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NACZELNY WÓDZ 
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... 

ROZKAZ . 

Hm~cer~e f 

Krótki pobyt na terenach Bliskiego i środko
wego Wschodu nie po~wolił mi niestety na blits~e · 
~apo1nanie się -\ Wam~ i :{ W as~ą pracą . 

Wiem , te pracujecie dobr~e i' ofiarnie. Wiem, te 
wienzie słutyc będ~iecie Polsce. _Wier~ę, te nawią~u 
jąc do pięknych tradycji walk o niepodległość i 
nas:{rclz kampanii ostatniego ćwierćwiec-ta - Hat~-

, cerstwo Polskie ~apis~e nowe chlubne karty swych 
d~iejów . Pis-te je ono ~res:{tą i to k1~wawymi ~głoska
mi jut tera-t w Kraju, gd~ie harcer'{e i ha1·cerki 
biorą chlubny ud~Jał w walkach ~ okupantem. 

-... Żrc'{ę Wam, Kochani· Harcer-te i Ha1·cerki, 
a~y kroki W as'{ e Jut w k1·ótce mocnym i radosnym 
echem odbiły się o polskie mor~e, lasy i gó1~y . 

C-tuwajcie f 

NACZELNY WÓDZ 
• Sosnkowski 

• 

generał bt·o1zi 
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PRAWO HARCERSKIE 

• 

• 

l. HARCERZ SŁUŻY BOGU I POLSCE 
I SUMIENNIE SPEŁNIA SWOJE OBOWIĄZKI. 

,. Gdziekolwiek harce1·z się znajduj"t, stnra się czyny swoje uzgodni<: z woiiJ. Boga i zro

zumieć czego od nlcgo Ojczpnn wymaga" . 

Chcąc sltlf{yc Bogu i wypełniac: Jego wol<;, harcerz zyJe gł<;bokim życiem 
religijnym. 

Dt.ień harcerz zaczyna od przeieguania się po obudzeniu i modlitwy porannej, 
w l{tórej prosi o łaskę dobrego dnia - od postanowienia, co w tym dniu zrobi 
dobrego dla doskonalenia swej duszy, dla swej rodziny, dla swej szkoły, lub w 
swej pracy zawodowej, dla Polski, dla chwały Bożej. Wszystkie swe myśli, słowa, 
uczynki dnia, poświ<;ca harcerz Bogu, postanawiajqc dołożyć wszystkich sił, aby 
niczego niegodnego w tym dniu nie zrobić. To postanowienie stara. się sumiennie 
wypełnić. 

KOI'lCzy dzień harcerz - krótkim przeglądem co zrobił dobrego, w czym 
może pobłądził, - myślą o tym, co jutro zrobi lepiej. Po tym rachunku sumienia, 
w gorącej modlitwie, dzięlmje Bogu za łaski. Trudności i przykrości, jakie go 
spotykają, harcerz uważa za próby zesłane przez Boga jal<o sposobności do dosko· 
nalenia się, za przeszkody, które, jak w biegu z przeszkodami, pokonywa w 
pogodnym nastroju. 

Harcerz pracuje stale i planowo nad ulepszeniem samego siebie, nad uszła 
chetnieniem swej duszy i usprawnieniem swego ciała, nad wyniesieniem się na 
wyl.szy stopień kultury. W tym samym duchu harcerz promieniuje na swoje 
otoczenie, rodzei1stwo, towarzyszy zabaw. 

Harcerz rozumie, że zadaniem człowieka na ziemi jest zasłużenie sobie na 
życie wieczne i pomoc innym w zdobyciu tych zasług. Wiedząc, że słaba jest 
natnrn ludzka, i że własną mocą człowiek zbawić się nie potrafi, zwraca się 
harcerz do środków nadprzyrodzonych, w niedzielnej mszy św., w częstej 

spowiedzi i komunii świętej szukając pomocy Bo:i:ej. 
fclzcą, ·ur_yc Polsce, harcerz pilnie stara się poznać, czego potrzeba dla. 

· i aro · potęgi Rzeczypospolitej. Przede wszystkim harcerz dowiaduje 
się, ja to ~·est j <.' Ojczyzna, poznaje j ej geografię, j ej ś.wietne dzi~je, jej stan 
obec y, IIUlzn je wie cich ludzi, co przodowali .w. tworz~~i~ kultu~·y polskiej. i 

.#<J .. ~ i!.Eańs a s 'ego, poprzez wieki uczy s1 ę tch czctc 1 kocbac. Zastanawia 
się... bar· z adCty , co on może uczyni<;, aby przyer-ynić ch>vały Narodowi, 
szczęś ia s oim Ro 11 om, mocy Rzeczypospolitej, a znalazłszy drogę po temu, 
~t iazię, ni szczędząc trudów i nie zrażając si~ przeciwnościami. 

/f..by mie 12rzed czyma przypomnienie swej zasadniczej linii, życiowej s!u~by 
tJiogu\.i---Tolsh,.lba erz umieszcza w miejscu swej pracy, lub nad sw!m 'łózkt.em 
k~ a ~e gtJ o Rzeczypospolitej- orła białego, lub biało .....;.czerwqny sztanda,rek. 

• 

l 
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2. NA SLOWIE HARCERZA POLEGAJ JAK NA ZAWISZY. 
"Harcerz ceni ~wą Jtodno~c~; jest prawdomówny; kinmea nie wart być hnrcerzem ". 

"Harcerz nie ro'lróżnia słown z"'-yczajnego, które by nic Z:lhowią7ywało, ocl słown honoru, 

którcflo dopiero sią nie łam ie"· 

"IJnrCCI'7. waży Słowa SWOje; na wiali' ich nie I'ZUCII; ObJUd(} i fałszem Sil; brzyd7i "• 

ZCifvis:{a C:{anty ;: Garbowa był jednym z najznakomitszych rycerzy polskich 
za czasów króla Jagiełły. Znany był w całym świecie ówczesnym, nie tylko z 
waleczności i rozumu, ale przede wszystkim ze szlachetności i prawdomówności. 
To też weszło w przysłowie powied;wnie, że można na kimś polegać - "Jak na 
Zawiszy". Wierność towarzyszom broni przypieczętował Zawisza bohaterską śmiercią 
z rąk Turków; choć mógł się uratować, wolał zginąć, nie chcąc opuszczać współ
walczących. Zawiszę wzięli sobie barcerze za wzór do naśladowania. Jak Zawisza 
stara się harcerz :i.yć prawdą. Harcerz woli narazić siQ na przykrości zewn~trzne, 
niż na poczucie, że nieprawdą lub wykrętem · obniżył swą godność człowieka. 
Harcerz mówi to tylko, co według jego najlepszej wiedzy i najgłębszego przeko
nania jest zgodne . z prawdą. 'l'o, co przyrzekł, lub do czego si<; zobowiązał 
wykonywa harcerz sumiennie i punktualnie. Niepotr;ebue mu ~adne "słowo honoru", 
bo katde jego słowo jest słowem lzono1·owego młod{ie1/ca. To te:i. nie rzuca harcerz 
swych słów .i przyrzeczet't lekkomyślnie; najpierw myśli, a potem mówi. Zwłaszcza 
ostrożny jest harcerz w mówieniu o innych; wie, że łatwo jest rozsiać złe słowa 
o kimś, ale trudno odwołać je i naprawić krzywdę, jeżeli się niesłusznie kogoś w 
złym przedstawiło świetle. S1qe1-y jest lzarcer:{. Co ma do powiedzenia komu, 
mówi mu prosto i otwarcie, wyrabiając sobie cywilną odwagę mówienia lud'{iom 
prawdy w oqy; chwaleniem w oczy, a ganieniem w nieobecności brzydzi się. 

