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Cena egzemplarza 40 Mk. 

Tomahawk wojny zakopano. 
Zasiedli u ogniska wodze 

I wkrąg połata pieśń plemienia. 

W księżyca kąpie się śreżodze 

Obozowiska wieniec biały, 

Czata ponocne hasła zmienia 

| tom-tom dudni swe hejnały. 

Ponuro jęczy pieśń bojowa, 
Wspomnienia sławy w sercu nieci. 

Tęsknota budzi się stugłowa 

Ża minionymi dniami chwały; 

Legendą smętną w dal uleci 
Coć sagamioty- WYySBIEW dada 

Totem się chyli u ogniska * 

K'niebu unosi swe ramiona. 

Wodza tomahawk krwią rozbłyska 
A skalpy, znaki wiecznej chwały 

Przyświadczą, iako dwa plemiona 

Wojenną ścieżką w las chadzały. 

Lecz dziś — dwa wręgie ludy razem 

Na obozowe stają leże 

I tych, co ogniem i żelazem 
Śmierć nieśli krwawą, teraz wzajem 

| Pokój w obięcia swoje bierze 

| Mir głosząc ponad leśnym krajem. 

Milczącym kręgiem siedzą męże. 

Ni słowem żaden nie zagada 

| Gdy łuki, dzidy i pawęże 

W ponury stos zebrane razem 
| „Wilłcząt* płemienia cna gromada 

Przywali głazem. 

Kalunfet zbrata rychle wojów. 

Aleć uderzy wódz w te tony: 

Woina_skoficzona... Czas pokolu 

Łowów a pracy niesie hasła. 
Lecz pomnii, imiąc pługi — brony, 

Że walka jeszcze nie wygasła... 

A nim wojenny okrzyk skona, 

Pracy podeimiem ciężkie brzemię. 

Po lesie topór zagrzmi wszędzie 

I ścinać będziem drzew bierwiona, 

Póki nie wstaną w bój plemiona, 
Aż się nie ocknie wilcze plemię.   — Lecz to — ostatni bój nasz będzie... 

W Krakowie, dnia 15. listopada 1921 r. 
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Rok I. Nr. 2. 

Indjanizm w harcach. 
Powoienny renesans harcerstwa „cha- 

rakteryzuje, jako jego pierwsze i naczelne 

przykazanie, nawrót do przyrody. Może się 

komuś wydawać dziwnem, że od tego wła- 

śmie zaczyna się program przebudowy, czy 

odnowy harcerstwa. W gruncie rzeczy jest 

to naturalnem, że najłatwiej i najszybciej 

tylko na łonie przyrody da się realizować 

typ iasny i dzielny, i że w przyro- 

dzie kryje się najlepszy nauczyciel prawdy, 

piękna i dobra. 

Historia tego indjanizmu w harcerstwie 

jest nader ciekawa. Twórcą jego jest wiel- 

ki duch Ernesta Thompsona Setona. Znany 

ten artysta malarz amerykański i badacz 

przyrody, nazwany dla swych skautowych 

zalet „Stwym Wilkiem'*, napisał wiele ksią- 

żek, mających niezwykłą wartość dla har- 

cerzy, przedewszystkiem „Two little sava- 

małych dzikusów)*: Założył 

zrzeszenie 'miodzieży, zwane „Związkiem 

kory brzozowej”, oparte na wzorach życia 

dzikich Indjan i napisał dla niego podręcznik 

„The Birchbark Roll of the Woodcrait In- 

| dians*. Przepotężnie odczuł ducha przyro- 

dy. Na jego wzorach w dużej mierze opie- 

rał się Baden-Powell, tworząc harcerstwo. 

Tradycje tego związku żyją do dziś w har-  



SW. 

cerstwie amerykańskiem i zrzeszeniu dzie- 
wczęcem „The Camp Fire Girls*.*) Ten 

prąd został przytłumiony w harcerstwie 

europejskiem silną tendencią militarną, a 

wierne mu zostały tylko Stany Zjednoczone 

i może Kanada harcerska, będąca pod bar- 

dzo silnym wpływem Stanów Ziednoczo- 

nych. Nie dziwimy się więc, że to właśnie 

Ameryka z dawien dawna przyjęła ideolo- 

gię skautów pokoju (Peace — Boy scouts). 

ł dopiero teraz, w czasie wojny, a zwła- 

szcza po jej ukończeniu, indjaniznm w har- 

cerstwie rozpoczął swój zwycięski pochód, 

m. i. u naszych sąsiadów Czechów  (Deti 
prirody), Niemców i Austriaków ((Neupfad- 
finder). W Anglii krzewi go przywódca 

pewnego odłamu harcerstwa, John Hargra- 

ve, zwany „białym lisem', były komisarz 

myśliwstwa*) i obozownictwa w. Naczel- 
nictwie angielskiem. Ten „indianizm w wy- 

chowaniu*, ubarwiający młodą gromadę 

harcerską tysiącem pomysłów, pociągający 

chłopców urokiem egzotyczności i pierwia- 

stkiem przygód, silnie w mim tkwiącym, 

wyprze z czasem militaryzm do dziś mie- 

stety silnie w harcerstwie tkwiący, a czy- 

niący czasami z drużyny harcerskiej liche 

naśladownictwo kiepskiej kompanii wojska. 

Niechaj tylko instruktor nie waha się wpro- 

wadzić w życie piękne obyczaje obozowe, 

jak radę starszych u ogniska, nadawanie 

godeł „zasłużonym* w harcach („leśny 

chrzest ), buńczuki czyli pale totemowe, 

a okwieci to życie iego drużyny i nada 

jei piętno młodzieńczej, swobodnej _..wiel- 

j gry, czyniąc przy swei powadze, 
z jaką rzecz musi być traktowana, wrażenie 
czegoś dobrego i wzniosłego. 

Na czemże polega indjanizm w harcer- 
stwie? Dwie są jego cechy. Pierwsza, to 
powrót do przyrody, bezwzględne iei umi- 

łowanie, wczucie się w nią i odczucie iei 

duszy; oparcie harcerstwa przedewszyst- 
kiem na życiu obozowem; zrozumienie te- 

go, że tylko w polu można urabiać z mło- 

dych chłopców i dziewcząt typy harcer- 

skie, jasne i dzielne; dążność do realizowa- 

nia w sobie typów „leśnych ludzi*; na tle 

umiłowania przyrody — nauka wszech- 

ogarniającej miłości, gorące umiłowanie 

wszystkiego co biedne, mędzne, słabe, 

1) O skautach Setona pisze obszernie 

Bron. Boufałł w ciekawej i polecenia god- 
nej dla instruktorów, a niesłusznie wielo- 
krotnie ostro krytykowanej książce „Boy 
Scouts — Indjanizm w wychowaniu" (nie 

zgadzamy się tylko na twierdzenie, że har- 

cerstwo przyszło do nas z Niemiec i Austrii, 

co zresztą sami Austriacy kilkakrotnie 
stwierdzili). O „Dziewczętach obozowego 

ognia* — w iednym z następnych numerów. 

+) Angielskie Woodcraft, niemieckie 

Waldkraft z trudem daje się przetłumaczyć 

na polski. Oznacza mmiej więcei życie i 
umiejętności „leśnych ludzi*. Wyraz „my- 

śliwstwo* nie oddaje dokładnie znaczenia 
tego terminu.   

„PŁOMIENIE 

krzywdzone, jednem słowem — zrozumie- 

mie czystej idei chrystusowej. I oto widzi- 

my, jak w sercu harcerza, zapatrzonego 

w olśniewające misteria przyrody, budzi się 

nieświadomie ideja, którą nazwiemy późż- 

niej — „skautingiem pokoiu*! 

