. Był pierwszy. Potym inni. Kilku
ostatnich. Zaczęli szeptać, że pewno ubrał się zawczasu. Może spał w butach.
Chłopcy zawsze tak gadają. Nie lubił zwracać uwagi. Puścił mimo uszu.
· Drużynowy stał przed szeregiem. Żyli z nim w zgodzie, bo nigdy się nie wyśmiewał i umiał dochować tajemnicy. I nigdy nie krzyczał. Tylko czasem tak powiedział, że szło w pięty drogą przez serce. Mówili: "morowy chłop" i nie bali
się opowiadać swoich sekretów.
Powoli wyczytał sześć nazwisk. Najmłodsi, dwunastolatki. Właśnie ci, co mają
składać przyrzeczenie. Potym bardzo uważnie na nich patrzał, aż niewiadomo czemu
pospuszczali głowy.
- Widzicie chłopcy - powiedział - harcerz to taki chłopak, co nie tylko ma
wielkie skarby, ale umie się nimi dzielić ...
Słuchali uważui~. Lubili kiedy drużynowy tak mówił. Że z początku trzeba
było zgadnąć. I każdy starał się wiedzieć pierwszy.
. - ... nie wystarczy znać prawo harcerskie, nauczyć się różnych umiejętności,
me wystarczy być dobrym uczniem, mieć wielką wiedzę, jak to mówią dorośli, ale trzeba umieć w każdej sytuacji w życiu skorzystać z niej, dać sobie radę i
pomóc innym. Taki jest harcerz. Dlatego musi być dzielny, odważny, śmiały, r ycerski i uczciwy...
W tym miejscu Kajtek szturgnął łokciem Roberta, że niby przecie to samo
właśnie mówił. Ale Robert nie odwrócił się. Słuchał.
- ··· Zaczęliście dzisiaj wielką przygodę, która zakOJ1cq waszą próbę na
mł?dzika i pokaże czy jesteście dzielni i godni złożyć Przyrzeczenie. Pierwszą
probą był alarm. Drugą będzie ...
?hłopcy szeroko ot~vorzyli oczy. Słuchali czujnie. Drużynowy jednak urwał,
dodaJąC tylko :
- W każdej próbie oceniam wynik. Punktuję. Zobaczymy, kto zwycięży.
. Chłopcom błysnęły oczy. Z namiotu" Komendy wyszedł oboźny. W ręku miał
dw1e
dl ugte
· 1·my 1· dwa workt· od grochu. Oddał drużynowemu. Kajtek nie wytrzymał
.
1
P~lnął:. "_Po co to?". Inni nie pytali. Wiedzieli, że t1.1jemnica kryje przygody,
Otr~ym~h Jeszcze rozkaz zostawić plecaki i wziąć spodenki kąpielowe. Potym
- Jedm za drugimi - wyruszyli w las.
. Szli_ różnymi wertepami. Każdy starał się zachowywać jaknajciszej. Przygoda
cz~tła_ stę wśród drzew. Czasem zerwał się z gałęzi ptak jakiś z hałasero skrzydeł.
Dd Zlęctoł wystukiwał na pobliskim drzewie. P otym przestał i latał kolorowy pośród
rzew. ~łońce rosło nad lasem.
'
'
W Szli _i ,star~li się zgadnąć, co ich czeka. Mijały minuty, dochodziło pół godziny.
oddah zam1gotał szeroki staw.
- Co to za drzewo ? - zapytał nagle drużynowy, gdy skręcili prawie że :r.
~:;rotem, z_oowu oddalając się od wody. - Chłopcy spojrzeli w górę, a potym po
te. Przecle była to zwyczajna sosna. Po chwili wymienili nazwę.
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dalej, ale już jakimiś dziwnymi przesmykami, przeciskając
się przez krzaki, przeskakują<.: zwalone pnie. Minęli jakiś strumyk, obeszli zarośnięte
leszczyną wzgórze. W o kół nie było żadnej ścieżki. Słol'1ce z trudem przesiewało
się przez wysokie wachlarze drzew. Stanęli nagle.
- Parniętajcie chłopaki · - powiedział drużynowy - w tej próbie liczę na
waszą uczciwość i rycerskość.
I spojrzał tak, że zdaje się byłby rozpoznał każde wahanie. Ale wszyscy patr-tyli mu w oczy i gorąco potakiwali .. Wtedy wyjął z kieszeni list. Spostrzegł, że
mały Tadek miał zegarek na ręku. Oddał mu list i kazał otworzyć punktualnie po
pięciu minutach. Potym okręcił się dwa razy dokoła i zniknął '" gęstwinie.
Tadkowi drżały ręee, aż musiał położyć list na trawie. Zdjął zegarek i wszyscy
•
i wlepili w niego oczy, jak gdyby wzrokiem można było popychać wskazówki.
n Wreszcie Jurek krzyknął głośno: "hop", Tadek rozerwał kopertę i głośno prze. czytał:
j~
"Czekam koło sosny, o którą pytałe~, nad brzegiem stawu. Kto pierwszy
przyjdzie·? 11 · •
- Ale którędy? - krzyknęło kilku naraz, a Robert skupił się na chwilę potym
jak kula buchnął w gąszcz.
Drużynowy spacero'"'ał wokoło drzewa, gdy zdała usłyszał bystry tupot nóg i
zaraz potym zziajany i roześmiany Robert meldował swoje pr7.ybycie. Znowu był
pierwszy.
Kiedy zebrali się już wszyscy zmęczeni trochę, podrapani, ale szczęśliwi, że
przecież nie pogubili się w lesie, jak jakieś niemrawe żółtodzióby, trzeba hyło
· nazbierać szybko dziesięć znanych roślin. Poszło to zupełnie łatwo. Drużynowy
ocenił zadanie i widząc, że wypoczęli zupełnie, zaprowadził nad brzeg leśnego stawu
- No, chłopcy, teraz nowa przygoda. Kiedy sko1l.czymy próbę, zasiądziemy
sobie przy ognisku, chociaż to będzie dziei1, żeby ocenić wyniki. Ale nie może to
być takie zwyczajne, codzienne ognisko. Musi świadczyć o waszej sprawności, dzielności i sile. Wiem, że wszyscy dobrze pływacie. Nowa próba: z tamtego brzegu
l każdy przyniesie jeduą dużą, .suchą gałąź, nie umoczywszy jej w wodzie.
l\Iundury osypywały się z rąk. Fonta.nny . wody strzeliły ku niebu na wiwat
sławnej przygodzie. Chłopcy jeden za drugim znikali wśród drzew. Spowrotem
płynęli
woli, z trudem dźwigając jedną ręką potężne gałęzie. Każdy starał się
nr;wr.rieiić jiiktmj ,·iększą, chociaż tego nie było "" zadaniu. Tym razem wygrał Jurek.
wał a
·yba.
·alit..prz d druż owytu, zapomniawszy o wszystkiem. Czekali na nową przyflę. A 'Oh t ko : ko · śię dziwnie uśmiechał. Zaczął wreszcie :
,
O -~:"łtz G}'lo .i zawsze porządnie ubrany. Pod waszą nieobecność stało się
wielkie ~te części e. \ ojownicy wrogiego plemienia czyhają na wasze zwycięstwo
i ch 1f.
dzi · w osiągnięciu go. Ale że jesteście dzielni, wyznaczam próbę
pom~ prz ~ :
to najszybciej stanie przedemną w pełnym umundurowaniu?
2a](rę<jułę
miejscu. Teraz dopiero ogarnęło ich zdumienie. l\Iundury bezla ie porzucon
a trawie, zniknęły.
atrzcie, patrzcie ... - to krzyknął mały Tadek.
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Wysolw nad głowam i, na gałęziach dwu rozłożystych dębów, kołysały się dwa
worp od grochu. Pojemne. Dobrze wypchane.
Zrozumieli w mig. Jurek i Robert skoczyli na drzewa. Liny uwiązane były
niemal pod wierzchołkiem. Powoli jechały ,..-orki w dół. W ko1l.cu spadły na głowy
oczekujących chłopców. Straszliwy nieład ubrat\ zalegał polanę. Dwaj dębołazy już
byli razem. Zdążyliby dziesięć razy. Tyle roboty było z rozdziałem mundurów. I
znowu Robert prześcignął innych. Miał chyba wprawę z alarmu. Napewno nie
spał w butach.
- Teraz będzie inaczej. Dotąd był wszędz.ie pośpiech. Tera·z trzeba będzie
wykazać cierpliwość, ostrożność i miękkość ruchów. Byliście jak młode wilczki,
teraz będ~iecie jaJe czujne, delikatne koty, tylko, że takie bardzo dobre, harcerskie
koty...
I co dwie minuty każdy po kolei musiał iś<i do jednego z dębów, przeczytać
kartkę, pójść w las, a po powrocie coś drużynowemu powiedzieć do ucha. Ostatni
czekali z drżeniem serca i starali się 'vyczytać z twarzy powracających o czym
tak szeptali. Zauważyli też, że drużynowy rozmawiał jakoś dłużej z Kajtkiem, a
potym dziwnie się zasępił.
Wreszcie ostatni wyruszył do drzewa. Też znalazł kartkę. Czytał:
"Na zachód, w odległości trzydziesiu kroków, ostrożnie znaleść gniazdo. Spojrzeć
i wrócić, nie krzywdząc ptaków. 11
Kiedy wrócił ostatni, zebrali gałęzi e zza stawu i rozpalili ognisko. Byli zmęczeni,
zadowoleni i szczęśliwi. Każdy cieszył się, że potrafił tyle prób dziarsko przezwyciężyć i nie dać się przygodzie. Zaczęli śpiewać. I nie czuć było w tej pieśni
zmęczenia. Radość podsycała śpiew. Dr~żynowy notował ostatnie punkty. Obliczał
wyniki. Wreszcie zaczął mówić:
- Chłopaki - cieszę się, że jesteście dzielni. Próba udała się doskonale. Na
pierwszym miejscu znalazł się Robert.
Wszyscy wiedzieli o tym. Nie trudno się było domyśleć. Ale gdy tak oficjalnie
powiedzą, to zupełnie inaczej wygląda. Zaczęli mu winszować. Chłopak uśmiechał
się tylko i oczy mu błyszczały. Nie mówił nic. Nie lubił dużo gadać bez potrzeby.
Drużynowy odczytywał dalsze imiona. I wtedy właśnie stała się rzecz straszna...
•
Od chwili powrotu z wyprawy do gniazda Kajtek siedział osowiały. Gdy gratulowali Robertowi podniósł głowę . .Miał szary przyćmiony wzrok. Nie poruszył się.
- Cała próba ·wnadłaby świetnie - powiedział drużynowy - gdyby Kajtek
nie chciał mnie oszukać ...
Wszystl{ie oczy zwróciły się w jednym kierunku. Chlopak siedział bez ruchu.
Głowa opadała mu coraz niżej. Potym ciałem wstrząsnął dreszcz. Płakał.
- ... gdyby nie skłamał, że znalazł gniazdo, gdy mu siy to nie udało - i nie
umiał pntym powiedzieć w jakim jest krzaku i jak wygląda. Kajtek nie może skła
dać przyrzeczenia.
Wszyscy chłopcy pospuszczali głowy. Zrobiło się zupełnie cicho. Tylko Kajtek
chlipał już na całego. Nie wstydził się nawet. Oparł głowę na rękach. Łzy ciekły
przez palce i padały na trawę. ·
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Nagle Robert podniósł głowę. Spojrzał drużynowemu prosto w oczy i spokojnie
zapytał:

-

Czy

mogę coś powiedzieć?