' 

3. HARCERZ JEST POŻYTECZNY I NIESIE POMOC BLIŹNIM. 
"Ten obowiązek mn spclniać z największym nnkłndcm sił i poSwięr..enicm. bez w?.li(łędu 

na swoją wygoclr;, kor:tySr, unwct nn hczpieC7eJ·u~łwo " · 

., \V nicpr\vno~cf. co w rlancj chwili wyJ.tonnt . :tnpytn hnrcc r1. saJneł(o siebie co lepsze 
dla innych; i to, jnko swój obowi:p:ek wykona. u 

"Harcerz s1u ko skrzętnie sposobno~ci, by cot.bicnnic \\ty~witadczyć, komuś choćby 

dt·obną przysługQ ", 

Kochaj bliźniego swego jak siebie samego, nauczał Chrystus Pan. Jesteśmy 
dziećmi jednego Boga, więc jak członkowie jednej rodziny mamy sobie iść z po
mocą w każdej potrzebie. Harcerz nie przejdzie obojętnie obok nikogo potrzebu
jącego; jeżeli nie może nic innego uczynić, wesprze dobrym słowem. Wiele spo
sobności dopomagania innym daje życie szkolne. Pornoc w przerobieniu lekcyj, w 
wykonaniu zadania f ale nie podpowiadanie i oszukiwanie nauczycieli/, podzielenie 
się śniadaniem z kolegą, który zapomniał je przynieść lub nie mógł go dostać . 
P ornoc nauczycielowi w bardzo ciężkiej i jakże nieraz przez młodych nierozumia,nej 
pracy. Pornoc towarzyszom w pracy nad sobą, przebudzenie w nich zainteresowa
nia szerszym światem. Pożyczenie dobrej książki, dobrego czasopisma, przez 
rozmowy o harcerskich zasadach. Umiejętilość wid1enia potr1eb i pomocy nie :{aws:{e 
pr:{yclzod'{i sama :{ siebie. Harce1':{ uqy się jej pr~e:r qy11ieuie cod:{ie1i prz..ynajmniej 
jednej pr:{yjacielshiej usługi. Jak . myśliwy na łowy, harcerz wyrusza zaraz z rana 
na poszukiwanie swej "Przygody": s'uka sposobności dobrego uqynku. 

• 

• 
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4. HARCERZ W KAŻDYM WIDZI BLIŹNIEGO, 
A ZA BRATAUWAŻA KAŻDEGO INNEGO HARCERZA. 

,. Gdy harcerz spotka drugiego, chocby oiezoajomego harcen4~. postępuje 7. nim jakby 

z nl\jlepszym pnyjacielem i stoży mu radą i pomoe.1 ". 
Harcen nind•· z "Ó"'" na inn•·ch nie patrzy dlate~o. :i.e są biedniejsi, albo do innej , , • n.1 .,._, -' 

w::a.rslw~, społecznej należą •t. 

.. Harcerz nigdy nie da się op:mowac znwi~ci wzglcdcm bogntszych lub szc?.ę~liwsz~·ch "· 

· Kto jest nasz bliźni, pięknie wyjaśnił nam Pan Jezus w przypowieści o Sama
rytaninie, który nie wahał się ratować człowieka, z obcego, wrogiego szczep~. 
Polscy harcerze ?a Rusi wielokrotnie dali przykład niesien~a _pomocy ~upeł~1e 
obcym ludziom innego narodu, nawet z narażeniem swego zyc1a. Pomysl, o 1le 
lepiej byłoby w Polscc, a także w świecie, gdyby wszys~y _sobie po~agali! 
Szczeo·ólnie bliscy wśród wszystkich ludzi, są nam nasi braCia 1 nasze s1ostry z 
200.000 rodziny harcerskiej, a dalej, nasi bracia i siostry prawie w 4-ro miliono,vej 
rodzinie sicautowej na całym świecie. Nie tylko w pozdrowieniu na ulicy, czy przy 
innym spotkaniu, ale w każdym następnym słowie i w każdyni czynie w stosunku 
do harcerza i skauta, harcerki i skautki ma się przejawiać nasz serdeczny, bra
terski do nich stosunek. Wszak jesteśmy "Braterstwa ogniwem spięci" jak pic;knie 
powiedział l\'lickiewicz o naszych poprzednikach Filaretach: 

• 

Braterstwa ogni we m spięci -
Zdejmijmy z serca zasłonę, 
Otwórzmy czucia i chęci, 
Święte, co tu objawione! 

5. HARCERZ POSTl</PUJE PO RYCERSKU. 

.,Jes t grzeczny dla wsz~·stklcb, a szczególnie upnejmy din kobiet; otacza Ol>ick<l clzieci, 

1.aws7.e chętnie wspiera starców, slabycli i ulornnycb, 11 dzielnie i 4mlalo broni pokrzyw

d 7.onych. Nie przyjmuje zn swe usługi 'ladnej nagrod~· " . 

Służba· Bogu, Ojczyźnie, pomoc bliźnim, wierność towarzyszom, prawość i 
odwaga mówienia prawdy - to sprawy i cnoty rycerskie, o których już słyszeli
ście. RycerŻy dawnych cechowała jeszcze jedna cnota, którą od nich przyjęło 
ha stwo. • 

• l 

• 

• 

'(zedy ?1~4._wz1ny: "ćzlowzek rycerskz"",. mamy na 11tyślt' kogoś 1~ze t):lko ~~uetnego 1 
cz" em · duc!t~'\. ale z" szlachetnego, uprze} mego, .Ieo g-oś, Ido postt;fmJc z zn"":y?~t. lmltu- ł "' 
czlnf~ - jakbyś~y się wyrazili bardziej dziś u~ywany~. słowem. Pr~ee1w1enstwe~ 

--·~oycersko ci-j t ąieuprzejmość, brutalność, chamowatosc. _To_ ostatme .- brzydk~e 
O sł~o, e ~yr źtlie wam wskazuje, co grozi człowiekowi merycersk1emu: moze 

sta · si brutale ; lnieznośnym i niecierpianym. 
·~t;,clt!_ ni tJlko stara sz'ę uszanomać godność ludzką., .w ~<ażdym z kim ~ię ~t~ka, 

/f1 e tylko nie używa słów lub gestów niegrzecznych, me tylko ustąp1 mleJsca 
\ ko1:liecie-, i::lziscku lub starszemu, ale stara sz"ę caly swói sposób f;ost~f;owama uktadać 
~uedlug teg-uf'ćo nazywa'lny "Dobrym ·wyclurwam"em ". 

Choć się tu mą na myśli zewnętrzne formy pycia, nie możesz ich l.!ważać za 
~o z ~ eg onad to harcerz jest dzielny, . śmiały, silny, prawy młodzieniec. 

N. 15/16 SKAUT 

Grzeczność wobec innych nikomu nie odbiera innych wartości, przeciwnie, podnosi 
je i nadaje im nowego blasku. Sile i stanowczości postępowania i słów nic nie 
zaszkodzi, że forma ich będzie taka, jaką przyjęto wśród rycerstwa, a nie zaczerp
nięta z ciemnych zaułków, dołów społeczeństwa. . 

• 

6. HARCERZ MIŁUJE PRZYRODĘ I STARA SIĘ JĄ POZNAÓ. 

"Harcerz chroni zwierz.Qta przed dręczeniem i sam im nigdy krzywdy nie czyni, nie 

1nbljn więc bez potr>.eby nawet owndó\\·; nie niszczy drzew i innych r'Oollin, w ogóle -

nlcze~o w przyrodzie," 
,. Pr·zyrodn polsk3 jest szatą dla kochanej Ojczyzny. Któiby p! amii lub nis?Czyl zlo~llwlc 

~za tę mntki? Przyroda jest cudnym dziełem rąk Boi)·ch, któ:i. O!hviccony psu o· ją będzie? 

l'rzyrorln .lest nnjph;kniejszym naszym schronieniem, ~dy chcemy orlsunq" się od co· 
d:~.iennych myśli i trosk, wznieśC się ku prawdom wiecznym. Przyr-orln tuli obo1.y i wy-

cieczki hnr·cer·zy, ~wknj~cych zdrowia duszy i ciała w hczpo:lr·ednim z niq ?.etkniQclu 

w lnsnch, polnch i nn wodach polskich i w polskim powietrzu." 

Pol.ska przyroda i cała przyroda świata, gdziekolwiek styka sic,: z nią harcerz 
jest pod szczególniejszą jego opieką. 

Obserwowanie ~jawisk przyrody, zaczynając od budzącego SiQ życia na wiosn~ 
i układania się do snu zimowego, pomoc ptaszkom w przezimowaniu, hodowla 
roślin domowych, oto pierwsze kroki harcerza w zbliżeniu do przyrody. Poznanie 
zwierząt i roślin narażonych na wyginięcie, a poddanych przez pa1istwo szczególnej 
ochronie, poznanie najpiękniejszych okazów polskiej przyrody żywej i martwej, 
zwiedzenia parków narodowych - oto dalsze stopnie na tej drodze. 

A nie ma człowieka, któryby w zetknięciu się z cudowną przyrodą _nie doznał 
uszlachetnienia, nie zbliżyt się poprzez dzieło do Stwórcy. 

7. HARCERZ JES T KARNY, POS L U~ZN Y 
RODZICOt!I I WSZYSTKDI SWOIM PRZEŁOŻONYM. 

,. Posluch harctrski przyczynia się do wyrobienia km·noSci w życiu .SJ>Oicc7nym." 

., 1\nid~· rozkn7. hn1·cCrski n1usi hyć wykonany choCby hył uiemily(•. 
,. Przy •·ochdcach i przełożonych stoi harcerz w dobrej i złej rlóH i nnwc t mówi•· ?.Ie 

o nich nic pozwnJa przy sohie "· 

Człowiek jest istotą społeczną, żyje nie sam, jak odludek, ale w grupie ludzki~j -
i gdyby żył inaczej , przestałby być człowiekiem. Ale współżycie ludzi w gro
madzie wymaga porządku, ten porządek zaś zapewnia społeczeństwu posłuszet'ts.two 
prawom i ludziom, którzy z tego prawa mają władzę nad wami. 