A druga cecha — to przeżywanie Ww So- 

bie „myśliwstwa* harcerskiego. Niekonie- 

'cznie musi to być naśladowanie Indian. Gó- 

rałska gromadka, zastęp błędnych ryce- 

rzy!), powstańcza partja — albo sceoneei- 

ska wilcza gromada, koczowisko „leśnych 

ludzi”*: oto ramy i tło obrazu, na którem 

malować może zastęp harcerski tysiące 

przeżyć, odczuć i przemyśleń. Warunek 

wżycia się w założenia obozowej groma- 

dy?): szczerość. Wnuk powstańca oprze Ży- 

cie swego zastępu na wspomnieniach dzia- 

da swego; syn leśniczego poprowadzi ło- 

wiecką gromadkę itd. my zastęp, w którego 
głowach żyją Apacze i Siuksy, łatwo włoży 
się w ich role. I oto całe harcerstwo będzie 

nie bractwem zakonnem, nie abstynenckiem 

towarzystwem, nie zgromadzeniem  cier- 

piętników, ale przewspaniałą „wielką grą”, 

szczerym, serdecznym śmiechem (którego 

jakże brak naszei młodzieży z czasów nie- 
woli i wojny!) ubarwioną, radosną, wesel- 

ną, pogwarną, a przecież w celach swych — 

dalekich i niewidomych dla młodzi — po- 

ważną i świętą... 

I tu może dużo zrobić stosowna lektura. 

Można polecić harcerzom wiele dzieł. Więc 
Kiplinga czarowne „Księgi  Dźungli*,* 
w których niechaj wy 

wa puszczy. Setonowskie „Indiańskie my- 

śliwstwo”, gdzie najbardziej zajmą harce- 

rzy indiańskie prawa i przysłowia, oraz 

etykieta ti-pi, kodeks grzeczności, obowią- 

zuijącej w wigwamie (podamy ie. w jednym 
z następnych numerów). Dalej, „Opowia- 
dania z życia zwierząt'.*) I wreszcie prze- 

cudna książka M. Rodziewiczówny: „Lato 

leśnych łudzi*, nasza, swojska, nie ustępu- 
jąca tamtym głębią odczucia i umiłowania 

matki-przyrody. 

Na tle takiej lektury rozwierają się 
przed gromadką harcerzy widoki najbar- 

dziej zajmującego przeżycia z sobą waka- 

cyinych przezczasów. 

Ale kryje w sobie indjanizm i pewne 

niebezpieczeństwa. Nie upatruimy ich w kul- 

cie przyrody, który pochopnie ochrzczońo 

mianem „pogaństwa*, „panteizmu* i t. d. 

1) W legendach rycerskich istniał mi- 

tyczny kraj szczęścia, zwany Szlarafją. Pod 
tą nazwą powstał związek, opieraiący prze- 

życia młodzieży ściśle na wzorach śŚrednio- 

wiecznego rycerstwa. 

»:) A dodam, że koniecznością jest umo- 
żliwienie każdemu bez wyjątku harcerzowi 

spędzenia lata pod namiotami. 

3) Mamy je aż w dwóch tłumaczeniach. 

ś) Setona tłumaczono częściowo na pol- 
skie; kto zna angielski — niech zapozna 

się ż oryginałem, kto niemiecki — z teml 

tłumaczeniami, których brak w  polskiem. 

zukują-harcer%-—Pra= | 

  

Nr. 2. 
Nie nauczy ona harcerzy niczego złego — 

jeno głębokiej miłości i ukochania wszyst- 

kiego, co dobre, piękne i prawe. Ałe india- 
nizm może doprowadzić z jednej strony do 

wybujałego symbolizmu i mistycyzmu (co 

już raz— pod innym względem — dało się 

harcerstwu polskiemu we znaki), z drugiej 
strony do pewnego rodzaju apoteozowania 

bandytyzmu i rozboju, zwłaszcza jeśli bę- 

dzie poparty niewłaściwą lekturą. Lecz nie 

lękam się tego, wskazuję tylko na możli- 

wość niebezpieczeństwa; będzie tu czuwał 

instruktor i nie dopuści do przekroczenia 

gramic, jakie zakreślić uzna za stosowne. 

Rozpisywać się o tym indjanizmie — 

trudno; brak na to miejsca; pewne wska- 

zówki praktyczne będziemy się starali da- 

wać w naszem piśmie. Lecz muszę jeszcze 
zaznaczyć, że jako wstęp do życia w przy- 

rodzie, trzeba ogromny nacisk położyć ma 

ćwiczęnia zmysłów i anglo-amerykański 

system kultury cielesnej — t. i. sporty i 

lekką atletykę. Śmiało twierdzę, że każda 

dzielna drużyna może mieć na wiosnę 1922 

własne boisko sportowe. I dodam jeszcze, 

że zdamem mojem — bez względu na 

porę roku, wszystkie zajęcia harcerskie mo- 

gą się odbywać pod gołem niebem. 

W „świetlicy'* miejsce tylko na wieczorni- 

ce, ewentualnie pracę warsztatową i na 
zebrania dyskusyjne, których na innem miei- 

scu odbywać nie można. Wszelkie tak zwa- 

ne pogadanki zniósłbym natychmiast bez- 

apelacyjnie. Mędrkowania i gadulstwa u nas 
i-beż tego”dość, a za mało ruchu i zdrowej 

inicjatywy. 

I jeszcze jedna da się tu zrobić cieka- 
wa uwaga. „Indjanizm* w harcerstwie pol- 

skiem dałby się doskonale zastąpić „Sło- 
wiańszczyzną”. lleż to ciekawego materiału 

do życia drużyny czy zastępu dałoby po- 

znanie życia dawnych Polan, Chrobatów, 

Wiślan, Kujawian i t. d. I to nietylko po- 

znanie bierne, teoretyczne — ale, co jest 

właśnie cechą „indianizmu* — czynne, pra- 

ktyczne; oparcie życia harcerskiego na 

prastarych obyczajach, pieśniach, obrzę- 

dach, wierzeniach i t. d. A oto niektóre 
szczegóły: powitanie wiosny, noc Święto- 

jańska, „baby' słowiańskie zamiast indjań- 

skich palów totemowych, pisma runicze 

(„Futorek harcerski*') i t. d. A to dałoby” 
harcerzom więcei poczucia zwartości naro- 

dowej, niż przeróżne dobrze znane „parady 

i procesie" i szowinistyczne awantury, 

przyczyniające się do rozjątrzenia nas prze- 

ciw sąsiadom lub współobywatełom — i ich 

przeciw nam *). 

1) Na tle takiego właśnie „indjanizmu* 

usiłują niemieccy i austriaccy „zwiedcy no- 

wych  dróg'  (Neupfadfinder) wywołać 

przeżywanie w duszy młodzieńczej „stawa- 

nia się narodem* (Volkswerden). Zwą 
to wychowaniem plemiennem (Stammeser- 

ziehung). Wyniki są świetne, wyrasta nowa 

młodzież, która pozwala wierzyć w przy- 

szłość braterstwa narodów.  



    

Praca byłaby niełatwa. Odgrzebać 

z pod pyłu zapomnienia pomniki życia 

z przed tysiąca lat (a choćby pięciu wie- 
ków), zapoznać z nimi tysiące harcerzy, 

wprowadzić w życie młodzieży te prze- 

cudne, zachwycająco piękne w swej prosto- 

cie zwyczaje, a gdzie brakuje zabytków, — 
uzupełnić je odczuciem, intuicią — to zada- 

nie nader ciężkie. Ale powinno być podięte. 

i kto wie, czy nawet nasza „nowa sztuka”, 
z trudem do$zukująca się nowych dróg, nie 

zyskałaby na tem, ieżeliby zwróciła się do 

prawiecznej słowiańszczyzny, jako do źródła 

natchnień i tematów, miast (w pewnym kie- 

runku) zwracać się do pieśni i obyczaju lu- 

dowego, co iuż — iako żywo — przed stu 

laty daleko lepiei zrobiono. 

A może — rychło patrzeć -- zjawi się 

ktoś, kto uimie całokształt życia słowiań- 

skiego w piękną książkę. która stanie się 

zarzewiem nowych porywów i_ uniesień 

w harcerstwie? 