•

Krąg ożywił się. Drużyn owy

krótko odpowiedział - Mów - .
- Zwyciężyłem w tym konkursie - ciągnął spokojnie Robert - a Kajtek ma
nie składać przyrzeczenia. Proszę, żeby nie liczyć jednego i drugiego. Niech nikt nie
dowie się na obozie, że wygrałem ale za to niech druh przebaczy Kajtkowi. - I
żebyśmy byli wszyscy równi i razem mogli złożyć Przyrzeczenie. I żeby nikomu
p tej sprawie nie mówić.
Skończył i patrzył na drużynowego. Chłopcy spoglądali po kolei na wszystkich.
• Kajtek płakał cicho. Na sąsiednie drzewo zleciał dzi~cioł i tłukł miarowo.
- To nie moja rzecz - powoli powiedział drużynowy - naradi się z kole·
gami. Jeżeli Kajtek wam obieca, że nigdy już nie będzie kłama<.i, i jeżeli wy wszyscy weimiecie na swoją odpowiedzialność, że w szkole i poza szkołą będziecie go
pilnować, aby zawsze postępował po harcersku - zgodzę się.
'!'o mówiąc, wstał. Odszedł parę kroków nad br7.eg stawu. Chłopcy otoczyli
Kajtka. Gorączkowo gadali jeden przez Q;rugiego. Po chwili Robert zbliżył się do
drużynowego. ZasaLutował. Powiedział krótko :
- Zrobione - jego. słowo i nasze słowo.
Drużynowy spojrzał po gromadzie. Przed szereg wysunął się nieśmiało Kajtel<.
Miał jeszcze wilgotne oczy. Uśmiechał się. Robert stał wyprostowany i śmiało
patrzył na swego Komendanta.
'ren wyciągnął r ękę - Jesteś dzielnym chłopcem - powiedział i uścisnął dłoi1
•
Roberta. A po tym dodał pogodnie:
- Dzi ękuję Ci.

•

•
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f - l W. Szyryński.

WSPÓtZAWODNICTWO l WSPÓtDZIAŁANIE
ARCERSTWO to wielka gra. Takie określenie spotkać możemy bardzo często
~~-"'v.:,~nie jest ono pozbawione słuszności. Jeżeli dobrze znamy metody
"'"'·' to .nie będziemy dziwili się temu określeniu. Istotnie, wszystko
harcerstwie, usiłujemy robit\ w formie gier i przeżyć, unikamy
nawet trudne umiejętności ożywiamy przez poda,nie ich
ten walczy, kto walczy ten musi współzawodniczyć z in.
ierze
w grze. Kto gra ten musi umieć ~ szlache~nej walce ~o.~
i iika_, 1,si pokona~ jego fortele, musi pokonac wszystk1e te trudnosCl,
którf( toją na ~rodze d.o wygra.ma.
.
. .
.
~k(d si to bi~vze, ze czynmk gry, a w1ęc walk1 1 współzawodmctwa. tak mocno
je~osowa~ W"'naszej metodzie, że się mówj o harcerstwie, jako o wielkiej grze,
która t~n\. miesiace i lata całe.
A
nym, ·
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Jak zawsze, szukając poparcia dla naszych metod, musimy i w tym wypadku,
sięgnąć do podstaw psychologii młodzieży. Tam znajdziemy odpowiedź. Okaże si~
bowiem, że w człowieku jest bardzo rozwinięty instynkt walki i to już od najmłod
szych lat.
Harcerstwo z tego odwiecznego instynktu zrobiło bardzo ważny czynnik wychowawczy, potrafiło go użyci dla dobra jednostki. I istotnie instynkt ten, który może
być użyty dla rzeczy złych, który może z człowieka zrobić jednostkę aspołeczną,
przy umiej~tnym wygraniu go w specyficznej atmosferze wzajemnej miłości braterskiej jest czynnikiem budującym, jest bodźcem do czynienia dobra a nie zła.
Byłoby dą rzeczą, gdybyśmy chcieli instynkt v.·alki wyeliminować z osobowości
. człowieka, byłoby też rzeczą 7.łą, gdybyśmy zapomnieli o tym instynkcie i pozwolili
mu rozwijać się bez kontroli.
Każdy instruktor - drużynowy musi zdawać sobie sprawę z olbrzymiego znaczenia tego instynktu w pracy wychowawczej i z ogr omnych korzyści, jakie z niego
płyną o ile umiejętnie się go wykorzysta.
W metodzie naszej pracy wprowadzamy współzawodnictwo, jednak nie indywidualne, lecz zespołowe. Walczą i współzawodniczą z sobą zastępy, zespoły, a nie
poszczególni har~erze. Walka idzie o to, aby cały zespół był lepszy od innego zespołu. Walka idzie o to, aby być coraz lepszym zespołem, aby stale iść naprzód.
A chociaż nie prowadzimy współzawodnictwa jednostkowego, co mogłoby spowodować niezdrowe ambicje, to jednak każdy członek zastępu musi pracować nad sobą,
bo inaczej zespół, do którego należy, będzie miał gorsze wyniki. Tak 'vięc, choć
nie wprowadzamy punktacji indywidualnej, to jednak jednostka musi pracować nad
soba musi dostroić się w pracy do tego zespołu, którego stanowi cząstkę. O to
·'
przecież chodzi.
Współzawodnictwo zespołowe również jak i jednostkowe może sprowadzić walkę
o prymat na niewłaściwe tory, może ta walka stać się nie konstrukcyjną, lecz destrukcyjną i dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na współdziałanie i współżycie
między zespołami.

Konkursy w drużynie muszą. odbywać się w atmosferze pogody i radości, musi
panować atmosfera wzajemnego zaufania. ·walka między zastępami będzie szlachetna
i pozbawiona wszelkich antagonizmów i zawiści.
•

Aby to osiągnąć warunki konkursu muszą być jasno sformułowane, r egulamin
konkursu nie· może budzić żadnej wątpliwości, szanse wygrania musi mieć każdy .
zespół.

l

'

.

Obliczenia wyników konkursu muszą siy odbywać co miesiąc na Radach Drużyny. Zastępowi, przyboczny i inni funkcyjni sami będą ustalali ilo:jci punktów dla
zastępów, drużynowy będzie dbał, aby prace przy obliczaniu były sprawiedliwe.
Współpraca całej Rady Drużyny zapewni, że konkurs będzie pO'lbawiony wszelkich
przykrych zatargów.
Poniżej podaj ę schematyczny wzór regulaminu konkursu mi~dzy zastępami, o
tytuł Wyborowego Zastępu Drużyny.
I. Wszystkie zastt;py biorą udział w konkursie.
II. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Opłatku Drużyny.
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III. Zastęp Wyborowy opiekuje się proporcem Drużyny.
IV. Na zbiórkach zastępy stają w kolejności osiągniętych wyników.
•
V. W konkursie punktuje się za każdą pracę od 1-10.
· VI. Pod u wagę będą brane następujące punkty:
1. Zbiórki zastępu, co tydzień jedna, za cztery zbiórki 10 punktów.
2. Obecność na zbiórkach. Obliczenia procentowe, za 100% 10 punktów.
3. Punktualność na zbiórkach. Obliczenia. procentowe za 100% 10 punktów.
4. Zachowanie się na zbiórkach drużyn. Za wzoro\ve- lO punktów.
5. Umundurowanie na. zbiórkach drużyn . Za wzorowe- 10 punktów.
6. %.dobywanie stopni. W zastępie nie ma ani jednego zapóinionego -1 O punktów.
7. Współpraca z innymi zastępami. Za każdy akt współpracy maksimum
•
10 punktów.
8. Karno!';ć. Za wzorową karność członków zastępu- 10 punktów.
9. Stopnie w szkole. Za doqrą naukę maksimum- 10 punktów."
10. Prace dla drużyny. Za kaidą pracę maksimum - 10 punktów.
11. Służby w izbie i inne. Za wzorową służbę maksimum 10 punktów.
12. Zdobywanie sprawności. Za każdą sprawność - 10 punktów. (Przy obliczaniu
w porównaniu z innymi zastęp ami brać pod uwagQ procent stanu zastępu).
13. Pokazy na zbiórkach drużyny . Maksimum - 10 punktów.
14. Życie towarzyskie zastępu. l\1aksimum- 10 punktów.
15. Kronika i książeczka zastępu. i\laksimum - 10 punktów.
10. Terminowe wykonanie rozkazów. Maksimum -lO punktów.
17. Zżycie si ę i nastrój zastępu. Maksimum - 10 punktów.
18. Wycieczki zastępu . Maksimum jedna w miesiącu- 10 punktów.
19. Za każdą z czterech miesięcznych zbiórek odbytych w polu- 10 punktów.
20. Śpiew, nowe piosenki, wykonanie - 10 punktów.
21. Praca społeczna. Maksimum - 10 punktów.
VII. Zastępem wyborowym może zostać ten zastęp, który uzyska największe
ilości punktów, jednak nie może być zastępem wyborowym ten zastęp, który nie
wygrał następujących konkursów: 4, ó, 6, 7, 8 i 9.
VIll. Obliczenia są. dokonywane co miesiąc na Radach Drużyny i ogtaszane
w rozkazie, a ponadto wyniki wywieszane są na tablicy konkursowej.
~. Ui owanie punktów względnie tzw. "punkty ujemne" jest niedopuszczalne.
W ufuac . · Chorągwiach może być prowadzony konkurs pomiędzy drużynami.
' ws, jedna trzeba pomiętać; że konkurs tylko wtedy da dobry rezultat,
j eże i bNzie przestr egany regulamin i jeżeli ~rużynowy _będzi~ pomiętał o tym, ~~
ie~ w ~tk<'
stępy są jednakowe, qo zadnego z mch me wolno mu odnosw
~ z wię-1~ <ł 1Gb n ejs7.ą sympatią.
:Q uży
pamiętać, że dobrze przeprowadzony konkurs będzie bodźcem
~
ej pracy w drużynie.
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- harców drużyny. Dopiero
teraz było można zauważyć wielką . gromadę chłopców, z czerwonymi, roześmianymi twarzami, biegnących na miejsce zbiórki i sprzecz~jących się
w drodze o wygraną, kto lwgo lepiej podszedł, stwarzając tym samym nieopisany
gwar i hałas.
Na zbiórce drużynowy omówH ćwiczenia i ustalił zwycięzcę. Po zaśpiewanej
wesoło piosence, padła komenda rozejśC: się i wesoła, ruchliwa grupa harcerzy
poczęta posuwać się po leśnej dt·odze w kierunku miasta.
Z tyłu za gromadą szedł drużynowy i czterech zastępowych.
- '...V czasie ostatniej mojej rozmowy '" Romkiem o jego obowiązkach jako zastępowego- mówił d rużynowy- obiecałem mu, że przy jednej z następnych naszych
rozmów opowiem o tym, jak wciągnąć do współpracy cały zastęp i podzast<;powego.
Wykorzys~uję moment, gdy jesteście wszyscy razem, by równocześnie innym zastę 
powym też o tym powied;.ieć.
Bardzo się z tego c\eszymy i z przyjemnością posłuchamy- wtrącił jeden z
zastępowych.
.
- Druh nie tylko Romkowi to obiecał - dopowiedział drugi - lecz i mnie
wtedy, gdy byłem z Mietkiem u druha w domu.
- · W takim razie słuchajcie. W każdym zastępie jest kilku chłopców, a każdy
z nich posiada różne zdolności, a tym samym ma inne możliwości wpływu na urozmaicenie pracy zastępu i udzielenie pomocy zastępowemu . Musicie tylko to sobie
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Popatrzcie kolejno na swych chłopców. Jeden ładnie śpiewa, drugi rysuje, inny
nie umie ani tego, ani tego, lecz może dobrze pływa.
-U mnie w zast~pie jest właśnie taki. On napewno najlepiej pływa z całej
drużyny. Wiem o tym dlatego, bo si~;: razem często kąpiemy - wykrzyknął Mietek
z pewną równocześnie dumą, iż właśnie w jego zastępie znalazł się taki.
- 1\fasz więc możność wykorzystania go podczas zbiórek nad rzeką. Niech on
przygotuje jakieś gr y m~ wodzie, może zastęp nauczy pływac:. Taką zbiórkę on sam
nawet może przeprowadziG, ty zaś tylko przypilnujesz wszystkiego i pomożesz mu
w tym, ażeby całość była przeprowadzona spraw nie i ciekawie.
. Ale mogą być i inni, którzy wiele mogą pomóc.
- Ja już takieg-o znalazłem w swoim zastępie - powiedział Genek - Olek
dostał zezwolenie od swego tatusia na wykorzystanie samochodu, wiQC wszyscy
pojechaliśmy nim na wycieczkę, która była bardzo przyjemna.
Wycieczki takie będziemy mogli robić częściej, a Olek bQdzie zajmował się
ich organizowaniem.
- Bardzo ładnie to sobie zorganizowaliście - odparł drużynowy. Przytym
macie jeszcze jeden pr7.ykład, iż zastęp może pomagać zastępowemu. Takich pomysłów· możecie znaleźć jeszcze więcej. Chłopak, którego ojciec jest stolarzem,
umożliwi calemu zastxpowi pracę w warsztacie swojego ojca, celem zrobienia lasek
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skautowych, ramek lub innych przedmiotów dla zastępu. Ten, kto ma największe
zdolno!;ci pisarskie, czy artystyczne, zajmie się gazetką !;cienną lub kroniką z ramienia zastqpu i najlepiej śpiewający, poprowadzi śpiew w zastę pi e itp. Wszyscy
powinni znaleźć j akiś swój odcinek pracy w zastępie, którą poprowadzi. W sprawach naprawdę ważnych, zastępowy powinien robić narady zastępu . - Co
to będą za sprawy i jak te rady mąją wyglądać - zapytał Romek.
Narady zastępu - mówił dalej drużynowy - powinny odbywa ć si ę w miejscu z gó.ry oznaczonym, najlepiej w tzw. kryjówce zastępu (jakaś grota na ustroniu,
lub trudno dostępna polana, albo wybudowany i zamaskowany szałas, o którym
nikt nic nie może wiedzieć, za wyjatkiem drużynowego). Obrady tę będą prowadzone nad sprawami takimi jak: układanie programu praey, przyjęcie nowego
członka do zastępu, omówienie jakichś uroczystości itp. Tam się obmyśla sposoby
ich wykonania, wybiera się tego, który tym się zajmie i zorganizuje. Należy przytym
pamiętać, iż zawsze musi jeden odpow iadać za całość pracy, inni zaś mogą pomagać
mu w jej wykonaniu.
- Druh obiecał nam jeszcze powiedzi eć coś o podzastępowym- rzekł Romek.
- Ja już mam podzastępowego w swoim zastępie - wtrącił :Mietek.
- Jeżeli tak, to opowiedz nam jak wygląda Twoja współpraca z nim- zwrócił
si ę drużynowy do Mietka.
- Mój podzastępowy jest moim pomocnikiem w organizowaniu ćwiczeł1, gier ,
harców i w ogóle wszystkiego co dotyczy prac zastępu. W czasie przygotowywania
zbiórek dzielimy się zawsze pracą. On rysuje znaki, ja prowadzę po nich z astęp.
Lub odwrotnie, ja przygotowuję miejsce na wycieczkę, zapewniam kupno żywności
i uzyskuj ę pozwolenie na przenocowanie u gospodarza, on zaś zajmuje się zastępem,
dopilnowuje tego, air,eby chłopcy zabrali wszystkie potrzebne rzeczy. Wspólnie
oglądam y miejsca zbiórek, które on niekiedy prowadzi. Czasami musi mnie zastąpić,
jak to np. miało miejsce na ostatniej Radzie Drużyny.
- Bardzo ładnie uło żyłeś sobie wspótpracę z podzastępowym i sądzę, że jest
ona pomocną w Twojej pracy. Dobrze jest jednakże, co powien czas (np. co trzy
miesiąye) zmieniM podzastępowego, wyznaczając na tą funkcję innego harcerza.
- .Ja naprzykład nie chciałbym takiej zmiany - odrzekł l\'lietek - gdyż nam
się ardZ'O do
e razem pracuje i lubimy się wzajemnie.
- Uh zam · z Tob ą, ale trzeba pamiętać o tym, ażeby dawać możność
uczenła' Sl' p ewod' · : wszystkim członkom zastępu. Dlatego też w takim wypadku
ale~ inł"um ż h:~,Lć t przez dawanie do prowadzenia części lub nawet całych
z~rel~astę u, ~ib ·akichś innych zaj ęć i wtedy podzastępowego nie po~rzeba
zmienia"'-.--v
~~ o 'ego mianuje druh drużynowy, czy też ktoś inny - zapytał
owy odpowiedział - Podzastępowego wybiera sobie sam zate~ kto zostanie dobrany zależy, czy zastępowy będzie miał pracę
s ~Y·
uł_a:wym~y-"feż nie. Musicie uczyć się oceniać ludzi, a w zależności od ocenienia
fćbrJl woł! tf"'% ółpracy.
a o
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Ja Was w tym wypadku nie będę krępował. W czasie pracy sami ocenicie,
czy zrobili!;cie trafny wybór.
Dru7.ynowy przerwał, gdyż doszli do miejsca, gpzie powiani się rozejść. Zwrócił
si~ tylko do Janka powinieneś już przed tym odej ść . Przeszedłeś swój dom.
- Ja wiem, ale przecież nie mogłem tego z robić w czasie, gdy druh mów ił
na tak interesuj ący mnie temat.
- Rozchodzimy się - zwrócił się drużynowy do zastępowych, wyciągaj ąc do
każdego rękę, pozdrawiał ich: Czuwaj!
• - Czuwaj - odpowiadali kolejno zastępowi.
Po chwili każdy z nich wracał szybkim k rokiem do domu.
Kozioł