Ma więc harcerz słuchać przede wszystkim rodziców, którzy z prawa natu
ralnego i Bożego są .iego najpierwszymi przełożonymi. Ma też harcerz być posłu.szny 
nauczycielom i przełożonym w zawodzie, przedstawicieloro państwa i lwścioła w 
sprawach, które do nich należą. 

Harcerstwo wybrałeś sobie dobrowolnie, jako pierwszą gromadę, w której 
zaprawiasz się do iycia pożytecznego dla Polski. W tej gromadzie są wodzowie, 
którym posłuch jesteś winien. Gdyby nie było w drużynie karności, zrobiłaby się 

·z gromady harcerskiej - banda włóczykijów. 

• 

• 
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Ntc dość led11,ak być kamym wobec rodzt"ców z· pr:;elożonyclt- trzeba z1n b)1Ć wt'cmym. 
Wierność polega na tym, że się stara wejść w zamysły przełożonego i współdzia
łać z nim według najlepszej sw ej wiedzy i woli; na tym dalej, że się przy swoim 
wodzu harcerskim "Stoi w dobrej i" złej doli"; że się go broni przeciw zarzutom, po 
za. nim rzucanym i wspomaga się go w jego pracy i w walce o urzeczywistnienie 
ideałów harcerskich. Także prLełożony wódz ma być wiernym swoim współpra
cownikom i towarzyszom broni w walce o polepszenie świata, jak był wierny do 
śmierci swym towarzyszom Zawisza. 

• 8. HARCERZ .JEST ZA WSZE POGODNY . 
,. Harccr-1. nic 1:niechęcn si~, nic zraża, nie 71U\ co to d~1sy. $7(•r.cgólnic w chwi1aci1 nic

powodzenia, ohce są. harcerzowi wybuchy prostactwa, nic Id nie wtedy i nic pr-1.czywu; 

ztnus'ln s it: raczej do ntilczcnia i u~n'liechu u. 

jasność bt/e z twarzy harce'fza. .Harcerz zna szod} cel życt'a i zdąża do. nie~o 
wytrwale, zapatrzony w gwiazdę prze-.,vodnią swych ideałów, z przckonamem, ze 

· dojdzie dot1 przy Bożej pomocy. Harcerz całym sercem strzeże praw, ufa opatrz
ności Boż~j, ż~:~.dna trwoga nie jest mn straszna. Niepowodze,11 siQ nie lt;ka, wie, że 
one hartują wolę i przysposabiają do pokonywania większych trudno~ci. 

Tak nastawiony na wyższy cel życia, postanowiwszy nie zrażać się prze
szkodami, /zarcerz panu/e nad sobą ka=dei clnmlz; roz?nvieca drogę, którą idzie pogod
nym uśmiechem, twarzy, tym większą mającym cenę, im położeąie jest trudniejsze. 

Pogoda i uśmiech harcerski są zaraźliwe, promieniują na otoczenie i ułatwiają 
innym drogę codziennej pracy i ciężkiej nieraz walki o byt. 

• 

9. HARCERZ JEST OSZCZĘDNY I' OFIAR1"Y. 

"Oszcz~dny nie przez sknerstwo, lP.cz przez przczorno-lt•, by nie był. cieżnrem dln in· 

nych i pomngać potrzebuj;1cyn1; ofiarny - u nn od7innic i nnkttrtnicnic )lntki -

Ojczyzny". 

"Gry hazardowe i w ogóle trwonienie czasu i mnj:)tku uwnin 7U gn..ech narodowy". 

. Harcer:; fest gospodamy, wie, że do osięgnięcia celów jakie sobie stawia, 
potrzebne są środki materialne, bez których niejedno najlepsze zamierzenie pozostaje 
niespełni one. 

Starn się więc harcerz zdobyć te środki uczciwą drogą, i oszczQdnością, gos-
podaruje nimi rozumnie, prze:~. to umożliwia sobie spełnienie swoich planów życio-
·vl',h-i--pom~ie innym w potrzebie, i ofiarność na cele ogólne. . . 

'H~~ę,rz rozlllllie, że od trafnego wyboru zawodu, zgo~nego z za1Dtere.sow.a~ 
niarl)i, uzd~ ienia~· z typem duchowym i fizycznym, nalezy w bardzo WlelkleJ 
mie r,e ~obi te zado olenie w życiu i społeczna pożyteczność. To też zastanawia 

~i-f .arcer~ a~,.ll · -v ą, wcześme. _stara ~z'ę poznać ·w iakz1n za1oodzze byłoby mu na}~ 
/tpzC} ~OJ tm~ n71· z ks::;y przynzoslb)' pozy tek. 

a..ęyu, wie, ; e czas ma wz'ększq_ wartość od pz\nzqd:;a t. innych dóbr mate
iain1t;Ch, W t.-p' ni dze stracone, można odzyskać przez pracę i oszczędność, 

aletCza.su tr~one . nikt nam nie zwróci. Gospodaruje wi_ęc ha~·ce~z. przezornie 
wy~za em, lada sobtc program pracy na dłuższe okresy 1 podz1ał .JeJ, oraz plan 

dnia · cygodni . Stara się harcerz prowadzić z dnia na dzie1'1 dziennik, jako kon-

u 

' ' 

' 

.. 
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trolę wykonania planu, pomoc w pracy nad sobą i· zbiór doświadczeit. Harcerz nie 
traci czasu bezużytecznie, a rozrywki dobiera sobie zdrowe i kulturalne. 

Gospodarność barcerska ma. jeszcze i to znaczenie, że zwiększa. majątek na
rodu i umacnia polski stan posiadania. 

Dba harcerz o rozwój polskiej wytwórczości i handlu, wiedząc, że od dobrej 
gospodarki i oszczędności narodowej zależy niezależność gospodarcza, a za nią i 
polityczna naszej Rzeczypospolitej. To też kupuje harcerz wyroby polskie i u 
polskich kupców. 

Ofiarny jest harcerz dając chętnie swą pracę i środki materialne na cele 
ogólne, zgodne z zasadami harcerskimi. Harcerz wie, że poza potrzebami i cela
mi, którym czyni zado~ć organizacja pat1stwowa i samorządowa, jest wiele potrzeb, 
którymi muszą siQ zająć organizacje i instytucje społeczne. Harcerz wspiera 
organiJlacje pożyteczne, w pierwszym rzędzie swą własną organizacjQ harcerską, 
której zawdzięcza .wprowadzenie w szerszy świat ideałów i kultury. · 

10. HARCERZ JES'l' ClYSTY W MYŚLI, MOWIE I UCZYNACH; 
NIE PALI 'rYTONIU; NIE PIJE NAPOJÓW ALKOIIOLOWY~H. 

"Hru·cct·z. hn~ydzi siQ wszelkhn b rudetu, u nika zlego townrzsstwn, nic pov.woln w swojej: 

obccnoSci nie tyłJw czynić, ole nawet mówić i dowcipkować nicprzystojnie ". 

" Hnrce•·1. sll·oni od trucizn, szkodząc~·ch cialu i duszy. Chce zachować zdrowie i siły 

dla siebie i dobm ogółu; p•·agllie dawać dobry przykład dmgim, przyczynić si~ do 

rozszci'Zcnia 7nsad wstrremiężliwosci, a przez to do zmniejszenia spustoszeli , jukie złe 

no logi s prnwi:lji} po,ród szerokich warshv narodu"· 

Harcer:; czuie st'ą n Na u-slugach Stwórcy". Bóg dał człowiekowi wielki, bezcenny 
dar, dzięki któremu mężczyzna stać się może ojcem, niewiasta matką, dzięki 
któremu rodzice mogą przedłużać w przyszłość istnienie swego rodu i przekazywać 
dzieciom cechy swego ciała i swej duszy, ciał i dusz swych przodków . 

I-Iarcerz chrom· ten dar od zmarnowania, chce czystość ciała. i duszy zachować 
nieskalaną i ofiarować kiedyś tej dziewczynie, z którą założy rodzinę . 

Chce harcerz mieć dzieci zdrowe i godne nazwy Polaków, dba więc o s"'oje 
zdrowie i o to, aby mógł dać dobry przykład tym, w których widzi swych następców 
w służbie. Pokttsy ttzoata harcerz za przeszkody na drodze życza, Zl1 · kałuże błotniste, 
które trzeba ominąć ltłb przeskoczyć. Dziewczęta traktuje harcerz tak, jak pragnie, 
aby inni młodzieńcy traktowali jego siostrę . 