Równie dobrze możnaby oprzeć wiele 

praktyk harcerskich na zwyczajach ludo- 
wych, zupełnie dotychczas w harcerstwie 

niewyzyskanych. Zwłaszcza życie górali 
tatrzańskich stanowić będzie istną kopalnię 

pomysłów dla harcerzy. Obrzędy, Śpiewy, 

muzyka i tańce łudowe oto materiał, 

z którego pełnymi dłońmi czerpać nam na- 

leży w dążeniu do rozumnego unarodowie- 

nia harcerstwa. Jeżelibycmaa=udalo=się=do- 
trzeć do młodzieży wieiskiej (na co nieco 
sceptycznie się zapatruję), to zadanie było- 

„ by może ułatwione, a nadto dokonalibyśmy 

wspaniałego dzieła obudzenia w polskim lu- 

dzie, który zarzuca przepiękne stare oby- 

czaje, dawnych tradyc 

I oto na tle takiego życia śród przyro- 

dy i takiego indjanizmu, budzi się-w har- 

cerzu jasny, swobodny, beztroski pogłąd 

na Świat i życie, krzewi się młodzieńcze 

roześmianie. wesele, uniesienie, pęd do ŻY- 

cia, poryw bohaterstwa, moc i odwaga. — 

I wstaje typ iasny i dzielny, daleki od po- 

nurości lub bezbarwności dzisiejszej powo- 

jennej młodzi, daleki też od surowego asce- 

tyzmu, jaki w młode szeregi” gdzieniegdzie 

chciało wszczepiać harcerstwo. 

I tu znów, na łonie przyrody, w Spo- 

sób zgoła nieszkolny rodzi się w harcerzu 

kult piękna — nie tego wystudjowanego i 

wydiczonego lecz tego odczutego, niena- 

zwanego, ale umiłowanego. Ten pęd do pię- 

kna, objawiąjący się w takiem czy innem 

ozdobieniu pała buńczukowego, w takiem a 

nie innem wykonaniu — daimy na :to — 

choćby „szubieniczki* na rozkazy — da się 

potem rozpalić potężnym płomieniem. Jed- 

nak nigdy nie wolno go skierowywać na to- 

ry kursów, wykładów lub t. p., zawsze iść 
trza harcerską drogą życia, praktyki. A ot 

takie witraże, freski, kilimy, firanki, aba- 

wy i t d, i t« d. w świetlicy harcer- 
skiej, a ot wspólna muzyka, recytale, 
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wspólne (nie nakazane!) odwiedzanie tea- 

tru — nawet przedstawienia amatorskie, oto 

znów podłoże wielu odczuć i przeżyć brat- 

niej gromadki harcerzy. 

Tak więc mie zawaham się wreszcie 
powiedzieć, że na poznanie i kult przyrody 

więcej nacisku kłaść nam trzeba, niż na co- 

kolwiek innego — nawet na prawo harcer- 

skie. Bo obaczycie, jak cudownie wykwitnie 

ono na tle życia „myśliwców ''-harcerzy, a 

jak bezbarwnem i bezdusznem będzie 
w szarem, mtronotonnem życiu miejskiem — 

lub nawet polnem, lecz przewojskowionem, 

GE zł 
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„leśnych ludzi”. 
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CO TO SĄ „TOTEMY*? 

Totem jest nazwą, wziętą z języka ied- 

nego z plemion indiańskich, a oznacza kilka 

rodów, oddających wspólnie cześć jakiemuś 

drzewu, kamieniowi, słoficu i t. p., od któ- 
| rego, według wierzeń, mają pochodzić. — 

W dalszym ciągu, oznacza „totem* sam 

przedmiot czci, lub jego wyobrażenie, wi- 

zerunek. 
Totenizm znany iest nietylko Indianom; 

wspólny jest bowiem wielu plemionom 

australijskim i afrykańskim; a wreszcie 

przypomniimy sobie egipski kult ibisów, 

krokodyli i t« d. Kult ukrytych sił przyrody 

wyrażał się bardzo często, zwłaszcza u 

Ariów, czcią oddawaną słońcu i ogniowi; 

mamy wiele śladów tego w prastarych pol- 

skich zwyczajach (iak sobótki i t. d.), które 

od póiścia w zapomnienie winna młodzież 

uchronić. Jeszcze w XIV w. powtarza się 

u nas na Mazowszu przysięga na słońce. 

Lecz nietylko cały szczep czy plemię 

pielęgnował wierzenia, że pochodzi od słoń- 

ca |. t. p.. bo i poszczególne jednostki przy- 

bierały sobie podobne nazwy. Totem szcze- 

pu był zarazem totemem iego wodza. 

Oddaijąc cześć swym przodkom — 

łom przyrody, chcieli mieć Indianie ich o- 

brazy, posążki. I oto zjawiają się przed wi- 

gwamami pale totemowe, starannie rzeźbio- 

ne i pstrą nialowane, zdobne licznymi sym- 

bolami. Do dziś dnia ujrzeć je można w sie- 

dzibach Indian na  półn.-zach. wybrzeżu 

Kanady. 

Wraz z wieloma indjańskimi zwycza- 

jami, przeszły do harcerstwa i totemy — 

jako godła zastępów. Pomysłowi harcerze 

wybierają sobie niezwykłe godła. Jak po- 

dobają się Wam np. „dzikie' mustangi”, albo 

si- 

ri 

  

R A re ore te aPEc-r 

„ogniste pioruny'? Każdy zastęp ma swe 

zawołanie, co może przypominać także 

zwyczaje dawnych rycerzy, oraz hasło, np. 

„Wilk siłą jest gromady, a siłą wilka gro- 

mada'*, lub coś podobnego. 

lecz zastępom nie wystarcza chorą- 

giewka z wyobrażeniem godła; każdy za- 

stęp sprawia sobie pal totemowy, a haioka- 

zalszy z pośród nich może być palem tote- 
mowym drużyny. Ale i każdy harcerz może 

sobie wybrać własny totem, który iest iego 

„leśną nazwą* i którym się podpisuje. Ła- 

two zrobić sobie pieczątkę z takiem godłem 

z kawałka gumy. E. T. Seton zawsze umie- 

szczał pod swym podpisem rysunek śladu 

wilczei stopy. ) 

Może być też w zwyczaju, że rada dru- 

żyny zebrana u ogniska nadaje harcerzom, 

którzy się jakimś czynem odznaczyli w har- 

cach, specialny przydomek. Tak np. „Chyb- 

ki jeleń'* będzie nazwą harcerza, który um- 

krął pościgowi, a „„Sokolem Okiem* nazwie- 

my tego, który zdaleka dostrzegł dym 

z mieprzyjacielskiego ogniska. Jak się taki 

„leśny chrzest” odbywa — czytajcie w „Le- 

cie leśnych ludzi** lub w opowieści o „Skau- 

cie-węgorzu'. („Skaut lwow. t. IL). Pamię- 

taicież wypalić lub wyrysować ozdobnie ma 

swych laskach totem swój lub zastępu 1). 

1) Nie od rzeczy będzie wspomnieć tu 

o lasce harcerskiej. Najłepsza jesionowa, 

długości około 180 cm. Trzeba ustalić w dru- 
żynie 2 długości lasek, dla starszych i młod-  
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PALE TOTEMOWE. 

Pośrodku obozu stoi obozowy pal dru- 

żyny, a przed „wigwamami* każdego za- 

stępu — jego pal totemowy. 
Możemy te pale nazwać „buń- 

czukami', wskrzeszając stary 

polski wyraz. Oczywiście, 

buńczuk obozu jest wyższy, 

zdobniejszy w malowidła i wy- 

cinamia. 

Każda drużyna ma swą hi- 

storię, swe tradycie, swe zwy- 

czaje i specialne cele. Wszyst- 

ko to zaznacza się w buńczuku. 