Ignacy phm.
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RUH U Zastępowy !
W programie pracy Twego zastępu jest międ zy innymi działa m i techniki
harcerskiej także dział sygnalizacji, a uogól niając go m ożemy powiedzieć
dział łączności.
. .
Boć przecie porozumiewać się między sobą, międ zy zastępa m i w j akiejś wojnie
harcerskiej można różnymi sposobami: tarczami, światłem , głosem , gońcem , przez
telefon, czy nawet przez radio.
Harcerze z Twego zastępu zapytani, który dział najbardziej lubią z techniki
harcc:rskiej, dadzlł różne odpowiedzi. jednemu z nich odpowiadać będzie pionierka,
·
drug1emu samarytanka, a trzeciemu obozownictwo.
. Program pracy opierasz o stopnie i sprawności. Aby' być Ci pomocnym w
:Vyborze sprawności do zdobywania całym zastępem podaj~ pewne wskazówki, gry
1 ~poso~~ zdo~ywania, a raczej przeżywania jednej ze sprawności łącznościowych,
m1anow1c1e gonca.
Dlaczego . właśnie sp raw no ść gońca? - ktoś by zapytał. Właś nie gońca) a
potem sygnalisty, wkońcu zaś technika łącznościowego. Przecież w każdych harc~ch i_ ćwicze niach występuje łączność, a wiemy jak wiele od niej zależy. I tak
k1edys szperacze zastępu "Wilków" wpadli do "niewoli" dlatego, że stracili
łączność ze '.'swoimi". A ile to razy, gdy nie było porozumienia, gdy sposoby
tego porozumlenia zawodziły, przegrywaliśmy ćwiczenia.
Zast<:p na ćw ic żen iach dowodzony przez zast~powego, musi wszystko widzieć
i wiedzieć .. Zapewnią to zastępowi szperacze, obserwatorzy, jakieś pod słuc hy, ale
te wszystkle zdobyte lub podpatrzone wiadomości muszą być przekazane zastępo
wemu lub nawet dalej drużynowemu.
Abyś dobrze i skutecznie prowadził swój zastęp w
Wielkiej Wojnie Harcerskiej Hufca" musisz mieć łączność z sąsiadami - z~~tępami Twojej drużyny·
Twoja drużyna z inną bratnią drużyną. Napewno Twoi chłopcy zainteresują si~
choćby sprawnością go•ica, jeżeli sprawność tę odpowiednio potrafisz "przeżyć"
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jedynym sposobem takiego "przeżycia" jest gra. Przez grę osiągniesz
wszystko : zainteresowanie, nabycie wiadomości wraz z praktycznym zastosowaniem
a przecież niczego innego nie wymagamy od chłopca, który zdobywa sprawno~ć
np. gońca.
.
.
Tylko w grach uczą się sygnalizować, czy to latarką, czy aparatami sygnaltzacji świetlnej, rozstawionymi na dwóch pagórkach. W grze odczytują zaszyfrowany
list zostawiony przez zastępowego na ulicy czy w lesie. A połączenie innych zadań
w ćwiczeniu w którym dominuje sygnalizacja, stwarza niejednostronne ćwiczenia,
każe wiązać ~iekiedy i terenoznawstwo, pionierkę. sygnalizację, samarytankę w jedno
wielkie przeżycie, w wielkie harce zastępu czy drużyny. Zastanów się Druhu Zastępowy czy potrafiłbyś na podstawie podanych przykładów rozpocząć zdobywanie.
sprawności gońca i po pewnej ilości zbiórek zdobyć ją z całym zastępem. Zastęp
Twój uchodziłby wtedy za "speców" łączności (gońców) w drużynie i przyczyniałby się zawsze do "zwycięstw" drużyny w harcach międzydrużynowych. Inne
zastępy zachęcone dobrym przykładem, wybrałyby sobie inny "dział" techniki
harcerskiej, oczywiście w obu tych wypadkach nie należy usuwać zupełnie pozostałych sprawności.
·
.
- Uczmy się przez grę - takie hasło winno przyświecać yr Two1ch pracach
zastępu.
.
z gier całym zastępem można wybrać: Z. Wyrobek str. 51/6 --:- W p~szuki~
waniu gońca -, str. 179/ 1 - Służba gońców ...!...., str. 197/ 18 - ZaJmOwame stanowisk.
Można stworzyć nową grę np. przeniesienie meldunku pisemnego z rejonu
otoczonego przez czerwonych" do "białych". Specjalne zadanie gońca. Co goniec winien czynić'w razie złapania go. (meldunek niszczyć, jednak znać dokładnie
jego treść, - możl.iwość ucieczki i przekazania ustnego; przerobić można w mieście . l u b w lesie).
Na ,~ycieczce z innym zastępem dużo emocji dostarczy gra z książki
Jasiński str. 194/ 15 -- Łowcy słoni lub też znowu w zastępach można zrob ić
łańcuch łącznościowy" - środki: goniec, latarka lub gwizdek, tarcza, sygnali~~wanie dymem (ogień duszony, puszczanie większej ilości dym u będzie to kreska,
a mniejszej to kropka). Można to zrobić w zastępie, dzieląc go na dwie części,
traktować jako zawody. Pamiętać tylko należy o możliwie równych warunkach
tereno~c.A. i.e~akowych tekstach depesz i " s prawiedliwe_go_" podział~ zastępu :
J?li druż na p · ·ada, to do " łań cucha'' mo~na wprowadztć 1nne środki łącznośct
p arat gna ·zacji
ietlnej, telefon, kolarza up.).
Pa ięfą;i t lko Dr hu Zastępowy, aby gry i ćwiczenia były przeprowadzane
~ rodnycli war
ch, terenach (trudniejszych i łatwiejszych), aby były moli~ w 'l'Ót
h <Var
ach atmosferycznych, a nawet w nocy i w dzień. Chodzi
to,
$on' c za p n
i niejako
do swej pracy
s~
31
~ or dnych i nawet ciężkich warunkach.
P(mi~taj Jyl\.o a
nie było to ponad siły Twych chłopców i aby oni mieli
milę i }adh~Mety i e, a nie męcząc~ i moz~lne "gon_ienie '.' po ~órach czy Iasac~:
Ws~.JI:a taje!IDJiezość pociąga chłopcow, a w1ęc dość c1ekaw1e mozna przeprowadzie
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chłopcami.
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gry związane z punktem 5 Reg. próby. Opis ćwiczenia na str. 190/10 J. Jasiński,
dostarczy Ci tematów do wykorzystania. Listy te mogą być pisane mlekiem (przez
podgrzanie pismo to staje się widoczne), można napisać drewienkiem na zmoczonym
papierze, który po wysus~eniu jest białą kartką papieru nic nie mówiącą, a dopiero
przez powtórne zmoczenie treść można odczytać. Trochę trudu przysporzy młodym
"szyfrantom " odczytanie nawet t-akiego zdania w sposób właściwy : EW ARYST
WALKO Z KICIA RAK - założenie: osoby te wstąpiły w związek małżeński;
zadanie : podać zawód obojga. Zobaczymy czy odczytają, ile będzie różnych odpo- •
wiedzi, kto nie odczyta, kto odczyta dobrze? Możesz Druhu Zastępowy ułożyć
inne zdanie lub szereg zdań tego typu. Przed układaniem programu zbiórki na temat
tej sprawności zapoznaj się z poniższymi książkami; Zygmunt Wyrobek - Harcerz
w polu. Jan Jasiński- Gry i ćwiczenia terenowe. Stopnie i sprawnoś ci harcerskie
i zuchowe. - Regulaminy obowiązujące Z. H. P. w tej ostatniej książce zapoznasz
się z regulaminem próby oraz wskazówkami (str. 71 i 72- Spr. H arc. i Zuchowesprawności łącznościowe).