Tyto'lt z. alko/zol to wtelkzc trucz'zny, które osłabiają wolę, szkodzą zdrowiu, obni
żają sprawność człowieka. Tyto1'l i alkohol pożerają corocznie takie sumy, że gdyby 
je obrócono na oświatę i kulturę, stanęiibyśmy w niedługim czasie w pierwszym 
rzędzie narodów. Alkohol zaciemnia umysł i stopniowo sprowadza człowieka na 
niziny moralne; wróg to straszny, bo ponętny i umiejący zdradliwie jak wąź, krok 
po kroku pełznąć w źycie człowieka, sączyć w nie swój zgubny jad. Tysiące ro
dzin rozbitych, tysiące dzieci i źon nieszczęśliwych, tysiące głuptaków i cherlaków
oto straszny dar alkoholu dla naszego narodu. Któż rozsądny i kochający Polskę 
nie stanie w szeregu walczących z tym wrogiem ? 

• l Tekst' t; znt~rpretacfe podano w l g n DrogO'lvskazu ltarcersktego "./ 

• 
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HARCERSKIE POZDROW IENIE 
Harcerze pozdrawiają się nawzajem słowem 11 CztLwaj "· Hasło to przypomina 

każdemu z nas -
Czuwaj- nad sobą, abyś gotów był w każdej chwili spełnić przyjacielską 

przysługę. . . . 
Czuwaj - jesteś na służbie, pamiętaj, czego dobro Polsk1 od Ctebte wymaga. 
CzuwaJ - masz doskonalić się w wytrwałej pracy nad własnym charakterem; 

nie prześpij dnia, nie pozwol młodym latom upłynąć jałowo. 
Czuwaj -.abyś godnym był miana harcerza! 
Jeden harcerz spotykając drugiego mówi mu: 11 Czuwaj l" List harcerza do 

harcerza kończy się słowem "Czuwaj!" I tak hasło harcerskie wędruje z ust do 
ust od harcerza do harcerza po całym, szerokim świecie, przypominając wciąż 
na~ wszystkim, że jesteśmy na służbie, że musimy być czujni, aby nic nas nie 
od}viodło od obowiązku, który dobrowolnie przyjęliśmy na siebie wstępując do 

Harcerstwa. 

ŚWIET LICA IZBA HARCERSKA 
Izba harcerska jest jednym z podstawowych czynników w pracy drużyny 

i najczęściej decyduje o jej wartości. Drużynowy i opiekun muszą docenić ten 
znakomity środek wychowawczy w metodzie i starać się należycie go wykorzys
tać. Świetlica - czy, jak inni chcą prościej - izba harcerska, jest ulubionym 
miejscem spotkall harcerzy, ogniskiem, mieszkaniem, pracownią, i klubem. By tym 
stała się musi odpowiadać pewnym waruńkom materialnym i ideowym. 

Warunkt' matenalne. Powinien to być lokal, pokój oddany do wyłącznej 
dyspozycji drużyny, o łatwym dostępie do niego, pozbawiony krQpującego sąsiedz
twa, posiadający należyte oświetlenie, a w razie potrzeby i ogrzanie, kilk~ niezbędnyc~ 
mebli, jak 2-3 stoły, ławki czy krzesła, szafę czy skrzynie na sprzęt,. I~wentarz, bt: 

otek~za tym harcerze powinni mieć zagwarantowany przywileJ : 11 W olnoo 
'-"'-·- u w sw im domku". Nad wejściem do izby wisi napis ogłaszający: Izba 

ha ersR . . . . . użyny imienia ..... 
ll$a m mu.· być stały gospodarz świetlicy, który reguluje czas korzystania 

O za ałośó śwfetlia obec drużynowego. Wszyscy członkow1e druzyny w1edzą, gdz1e 
je r.z>j.)lowyw n · klucz od izby i respektl,lją zarządzenia gospodarza izby. Wszyscy 
t szc rs.ii o j J obry wygląd i zostawiają po skończonych zajęciach wzorowy 
ńorzadek.' "l · 
'\../U~nte 'ś'dJtetlicy. Na urządzenie świetlicy złoży się tre# matert"aln_a . stala, 

"'~;OJ,Ji!!!J d.otycząca całej drużyny, wspólna, treść t'derrdJa będąca wyrazem zaJęc dru-

y 'i ką/r. zas~ów. . 

• 
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Naczelną zasadą wychowawczą, która w tym wypadku bezwzględnie obowiązu
je, jest wykonanie wszystkiego przez członków dru:t:yny. Dostarczy to bardz.o 
wielu motywów do pracy zastępów, ożywi pracę i zwiąże chłopców z izbą druży

ny. Każdy będzie stale doglądał przedmiotów Wykonanych przez siebie. 
Ścianę reprezentacyjną rezerwujemy dla całej drużyny. Ozdoby wykonywują 

poszczególne zastępy, ale pod kierunkiem gospodarza, względnie kandydata do 
sprawności zdobnika wnętrz. Tę ścianę powinny zdobić : krzyż, godło państwowe, 

portrety prezydenta i dostojników państwowych, patrona związku, drużyny, portret 
Baden Powella, lilijka lub krzyż hareerski, spis drużyny, tablica rozkazów i "coś" 
z przeszłości drużyny. Portretów chłopcy oczywiście nie będą wykonywali, ale 
sami je oprawią, podobnie jak wszystkie inne obrazy, rysunki i fotografie. Godło 
narodowe można wyhaftować, wymalować, wycisnąć z dykty, z tektury, z blachy, 
wykonać z piór itp. 

Spis członków dru~yny, z zachowaniem podziału na zastępy, mo:t:na wykonać 
różnorako, zależnie od posiadanego materiału i talentów chłopców w drużynie. Spis 
powinien być elastyczny, ruchomy, czyli, łatwo musi umożliwiać zmiany spowodo
wane przesunięciami, zdobyciem stopnia itd. A więc będzie to karton, tektura, dykta, 
bJacha z nacięciami, czy odpowiednio przepuszczonymi nitkami, drucikiem, za 
które można łatwo wsunąć 11 wizytówkę" z imieniem harcerza i posiadanego przez 
niego stopniłl.. Stopnie harcerskie wyrażamy kolorami np: młodzik- oksydowany, wy
wiadowca - srebrny, ćwik- złoty. Może to być deska z nabitymi gwoździkami, na 
których zawiesza się krążek '1. blaszki odpowiedniego koloru z nazwiskiem harcerza. 
Jeżeli jesteśmy w okolicy obfitującej w drzewo, dajemy zamiastwizytówek przekroje z 
drzewa, krążki wygładzone, na których wycinamy nazwiska członków drużyny. 
Drużyna posiadająca dobrego rysownika. czy malarza da spis obrazkowy drużyny. 
W rubryce zastępu wrysuje godło zastępu, a pod nim wetknie nazwiska. wszystkich 
,. orłów, 11 żubrów", lub ich imiona leśne. Ten ostatni pomysł najlepiej stosować w 
kącikach zastępów, bo na ścianie reprezentacyjnej zabrakłoby miejsca. 

Tablt"cę rozkazów najlepiej wykonać z miękkiego drzewa, by łatwo było przy
pinać rozkazy i ogłoszenia. U góry ozdobny napis podobnie jak i obramowanie, 
które można zilustrować odznakami sprawności harcerskich. Kreślarz lub rysownik 
pięknie wypisze tekst przyrzeczenia i prawa harcerskiego, które umieszczamy 
po środku ściany, tuż pod portretem patrona drużyny. Trudno wyobrazić sobie izbę 
drużyny bez ozdobnie wykonanego krzyża czy lilijki harcerskiej. Powinna się 
także znaleźć tablica stopni i sprawności harcerskich, jako gotowy przedruk lub 
rysunek wykonany przez zdobnika. 

Drużyna rozpoczyna swe zajęCia podniesieniem sztandaru. Umieszczamy ją na 
lince zawij'lszonej na bloczku przymocowanym do sufitu po prawej ręce prezydenta . 
Drużyna posiadająca własny sztandar lub proporczyk umieszcza go w oszklonej 
gablotce na reprezentacyjnej ~cianie. · 

Tradycja drużyny powstąje z czasem, ale należy ją pielęgnować od chwili 
zorganizowania drużyny. Ten cel osiągamy przy pomocy krom"kz; zdjęć, artykułów 
o życiu drużyny w prasie skautowe], fotografij, karykatur itp. 

Mapa tras wędrówek, obozów, narzucona na kartę geograficzną ilustruje z 
biegiem lat bardzo pięknie akcję obozowniczą drużyny. • 

• 
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Wiele drużyn stosuje piękny zwyczaj zabierania głowni niedopalonego na 
ostatnim ognisku masztu obozowego, przechowywania jej przez cały rok, by tą 
głownią rozpalić pierwsze ognisko przysr.łego obozu. Głownia ta wisi na widocznym 
miejscu w świetlicy przez cały rok. 