Podczas zimy, gdy panuje 

„pokój”, stoi buńczuk w świe- 
tlicy ma poczesnem miejscu, 
otoczony buńczukami lub cho- 
rągiewikami zastępów. W lecie, 

gdy drużyna rusza na „Ścieżkę 
wojenną*, towarzyszy jei buń- 

czuk, — lecz tylko na wielkie 
ćwiczenia — drużyny lub huica, i do obozu 

najmmiej tygodniowego, gdzie, umieszczony 

u ogniska nad kamiennem siedzeniem dru- 
żynowego, użycza rozwagi iego „rozglą- 

dom*'. 
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Drużyna zmienia się ustawicznie, sta- 

re wilki-ćwiki odchodzą na samotne łowy, 

małe wilczki dojrzewają; 'wilki się zmienia- 
ją w gromadzie, lecz on trwa, przypomina- 

jąc chlubne czyny drużyny .i budząc na- 

dzieje coraz to śŚwietniejszeji przyszłości. 

On, w imię honoru drużyny, zachęca harce- 
-qzy—d0 Walki "w czasie gier T zawodów; 

pod nim zwycięzcy odbierają pochwały; 
w mim niezmienny towarzysz i przewodnik 

drużyny, trwalszy i wierniejszy niż sam 

drużynowy. a 

Więc też harcerze bardzo starannie 

wykonują buńczuk drużyny. Lecz nie wolno 
używać przy robocie cyrkla ni lineału; nie 
wolno krępować się symetrją. Buńczuk ma 

być prymitywny, zrobiony wyłącznie wła- 

snemi siłami i na swój sposób. Nożykiem 

lub półkolistem dłótkiem nacinajcie drzewo, 

zerwijcie potem —- gdzie potrza — korę, 

nacięcia pomalujcie starannie. W obozie 

wbijcie do ziemi silny pal i przywiążcie 

doń buńczuk; wysokość pala około 1 m, 

buńczuka około 150 cm. 

szych. Błędni harcerze (Rovers) noszą cał- 
kiem krótkie laski. — Laska opatrzona po- 
działką: metr, decymetry, centymetry (te 

ostatnie nie przy końcu laski, bo tam się 

zacierają). Jeden koniec grubszy (t. zw. 

„kolba*) ze względu na sygnalizowanie i 
szermierkę laską (odpowiadającą naszym 
palcatom). Środek laski zaznaczony nacię- 

ciem. W lasce dziurka, przez którą widok 

rysuje się znacznie wyraźniej. Można o 40 

cm od dolnego końca laski założyć pętlę 
z rzemyka lub sznurka, do podtrzymywania 

laski w dłuższym marszu. — Nacięcie lub 
dziurka na tasiemki chorągiewki sygnali- 

zacyjnei.   

R ROMIDZEĆC 

A oto kilka wzorów buńczuków: 

1. Buńczuk wzorowany na  totemie 

„Polarnego Niedźwiedzta*, wodza indjań- 
skiego szezepu „Czarnych Nóg”. Niedźwiedź 

polarny idzie ku północy czyli szuka: wie- 

„ Jooże 

dzy, prawdy, postępu. Przeto na górze wi- 

dać gwiazdę polarną; pod nią ryba, 

która zanurza się głęboko, nie pływa po 

wierzchu — a zdąża ku północy. Pod rybą 

harcerska lilia i tropy, wiodące również 

naprzód na północ. 

2. „Siwy Wilk. Wilk jest symbolem 

najbystrzejszego zwiedcy-harcerza. Siwy — 

boć jest już stary, wypróbowany, wilk-ćwik. 

Pod nim” — wschodzące słońce (symbol 

świeżości), poniżej ręka harcerza, złożona 

w znak trzech przyrzeczeń. 

3. Symbol „harców'*, leśnego życia — 

najczęstszy w harcerskich obozach. Na palut 

czerwona tarcza okrągła, 

zgrubiająca się ku górze 
(wieczysty krąg — sym- 

bol nieskończoności); na 
niej- siemię  tuji, "drzewa 

żywota, klucza i symbolu 

życia. Z poza tarczy wy- 
rastają dwa rogi — znak 

potężnej siły. Z miejsca, 
gdzie tarcza łączy się 

z palem, wznoszą się ku 
górze dwa wszechogar- 

niające ramiona (ich zna- 

czenie: służba boża przez nieskończoną 

siłę życia). Na tych ramionach zawieszali 
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Indianie kości i rogi złowionych zwierząt. 

Na tarczy totem plemienia i iego wodza   
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(drużyny lub drużynowego), albo (iak na 
rycinie), znak harców. 

4. Totem inspektorki „Minobi* (R. Clark), 
naczelniczki „Dziewcząt obozowego ogni- 

Ska*. Na palu trzy języki płomieniste — 

symbol harcerskiego ognia obozowego, pod 

nim liść lipowy, a jeszcze niżej serce 

w. przełamanym kręgu słońca. 

Podobne znaczenie mają totemy 5 i 6. 

7. Totem trójjedni: Trzy RE w siebie 

wpisane, w punkcie ich zbieżności wybucha 

trójfalisty płomień, symbol Prawdy, Piękna 

i Dobra, trzech elementów ludzkiego ducha, 
przecież identycznych z sobą i jedno two- 

rzących. Można się w tym znaku dopatry- 

wać i zobrazowamia przyrzeczenia harcer- 

skiego, trzech haseł filomackich, trzech za- 

sad życia harcerskiego (honor — brater- 
stwo — obowiązek), trzech czynników czło- 

wieczego życia (duch — umysł — ciało), 

haseł równości, wolności i braterstwa i t. d. 

Koło symbolem iest doskonałości, płomień 
żarliwości w służbie ideałom swej własnei 

duszy, świętego uniesienia i ofiary. 

Nasi harcerze będą zawsze pamiętali o 

tradycyjnym naszym kułcie praojca-słońca 
(symbol: swastyka); szczyt buńczuka mo- 

żma wystylizować w starosłowiańską twarz 

słońca, ze zńanymi szerokimi promieniami. 

Nie zapomną też o tem, że lipa i dąb — 

to nasze słowiańskie, prastare drzewa; — 

pale totemowe ozdobią wycinaniami w prze- 

ślicznym, wprawiającym obcych w zachwyt, 

stylu góralskim, albo malowaniami łowickie- 
mi, lub nawet krakowskiemi wstążkami. 

Mogą też wzorować się na naszych sło- 

wiańskich „babach* z przed dziesięciu wie- 

ków, zdobiąc je napisami runicznymi, ry- 

sunkami zwierząt i t. p. 

Na buńczuku można wyciąć liczbę dru- 
żyny, pamiętne daty z iei życia, godła za- 

stępów, opisać pismem obrazkowem ważne 

zdarzenia i t. d. Na buńczukach zastępów 
karbuje się nożem każdą kreskę uzyskaną 

przez zastęp. Całą kreskę może zastęp o- 

trzymać za szczególną zasługę lub zwycię- 

stwo w zawodach; kreska jednego harce- 

rza liczy się za szóstą lub ósmą część kre- 

archiwum 
harcerskie.  
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ski zastępu. Przed zawo- 

dami nigdy nie należy 

zapowiadać, że gra idzie 

o kreski. Wieczorem przy 

ognisku ogłasza drużyno- 

wy, komu dziś przyznał — 

kreski. Po ukończeniu 

obozu następuje zlicze- 

nię kresek zastępów; 

zastęp zwycięski otrzy- 

muje na dorocznem ze- 

braniu rodzicielskiem to- 

tem drużyny lub inną 

nagrodę  wędrowną 

w przechowanie; można 

też umieścić na buńczu- 

ku drużyny małą tarczę   
Zastęp Bobrów: 

Kreski harcerzy: 
Felek widział srokę 
Felek za nurkowanie 
Antek za wesołą opow eść 

Antek za rysunki 

Felek za kuchnię oboz. 

Ryś za pływanie 

Dobra zbiórka 

Kreski zastępów: 

Jaś spostrzegł wiewiórkę 

z wyrytem godłem każdorazowego zwy- 

cięskiego zastępu i datą. ? 