Szczęśliwych pomysłów

w grach łącznościowych.
R.
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Krakowiaczek ci ja
Prosto spod Wawelu.
Takich jak ja z.uchów
Jest tu u nas wielu.
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straż!

Krakowianka ci ja
Z krakowianki matki.
Gorset wyszywany
A spódniczka w kwiatki.
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Krakowiaczek ci ja
Krakowskiej natury.
Czapeczka na bakier,
Pióreczko do góry.
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Chyli się pszeniczka
Kłoskami podzwania.
Oj, nie mas·z nad Kraków
Większego kochania.

Chyli się przeniczka
Od kłoska do kłoska.
Nie masz w całej Polsce,
Jak ziemia krakowska.
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Krakowianka ci ja
świeża j.ak jagoda.
Mówi mi to co dnia
Ta kryniczna woda.
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Szumi

Szumi

Wisła,

szumi
Skroś te pola nasze.
Niech jeno urosnę,

Wisła,

Prastarą piosenkę.
Szabelkę przypaszę,

Pójdę

Szabelkę przypaszę.
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:raJ<owskJ ziemio,
uł~t)~ słoó~a blaslCu.
WYciał~ ludu,
.._-. ft~ rzecznego piasku.
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PASOWANIE NA HARCERZA

wojenkę.

•

•

Mariacką wieźli

•

Gołabeczków
siła.
•

Dla tych żołnierzyków
Chusty będę szyła.

C H ÓR OGÓLNY
Wydałaś

ty ludu,
Jak o gwiazd na niebie,
Wykarmiłaś wszystek
Na tym swoim chlebie .
•

OCHANY Wodzu! Przeglądając kalendarzyk napewno zwróciłeś uwagę na
różne świ ę ta bąd ż kościeln e bąd ź narodowe.
Napewno większość Wodzów dnie te uwzględniło w swojej pracy z zuchami w swoich planach i programach pracy, ale napewno są i tacy, którzy z braku
doświadczenia, przeoczyli ten bardzo ważny punkt do swej pracy w Drużynie.
Gdy zajrzymy do kalendarza, to w najbliższych miesiącach zobaczymy takie
święta, jak:
23 kwiemia - Święto patrona Rycerzy i Harcerzy - św. Jerzego.
Nad tym właśnie dniem chciałbym się z Tobą, Wodz.u, zastanowić.
Drużyna Zuchowa to "podmurówka", to "przedszkole" harcerskie.
Rogatywka z l ilią harcerską to szczyt marzeń zucha i właśnie w dniu św. jerzego ten szczyt marzeń przez niektórych zuchów powinien być osiągnięty.
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Zuch, który skończył lat 11, powtnten w dniu tym zostać _pasowanym na
harcerza.". Dzień ten powinien być świętem nie tylko dla zuchow p rzechodzą
~ych do drużyn harcerskich, ale i dla całej drużyny zuchowej, gdyż żegnają zuchów
odchodzących na nową pracę pracę w drużynie harcerskiej.
Zuchy lubią o~rzędy i dlatego nie mogę sobi~ wyobrazić innego "Pasowania"
jak właśnie obrzędowe. Zastanówmy się więc, jak zorganizo,~ć i przep rowadzić
•
•
tę uroczystośc .

Organizacja święta. - Przede wszystkim, Wodzu, porozmawia~ z drużynowymi
drużyn harcerskich, porozmawiaj z opiekunem Gromady ZuchoweJ, a w rozmowach
tych ustalcie :
a) miejsce uroczystości (najlepiej na powietrzu),
b) czas,
c) kogo zaprosić na uroczystość itp.
Następnie porozmawiaj z \V/ odzall)i sąsiednich gromad zuchowych, zapewnij
sobie ich udział w święcie i w wykonaniu programu.
U stal z drużynowym drużyny harcerskiej służby i, dyżury . Drużynowy na pewno
nie odmówi Ci pomocy osobistej i swych harcerzy. Parnię taj, że w czasie uroczystości wszystko musi "grać".
Program u roczystości. - P rze d po ł•ud me:
·
'w
w sp ól n a msza Ś'".
,. Defilada (J. ak ma
wyglądać defilada masz W od z u dokładne dane).
Po południu, wielkie turnieje, pokazy, wspólny kominek, na którym zuchy
zostają pasowani na harcerzy.
Zastanówmy się i opracujmy szczegółowy program :
Część przedpołudniowa nie nastręcza żadnych trudności.
Część popo!udniowa :
Turnieje.
A więc :
l) Wielkie pokazy chodzenia na szczudłach całej
drużyny.

2)
3)

4)
5)
6)

7)
8)

-uopJ?lz

u

Książki

Wyścigi

na szczudłach szóstkami.
Wyścig na szczudłach humorystyczny dwóch zuchów (jeden na szczudłach bardzo małych, drugi
na szczudtach bardzo dużych).
Wyścigi między zuchami z różnych drużyn.
Wyścigi kołami ze sztukami.
Wyścigi na hulajnogach.
Zawody w strzelaniu z łuku (patrz. Ks. W. Z.)
Zawody w "Naroctówkę" (dwa ognie) itp.
W od za Zuchów -A. Kamińskiego, a znajdziesz

zuchów, af przy ty
usi panować karność 1 organtzacJa.
w........ !IO"tę,m kom ·nek zuchowy.
..__,
t rn-?ucby pokażą, co umieją. A więc Wodzu, śpiew zuchowy, okrzyki,
t tr morodny (patrz Ks. W. Z. Str. 279), niech wypełnią program,
"V''hurn
niech królujlł wszechwładnie, a wprowadzą go takie zabawy, jak:
rs zjedzenia cukierka.

wu
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b) Konkurs gas~enia świecy: Patrz poprzedni numer "Skauta".
c) Konkurs zjadania jabłek : Na sznurkach wiszą średniej wielkości jabłka.
Na dany znak zuchy starają się ugryźć jabłko nie dotykając go rękoma ( zawodników 4-5 ).
d) Sprawność kota.
e) Wyścig kasjerów (patrz Ks. Wodza Zuchów).
Parniętaj Wodzu o współzawodnictwie. Niech do wszystkich tych wesołych
konkursów stają zuchy na ochotnika z ·różnych gromad, albo gromady mogą wysyłać swoich reprezentantów. Każdy ze zwycięzców powinien dostać nagrodę, np.
czekoladę, cukierki, orzechy, a może będzie można dać piękniejsze nagrody, jak:
hulajnogę, serso, skakankę, koło itp.
Porozmawiaj o tym, Wodzu, z drużynowym, z opiekunem, może Ci pomogą.
W miarę zbliżania się kominka do końca, nastrój powinien być poważny.
Uzyskasz to W'Odzu przez śpiew, odpowiednią gawędę o rycerzach, o ich życiu,
zwyczajach, o turniejach itd. (Jeżeli sam źle gawędzisz, poproś kogoś niech Ci
pomoże i pogawędzi z zuch.ami ).
A na zakończenie kominka niech będzie "Pasowanie zuchów na harcerzy".
Obrzęd. - Rozmieszczenie zuchów, harcerzy i gOści w półkolu lub w kwadracie.
Wywołany zuch podchodzi przed drużynowego harcerzy i wodza zuchów.
Wódz. - Za chwilę masz być pasowany na harcerza. Do tej chwili postępo
wałeś w myśl prawa zuchowego, które brzmi:
l. Zuch kocha Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
·
3. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
4. Zuch stara się być coraz lepszy.
Drużynowy: A od tej chwili masz postępować w myśl Prawa Harcerskiego,
które brzmi:
l. Harcerz służy Bogu . i Polsce i sumiennie spełnia swoje
obowiązki. itd.
- Zuchu czy chcesz postępować tak, jak nakazuje Prawo Harcerskie?' Tak.
Wódz :
Od tej chwili wypisuję cię z listy zuchów.
(Gęsim piórem, czerwonym atramentem, wódz przekreśla nazwisko
zucha w Księdze Gromady, w uwagach wpisuje: Przeniesiony do
drużyny harcerskiej. Uwagę podpisuje wódz i zuch).
Drużynowy: Od tej chwili wpisuję Cię na listę harcerzy i przydzielam do
zastępu ...
(Drużynowy zwykłym atramentem wpisuje go do księgi drużyny,
a zastępowy podchodzi do zucha i odprowadza go do kręgu harcerzy.)
Obrzęd ten powtarza się tyle razy, ilu zuchów zostaje pasowanych na harcerzy,
ale gdy zuchów jest więcej niż 4, bacząc by obrzęd się nie przewlekał i nie stał
się nudny, należy pasować małymi grupkami np. pasować najpierw zuchów przydzielonych do zastępu ,, Jeleni", potem do "Orłów" itd., albo jeżeli z pasowanych
zuchów tworzy się nowy zastęp, obrzęd powtórzyć dwa razy. Może być również, że
będą pasowani zuchy z różnych drużyn, wtedy pasować zuchów z każdej drużyny
w jednej grupie.
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Na zakończenie obrzędu gromada zuchów żegna odchodzących zuchów okrzykiem, a drużyna harcerzy wita nowych harcerzy np. "Żabą", lub robi im inną
mespodziankę.

j edna wspólna nastrojowa piosenka i modlitwa zakończy uroczystość św. Jerzego.
Dzień 23 kwietnia jest świętem harcerzy, wi~c może harcerze będą organizowali program tego ~więta, wtedy dużo spraw odpadnie Tobie Wodzu, ale pamiętaj:
wkład Twej Gromady zuchów być musi i to duży, zuchy muszą chwycić za serca
wszystkich rodziców i harcerzy.

•

Pstrąg.