Jlfeblc są najpoważniejszym kłopotem drużynowego, urządzającego świetlicę. 

Najcz~ściej pochodzą z darów i stanowią pstrokaciznę stylów. Meble nie mogą 
zajmować dużo miejsca w izbie i muszą być wielostronnie wykorzystywane. A więc 
stół powinien być równocześnie biurkiem, skrzynki na sprzęt- ławkami do siedzenia, 
szafka sanitarna, biblioteczna gotowa do zawieszenia czy postawienia w izbie jak 
i do transportu. Skrzynie na sprzęt muszą odpowiadać rozmiarom sprzętu, .oraz 
być tak wielkie, by :ie dwu harcerzy mogło łatwo wnieść do wozu kolejowego itd. 

Podstawowym warunkiem niezagubienia sprz~tu jest jego z'nrvcntary::acia ogólna, 
oraz spisanie w kilku egzemplarzach inwentarza specjalnego, z których, jeden odpis 
wisi w izbie, drug·i - wklejony jest wewnątrz każdej szafy, skrzyni, szatki, a dalsze dwa 
spisy znajdują siQ jeden u gospodarza, drugi u drużynowego. Pami~tamy zawsze, że 
wszystko dostosowujemy w metodzie harcerskiej do systemu zastępowego. Zastęp 
musi mieć najprostszą lhożliwość korzystania ze sprz~tu. Prowadząc gospodarkę 
zastępami, wychowujemy gospodarczo cały zastęp. 

Treść ziicowa śwt'etlz'cy czy/t" :a/ęcz'a J'wzetkcowc. Chcemy; by izba harcerska była 
pracownią harcerską, czytelni'e, salą gier, biblioteką i klubem zarazem, gdzie przy 
kominku można przyjemnie posiedzieć w długie zimowe czy słotne wieczory. Do 
izby ciągnie każdy członek zastępu, bo tam jego zastęp ma swój lcącik, o którym 
mowa poniżej. 

Rada drużyny winna tak uregulować życie świetlicy, by po kolei każdy zastęp 
mógł z niej korzystać i by w różnych dniach tygodnia, czy nawet porach dnia, 
można było w izbie pograć, poczytać czy pogawędzić. w. dobrze zorganizowanej 
świetlicy znajdzie się czas i miejsce na herbatki urządzane co pewien czas przez 
różne zastępy. 

Na zajęcia świetlicowe złożą się w pierwszym rzędzie zbiórki drużyny i zastę
pów w izbie w porze. deszczowej lub zimowej. 

Zbzorek :.astępu ani drużyny nie potrzebujemy tut~j omawiać spee:jalnie. 
Oczywiście, różnią się one od zbiórek w polu ograniczeniem ruchu, mają przewagę 

w swym programie. Sprytny zastępowy wybierze dla 
'órki col z podanych motywów pracy świetlicowej. w początkach istnie

UPUŻyn na cz~ o programu należy wysunąć troskę o lokal drużyny, o zmq,
dzen z· Miobz nz'e śun lz'cy. Odnośne punkty prób wymagające od harcerza okazania 
Qrac ~sno ęczne~ a izby harcerskiej, sprawność zdobnika, rysownika, mistrza 
;Q wszystki go ftp. ft'ążą chłopców od początku ze świetlicą, nauczą troski o nią 
oraz d,a oz zajęcib harcerskim realny sens życiowy. Jakże CZQsto dzieje się 

· oz iwietli owe zakupuje się gotowe, a harcerze wykonują prace oka-
zow..~, ~tórę -n~ naqają się do umieszczenia w _świetlicy. Oczywiście niejednokrotnie 
jest 'to" ~o~icznfejsze i prostsze-ale czy wychowawcze? 

CzykJtJ~W zastępach starszych odczytany wspólnie artykuł z czasopis~a 
h ą rVfeg_Q, ozdZł&\ podręcznika harc., powieści, może być doskonałą formą 
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zb~ó:k~, starte1~ do ~yskusji. Można również stosować sprawoz'danie z przeczytanej 
ks1ązki, czasop1s~~ 1tp: w stał~j rubryce : moja lektura. W zastępach młodszych 
zastępowy przymes1e. Clekawą książkę lub artykuł, odczyta fragment, powie coś 0 

n)m, zachę~i do ?zytania, . sprobuje pobudzić do dyskusji. Jeżeli prowadzim.y ko
respondencJę z mną druzyną czy zastępem, przygotowujemy list zbiorowo na 
zbi~rc~. Kilka zbió~ek zawsze można poświęcić nauczeniu czytania gazet. Zastępowy 
7.naJdZl~ łatwo k~~~:; starszego, który mu pomoże w tym względzie. z czytelnictwem 
łączy s1ę oczywiscte problem zgromadzenia biblioteczki i jej zasilania nowościami. 

!fzolt""otcka harc~tska nigdy nie będzie konkurować z biblioteką szkolną czy 
publiczną, ale będzie to biblioteka speC:jalna, harcerska związana z ·zagadnieniami 
p:acy ha~cerski~i: Drużynowy nie powinien przyjmować do biblioteki niepotrzebnych 
~Ikomu I kłopothwych darów. Biblioteka harcerska musi być kompletowana celowo 
I ~ądrze fbcle~rystyka- tylko harcerska/. Propagandzie czytelnict,va poświęcamy 
zawsze okres ztmowy lub gdy przyjdzie na chłopców "sezon czytania". 

, Z cz~telnictwe~ Reiśle łączy się sprawa gazet!.~z· ścz'ennt.;J; którą winien redag·o
wa~ spce:J.~lny kom1tet ~h~opców, a najlepiej, gd;y każdy zastęp po kolei przygoto
WUJe SWO.J numer. Jezeh nawet gazetka będzie ukazywać się co tyrrodnia to 
zastępowi przypadnic praca redakcyjna co 4 tydzie1i. b ' 

. .. Wciągając wszystk ie zastępy do redagowania gazetki, wyrabiamy większą 
Ilosc chłopców. n~ tym polu, oraz zyskujewy bogatą rozmaitość poszczególnych 
numerów. Osobiśc.Je. zaleca~ zw~·czaj, że kaidy kolejny num~r przygotowuje inny 
zastęp: Gazetka_ s~tenna me w~·maga wielkich wydatków pieni ężnych. Drobna 
pozycJa w budzec1e na papier oraz tablica z napisem, na której przypinamy 
gazetkę - to wszystk.o. Artykuły, które zyskały powszechne uznanie drużyny, 
wysyłamy do czasopisma harcerskiego. Rysownikom zdolnym do karykatury, 
dostarczy gazetka pola do popisu i próby swego talentu. 
. Jako klub, izba harcerska musi posiadać kilka gier: stół ping-pongowy, 
mstrumen~ ~uzy~zn~, a jeśli drużynę stać nato - radio. Z tym się łączy także 
spr~wa osw1etl~ma 1 ogrzania sali w miesiącach zimowych. To winien zapewnić 
druzynowy '"lSpólnie z gospodarzem. 

Wi'eczo:ytzkz' - komt'nkz: harcerskie są doskonałą formą pracy świetlicowej. Na 
program WI.eczorynki . z~o~ą się pokazy 7.astępów, śpiew, inscenizacje, deklamacje, 
lektura wyjątku ~ow1esci, pogadanka, gawęda czy dyskusja. Umiejętnie podany 
temat, :Vyznaczeme za wczasu oskarżycieli i obroilCów pewnej sprawy, pobudzi 
wszystk1ch do dyskusji. Drużynowy upatrzy z góry tych, którzy zagają dyskusję. 
Tematy pogadanek łączymy w pewien cykl, albo rozwijamy je w :tależności od 
budzące~o si.ę zainteresowania drużyny. Można uprosić kogoś z przyjaciół drużyny, 
by op~"~Iedztał S\~e przyg·ody, opisał nowe wynalazki i odkrycia, wskazał jakich 
zdolnosCI wymagaJą pos:t.ezególne zawody itd. 

Urozmaiceniem tych wieczorynek będą herbatki towarzyskie z drużyną barce
rek, konk~r.sy, zaba~y, ~płatki, święcone, "mikołajki", rocznice narodowe, imieniny, 
uroczyst~sc1 w . druz~me .z powod~ przyrzeczenia, rocznicy, wyjazdu cenionego 
pra~~wn~ka druzyny Itd., Itd. OkaZJI nigdy nie brak, należy tylko wykorzystać je 
umieJętOle dla celów harcerskich. · 
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Drużynowy pielęgnuje zawsze tpzino i gry tO'ioarzyskie. Na każdej zbiórce 
drużyna powinna poznać nową grę towarzyską i piosenkę. Oczywiście wymaga to 
poświęcenia zawsze kilkunastu minut na ten cel. Umięjętno!:ć urozmaicenia zebrania 
towarzyskiego wymagana przy próbie na ;pewne stopnie wykażą chłopcy dopuszczeni 
do próby, właśnie na takiej wieczorynce. 