Każde ćwiczenie może przybrać formę 
zawodów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że 

dobry obóz może się całkiem obejść bez 
nich, a znowu gdzieindziej przesada spro- 

wadzi zawiść między zastępami. Był sobie 

ponoć obóz, w którym dawano noty z goto- 
wania, robót obozowych, zachowania się 

i te d., poprostu z wszystkiego. Gorzej niż 

w szkole. Najzupełniej wystarczą notatki 

służby inspekcyjnej; natomiast urządzaimy 

częste zawody, zawsze grupami (zastępami, 

drużynami), by wyrabiać w młodzieży 

zmysł społeczny; wyszukujmy nietylko naj- 

lepszych, ale i najgorszych i na nich zwróć- 

my uwagę. Kresek ujemnych niema. 
Oto przykład kresek, rozdanych za je- 

den=dzień: 

Zastęp Lisów: 

Juliś spostrzegł łasiczkę 

Juliś spostrzegł jastrzębia 

Lolek znalazł jamę borsuczą 

Dwóch zwyciężyło w pływaniu 

Budowa szałasu 

Gotowanie 

(Ryś pływał tak dobrze, że zasłużył na kreskę dla zastępu). 
Razem 3 kreski. 

Dziś zwyciężyły Bobry. 

Weszło też w zwyczaj, że każdy harcerz | 

znaczy nacięciami na swej lasce zyskane | 

przez siebie kreski, podobnie iak „ludzie za- 

chodu* w Ameryce karbowali na kołbach 
strzelb liczbę ubitych wrogów. * | 

Podobnymi, jak ma buńczukach, znaka- | 

25/6 kresek. 

mi zdobią harcerze płótna swych namio- 

tów (ti-pi). 

(W następnym numerze podamy klucz 

znaków totemowych, wzór pisma i listu 

obrazkowego i pozdrowienia Indian). 

  

- Straszliwa 
Jednocześnie z świętem umarłych, ob- , 

chodziliśmy w dniu zadusznym wiekopomną | 
rocznicę odzyskania niepodległości Polski 

i pogromu państw centralnych. Zaiste, nie- | 

sposób inaczej uczcić dzień odrodzenia pań- 

stwowości polskiej (zapoczątkowanego — ' 

jak wiadomo — tzw. rewolucją krakowską). « 

statystyka. 
jak kierując swą myśl ku niezliczonym mo- 

giłom bezimiennych bohaterów, bojowników 

za wolność i swobodę. 

Jakże przedstawia się wojna Światowa 

w świetle cyfr? Oficjalny bilans strat wo- 

iennych wszystkich państw ententy mówi: 

  

ę | liczba 
ARE zj | ludności: 

Francya 
W. Brytania 
włochy 

39,000.000 
45,500.000 
37,000.000 

Stany Zjedn. | 102,017.312 
Belgia | 7,570.000 
Portugalia | 5,960.055 | 

Z statystyki tej, której przerażającej | 
wymowy nic przytłumić nie zdoła, wynika, | 

że absolutnie największe ofiary poniosła 

Francja, która złożyła istotnie ofiarę z sie- | 

bie dla, ludzkości. Straciła ona też w Sto- | 
sunku do ludności 3*/4% męskich osobni- | 
ków. Wielka Brytania straciła ich 1,36%, | 
Belgia 0,5%, Portugalja 0,14%. — Straty | 
Włoch wyróżniają się w 1,53% w stosunku | 
do ludności. Najszczęśliwsze Stany Ziednc- | 
czone Ameryki Północnej. Procent ich strat | 

imikroskopiiny: 0,04%! | 

liczba 
| _ zmobiliz. i 

8,000.000 
* 5,700.000 

5,250.000 
3,800.000 
200.000 | 
200.000 | 

straty w życiu procent w sto. 
ludzkiem  |sunku de zm 

17.30/5 
11.60/9 
10.80/ 
1.40/5 

1,385.000 | 

835.000 | 
| 569.000 | 

51,000 | 
38.172 | 1910 
8.367 | | 4.1807 

Prócz poległych, zostawiła wojna całe 

zastępy inwalidów. Jest ich 6,000.000, z cze- | 

„Cena, któ- | 
5 | Sztusm! hurra 

go na Polskę przypada 320.000! 

rą Polskaśokupiła swą wolność 

widy — jest niepomierna. 

— dopra- 

Ale i na życiu gospodarczem, które jest | 

  
dziś nerwem życia państw, krajów i nars- | 

dów, odbiła się 

Koszta wojny 

wojna strasznem 

światowej 

piętnem. | 
według obli- | 

czeń jednego z senatorów Stanu Missouri | 

w St. Zjedn. — przedstawiają się następu- | 

jąco: Koszta wojskowe, straty ludności cy- | 

wilnej i reńty inwalidów ogółem 180 mi- 

liardów dolarów. Szkody efektywne koali- 

cji, po spłaceniu kredytów i pożyczek wo- 

jennych, wymoszą” 139 miliardów dolarów. 

Lecz inny amerykański ekonomista, Ha- 
garth, ocenia koszt całej wojny Światowej 

na 208 miljardów dolarów, co wynosi wię- 

cej, niż dała produkcja złota w ostatnich kil- 

kuset latach. A i to zestawienie uważane 
jest za miewyfstarczające. Najstraszliwsze 

skutki przyniosło jednak kompletne zburze- 

nie równowagi w pieniężnej gospodarce 

światowej. y 
Nic dziwnego, że ludzkość myśl o dal- 

szych wojnach odrzuca ze wstrętem od sie- 

bie. Międzynarodowy kongres kobiet, od- 

byty w Wiedniu przed kilku miesiącami 

uchwalił czynny opór kobiet przeciw 

nom. W rocznicę wybuchu wojny świato- 

wej odbyły się pod hasłem „Żadnej woiny 

więcej!* w całych Niemczech wielkie de- 

monstracie przeciwników wojny wszystkich 

odcieni politycznych, na rzecz prowadzenia 

pacyfistycznej polityki zagranicznej i wy- 

chowania młodzieży w nowym duchu, za- 

bezpieczenia republikańskiej formy rządu. 

a przeciwko duchowi odwetu. Angielskie 

©rganizacje pacyfistyczne przesłały wyrazy 

sympatii dla tych manifestacyj. 

W istocie, może kiedyś wielka zorzani- 

zowana solidarność młodzieży całego Świa- 

ta nie zezwoli na dalsze rzezie i niszczenie 

się wzajemne. 

Ale tymczasem 

woj- 

Każdei godziny, każdej chwili pomnii, 

czy wart jesteś milionów żyć bohaterów 

poległych za Ciebie w walkach o wolność? 

Co uczyniłeś,dziś dła bliźnich, dla ojczyzny 

i dla ludzkości? 

  

Mówi strzelecki rów. 

Huk armat dym szrapneli — kulomiotów 

granie -— 

Salwa trzaska, minuta każda po tysiąckroc 

strzela. 

Rozkaz! i tyralierów długi rząd powstanie: 

— huraa! bii nieprzyjaciela! 

Długi woał ręcznych dymu. 

Trzeszczą trzewia 

Rozpruwane bagnetu szpilką ostrą, długą 

— Mamo! (Ktoś kona w 

granatów 

transzy śród gę- 

stwy okrzewia). 

- Psiąkrew! spłamił się mundur krwi go 

rącei strugą...  
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O czem wiedzą ćwiki. 
NA WIECZORNCE. 

Podajemy tutaj pomysł sceny obozowej, | 

który możecie wypróbować podczas nai- 

bliższego pokazu publicznego. 

Pewien zastępowy prosi o uwolnienie 

go od wieczornej gawędy u ogniska, ponie- 

waż chce sobie przeczytać bardzo zajmują- 

cą opowieść o Indjanach w PŁOMIENIACH. 

Wywołuje to uwagę drużynowego, że moza 
mu się w nocy przyśnić Indjanie, i istotnie 

tak się staje. * 

Czerwonoskórzy napadają na czatę, lecz 

ta daje na trąbce sygnał alarmowy, harce- 

rze wypadają z hamiotów, i po ostrei u- 

tarczce, rozpraszają Indjan. 

Kurtyna spada na chwilę, i podnosi się 

znowu. Widać obóz pogrążony w śnie,   wszystko w. spokoju. 