ZE SZllH~ó
PATROL
Z książki: Kazimierz Ryś - Obrona Lwowa w roku 1939Wydawnictwo Biblioteki Orła Białego - Sekcja Wydawnicza
A. P . W. Palesryna 1943. str. 31, 32.
10 brygada, z którą nasza kawaleria nie nawiązała bliższego kontaktu, otrzymała
przed wieczorem rozkaz odejścia do Stanisławowa. Wykonała go natychmiast. już
łączność z nią nie była potrzebną, więc w ciągu nocy nacierające oddziały dostały
rozkaz spłynięcia z powrotem do Lwowa.
Nie wszystkie wróciły od razu, ostatni przyszedł patrol kompanii harcerskiej.
Wystano go wzdłuż ulicy Janowskiej z zadaniem dostania się na tyły Korrumowej
Góry i obserwowania, czy Niemcy nie przesuwają się stamtąd na Rankę naszego
natarcia.
Prowadził go pchor. W. Jagiełło. Bez trudu doszed ł oko ło godz. 16 do rogatki,
ale tu zatrzymały go pociski, idące z Kortumowej Góry. Rekoszety odbite od jezdni
warczą przejmująco. Chłopcy przywarli do ziemi. Pierwszy raz słyszą taką muzykę,
robi to na nich wrażenie . Chyba się trochc:;: boją, ale trzeba iść naprzód. Ostrzeliwany
odcinek drogi przebiegają po dwóch i szczęśliwie wszyscy zbierają si ę przy wiadukc!.e.-S,tąd idą na prawo torem i zatrzymują się w miejscu,. skąd można obser0\vać
'łnocn stok góry. Tu pchor. Jagiełło pisze meldunek, a gdy go skończył,
pyta:
~ej, hłopc
kto odniesie ten meldunek do dcy kompanii?
'
isza, · krni o · powiada. Chłopcy spoglądają po sobie, ale widać nie bardzo
rn'ają ochotę wtiica ' pojedynkę tą ostrzeliwaną drogą, którą tu przyszli, tymbardzj
już robi.
ie a chotników? - pyta jakby zdziwiony.
·- jest - odpowiada jeden z chłopaków - ja pójdę.
Z n svmi3sto, jesteś ze Lwowa ?
ie ze"'Sląska jestem.
- Trafisz?

arc

•

. SKAUT

101

- Pewno trafię - odpowiedział, wziął meldunek i poszedł. Chłopcy patrzyli
za nim z jakimś zażenowaniem, bo czuli się zawstydzeni, ten Ślązak poszedł, choć
nie zna miasta, a oni się ociągali ze zgłoszeniem się .
- Halo, Berna t, a wrócisz do drużyny? - rzucił ktoś za odchodzący m.
•
- Wrócę - rzucił tamten krótko i znikł w ciemnościach. I rzeczywiście
wrócił po pewnym czasie, ale nie sam, znalazł sobie kolegę, drugiego Ślązaka,
nazwiskiem Pajesrka i tu go przyprowadził.
Noc zapadła. Ch łopcy widzą wybuchy pocisków na Kortumowej Górze, pewno
strzela nasza artyleria - myślą . Wybuchy te posuwają się coraz bardziej na północ,
wreszcie w ich rejon uderzyła jedna seria. Wycofują się za tor kolejowy i otwierają ogień w kierunku GóFy, skąd zamajaczyły jakieś postacie . Ściągnęli tym na .
siebie ogień maszynowy. Około północy r uszyli w kierunku składów amunicyjnych
na płn. od H ołoska i w kilku miejscach trafili na linie telefoniczne, które przecięli.
Wrócili do Lwowa przez Hołosko dopiero dnia 19. IX. rano. Przez dwie noce
•
i jeden d zień grasowali na · tyłach , nieprzyjaciela.

!

HAR CER S K l E ,, OGN l S KO"
.

J

EST cichy, indyjski wieczór otulony w melancholijny szmer bujnych rosochatych drzew i w melodie płynącej zdała urywanej, tęsknej pieś ni.
Niedaleko poza osiedlem, na placu, cicho i sprawnie ustawiają się poszczególne drużyny tworząc czworobok, który w jednym tylko miejscu przerwany
jest grupą gości - miłoś ników harcerstwa.
Dziś bowiem cały hufiec ma uczcić swym tradycyjnym harcerskim ogniskiem
uroczysty dzień 10-go iutego.
.
10-ty luty... Tam - zimny wiatr burzy spienione fale Bałtyku, które uderzając o brzeg, jakgdyby chciały zo baczyć te białe pola, ośnieżone lasy, szronem
pokryte okienka polskich chat ...
A tu oto zielenią się łą ki i drzewa i chociaż słonko schowało się na lazurowym
zacłiodzie, jednak wieje jeszcze ciepły, suchy wiatr...
Nagle nad stosem drzewa t?uchnąt jasny p łomień, wzbił się w górę snop iskier,
a z kilkuset harcerskich piersi wyrwał [się jeden potężny okrzyk - czuj, czuj,
czuwaj! Okrzyku tego może nie zrozumiały te obce łąki, pola i drzewa, niewyraźnie powtórzyło go echo ale wypłynął on z głębi młodych harcerskich dusz z tego - co było i będzie zawsze polskie.
Płomien ie płonącego stosu oświecają każdą twarz, odbijają się o błyszczące
oczy i złocą nie jedną łzę ukrytą pod rzęsami. Oto ci wszyscy kilka lat temu,
pa trząc w płomień harcerskiego ogniska uśm iechali się beztrosko i śmiało patrzyli
w przyszłość, pragnąc w niej doświadczyć nowych przygód. Nie wyczytałbyś
wówczas w tych oczach nic innego, jak rad ość życia i uśmiech promiennej mło
dości i m oże tylko w niektórych duszach błysnęła dziwna iskra zagad ki - gdzie
będ ę na przyszły rok, albo za parę lat?
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A dziś te oczy z j akąż powagą i smutkiem tęsknoty patrzą w płomień, który .
im przyp~mina beztroskie minione lata i zda się wk radać wgłąb młodych dusz i
tam wzniecać zapał młodzieńczy i podsycać nadzieję i wiarę. Wśród tej głębokiej
ciszy, w k tórej tylko dusze i serca zwykłe p rzemawiać głośniej i p otężn iej, nit
zwykle - brzmią słowa druha B. k tóry kró tko i jasno przeds tawia ten waż ny mo ment ~
zdobycia dostę p u do Bałtyku, oraz jego wartość i don i osłość dla Polski J ak gdyby
w odpowiedzi na· to brzmi pieśń - " Morze nasze morze"... A ta pieś ń skrzydlata
wzbija się wysoko i płynie ponad błęki tem , ponad pola i łąki i k to wie, czy wiatr
j ą nie utuli w swe skrzydła i nie zaniesie ponad spienione fale Bałtyku? ...
Wkrąg ponuje cisza głęboka i bezszelestna, bo oto na środku placu wznosi
się i pochyla biało-czerwony sztandar - na który z dumą spoglądają wyprostowani na baczność starzy harcerze, a z uwielbieniem i łzą szczęścia ci - którzy
za chwilę wobec świadków mają złożyć przyrzeczenie. Pada komenda. Harcerze i
harcerki d ziesiątka m i podchodzą do sztandaru, ustawiają si ę p ółkole.m i trzymając
trzy palce prawej ręki na sztandarze powta rzają uroczyście - "Mam szczerą wol ę
całym iyciem pełnić służbę Bogu i P olsce '' .. :Oczy ich patrzą poważnie na ten
sztandar, który od tej chwili staje się symbolem ich życia i marzeń. Tylko drgają
im ręce i głos, a dusze ob l ekają się w pancerz hartu, woli i m.ocy. Z radością
stają w szeregach, z których już nie będą usunięci, lecz w oparciu o braterskie
ramię kroczyć będą do celu, którym jest potężna, dźwignięta wzwyż w duchu harcerstwa odrodzona Polska.
•
Skolei następują inne numery tego uroczystego wieczoru, a więc: deklamacje,
skecze i piosenki. Wszystkie są dobre, starannie obmyślane i wykonane, gdyż na
tym polu trwa rywalizacja między poszczególnymi drużynami.
. Gaśnie powoli ognisko, uroczystość dobiega końca, odbyte wrażenia wrażają
si ę głęboko w pamięć, by w. niej przetrwać i j aś n ieć, jako symbole t ułaczej węd
rówki J?Olskiego harcerza. Zegnaj ąc ten obcy dziesiąty luty budzi się w wielu
duszach to dawne pytanie - gdzie będziemy witać ten przyszły luty. Może już
w białej, otulonej puchową pierzyną śniegu, śpiącej słodko i śniącej o dawnych
dziejach Poł sce.
H. Suszko.
•

•

10.'3

KRONIKA
· JAK SKAUCI

'

BELGIA

PRACUJĄ

PODCZAS WOJNY

•

Jeden ze skautów belgijskich, któremu udało się niedawno przybyć do Anglii,
opowiada w swoim sprawozdaniu, że dużo pożytecznej pracy przeprowadzono w
skautowym ruchu podziemnym tego kraju i że dużo dorobku ideowego zostanie
wniesione w powojennej odbudowie skautingu belgjskiego.
Skauci belgijscy w Anglii, boleją moc.no nad stratą swego Naczelnego Kierownika- Juliusza Vanregemortela, który bardzo wydatnie przyczy n ił się do zachowania
ducha skautOwego wśród skautów służących w wojsku i zachęcenie m do wytrwania
tworzył nowe oddz iały w Anglii.
jego odejście jest nie powetowaną s tratą dla skautingu belgijskiego obecnej doby.
Dnia 9 grudnia 1943r. odprawione zostało Nabożeństwo żałobne za spokój
jego duszy.
•

CHINY

•

IW.ołrch1wum

SKAUT

Z ostatnich wiadomości nadesłanych z Chin dowiadujemy się, że Skauting w
Chinach liczy obecnie przeszto 800.000 chłopców, którzy przechodzą największe
doświadczenia' dla zdecydowanego podjęcia walki o przywrócenie swych praw
organizacyjnych.
Jak tylko działania wojenne się rozpoczęły w Chinach, wszyscy skauci zaciąg
nęli się do' ochotniczej służby na rzecz swego kraju i nie mniej jak 15 tys. skautów
zostało natychmiast zorganizowanych do służby frontowej.
Służba ich obejmowała oddziały pomocy sanitarnej niesienie pierwszej pomocy
rannym żołnierzom i opiekowanie się nimi, zaopatrywanie ewakuowanych i uciekinierów, opiekowanie się sierotami, których rodzice zostali zabici podczas nalotów
i bombardowań.
Można tu przytoczyć niezliczoną ilość przykładów wielkiego poświęcenia się
skautów chińskich, którzy z narażeniem swego życia z całym zaparciem się i oddaniem składają swe życie w służbie dla kraju na okupowanych przez wroga terenach .
Np. ranny skaut wzięty do niewoli w Naskinie przez Japo11czyków - w 6- ym
dniu zbiegł przepływając najszerszą rzekę.
W służbie frontowej, wiele strat ponieśli skauci. Z jednego oddziału frontowego
zostaje 13 zabitych, 52 rannych i. 3 zaginionych. Inny przykład - z chwilą wybuchu
wojny grupa 16 skautów chińskich, którzy przebywali poza granicami swego kraju,
natychmiast się zgłosili do ochotniczej służby wojskowej lecz zanim przybyli do
miejsca przeznaczenia z cał~j grupy 16 chłopców, piętnastu zostało ciężko rannych.
Należy również nadmienić, że skauci ch ińscy prócz służby w oddziałach frontowych, wybitny biorą udział w pracy podziemnej w okupowanych częściac h Chin.
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Poza tym wykonują b. ważne prace dla kraju na różnych odcinkach - z których
można tu wymienić poważny wysiłek uwieńczony wynikiem, jak zakupienie 3 samolotów bojowych noszących skautowe nazwy, jak "Skauting Chiński", "Skauci
Shanghaju" i "Wushing Skauting", poza tym cały szereg szybowców.
•

•

andsche Padvinders, która zostałą sformowana przy Kwaterze Głównej w Londynie
i została uznana oficjalnie przez Międzynarodowe Biuro Skautowe, jako oddział
Nederlandsch Padvinders. Organizacja ta jednoczy w sobie wszystkich starszych
harcerzy służących w Armii i Flocie Handlowej oraz na uchodżetwie poza granicami
kraju i jest w stałym kontakcie z skautami Holenderskimi w Curacao i Suriname
(Holenderska Guinea ), gdzie ruch skautowy rozwija się pomyślnie. Podziemna
placów~a~ w Hadze, reprezentująca rozrzuconych po świecie swych członków,
nawołuJąc wszystkich starszych skautów do współpracy i zjednoczenia się dla przemyślania odbudowy ruchu skautowego w Holandii i rozpocz~cia intensywnej w tym
kierunku pracy z chwilą zakończenia wojny. Literatura skautowa w tym języku
jest już przygotowana i z chwilą nastania pokoju może być natychmiast wykorzystana.
Mr. Robert Hartog w zastępstwie J ego Królewskiej Wysokości Księcia Bernharda z tytułu współpracy w tej dziedzinie bardzo chętnie rejestruje nazwiska
starszych skautów, z któr ymi jest możliwe nawiązanie łączności w obecnej sytuacji
i prosi o pisanie do niego pod adresem International Bureau.