Gdy drużynowemu braknie pomysłu w pracy świetlicowej, uda się o poradę 
do świetliczarza czy świetliczarki, lub zaglądnie do specjalnego czasopisma 
"Poradnik świetlicowy CI, System zastępowy stosujemy i tu, zawsze konsekwentnie 
i stanowczo przydzielając każdemu r.astępowi coś do wykonania. Wspólne wieczo
rynki z drugą drużyną, odwiedziny drużyn itp. będą źródłem nowych pomysłów 
do dalszej pracy. Zawody . między zastępami zostawią ślad · w izbie drużyny w 
postaci prac okazowych lub nagród przyznanych zastępowi. 

Kqctkt. zastępów, będą bardzo często czymś co nie zawsze harmonizuje z całą 
świetlicą, bo wprowadzają nieraz zbyt wielką różnorodność czy indywidualność. 
Ale właśnie izba harcerska bez kącików zastępów wygląda bardzo szaro, typowo, 
nudnie i banalnie i niczym nie różni się od "świetlicy CI bez zdecydowanego 

'd , wyrazu 1 eowego. 
Kącik zastępu polega na specjalnym p~zybraniu przez zastęp swego "legowiska", 

"gniazda CI, czy "sadyby CI. Orły, lwy, żółwie, wilki, lisy, indianie, słowianie, mary
narze, czy krasnoludki będą ubierać.! kącik zastępu na swój sposób, ale ten fakt 
zwiąże ich szczególnie z izbą harcerską. Motywem naczelnym w ozdobach kącika 
jest godło lub specjalność zastępu oraz tradycja i dzieje zastępu, a więc: zdj ęcia 
z życia zastępu, pamiątki, rysunki, szkice, wykresy odbyt~ch WQdrówek: ozdobne 
spisy byłych członków zastępu itp. 

Bobry, wilki, lisy, lwy, orły, żółwie i inne "zwierzaki 11
, zależnie od obranego 

godła zastępu, urządzają swe gniazdo, legowisko, norę. Spis zastępu można wyko
nać pomysłowo w postaci rysunku lub modelu, godła z małymi lwiętami, orlętami 
itd. Zastęp specjalizujący się w jakiej ś sprawności, wykonywujące pracę okazowe 
z okazji próby na stopiel'l lub sprawność, ma sposobuość przygotować cały szereg 
miłych przedmiotów, ozdób realnego użytku, który umieści się we własnym kąciku. 

Może również wykonać szereg modeli i pomocy naukowych jak tablica węzłów, 
sygnalizacyjna, chorągiewki sygnalizacyjne, tarcze sygnalizacyjne, modele mostów, 
kuche~amiotów, obozu itd. 

Rzec· dr~ego czy rady drużyny jest tak pokierować pracami, by się 
astęp nie owtarz ły, ale w pracach uzupełniały. Cały kącij{ musi mieć myśl 

prze dn~ i wnsek encje w wykonaniu, a więc wszystko będzie np. w stylu 
s~, uszczal1 im, indyjskim, żeglarskim, itp., zarówno ozdoby na ści~-
naćh, j · tół~ st k , skrzynka na inwentarz etc. Pomysłu w tym względzte 
dosta oz~ · chłop y drużynowy, opiekun drużyny, inna izba, nauczyciel rysun-

wr o~ ift:,..p· n; harcerskie, świetlica innej organizacji, wy~tawa sldepow~ 
itp. zast;povy'\lmie atrzeć i szukać źródeł pomysłów. Pewnym zródłem są sam1 
l:\!,op"cy,~tyeb chęcamy przy pMnocy konl..'lersu_ na pro~ekt urządzenia własne~o 
kącik~ępu. ewna l\onsekwencja w stosowamu materiałów przy wykonywamu 

1!1~~ f16\;lł11 car{l or~inalną i ciekawą. Oczywiście stosujemy materiały łatwo 

• 

• 

l 

• 

4 o 

l ' 

• 
N. 15/16 SKAUT 

dostępne i tanie, a praktyczne. W artość tego podkreśli fakt własnoręcznego i 
samodzielnego · wykonania wszystkiego : od pomysłu do przedmiotu. Zatrud11i to 
zastęp na dłuższy okres czasu i nauczy pracować dla zbiorowości. Wzor9we 
urządzanie kącika może trwać nawet cały rok, obok innych zajęć oczywiście 
prowadzonych równolegle. Czas jednak nie będzie zmarnowany, dając równocześnie 
okazję do wykrywania różnych "talentów" chłopców, zwłaszcza, że pn.y każdej 

próbie istnieje punkt wymagający przedstawienia jakiejś pracy okazowąj wyko
nanej samodzielnie przez kandydata dla świetlicy, izby harcerskiąj. Komisja prób 
na stopnie i sprawności musi pamiętać o tym, że młodzież wykonywuje z zapałem 
wszelkie prace, jeżeli widzi ich sens i celowośc, i że na tym polu istnieje dosko
nała oka~ja powiązania prób i sprawności z realnym życiem społecznym chłopca. 

' 
PŁONKA IGNACY, hm. 

• 

GRY I ZABAWY W IZBIE 
Burza na morzzt. 

Wszyscy siedzą, dla jednego brak jest miejsca .. Ten chodzi wokoło i opowiada 
historię, w której gdy wypowie "but-za na morzu", wszyscy muszą zerwać się i 
zmienić miejsca, a opowiadający stara się w tym czasie zająć miejsce. Kto zgapi 
się i nie zerwie się na słowa: "burza na morzu", traci punkt. Dla kogo brak 
miejsca - ten skolei jest "opowiadaczem". 

Pierśet'onek. 

Znana gra. Zastęp, stojący w kole, twarzami do wewnątrz, trzyma w rękach 
pierścionek nawleczony ria sznurek i porusza rękoma tak, że pierścionek krąży z 
rąk dorąk - niewidoczny. Chłopiec stojący w środku, stara się przychwycić pierś
cionek: w ręku jedego z graj ących, staje wtedy na j ego miejsce, a schwytany idzie 
do środka. 

Elektryc::na chustec::ka. 

Zastęp siedzi w kole, twarzami do środka. Chłopiec będący w środku stara 
się schwycić chusteczkę, kt~ra krąży w ten sposób, że chłopcy zdejmują ją z kolan 
sąsiada bliższego lub dalszego, kładąc na swoje. Chusteczkę chwycić wolno tylko 
wtedy, gdy ktoś ją trzyma w ręku. Schwytany idzie do środka, chwytający siada 
na jego miejsce. 

Nos, podłoga, lampa. 

Zastęp staje w półkole · przed zastępowym. Ten mówi: ,: nos", "podłoga", ' i 
pokazuje palcem na te przedmioty, ale gdy mówi "nos" - pokazuje np. lampę 
itp. Chłopcy mają, patrząc bez przerwy na niego, wskazywać właściwe przedmioty, 
któr e wylicza. Kto się pomyli, traci punkt, lub wychodzi z gry. 
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GRY KIMA. 

Gra Kima jest powszechnie znana (patrz ,,Kim" Kipplinga ). O~miany _jej po.le
gają przede wszystkiem Dh utrudnianiu jej w różnym stopniu. Mozna bądz pow~ę~ 
kszać ilośe przedmiotów, które mają być zapamiętane, bądź skracać coraz bar~z!eJ 
czas obserwacji bądź dobierać przedmioty, tak, by mało się mi~dzy sobą rózmły 
(np. różnego rddza.ju gwoździe, szpilki itp. 

GRA KIMA OBRAZO W A. 

Karta papieru pokratkowana na 12- 16 prostokątów. W większoś?i kratek 
znaj dują się rysunki z różnych dziedzin życia, albo fi~ury geometryczn_e . 1 t~. ~artę 
pokazujemy dla obserwacji zastępowi na czas, zalezny od sprawnoset 1 w1eku 
chłopców, a potem polecamy odrysować kartę. Za pamiętanie r!s~nku lub figu? 
i umieszczenie go we właś<.:iwej kratce - stawiamy przy ocemamu 2 punkty, za 
zapamiętanie obrazka, lec7. pomylenie kratki - l punkt. Sumujemy punl<ty - ~to 
ma najwięcej, wygrywa. Przykłady, co można umieścić w kratk~ch: obrazkt z 
wycieczki harcerskiej - zadanie: odrysować je, umieścić, •:c właśCI.wych. kratkach 
oraz ponumerować dla oznaczenia w jakiej kolejności wmny byc umieszczone; 
różne figury geometryczne - każda w innym kolorze;. wres~cie gr~ Kima obraz
kową wykorzystać można do nauki na stopnie harcerskie, um1e~zculjąC . w kratkach 
znaki indyjskie lub litery alfabetu Morse'a, albo znaki l~onwencJon.alne 1td. . 

l Zamiast powyższej karty, można przygotowa{; 3-4 paski papter~, n~ kazdym 
z nich 4-f> figur geometrycznych w różnych kolorac~, powtarza~ą Sl~ one na 
paskach, ale w różnej kolejności. Każdy pasek pokazuJemy na poł m!Duty, ale 
nigdy wszystkich razem. ·. . . . , . 