Potem trąbi się pobudkę, 

wy — ku wielkiej uciesze drużynowego i 

a zastępo- | 
| 

druhów-harcerzy dzi- 

winy sen. 

opowiada swói 

Ten mały obrazek sceniczny wystawili 

w bardzo pomysłowy sposób, a z dużem 

powodzeniem, członkowie 9-tei drużyny 

w St. Pankras. 

M, 
( urefzę 

(W następnym numerze w tym dziale: 
Futorek harcerski czyli pismo runiczne, 

Tatrzański sygnał ratunkowy i t. d.). 

  

  

Co niesie życie młodzieży? 
ZWIĄZEK: STRZELECKI. 

Tow. <Zwiążbk Strzelecki" powstało 
w r. 1919 i oddało armii polskiej liczne wy- 

szkolone kadry w r. 1920. Obecnie liczy 

około 16.000 członków. Na czele zwiazku 
stoi Zarząd Główny w Warszawie, władzą 

j 

| 
| 
| 

Zarządu Gł. jest obecnie Dr Kazimierz Dlu- 
ski, — Komendantem gł. kapitan Malski. - 
W dniach 23—24 września odbył się l-szy 

Zjazd delegatów Związku, który ofiarował 
godność członków honorowych marsz. P'ił- 

sudskiemu, gen. Hallerowi i gen. Żeligow- 

skiemu. Protektorat nad Związkiem obiął 

Naczelnik Państwa. Związek zorganizował 

własną spółdzielnię wydawniczą, wydaje 

pismo „Strzelec, oraz „Bibliotekę strzel- 

ca'. Obeimuje teren całego państwa pol- 

skiego; obszar każdego Dowództwa Okr. 

Korpuśnego ogarnia jeden lub dwa okręgi 

Zw. Strzel. Tak więc istnieją okręgi: War- 

szawa, Lublin, Łódź, Brześć litewski. Kiel- 

ce, Przemyśl, Lwów; Kraków, Grodno, 

Wilno. Poznań i Pomorze. 

Zjazd Okręgu krakowskiego odbyl się 

w dniu 30 października b. r. w Krakowie: 

obecnymi byli: gen. Haller, Szeptycki: Osiń- 

inni. Dokonano wyboru nowego 

rządu, do którego weszli m. i. 
prof. Wróblewski i inni. Prezesem honoro- 

wym okr. jest Wład. Tetmajer, po. kmdta 

okr. kpt. Wacław Lipiński. Okręż obeimuje 

następujące obwody: Kraków miasto (pre- 

zes Zarządu obw. dyr. Dr Krzetuski, 

kmdt. — Dr Abłamowicz), Kraków powiat, 

Chrzanów (tymcz. siedzibą kmdy iest Za- 

tor), N. Targ.. N. Sącz, Żywiec (prezes Dr 
Kornicki), Cieszyn, Tarnów. Odchodzi obe- 

cnie do okręgu przemyskiego obwód Kro- | 

sno i Rzeszów, przybywa natomiast obw. | 

Ła- ski i 

gen. Galica. 

  

„października b. r. 

Sosnowiec, Miechów i G. Śląsk. W Tarno- 

wie dn. 13 listopada b. r. dokonano wyboru 

Zarządu obwodu (prezes — prof. Rymar, 

kmdt. — Fr. Styliński) i Zarządu oddziału 

(prezes — prof. Wolny). 

Zjazd Okręgu Lwowskiego w dniu 30 

obrał nowy Zarząd okrc- 

gu (prezes — prof Dr Kaz. Bartel), oraz 

ustalił program pracy ma przyszłość. Na 

Ziazd stawiło się 1500 delegatów. Kmdtem 

okr. iest kpt. Schmal. 

Okręg Lubelski wydaie stale 

kat Strzelecki". 

(W następnym numerze” pomieścimy 

cenny artykuł o Związku Strzeleckim, pióra 

kpt. Lipińskiego. Z powodów naizupel- 

niej od redakcji niezależnych, artykuł ten, 

przeznaczony jeszcze do nru 1., dotychczas 

nie mógł być wydrukowany). 

„Komuni- 

HARCERSTWO -—- W KRAJU. 

VII Zjazd Nacz. Rady Z. H. P. 

czął się 30 października b r. uroczystem 

posiedzeniem w auli Uniw. Jag. Po wysła- 

chaniu sprawozdań Naczelnictwa, Głównych 

Kwater i poszczególnych Zarządów Oddzia- 

łów i dyskusji nad niemi, omówiono sto- 

sunek do Zw. sokolego, strzeleckiego i po- 

krewnych towarzystw. Ustalono, iż na te- 

renie wsch. Małopolski mogą istnieć druży- 

ny. oparte o Sokół, dla których dane 

gniazdo będzie Kołem Przyjaciół i wydeie- 

guje opiekuna dla drużyny, pod warunkiem 

jednak, że tak T-wo, jak i ów opiekun przy- 

stąpią do ZHP. w charakterze członka 

współdziałającego. W sprawie stosunku do 

innych organizacyj harcerskich w państwie 

polskim przyjęto. iż nałeży zachować 

człiwe stosunki z organizaciami harcerzy 

ukraińskich i rosyjskich, natomiast zająć 

wyczekujące stanowisko wobec płastunów 

rożpo- 

ŻY-   

i szomrów *). W czasie wakacji letnich po- 

stanowiono urządzić „obóz narodowy* dla 

drużyn całej Polski; w obozie odbywać się 

będzie równocześnie praktyczny kurs in- 

struktorski. Dużo też czasu poświęcono 0- 

mówieniu programów wyszkolenia wojsko- 

wego). By zapobiedz kryzysowi finanso- 

wemu _ (niedobór Naczelnictwa wynosi 

12,000.000 marek) polecono drużynom urzą- 

dzić do 1 czerwca 1922 „tydzień karcer- 

ski* na dochód kasy Związku. „Harcerz* 

i „Harcerka*, połączone. będą od 1 stycznia 

1922 r. wychodzić jako pismo „młodzieży 
pol.', a więc nietylko harcerskiej. 

Dnia 2-go listopada odbyła się odprawa 

kmdtek i kmdtów chorągwi; projekt urzą 

dzamia takich odpraw, silnie krytykowany, 

okazał się w praktyce niezwykle poży- 

tecznym. 

Złot ogólno-polski odłożony na 1923 r. 

Dziadzio Baden-Powell przyjedzie w li- 

pcu 1922 do Polski. 

W Żywca urządzono wieczorek, na 

którym bardzo wesoło opowiadano stare 

dzieje z wyprawy na Babią górę. — Obe- 

ceni byli profesorowie i rodzice. 

Kraków. W czasie Zjazdu Nacz. Rady 
odbyła się w parku Jordana rewia. Nai- 

bardziei podobał się przegląd w ślimaczni- 

cy. Już teraz myślą tu o zebraniu. fundu- 

szów na obózy i kolonie wakacyjne. Zlot 
chorągwi krak. odbędzie się 5 i 6 czerwca 

1922 r. K. D. H. zamienia się na spół- 

dzielnię. Na czas”świąt Bożego Narodze- 

nia planuje się kurs narciarski dla cho- 

rągwi. s 

Nowy Sącz święcił 13 listopada dzie- 

sięciolecie pracy. 

Jarosław. Drużyny żeńskie gorliwie 
wyrabiają ozdóbki na drzewko. Utworzyło 

się odrębne Koło Przyiaciół drużyn żeńsk. 

Lwów. Ożyło Koło starszych harcerzy. 

Powstaje też dawny zastęp technicki. 

Zagórz prowadzi bardzo ładnie sklep 

harcerski. 

M. W. 

NASI BRACIA Z, ZA MORZA. 

Nowy Jork. W roku 1923 odbędzie się 

tu wielkie, Jamborree (zlot); zostaną wy- 

słane okręty po harcerzy wszystkich 

krajów. 5 

W Japonii wychodzi pismo polskię: 

„Echo dalekiego Wschodu*. Adres: Polish 

Children Relief Comittee Japan Seiyoken — 

Hotel, Tsukiji Tokyo. Łatwa droga do 

nawiązania korespondencji z drużynami 

w Mandżurii i Władywostoku. 