•

•

W Anglii istnieją obecnie dwie szkoły czeskie - jedna powszechna w Cheshire -w której istnieje drużyna skautów licząca 25 chłopców, którzy współpracują
z angielskimi skautami z sąsi~tlnich okolic. Druga w południowej Walii - gdzie
drużyna szkolna skupia ponad 45 chłopców. Drużyna została niedawno założona.
Dużo czeskich sl«autów służy razem z brytyjskimi w różnych częściach Wielkiej
Brytanii.

DANIA
Do września ub. r. praca skautów duńskich prowadzona była niemal normalnie,
bez przeszkód. Do tego czasu zorganizowanych zostało na terenie Danii wiele
obozów letnich. Dopiero 29-go września ub. r. policja duJiska podała w prasie
następujące ogłoszenie - "Zabrania się urządzania wszelkich zbiórek i zgromadzeń
następującym organizacjom - Towarzystwom Religijnym, Skautingowi, WolnomuJarz?m, Konserwatywnym Związkom Młodzieżowym i Związkom Kurkowym.

•

KANADA

{

Skauci' kanadyjscy są czynni na wszystkich odcinkach pracy. Większość ich
znajduje się w szeregach armii, gdzie też wykazują najwi~cej inicjatywy w pracy
oświatowo propagandowej.

Jak dowiadujemy się, ilość kandydatów zgłoszonych na kursa kierowników
pracy skautowej, podczas ostatniego lata, była tak duża, że nie wszyscy kandydaci
mogli być przyjęci. Ale praca skautowa mogla się rozwijać dalej dzięki systemowi
zastępowemu, który umożliwia, że starsi chłopcy zastępują w pracy drużynowych.

•

Na przyjęciu wydanym przez Międzynarodowego Komisarza de Federatlon du
Scoutlsme Francais w Hotelu Curzona, dnia 4 listopada - na którym zebrani
przedstawiciele skautingu męskiego i żeńskiego, żegnali ustę pującego Prezesa
Ie Mectecin-General Adolphe Sice, który w swoim przemówieniu zcharakteryzował
o skautingu i przywiązanie jako skauta - zawsze pogodnie przeięża
·rozmai~ze trudności ufny w jaknajlepszą przyszłość.
.
.
K misarz iędz~'\arodowego Biura · Mr. Alfred Renou wręczył następnie Gene t wi ~wy _s.p· wm skautów francuskich, który ostatnio się ukazał.

uch
a towy w Holandii został stłumiony na początku wojny, to
jednaf olen c:\ski SKauting pozostał aktywny \v różnych częściach świata i wielu
arszycł( skautów go zostało w stałej ze sobą łączności i . organizacyjnym kontakcie.
od przewodnictwem Jego Królewskiej Wysokości Holentlerskiego Księcia
Bernh
a znana jest organizacja pąd nazwą Tijdelijke Vereeniging van Neder-

-

LUK S EMBURG
Związek
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skautów luksem burskich rozwija się bardzo pomyślnie i liczba ich
ostatnio tak wzrosła, że przystąpiono do tworzenia nowych kręgów starszoskautowych.
Związek przybrał w dniu in~uguracji (27 listopada ub.r.) nazwę Roude Liew
("Czerwony Lew") i współpracuje z grupami starszoskautowymi, którzy są człon
kami obu związków przyjętych przez międzynarodowe biuro. Związek skautów w
Luksemburg został rozwiązany w L940 r. przez władze okupacyjne. Sekretarzem
nowego związku jest Jean Dupong, 27 Wiłton Crescent, London S. W. 1., do
którego należy kierować wszystką korespondenci~ z zapytaniami i o informacje.

NORWEGIA.

l

•

Norwescy skauci, którzy znaleźli się na terenie Szwecji jako uchodźcy, zostali
uznani za członków szwedzkiego związku skautowego, który okazuje im w każdym
wypadku opiekę, pomoc i ułatwia kontynuowanie fch prac.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI
Skautów amerykańskich reprezentuje na terenie Wielkiej Brytanii oficer Armii
Stanów Zjednoczonych kapitan James R. Gay i każdy członek amerykańskiego
związku skautów zatrzymujący się lub przejeżdżający przez Wyspy Brytyjskie może
nawiązać łączność z innymi współrodakami za pośrednictwem Cpt. Gay, cf o 25
Buckingbam Palace Road S. W. I.
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SZWAJCAR I• A
Skauting szwajcarski
25.500 w r. 1943.

KRĘ

•

wzrósł

liczbowo z 20.700

członków

w 1939 r. do liczby

List dawniejszy

•

•

POPRZEDNIM liście wzmiankowałem o historii naszego Kręgu na Litwie.
Nie spodziewałem się, że dzieje jakiegoś małego Kręgu gdzieś tam w za.
kątku obozu internowanych, za drutami, może wzbudzić zainteresowanie.
Dias nas, tam, było to takie proste i jasne, że po chwilowym odrętwieniu
wywołanym wrześniowym kataklizmem trzeba było przyjść szybko do siebie znaleźć
ludti o podobnych zapatrywaniach i nie zgnuśnieć. Zaczęliśmy się szuka/ A było
to jeszcze prawie na samym początku, w Olicie, na Litwie, zdaje się początek paź 
dziernika 1939r. Najczynniejszym był wtedy Dh. Jaś O., pó ź niejszy nasz drużynowy .
~rą_g organizuje pierwsze ognisko w obozie. Wywotuje to różne reakcje, najczęściej
Jednak korzystne. Zaczynają z nami ludzie rywalizowa ć . Szczęśliwa zbawienna
rywalizacja. Prócz tego i z innych jeszcze pobudek zaczyna się rozwijać kulturalne
życie obozu. Potem Wilkomierz. 11 listopada. Krąg cementuje się, zespala wewną trz.
Nawi.ąz~ją s~ę coraz ściślejsze więzy przyjaźni. P upilem Kręgu jest Edzio, najmłodszy
praw1e zolmerzyk obozu. "Instalujemy" szopkę świąteczną, pięknie iluminowaną
i barwną w kaplicy obozowej. Odbywamy tygodniowe zbiórki, skrycie, niby przy·padkowo. Gawędzimy o różnych sprawach. "Podciągamy się". Następnie część
naszych wyjeżdża do Wilkowyszek, też do obozu.

W

SZWE CJ A
Według

raportu szwedzkiego związku skautowego między innymi podano wzrost
członków w ostatnich latach o przeszło 2.000. Ogólna ilość sięga obecnie cyfry
26.700 członków. Z pośród wielu ciekawy~h odcinków pracy przeprowadzanych
przęz skautów w Szwecji, wprowadzono ostatnio do programu szeroko i poważnie
traktowaną awiację. Wielu skautów j uż otrzymało dyplomy pilotażu.
W miarę możności udało się związkowi utrzymywać konta!ct z ruchem skautowym innych krajów.
Brytyjscy skauci, którzy byli w Szwecji jako jeńcy z entuzjazmem wyrażają
się o doznanej od skautów szwedzkich uprzej mości i serdeczności, która była
okazywana nie tylko z okazji zaistniałych warunków życiowych, ale podyktowana
szczerą i braterską przyjaźnią skautową.
Pobytem skautów - jeńców interesuje się również J. K. M. Ksi11żę Gustaw
Adolf, który przez szwedzkich skautów wyraża swą najwi ększą dla nich sympatię .

l

WĘGRY
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istnienia skautingu węgierskiego, regent admira-ł Horth'y,
wystosował serdeczny list z życzeniami do przewodniczącego związku skautów
węgierskich, podkreślając w nim ważnośĆ" służby skautowej, jaką pełnią w okresie
koniecznego dla Węgier zachowania łączności z innymi krajami.
Tak ważny czynnik jak ruch skautowy został z uznaniem podkreślony przez
prasę węgierską .
·
W ob.ec uprawomocnienia związku, regent i rząd uznali pracę skautingu węgier
kiego na równi z pracą oświatową.
Obecnie skauting węgierski liczy około 43.000 skautów, 6.200 starszych skautów i 4.200 instruktorów. Ilość w samych drużynach wzrosła z 8 .600 (w roku 1941)
do 20.000 ( 1943 r.).
W

Gl

trzydziestą rocznicę

'

•

•

'

spis kautów w Anglii wykazał wzrost we wszystkich stopniach
o gitni· acji o S .--81 cz nków, a mianowicie z cyfry 305.760 (w roku 1941) do
6~71 "ąifon w.C
·
Ilość~l< tów mo s ich jak i lotników wzrosł'a bardzo powa~nie w przeciwieńwie d
srały c
ownież st. skautów) gdzie liczba raczej maleje, co jest
natura)n\rm o J~em
runków wojennych.
Na....-~rze~6ta\visje a Międzynarodowego Komisarza Skautów Brytyjskich na
Śró owY'wschó<( został wyznaczony ks. V. K. C. Logan.

T gorfijzn

a t lWU

•

(Niew.)

Tam organizuje się osobny Krąg. Potem przymusowy wyjazd do Rosji. Jaś O.
zostaje. Na nowym m. p. wszystkie oczy zwracają sie na D ha Staszka D. "seniora<<.
. Pra~a s:h~dzi, chowa się bardziej "po~ ~iemi~ ". Przecież bolszewicy nie mogą
s1ę dow1edz1ec o, czymś podobnym. Choc1az to me strasznego, ale przecież mogliby
rozdmuchać z tego nie wiadomo co. Tymbardziej, że reakcja tężeje w obozie bierny
opór rośnie. Bo żołnierze od początku trzymają się dobrze, a początkowyc'h emu•
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zjastów coraz mniej. Każdy zna swój obowiązek, nikogo nie trzeba uczyć. Ale tak
niechcący każdy szuka wokoło siebie oparcia, ludzi o jednej myśli. Krąg znowu
si~ zacieśnia. Referaty, dyskusje, rozrywki. Douczamy się, kształcimy, pomagamy
sobie nawzajem w nauce. Wspólnymi siłami staramy się o książki, podręczniki.
Czytamy wspólnie. Stach D. kieruje pracą, zachęca, uzgadnia. Zapraszamy różnych
fachowców z różnych dziedzin, słuchamy. Tamci nie wiedzą nawet, że wykładają
dla kręgu starszo - harcerskiego, dla zorganizowanej gromadki - myślą, że to
przygodna gromadka ~łodzieiy, słuchaczy.
Ignacy K.

j est nas na tym polskim froncie huf nie mały. W rozproszeniu c·o prawda wiodą
nas do boju cienie zmarłych harcerzy, ale to napewno nie umniejsza nawet na jotę
naszej wartości bojowej i harcerskiej - zreszt~ czyny za nas mówić będą. Narazie
zapewniamy lylko "Iż będziem trwać po życia skon, U świętej sprawy złotych
bram " .. . , a śnieżne szczyty Apeninów, które już tylu wodzów i żołnierzy widziały,
wpiszą do swego katalogu poraz pierwszy w dziejach ich wiekowego istnienia
słowo - harcerz l Harcerze z zasady nie zawodzą, więc i w tym miejscu może
Druh być pewny, że wykonamy zadanie tak, jak potrafimy najlepiej .
... Gdy patrzę na górskie kolosy, to czasem zdaje mi się, że wystarczy jeden
mozolny wysi·łek, aby w klasycznym trójskoku, odbijając się o te trzy bliźniacze
pasma górskie: Apeniny, Alpy i Karpaty, osiągnąć punkt docelowy - Warszawę!
Rózbiegu żeśmy nabrali na pustyni, trasę mierzyliśmy dokładnie, a kroki nasze
były długie i pewne, teraz chodzi tylko o to pierwsze, najważniejsze i decyduJlice
odbicie; jeżeli ono nie zawiedzie, jeżeli noga się nam nie powinie i prężność jej
siły nie osłabn ie, osiągnięcie celu jest pewne! ... Piękne perspektywy! - c h ciałbym
być jednym z tych, których osiągnięcia będą tak samo piękne. W tej chwili widzę
tylko oczami duszy nasze Giewonty, Gierlachy, Czarne Stawy, smutek nagich turni
i czar samotnych limb. O uszy obija mi się daleka i smętna pieśń: "Szumią żary
watr, usnął łańcuch Tatr, Szumem wód swych kołysany usnął, usnął ukochany" ...
... T o pociągające piękno przysłania swym bezmiarem trud mozolny i bezkompromisowa walka aż do zwycięstwa! Ale to nic Wodzu - my - "zuchy" postaramy
si ę, aby nas tylko za mało nie było, a w każdym razie pokażemy, że harcerstwo
to nie dziecinna zabawka, ale wierna i ofiarna służba Polsce l Ufni w zwycięstwo
naszej wspólnej sprawy, ślemy Druhowi z podniebnych szczytów, ośnieżonych gór,
z tułaczego szlaku Legionów Dąbrowskiego, a w tej chwili z krwawej lecz zwycięskiej drogi do Ojczyzny - nasze harcerskie pozdrowienie. C z u w a j l
Kaczorowski R. phm .
Kołod~iejski A. phm.