Inna odmiana: pokazujemy szachownicę z ustaw10nem1p1 onkamt "\\arcabowymi, 
lub (utrudnienie) szachowymi. Po obserwacji - odrysować. . . 

1 0 tern, że trzeba obserwować, aby pot~m o~rysować. można zastęp_ u.przedz~~ 
Iub nie: po pokazaniu czegoś, np. szachowmcy mby·to w mnym celu, osw1adczyc. 
a teraz odr) sujcie to ! 

GRA MORG ANA. 
• • • Stara, znana gra harcerska. Po obserwaeji wystawy, chłopcy maJą sp1sar, co 

na meJ było, albo odrysować, jak była rozmieszczona. 

ŚGf.A ~-
cq;~śii~;lJiórk która odbywa się w izbie, wyprowadzamy z niej zastęp i 

~eraz drysujcie, jak ubrana jest pewna ściana izby. 
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do kogo należą. Obserwujący poznać to mnsi z kształtu i koloru rąk. 1\iożna roze
grać tę grę zespołami. 

Odmtany: poznać po uprzedniej obserwacji buty, wystawione przez szparę do 
dr2wi. · 

l 

OPISYW ANIE POCZTÓWKI. 

Zastępowy rozdaje chłopcom na 2 minuty pocz~ówki (o ile możliwe jednakowe). 
Po ·2 minutach odbiera i wtedy chłopcy muszą opisać na kartkach {lub narysować), 
co pocztówka zawierała. Punkty według ilości błędów. 

NABIERANIE 

Zastępowy pokazuje chłopcom obrazek przedstawiający jakąś skomplikowaną 
scen ę. Schowawszy go - zadaje kilka pytal'1. Jedne z nich dotyczą istotnie przed
stawionych na obrazku przedmiotów. Ale inne - dotyczą rzeczy, których na ob
razku wcale nie było. Np. jakiego koloru jest piesek, który biegł za dziewczynką? 
Tymczasem pieska wcale nie było na rysunku! Punkty są dwojakie: za odpowiedź 
na pytania istotne i za to, czy się kto dał nabra6 na pytanie o nieistniejącej na 
obr,azku r zeczy. 

PAMIĘCIOWE. 

Talię kart, najlepiej gdy są zrobione przez chłopców, rozkładamy bezładnie na 
stole, grzbietami, (lewą stroną) do góry. Każdy chłopiec po kolei podnosi dwie 
kar ty. Chodzi mu o to, by wyciągnąć parę kart o jednakowej ilości oczek (up. 
parę ósemek, parę trójek itp.). Początkowo, oczywiście podnosi się karty na 
chybił- trafił, ale potem pamięta się gdzie je poprzednicy położyli. Karty r ozdano i 
parami dobiera się je. Jeśli po podnoszeniu kart nie natrafi się na parę kart o 
jednakowej ilości oczek, kładzie się je z powrotem na to samo miejsce, grzbietami 
do góry. Jeśli zaś trafi się na parę, odkłada się ją i wolno wtedy ciągnąć poraz 
drugi. Kto zdobędzie najwięcej par kart - wygrywa. Można zastęp podzielić na 2 
zespoły - chłopcy ciągną na przemiany z obu zespołów. Wygrywa . zespół mający 
w sumie więcej kart dobranych parami. 

GEOGRAF. 

W grze bierze udział dowolna ilość uczestników. Muszą oni posiadać ołowki i 
papier . . G-rę rozpoczyna prowadzący objaśnieniem, że należy sobie przypomni'eć 
nazwy miast i rzek polskich. Po pewnym czasie zapowiada, że rozpoczyna konkurs. 

Mianowicie na kartkach papieru każdy uczestnik musi z pamięci wypisać 
nazwy rzek pol::;kich, rozpoczynnjących się naprzykład na literę W. lub P. i t.d. 
l na innych zl;>iórkach można pisać nazwy miast, jezior i t.d./ W czasie gry musi 
panować zuprłny s-pokój. 

Wygrywa uczestnik, który w określonym czasie zdąży przypomnieć sobie i 
zapisać największą ilość nazw. 

Grę można punktować. Suma punktów źa. parę gier fnp. rzeka na literę P. 
miasto na literę K, najważniejsze szczyty w Tatrach J decyduje wtedy o zwycięstwie~ 
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GRY KIMA. 

Gra Kima jest powszechnie znana (patrz ,,Kim" Kippliuga ). O~miany Jej po_le
gają przede wszystkiero Dh utrudnianiu jej w różnym stopniu. Moz~a bądz pow1_ę~ 
kszać ilośe przedmiotów, które mają być zapamiętane, bądź skracac coraz bar?z~eJ 
czas obserwacji, bądź dob~er~ć prz~d~i?ty, tak, by mało się miądzy sobą rózmły 
(np. różnego rodzaju gwozdZle, szp1lk1 1tp. 

GRA KIMA OB.RAZOW A. 

Karta papieru pokratkowana na 12-16 prostokątów. W większoś~i kratek 
znajdują się rysunki z różnych dziedzin życia, albo figury georoetryczn.e .Jt~. ~artę 
pokazujemy dla obserwacji zastępowi na czas, zależny od sprawnosc1 1 w1eku 
chłopców, a potem polecamy odrysować kartę. ~a pamiętanie r!s~nku lub figu? 
i umieszczenie go we właściwej kratce - staw1amy przy oce~wmu 2 punkty, za 
zapamiętanie obrazka, lecz pomylenie kratki - l punkt. SumuJemy punkty - ~to 
ma najwięcej, wygrywa. Przykłady, co można umieścić w lnatk~ch: obrazki z 
wycieczki harcerskiej - ;:.a danie: odrysować je, umieścić, ':c właśCI_wych_ kratkaeh 
oraz ponumerować dla oznaczenia w jakiej kolejności wmny_ byc u~1eszczone i 
różne fio-ury o-eometryczne - każda w innym kolorze; wreszCie grę K1ma obraz
kową w;korz~stnć mo ima · do nauki na stopnie harcerskie, umie~zczając . ·w kratkach 
znaki indyjskie lub litery alfabetu Morse'a, albo znaki komvencJon_alne 1td. . 

Zamiast powyższej karty, można przygotowali a-4 paski pap1er~, n~ kazdym 
• z nich 4-f> figur geometrycznych w różnych kolorach, powtarza~ą Sl~ one na 

paskach, ale w różnej kolejności. Każdy pasek pokazujemy na poł mmuty, ale 
nigdy wszystkich razem. ·. . . . , . 

Inna odmiana: pokazujemy szachownicę z ustawionero1p1 onkam1 "arcabowym1, 
lub ( utrudnienie) szachowymi. Po obserwacji - odrysować. . . 

1 0 tern, że trzeba obserwować, aby potem odrysować można zastęp. u_przedz~c 
lub nie: po pokazaniu czegoś, np. szachownicy niby-to w innym celu, osw1adczyc: 
a teraz odrysujcie to ! 

GRA MORGANA. 
. . ' Stara, znana gra harcerska. Po obserwa~.:ji wystawy, chłopcy maJą sp1sac, co 

na meJ było, albo odrysowat-, jak była rozmieszczona. 

'"111. ,...v, a odbywa się w izbie, wyprowadzamy z niej zastęp i 
"""" ' cie, jak ubrana jest pewna ściana izby. 

•nu,łamY z izby, zmierniamy coś w niej : przewieszamy stół itp. 
powr ci opey ..., ... J<! zauważyć zmiany. 

z.Yfł Ł? z zastępu podczas krótkiej nieobecności zgadującego. 

• o 
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do kogo należą. Obserwujący poznać to musi z kształtu i koloru rąk. Można roze
grać tę grę zespołami. 

Odmiany: poznać po uprzedniej obserwacji buty, wystawione przez szparę do 
drzwi. 

l 

OPISYW ANIE POCZTÓWKI. 

Zastępowy rozdaje chłopcom na 2 minuty pocz~ówki (o ile możliwe jednakowe). 
Po ·2 minutach odbiera i wtedy chłopcy muszą opisać na kartkach (lub narysować), 
co pocztówka zawierała. Punkty według ilości błędów. 