Albanja. Założono tu pierwszą drużynę 

harcerską; liczy ona obecnie 150 członków. 

Adres: The Albanian Boy Scouts, Ruga 
Elbassan, Tirana (via Durazzo), Albania. 
Albańczycy, jak wiadomo, toczą teraz za- 

cięte walki z Jugosławią. 

!) Redakcia zaznacza, że z poglądami 

i uchwałami Nacz. Rady się nie zgadza.  



Austrja. Od haremistrza Karola Bartei- | 

sa w Wiedniu otrzymaliśmy list z dnia 

28 października.b. r., który w wyiątkach 

* przytaczamy: 

€ inusimy tu borykać się z bardzo 
ydoldówi trudnościami, o tem chyba nie po- 

trzebuję szerzej pisać. Jednak staraliśmy 

się, aczkolwiek było to ciężkie, walczyć | 

z niemi i przetrwaliśmiy aż do teraz. Wie- 

deńskim drużynom harcerskim już dwa razy 

groziło zupełne rozwiązanie. Za drugim ra- | 

zem ja sam wziąłem się do pracy i przyią- | 

łem wybór na komendanta hufca (Korps). 
I od niedawna, Bogu dzięki, robota idzie 

nieco lepiej. 

Nie mogę dziś dać dokładnych wiado- | 

iności o tem, co przeżyliśmy, wywalczyli- | 

śmy i zapracowaliśmy sobie. Nasze obozy 

przybrały niespodziewany rozwój. Niestety | 

musieliśmy zaniechać ulubionej formy na- | 

szych obozów w Neulengbach, gdyż braki 

materialne były ogrorhne. Ża to znaleźliśmy 

formę t. zw. kolonii wiejskich, t. i. pobudo- 

waliśmy sobie osiedla po zamkach, zagro- 
dach chłopskich i t. d. Rocznie brało udział 

w tych obozach 1000 chłopców. Niezadługo 

wyjdzie z pod-prasy obszerny zeszyt o 

naszych obozach... Niedawno urządziliśmy 

też międzynarodowe biuro informacyjne, 

które będzie korespondowało z wszystkie- 

mi zrzeszeniami harcerskiemi świata... — 

W roku 1919 kierowałem obozem, w któ- | 

rym było 400 chłopców, a który trwał 3 

miesiące *... - Harcerze austriaccy zapo- | 

wiadają też, że wkrótce nadeślą nam 0b=- 

szerę wiadomości o swych pracach. Tym- | 

czasem zaś przesłali zeszyty swego mie- | 

sięcznika „Unser Weg”, fotografię z obozu | 
i bardzo dobrze napisaną broszurkę „Der 

Pfadfinder'—o zakresie próby na I stopień. 

W Wiedniu powstał zastęp błędnych 

harcerzy (Rover Scouts), złożony z sześciu 

b. drużynowych i przybocznych. 

Harcerze austriaccy zwrócili się do 

skautów całego Świata z wezwaniem do 

pomocy, pod hasłem S. O. S$. (save our 
seels — ratujcie dusze nasze). Skutki woi- 

ny odbijają się straszliwie na młodzieży 

austriackiei, która — pozbawiona żywno- 

ści i odzieży, marnieje w zatrważający 

sposób. Czy nie moglibyście jei pomóc 

w jakiś sposób? 

—- Jeśli kto chce korespondować z har- 

cerzami wiedeńskimi, niech przyśle do nas 

list dla nich. 

, ._. 
Naśladujcie! 

Dobre usługi. 

Zbiorowy dobry uczynek spełnili dru- 

howie rzeszowscy, zwożąc do odnowienia 

kościoła gimnazjalnego furami piasek z Wi- 

słoka.   

„PŁ OMIENIE* 

Wśród pism i wydawnictw. . 
KSIĄŻKI. do obrony kraju. Życzymy „Strzelcowi* jak 

Rudyard Kipling: Druga Księga Dżun- największego rozwoju i ślemy mu serdeczne 

gli, przełożył Teodor Mianowski, wyd. 2. | „Szczęść Boże”! 
Warszawa 192i. Przecudna opowieść o ży | „Młoda Polska". Dwutygodnik, pismo 

ciu puszczy, o przepotężnych choć naiwnie poświęcone sprawom  kulturalno-oświato- 
prostych rządzących nią prawach, 0 małym | wym, prowadzi i wychowuje młodzież wiei- 
Mowglim, który zżył się z leśnym ludem Ską, zorganizowaną w Kołach Młodzieży 

i pokochał go serdecznie -- będzie zawsze przy Kółkach rolniczych, na oświeconych, 

źródłem wielu uniesień dla młodych harce | prawych i ofiarnych obywateli. „Młoda Pol- 

rzy. Jest to klejnot literatury dla młodzie | ska" daje młodzieży godziwą rozrywkę, 

ży, będącej w wieku przeżywania w sobie | podaje wszelkie informacje, dotyczące orga- 

robinsonowskich porywów.-— Książkę Zd0- | nizowania Kół młodzieży, teatrów ludo- 
bią piękne ilustracje Wład. Witwickiego. wych i t p. . 

CZASOPISMA. „Młoda Połska* jest organem Malop. 
„Strzelec”, Warszawa, Aleje Jerozolim- | Związku Młodzieży przy MTR. w Krakowie. 

skie 27. Bardzo dobrze redagowane pismo, ; Na żądanie wysyła numery okazowe. — 

które polecić musimy wszystkim interesują- Adres redakcji: „Młoda Polska*, Kraków, 

cyrn się sprawą przysposobienia młodzieży pl. Szczepański 8, III p. 

  

?Co jest złego w tym obrazku? 
  

Ź 

gi sf 

  
          

Nasz drugi konkurs! 

Rysunek przedstawia drużynę harcerzy, wracających z letniego obszu. Rysownik umyślnie 
narysował wiele rzeczy błędnie. Waszem zadaniem jest, znaleźć błędy w obrazku. Aby uspokoić 
ciekawych i oszczędzić Wam czasu stwierdzamy, że niema tu „więcej jak 40 błędów. W rozwiązaniu 
należy wyliczyć) je w pewnym porządku, a więc n. p. najpierw błędy w rysunku stacji, potem 
w pociągui t. d. — a nie chaotycznie. Kto znajdzie najwięcej błędów, zwycięża w konkursie. Wy- 
znaczamy 3 nagrody główne i 10 nagród pocieszenia. W następnym numerze konkurs totemowy. 

| Kupon ten należy załączyć do 
rozwiązania. Termin nadsyła- 
nia rozwiązań: 20. XII. 192i. 

   



„PŁOMIENIE*   

Korespondencje między harcerzami, 
Harcerska Drużyna Pożarna w Białym- 

stoku (Skrzynka poczt. Nr. 13) chce nawią- 

zać stosunki korespondencyjne z innemi 

Drużynami Pożarnemi. J 

Zastępowy 1. Bź. b. H. Skopowski 

Czesław, Brzeżany, ul. Słowackiego 24, 
pragnie korespondować z harcerzami kra- 

kowskimi. 

Kurt Bernheim, Salzburg, 

7 (Austria) i Franz Kramer, b. harcmistrz, 
Wien XII, Reschgasse 9. III/17. (Austria), 

pragną korespondować z harcerzami wszy- 

stkich krajów. 
Custodio de Azevedo e Souza (Sou- 

zellas — Coimbra) pragnie wymieniać foto- 

grafje charakterystycznych krajobrazów i 
strojów marodowych, oraz pieśni ludowe 

wszystkich krajów. Diniz Augusto Curson 
(R. Goncalves Crespo, 31, 2? Lisbon, Por- 

tugal), tak samo, charakterystyczne Śpiewy 

ludowe i pieśni narodowe (melodie) wszyst- 

kich kraiów. 
Harcerzy angiel. i amer. zawiadomili- 

śmy, że pragnie z nimi koręspondować dh. 