List wczorajszy
RZEPRASZAM, że pozwalam sobie nazwać Druha Komendantem, ale ja czuj~
się harcerzem, chociaż nie biorącym czynnego udziału w pracy harcerskiej,
ale jestem pełen chęci i zapału do niej.
Z obozu 39 r. wy niosłem niezapomniane wrażenia. Potem wojna, wywiezienie
do Rosji. Przypominało się nieraz :
"Choć nas burze życia po świecie rozwte) ą,
Wszystkie iskry w sercach w płomień się roztleją".
Rozwiały nas burze, ale zasady Prawa Harcerskiego raz przyjęte z zapałem,
pozostawiły niezatarty ślad. Może zapomniałem dosłowne jego brzmienia, ale idea
z iskry w płomień się rozpaliła .
W tej wędrówce zrozumiałem, że harcerstwo jest może jedynym związkiem
kształtującym młode umysły na taką forrri~, która przynosi korzyść nie tylko obywatelom danego państwa, ale całej ludzkości. Wczoraj gdy przeczytałem ,, Skauta",
jestem naprawdę szczęśliwy, że nie tylko istnieją drużyny harcerskie, ale, że one
pracują, czego dowodem jest chociażby "Skaut". Cieszy mnie też, że nasi dowódcy rozumieją i cenią związek, jakim jest Harcerstwo. Druhu Komendancie,
może nie do Druha powinienem się zwracać z tą prośbą, ale taki adres znalazłem,
więc piszę. O ile można proszę o adres Druha, Druhny, pracującej już teraz w
którejkolwiek z drużyn czy kręgu w wieku od 17 do 20 lat. Chcę chociaż myślą
uczestniczyć w pracy i dzielić się radością 7. osiągniętych wyników. Chcę znaleźć
· kole~r-ę o poglądach i charakterze, na którym ja mógłbym się wzorować, a znajdę
o'iiaj ędzej śród harcerzy. Chcę pracować nad sobą, a korespondencja może
mi
chęci
~vytrwałości.
Witold.
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Ciist dziaie·'szY:,
h~j!ncie

a

!
y h .ter~e f.amy to do siebie, że nawet na tak olbrzymią odległość, jaka
w ef ch,Jllt dz_!..eh Druha od nas, bez słowa rozumiemy się doskonale. Niemniej
rz~ na~aAVięź ideowa każe podzielić się z Wodzem wrażeniami z przeżyć na
ls.t: awej lecĄ z,wfci skiej drodze do Polski.
•

Kurs Wodzów Zuchowych.
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Teheran.
J eszcze przed rokiem Teheran był na:jsilniejsz.ym ośrodkiem na tereniE~ Persji.
Jednak stały odpływ młodzieży powoduje automatyczne kurczenie się stanu posiadania harcerstwa, tak, że obecnie środowisko teherańskie, zamiast w trzech, zor ganizowane jest w jeden hufiec, w skład którego wchodzą:
l krąg starszoharcerski, l samod"'ielny zastęp wędrowniczek, ó drużyn harcerek,
2 drużyny harcerzy i 5 gromad zuchowych. Razem - nieco ponad 400 harcerzy,
harcer ek 1 zuchów.
Pracami dzielnie kieruje hufcowa dhna phm. Tillówna Adolfina, której pomagają:
dhna phm. Zarębianka Janina i dhna phm. Szpyt- Liviusowa Krystyna. ·
Ostatnio odbyło się szereg biegów harcerskich oraz ćwiczer\ nocnych całego
Hufca organizowanych przez hm. K. Sylwanowicza.
Krąg starszoharcerski "Obieżyświatów u liczący 14 członków, odbywa regularnie
swoje zebrania. Ostatnio urządził "za pusty'' na które zaprosił przebywających
w Iranie instruktorów.

.
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Zbiórka zastępu.

•

~czynm · ze są zuchy. Niedawno odbyło się wielkie "Święto zuchoweu, które

w_ł~łało <\uże z~t- teresowani~ wśród teherar1skiego społecze1'lstwa. Hm. P~szkowski
Zlftsł~ ~z
ał 4 - dmowy kurs wodzów zuchowych, który ukonczyło 18
druJ.wn. i d uhem..
X. Y.

P zy, ~9. ~~~'

J iazdka" w l Szczepie harcerskim w Teheranie.

Przyrz(~zenie, Jest to chwila
~iętla..słę

a

!lo

w

życiu każdego harcerza najważniejsza. Chwilę

i zalicza si ę ją do najpiękniejszych.
W dni~ XII. w Szkole Polskiej w Teheranie złożyło przyrzeczenie harcerskie
.~:-a.;.;r....cerek z' druż.~y XII-tej i 12 harcerzy z drużyny VII- tej, na ręce druha hm.

końca życia

U11
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Kazimierza. Sylwanowicza. Po odśpiewaniu pieśni "Myśmy przyszłością narodu''
druh Wizytator powiedział okolicznościową gawędę podkreślając uroczystość chwili,
która n astąpi. Druhna Anna Sz. odczytała tekst przyrzeczenia i prawa harcerskiego.
Druh Wizytator podchodził kolejno do stojących w szeregu dziewcząt i chłopców,
którzy składali przyrzeczenie. Na koniec padają słowa najważniejsze: "od tej chwili
jesteś harcerzem H. Serce nowoprzyj ętej druhny czy druha, bije mocno, kiedy druh
hm. Peszkowski przypina wymarzony od tylu miesięcy krzyż harcerski. - "Od tej
chwili jesteś harcerzem cc - czy wiecie co to znac:t.y? Czy rozumiecie wagę tych
słów? - Oto w tej chwili wielka rodzina harcerzy polskich powiększyła się o tych
kilkunastu członków. Wnoszą oni do Związku swój młodzieńczy zapał do pracy w
myśl zasad ideologii harcerskiej, a za to od tej chwili nie będą nigdy samotni i
w każdej okoliczbości mogą liczyć na pomoc brata - harcerza. Uczucia - które
wezbrały w tej chwili w sercach wszystkich druhen i druhów znalazły ujście w potężnym hymnie harcerskim: "Wszystko co nasze Polsce oddamy, w niej tylko życie,
wi ęc idziero żyć! (( - Od tej chwili zaezną żyć prawdziwie po harcersku. Każdy
widzi przed sobą cel jasny i prosty: swoim postępowaniem służyć Bogu i Polsce.
W pieśni: "Iż będziem trwać'' ślubują być zawsze wiernymi Przyrzeczeniu, silnymi
i niezłomnymi, oraz stać na straiy naszej świętej sprawy. Pieśń "Harcerska dola''
wprowadza nastrój weselszy. Wszystkim przypomina się, że jest to okres radosnych
świąt Bożego Narodzeniu.
Okres w roku ko ścielnym najszczęśliwszy, w którym Zbawiciel przysze dł na.
świat, aby zmazać grzech pierworodny całej ludzkości. Po kolendzie "Bóg się
r odzi" druhna Jadzia zadeklamowała wiersz pt. "Boże Narodzenie w górach''. Następnie po Hkocznej kolendzie "Przybieżeli do Betlejem pasterze (( zastęp "Giewont''
dał szaradę . " Gwiazdka". Nastąpiło rozdanie prezentów przygotowanych przez har cerzy i harcerki. Każd y musiał dołoiyć trochę trudu i dobrych chęci, aby zrobi9
przyjemność drugiemu. Nastrój stawał się coraz weselszy, było bowiem wiele dO\.\'cip·
nych prezentów: najwyższy z druhów otrzymał - śliniaczek, groźny drużynowy
- dzidziusia z czekolady, energiczna zastępowa - butelkę ze smoczkiem (w środku
cukierki, na pociechę) !.
Oglądanie podarków przerwały pokazy zastępu "Morskie Oko H, Druhny przygotowały starannie tańce ludowe i same postarały się o kostiumy. Na początek
tańce śląskie! "Cieszyn" "Opawa" i "Trojak((' potem "Mazur(( i wreszcie " Polonez"
poprzedzany wierszem, który wygłosiła zastępowa Gienia.
Słowa pieśni "Już do odwrotu głos trąbki wzywa" przypominają, że trzeba się
rozejść . Wszyscy stanęli więc w kręgu, a druh hm. Peszko·wski powiedział do nas
na zakończenie kilka słów: w jak szczęślhvym położeniu jesteśmy obecnie, że mo·
żerny się uczyć i nadrabiać stracony czas, i jak wielką wdzięczność w inniśm y Bogu
za nasz los. Dlatego przed wyjściem powinniśmy złożyć obietnicę, że będziemy się
starać być coraz lepszymi, godnymi nazwy harcerza, godnymi nosić krzyż harcerski.
Po odśpiewaniu modlitwy harcerskiej, okrzykiem "Czuwaj (( drużyny pożegnały
miłych gości: p~na dyr. gimnazjum, panie opiekunki i druhów instruktorów.
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w lsfahanie.