L. Kustra (Przemyśl), — franc. i szwajcar. 

K. Muszkiet (Tarnów), --- franc. Bron. Ko- 
pyciński (Tarnów), — amer. Czesł. Sko- 

powski (Brzeżany). Kto jeszcze? 
  

  

=. ds Zk j 
Numer 

poświęcamy indjanizmowi harcerskiemu. — 

bieżący i częściowo następny 

Ciąg dalszy artykułów p. t. 

„Praca nad młodzieżą na 
w  mastępnym zeszycie. 

miejsca nie pozwala nam 

względnienie wszystkich działów życia mło- 

dzieży. Pamiętajcie, że każdy nowy stały 

odbiorca czy prenumerator, każdy inserat, 

każda rychło odesłana należność za nume- 

ry — oznacza powiększenie objętości pisma 

i liczby rycin i podniesienie iego jakości. — 
Dla najgorliwszych czytelników „Płomieni* 

i dla tych, którzy wykażą się największą 
ilością zwerbowanych prenumeratorów, ob- 

myślamy premie, które rozdzielimy w dro- 
dze konkursu. 

wsi* ukaże się 

Dotkliwy 

Makartplatz | 

  
„Czwórka” i | 

brak | 

na należyte u- | 

Harcerze — „leśni ludzie. 
NA ZWIADACH. 

Z krzaków rozbrzmiewa  ochrypłe 

szczekanie hieny. Zresztą wszystko w spo- 
koju. Ni nie drgnie listowie drzew na skraju | 

| 
| 

| 
| 

| 
lasu, ni szmer nie zdradzi, że w zaroślach | 

siedzą chłopcy, wyglądając ostrym wzro- 

kiem przez gałęzie, poprzez łąkę, pociętą 

rowami, spadającą łagodnym stokiem. Raz 

jeszcze zagrzechoce wołanie. Brązowawy 

pagórek na łące poczyna się poruszać. Unosi 

się głowa, a potem z wysokiej trawy wy- 

nurza się smukłe ciało, długimi skokami 

pospiesza do lasu i znika w gąszczach. 

Tuż u ziemi przywarowało trzech chło- 

pców w koszulkach i krótkich spodniach. 
Z bark powiewa kilka drobnych wstąże- 

czek. Maią chusty tej samej barwy. Spokoi- 
nie odcina się ich ciemny błękit od brą- 

zowawych koszulek. Czwarty, tak safno u- 

brany, o lat kilka "starszy, z piórem za- 

tkniętem we włosy, związane krwistoczer- 
womą wstęgą, klęczy przed wykrotem, po- 

przez który wślizguje się przybysz. 

Ten z piórem zapytał: Czy mój młody 

brat widział płonące ogniska plemienia? 

Widziałem ośm namiotów u Czarnei 

Wody. Widziałem totemy Wilków, Orłów 
i Bobrów; trzy namioty Wilków, jeden Or- 

łów i cztery Bobrów. Widziałem mówią- 

| cych z sobą wodzów Wilków i Bobrów. 
Czy mój młody brat widział ślad Wiel- 

kiego Węża? : 
Pod bukiem przysiąg znalazłem miej- 

sce, gdzie stały jego namioty ostatniej no- 

cy. Ośmiu wojowników nadeszło rankiem 

do Czarnej Wody. 

Niech moi młodzi bracia wezmą broń 

do ręki. Niech spieszą ich stopy, byśmy 

jeszcze przed zachodzącem słońcem sta- 

nęli przed wodzami! 

Ten z piórem podniósł się i żylastemi 

ramionami torował sobie drogę przez okrze- 

wie. Rozglądał się czujnie przez chwilę, a 

potem elastycznym, długim chodem wszedł 
w las. Tamci ujęli łuki i dzidy i szli za 

nim. Szli jeden tuż za drugim, zważając 

starannie na każdą gałązkę, coby mogła 
zatrzeszczeć, starannie unikając każdego 

chybkiego kamienia, wymijając giętkiemi 

biodrami każdą zwisającą gałąź. Swobodnie 
igrały ręce, w których nie trzymali broni. 

Lecz drugie mocno opasywały 

drzewca, by nie zawadziła gdzieś broń lub 

smukłe |   

nie wypadła niebacznemu.-Z długich kro- 

| ków przeszli w bieg. Wielkimi skokami sa- 

dzili stokiem w dół góry, bez słowa prze- 
byli górski potok. A gdy droga znowu po- 
wiodła w górę, sam przez się wydłużył się 

krok. Ten z piórem był na czele. Zaradny, 

bez wahania wiódł prosto poprzez góry i 

doliny, przez lasy, ugory i błonia. Czerwo- 

| ne blaski zachodzącego słońca przedzierały 

się przez gąszcz pni, migotały po korze i 

listowiu i przeglądały się w błyszczących 
oczach. Oto skończył się las. Rzadsze pnie, 

złocistsze wpadające Światło. Smukłe po- 
stacie wyszły na ścieżynę, wzrok ich błą- 

dził hen po wyżach i lasach, po dolinach, 
w których ociężale słały się cienie, a raz 
jeszcze zaląło ie faliste złoto. Hej, kąpały 

się młode ciała w jego blasku; wstrzymali 

bieg: ręce wzniosły się w górę, ku słońcu, 

które zachodząc hojnie sypało dary. Ten 

z piórem wydał lekki okrzyk, głoszący ra- 

dość i wyzwolenie. Jak ptak skrzydlaty po- 

biegł poprzez trawy ruń, nawprost ku słoń- 

cu, pijąc pełnemi piersiami życie z jego 

promieni. Za nim czterech chłopców, pro- 
mieniejąc pięknością wieczoru. 

Jest coś ponad Światem... 

U CZARNEJ WODY. 

Czarne pasmo prastarych jodeł wy- 

strzela ku niebu. Hen u ich wierzchołków — 

wieczysty poszuni. Rozpierają swe ramio- 

na, pochytują się niemi jak Śmiałe a rosłe 

sklepienia, w których pomroce rozciąga się 

drogocenny dywan z skrzypiącego igliiwia — 

opadu długich lat. 

Kolisto wycięte karczowisko; rozpo- 

ściera się nad niem, by bezcenny dzwon 

o płowym błękicie wieczora krąg nieba, a 

nurza się w nim jak perły kilka czerwono- 

graniastych chmurek; jako krużganek kate- 

dralnych ogrodów powleka Święte sklepie- 

nie starodrzewu poświętny plac. Wierzchoł- 

ki ołbrzymów-drzew pezierają w ocean naj- 

głębszej czerni. Potsk jakowyś pluszcze i 

szemrze spadając poprzez osiwiałe głazy ku 

Czarnej Wodzie, i opuszcza ią znowu; wcho- 

dzi doń poważnie i ponownie z niej wycho- 

dzi, od tajemnicy ku tajemnicy, ku 

czności. 

wie- 

(Ciąg dalszy nastąpi). 

  

  

Wychodzi i-go i 15 każdego miesiąca. 

Redakcja, Administracja i Ekspedycja w Krakowie, ul. Bracka 17. — Godziny urzędowe redakcii w piątki od 17—-18 godz. — Konto 

czekowe P K. O. Nr. 147.000. — Adres telegraficzny: „Płomienie Kraków”. -— 

kwartalna 250 Mkp., półroczna 500 Mkp. — Zrzeszeniom młodzieży przy odbiorze 

Cena pojedynczego numeru 40 Mkp. — Prenumerata 

10 egzemplarzy. I egzemplarz darmo. Ceny 
ogłoszeń: Wiersz nonp.. iednoszpaltowy 50 Mkp., na pierwszej stronie 250 Mkp., wśród tekstu 150 Mkp. — Redakcię reklam załatwiamy 

bezpłatnie, również rysunki do reklam (za zwrotem kosztów klisz.) --Stale ogłaszającym się duży opust. -— Za treść ogłoszeń redakcja 

odpowiedzialności nie przyjmuje. -- 

Polski. — Wszelkie prawa zastrzeżone! 

Poszukujemy energicznych reprezentantów, kolporterów i akwizytorów we wszystkich miastach 
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