Ogromne odległości, które dzielą nas, powodują duże opóźnienia w korespondencji. Dopiero teraz otrzymaliśmy paczkę miłych listów z Isfahanu.
Druhna A. Jarmulska, Kierowniczka II Szczepu, pisze, ~e:
Na terenie IV. Państw. Gimn. w Isfahanie istnieje wielki szczep harcerski.
z a .;yjątkiem 3 uczniów cała młodzież gimmizjalna przystąpiła do pracy harcerski~j:
Szczep liczy 5 drużyn i wyłonił się z ogromnej d ruż~~y Marii ?urie-.Skłodo~ski~J
zorganizowanej 16. V. Hl43 r. Pomimo napływu św1eżY.Ch uc~mów 1. uczemc m~
posiadamy j uż obecnie harcerek bez stopnia i przyrzeczenia. W1ele .wy~szych stopm
otrzymały druhenki i druhowie na obozie zorganizowanym przez ek1pę mstruktorską
w dniach 'od 11 - 18. IX. 1943 r .
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Zuchy.
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Wodzowie.
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Harcerstwo tworzy wewnątrz zakładu jedną wielką rodzinę, która wspólnie
obchodzi rozmaite uroczystości, wspólnie spędza tradycyjne święta, wspólnie przeżywa
wesołe i mniej pogodne dnie.
Celem naszej organizacji na terenie zakładu jest oprócz pracy czysto harcerskiej ,
d · ż ie do jakoajściślejszego' zżycia się młodzieży, do osiągnięcia ogólnej przyjaźni,
ąże~ do
~' by zakładowe życi e zastąpić mogło rozbity dom, by brać harcerska
w źęś~~hoci~..J;>y zastąpiła sobie nawzajem utratę na~bliższych."
-Wś dfuhna ~ sia Jarmulska pisze o swoim szczep1e :
.
,;Dniaf..28. · . 943 r . na terenie zakładu V-go założono szczep piąty. W skład
O szczepu cho..azą
drużyna żeńska im. A. Smreczyńskiej , 13 d rużyna żeńska im.
I. CZftr~o skiej i
omada ;,:;uchowa "Słoneczko".
. ·V .»"""iynW}>rpwadzę sama. Drużynę 13 dhna Taborówna Mirosława, gromadę
, ~czl(o~ - dtlna Kociubówna Czesława.
v skłali. l} drużyny wchodzi f> zastępów, drużyna liczy 37 dr uhen. W skład
drużyJlY 13 wchodzi 5 zastępów, drużyna liczy 41 druhen. Gromada "Słoneczko "
li~ 27z,chól Qały szczep liczy 105 członków,,

(

Druh Rumun Jacek, wód~ gromady "Wyrw i dębów" w l f> zakładzie nadesłał
długi list, z którego przytaczamy wyjątki:
" Drodzy dr uhowie !
Dzi ękuję w imieniu zuchów za "Skauta" i wszystkie inne czasopisma i za
kalendarze żołnierza, które bardzo przydają się nam w naszej pracy. Otrzymujemy
to wszystko bardzo często i w całkiem wystarczającej ilości. Wiadomości o harcerzach w Palestynie, w Teheranie, w Afryce, czy też Indiach bardzo interesują nas.
Przychodzący "Skaut" zostaje w s1.ybkim tempie rozkupowany przez drużyny,
zastępy i poszczególnych harcerzy.
W 1stahanie prace wre ... Wciąż powstają nowe drużyny i gromady.
Nie tak da w no - cały Isfahao trząsł się ze strachu - przyjechali wizytatorowie harcerscy, 'będzie blama. Ale, zuchy na zbiórkach pokazały, że już nie są
tchórzliwymi cywilami. Jedni byli srogimi, gotowymi w każdej chwili oskalpować
wroga Indianami, drudzy zawadiackimi, bystrookimi góralami. Wszyscy zuś dzielnymi, czystymi, gotowymi na każde skinienie wodza zuchami.
Zbiórki odbywają się regularnie. Ogn!ska harcerskie i kominki zuchowe nie
gasną prawie. Zuchy chodzą z wesołymi minami.
Do rzadkości w naszym szczepie należy zuch bez g·wiazdki - ba, niektórzy
już m yślą o trzeciej. Każdy ma po kilka sprawności.
Robimy w naszym szczepie· stoły, ławki, półki, szkatułki i inne rzeczy z drzewa - to na sprawność stolarza. Rysujemy i wycin~my z dykty, po to, by zdobyci
"zdobnika] wnQtn a " . Szczególnie sprawność "Isfahańczyka" znalazła wiei u amatorów. W związku z tym, robimy wycieczki do meczetów, starych pałaców i innych
zabytków starej Persji.
Wre praca, nikt nie pozostaje w tyle. Każdy bierze czynny udział we wszystkich harcerskich imprezach.
Dnia 4. I. 1944 r. zuchy gromady "Wyrwidębów" złożyły gremialnie życzenia
świąteczne wszystkim zuchom w Polsce i na obczyźnie przez zrobienie dobrego
uczynku. :Mało ! - Każdy obiecał od tego dnia prawdziwą poprawę. 11
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dzinę. Myśli

nasze płynęły do bliskich naszemu sercu i zdawaloby się, że serca nasze
wołają: "Pójdimy wszyscy do Betlejem,
którzy śpicie snem wiecznym, i wy z
Anglii, Ameryki, Iranu, Iraku, Egiptu, Afryki i Indii. Wy - z tajg Sybir u, Kazachstanu, wszyscy razem idźmy, padajmy na kolana i wołajmy: "Podnie{; rączkę

l NDl E
Opłatek

harcerski w

drużynie

im. Zawiszy Czarnego i J. Bema.

Opłatek odbył się dnia 25. XII. w ś wietlicy harcerskiej. Nie będ(( go opisywał.

do ukochanej Ojczyzny i podam co m yśleliśmy.
N&d światem sunie burza wojenna. Słychać szum skrzydlatych koni, wybuchy
bomb, jęki umierających. Ziemia ugina się pod ciężarem wozów stalowych, które
niszczą to, co człowiek wysiłkiem i pracą zdążył wybudować. Straszna ręka wojny
rozbiła setki i tysiące rodzin. Ponad wybuchy bomb, jęki konających i wołanie o
litość, słychać anielskie pienia "Bóg si ę rodzi, moc truchleje". Te urywki piosenki
wni kają głęboko szczególnie do serc polskich.
Wszakże to żołnierz polski stawił pierwszy czoło najeźdźcy, wszł\kże to nasze
matki, ojcowie, bracia i siostry pierwsze "poszły tułać si ę po świecie." W ten
wieczór wigilijny myśli nasze płynęły do Ojczyzny, do stołu wigilijnego, aby wspólnie
ie wszystkimi łamać się chlebem anielskim. -- Harcerze! Dziś myślą i sercem byliśmy w naszych starych dru7.ynach harcerskich "Bracia patrzcie jeno jak niebo
goreje 11... już piąty rok wojny mija. Brzmi hasło pobudki" Wstawajcie wszys.cy wy,
którzy śpicie snem wiecznym i wy, którzy pelnicie wart~( na Westerplatte l Helu,
wy co stoicie na straży u murów stolicy i wy harcerze, którzy ginęliście z bandażem w ręku, wy którzy rzucaliście si ę ze sztyletami na czołgi niemieckie.

Tak myśleliśmy na
dości i tęsknoty.

harcen;kim, który

dał

nam

dużo wspomnień,

Drużynowy

r_aE. Waryszcz

Koło ś wietlicy
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•
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jera

opłatku

Opłatek .

•

zebrani w tej cichej, skromnej ś wietlicy harcerz naszymi przełożonymi, którzy umożliwili nam
~ej.
duża rodzina harcerska. Czas płynął powoli. Deklamacje
zaorać
"""'i=. nas,Ą~ęlbolcie wrażenie. Goście byli bardzo wzruszeni i zadowoleni,
istnieje, nie upada na duchu i tworzy jedną wielką ro-

'"Y

Boże Dzięcię, błogosław Ojczyznę miłą".

Wrócę myślą

Szopka.

ur.
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harcerskiej ruch i gwar nieopisany. Przygotowania do opłatka
skończone. Świetlica barwna grą parzenic, wymalowanych na ścian ach obitych
płótnem i planszami ludowymi zaprasza do wnętrza .. Pousta:wiane stoły lśnią białością obrusów. Pośrodku na stole stoi w wazoniku malutkie drzewko tropikalne
lśniące zabawkami choinkowymi. A nad tym wszystkim, pod sufitem i nad oknami
zawisła chmura płatków śnieżnych, zieleni i barwny pająk . Dru~yny witają okrzykiem przybywających gości. Wszyr,;cy zasiedli do stołów.
Druhna Suszkówna wygłosiła piękne przemówienie o naszej tęsknocie i o uczuciach do Ojczyzny, oraz wspomnilila o niezapomnianych gwiazdkach na ziemi rodzinnej. Następnie druhna Olesial<ówna deklamowała wiersz pt. "Nieśpiewana kolęda" .
Potem nastąpiła uroczysta chwila dzielenia się opłatkiem p. Delegata i gości z
drużynowymi, ci ostatni łamali się z zast~powymi, a one z poszczególnymi druhnami. 1\fiły, swojski nastrój zapanował mię d t.y harcerzami. Wszystkich ogarnęły
potężne wspomnienia dalekiej Gwiazdki i Wieczorów Wigilijnych, z wzed wojny
w Polsce i jedna wspólna myśl, że dojś<.'· tam musimy i. .. dojdziemy l
Pan Delegat Goławski w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie harcerstwa
na emigracji, w społecze1łstwie, szczególnie '" obecnej chwili.
Przem owę swą Pan Delegat zakończył rozdaniem prymusom klas gimnazjalnych
i liceum - nagród w postaci pięknych, wartościowych książek angielskich .
W tern wpadli, poprzebierani w stroje ludowe, druhowie z Turon.z'e1!l x· gwiazdq.
Niezbyt męskimi głosami, przy pobekiwaniu kozła, odśpiewali kilka. naszych ślicz
nych kolęd.
Jedna za drugą płynęły melodie. Przypominały one Rodaków, co w tę noc
grudniową, pracą nadludzką pod batem i karabinem żołdaka niemieckiego, w pustkowiach Rosji, budują nam drogę do Kraju. Oni słowa kolędy wymawiają szeptem,
bo melodia ugrzęzła w gardle i zmieniła si ę w jęk bólu i rozpaczy...
Upalny dzień grudnio·wy chylił się ku końcowi. Niebo indyjskie b arwiło si ę
purp urą zachodzącego słońca, a tam ... w Polsce śnieg sypie... i sypie, otulając cierpienia i niedolę Narodn miękkim, białym, chłodnym całunem.
/Hajduk Irenaf.
Kolędnicy.
Widziałem

w Polsce chłopców, którzy podczas zawiei śnieżnej szli do pobliskich
wiosek, by i tam zanieś ć słowa kolędy. Szli wesoło, śnieg skrzypiał im pod nogami,
na nagich płaczących brzozach siedziały wróble i ćwierkały. radośnie. Chłopcy mimo
mrozu czuli się dobrze i wesoło, szczególnie "żydek" miał dobry humor i rozweselał
towarzyszy. Szli wieczorem. Wilki wyły pod lasem, śnieg padał i topniał na r ozja . śnionych twarzach.
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Kolędnicy

Tutaj nie widzieliśmy ni brzóz płaczących, ni stada wróbli i nie skrzypiał nam
śnieg pod nogami. Szliśmy z szopką, którą wykonaliśmy własnoręcznie. Była misterna
ładna i oświetlona światłem elektrycznym, które "'~prowadziliśmy własnym pomysłem.
Mieliśmy komiczl}ego "żydka, diabełka i poważnych trzech króli". Chór był zgrany
i kolę dy pi ęknie ' od śpiewaliśmy nieomal we wszystkich mieszkaniach I-go rejonu.
Chodziliśmy z uś miechem a zarazem każdy miał jakieś poplątane myśli. Niepokoimy
się bardzo o los naszych braci w Ojczy~nie, ·wiedzieliśmy, że ci chłopcy w Polsce
nie są tacy weseli jak kiedyś. Nie są, bo nie mogą. Lecz oni napewno wierzą, że
i dla nich zabłyśnie wkrótce gwiazda wolności.
Kolędowaliśmy we wszystkich mieszkaniach. Przyjmowano nas chętnie i czasami nasze stare babki rozcz ulały się bardzo i nie w jednych oczach błysnęły łzy,
łzy radości i wspomnie1\. "\Vleliśmy babkom otuchy do serc, lecz także i sami tej
otuchy nabrb.liśmy i wierzymy, że na drugi rok wrócimy do ziemi rodzinnej i razem
ze starą drużyn ą, którą tam zostawiliśmy zaśpiewamy "Do szopki hej harcerze, do
szopki, bo tam cud, Syn Boży w żłobie le ży by z bawiu ludzki ród". JWaryszcz E.f

1
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Redaguje Komitet w

składzie
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dz. h. PANEK STANISŁA \V hm . inż . PANCE"\VICZ Bronisław, hm. dr. SZYRYŃSKI
Wiktor, Phm. KOZIOŁ Ignacy, phm. RZĘDZIAN Romuald, phm. SŁOWIKOWSKI
Zenobiusz, hm. Ś LlvVIŃSKI Jeremi (przewodniczący), przy łaskawej współpracy
AeCliiw'~·Eti: p. TWORZYDŁ Y Stanisława.
żyli składacze arabscy nie znający j ęzyka polskiego :
~uoury, Anton Azrak i Awad Khader.
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