NABIERANIE 

Zastępowy pokazuje chłopcom obrazek przedstawiający jakąś skomplikowaną 
scen ę . Schowawszy go - zadaje kilka pytml. Jedne z nich dotyczą istotnie przed
stawionych na obrazku przedmiotów. Ale i'nne - dotyczą rzeczy, których na ob
razku wcale nie było. Np. jakiego koloru jest piesek, który biegł za dziewczynl\ą? 
Tymczasem pieska. wcale nie było na rysunku! Punkty są dwojakie: za odpowied:l. 
na pytania istotne i za to, czy się kto dał nabrać na pytanie o nieistniejącej na 
obr.,azku r zeczy. 

P AMIĘCIOWE. 

Talię kart, najlepiej gdy są zrobione przez chłopców, rozkładamy bezładnie na 
stole, grzbietami, (lewą stroną) do góry. Każdy chłopiec po kolei podnosi dwie 
karty. Chodzi mu o to, by wyciągnąć parę kart o jednakowej ilości oczek (up. 
parę ósemek, parę trójek itp.). Początkowo, oczywiście podnosi się karty na 
chybił- trafił, ale potem pamięta się gdzie je poprzednicy położyli. Karty r ozdano i 
parami dobiera się je. Jeśli po podnoszeniu kart nie natrafi się na parę kar t o 
jednakowej ilości oczek, kładzie się je z powrotero na to samo miejsce, grzbietami 
do góry. Jeśli zaś trafi się na parę, odkłada się ją i wolno wtedy ciągnąć poraz 
drugi. Kto zdob~dzie najwięcej par kart - wygrywa. Można zastęp podzielić na 2 
zespoły - chłopcy ciągną naprzewiany z obu zespołów. Wygrywa zespół mający 
w surnie więcej kart dobranych parami. 

GEOGRAF. 

W grze bierze udział dowolna ilość uczestników. Muszą oni posiadać ołowki i 
papier . . Grę rozpoczyna prowadzący objaśnieniem, że należy sobie przypomni'eć 
nazwy miast i rzek polskich. l:'o pewnym czasie zapowiada, ie rozpoczyna konkurs. 

liiianowicie na kartkach papieru każdy uczestnik musi z pamięci wypisać 
nazwy rzek pol:skich, rozpoczynających się naprzykład na literę W. lub P. i t.d. 
l na innych zl;>iórkach można pisać nazwy miast, jezior i t.d./ W czasie gry musi 
panować zuprłny &pokój. 

Wygrywa uczestnik, który w określonym czasie zdąży przyporonieć sobie i 
zapisać największą ilość nazw. 

Grę można punktować. Suma punktów ża parę gier jnp. rzeka na literę P. 
miasto na literę K, naj ważniejsze szczyty w Tatrach J decyduje w tedy o zwycięstwie~ 
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CZY ZNASZ POLSKĘ? 

Ile zdawałoby się prostych wiadomości człowiek nie pamięta? ł"atwo się o 
tym przekonasz, porównywując swoje odpowiedzi z danymi na mapie, którą 
załączamy do tego numeru "Skauta". Spróbuj! Weź otówek i kawałek kartki 

papieru i dopisz : 

l. Polska sąsiaduje z • • • • • • • 
o • .. • • 

2. Całe Państwo podzielone było na . . . . l ile 1 województw, a mianowicie: 

3. o o • • o 

ze siedzibu. w 
' 

. . . 
o • o • o • 

• o • • • o 

• • • • • • 

• o • • itd . 
• • " 

o • • • • 

• 

4. Wymiet'l. w kolejności co do wielkości 7 miast w Polsce . 
• o • • o • 

• o • • • o 

5. W Polsce płyną rzeki • • • o • • o • o • o o 

UWAGA! 
1\lapa zyska ua przejrzystości, jeśli przy pom9cy kolorowych kredek zakreślisz 

tereny zamieszkałe przez naszych sąsiadów, względnie zakreślisz tereny poszcze-

gólnych województw. 

' 

• 

NUm 

• 

Z PIOSENKĄ 
MODLITWA UCHODŹCY 

O Paoie, któryś jest na niebie 
Wyciągnij sprawiedliwą dłot1. 
Wołamy z cudzych stron do Ciebie 
O polski dach, o polską broi1. 

O Boże skr usz ten miecz co siekł nasz kraj : 
Do wolnej Polski nam powrócić daj. 
Byś stał się twie'rdzą nowej siły 
Nasz dom - nasz dom. 

O Panie, usłysz skargi nasze, 
O usłysz nasz tułaczy śpiew . 
Z nad Wisły, Warty, Niemna, Bugu, 
Męcze11ska do Cię woła krew. 

O Boże skrusz ten miecz... itd . 

• 

• 

> 

• 
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SKAUT 

WSZYSTKO CO NASZE. 

szystko, co nasze, Ojczy7.nie oddamy ! 
W niej tylko życie ... , więc idziero żyć! 
Świty się bielą ... rozewrzem im bramy! 
Rozkaz wydany: "Wstań ! ku słońcu idź ! " 

Ramię pręż, Słabość krusz, 
Wolę tęż, Ojczyźnie miłej służ, 
Na Jej zew - W bój czy trud 
P ójdzie rad harcerzy polskich ród ! 

W wolności życie .. . tylko w niej krok dumny! 
Drogą cierniową ... przecie dojdziem doń . .. 

' I przyjdzie chwila - pierwszy szereg z trumny 
W sło1'1cu rozzłoci podniesioną skroń ... 

Hamię pręż .. . itd. 

Po ziemi naszej roześlem harcerzy, 
Pobudką zagrzmią : "Zbudź się! Prawdzie służ," 
A wszystko wstanie, w kół się rozszermierzy, 
By Matkę Polskę osłonić wśród burz ... 

Ramię pręż ... itd. 

Niech płoną serca, niech płoną jak wici ! 
Od ócz płonących zginie nocy mrok ... 
Ujrzy Ojczyzna: w zwarte szyki zbici 
Idziero z rozkazem: "C;mwaj ! Równaj kr ok!" 

Ramię pręż . . . itd. 
• 

Matko ! Idziemy ! W tej nocy czuwamy ! 
Równamy błędy, budzimy 7.e snów ! 
Prz~ciw Twej śmierci z nas sypiemy tamy! 
Wytnvale czekaj, Matko! Wskneśniesz znów! 

n.. · · 1 1.u1m1e prę z •... 

Naprzód ... Z piosenką o kochanej ziemi 
Idzie m jak fala , zalać polski świat ... 
Policzyć wszystkich, co nie są nam niemi! 
Odtrącić wszystkich, kto nie jest nam brat ... 

Ramię prę~ ... itd. 

Baczność l Ojczyzna tego marszu słucha! 
RówMj szer egi! Czuj ! Prezentuj brol1! 
Król Duch nas widzi! Schyl sztandar przed Ducha! 
Naprzód! \Vysoko podnieś ! Nieś wysoko skr011 ! 

Ramię pr~ż... itd. 

.. 

• 

\ Ignacy Kozielewki. 

17 

2 
• 
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18 SKAUT 

MODLITWA HARCERSKA. 

Idzie noc ... słońce już ... 
zeszło z gór ... zeszło z pól... 
Zeszło z mórz ... 

W cichym śnie ... 
Szpocznij już ... 
Bóg jest tuż... 

PIEŚŃ 
. " HARCERSKA - "WIARUSOW 

/18 L. B. S./ 

N. 15/16 

Muzyka: Staw Zygmunt. 
Słowa: Sekuła Stan s la 

Tempo marsza. 

m f 

. 

Dziś nie Szko _da nammło-dych lat gdy się wo-kół nas pa- li świat 
0 

_ tiar_ ny i krwa-wy trud pow - tó - rzy - my zwy-cięst-wa cud 

i po
mło-dzi 

------------------.~--------1 2 

==!=f - --- ~ ~ ~--= ~=-E~ ~--:B .. JEl::=i-;:-:;=J 
~g~=j •~i4-ŁQ1tCJ •:=Ji±~L?J · J.3- ·u:=~=•=s=-

nu-rym e-chem dzwo-ni jęk za-mar-ły na us-tach krat. Przez 
du-chem ser-cem wia - rą w a-wan . 

-gar-dzie Har-ce-rzy 

f 
~ ~: g ~: ~ -€ ~~ ~ ~=·~;~" g ~ s =i ~ . . . . . -

trud. pó-ki ser - ca w nas bę-dą bić pÓ-ki 15 - l..-ra zy - oa Się thć my har 

, - 11 ~~----n 1 - - - ·~----··AE"f!·~~~ 
lt:e:=jlfl =r-._,_.Jt-r:=~;;g;JiE•~=J-i-=r:BFiXTffUŁ;-?f-+;;.:.~1. 

-t- C4 :f --- --- - --- ·. -------~--- !!!!!!!! ~ -

cer-ska brać wi::ie bę-d~iem stać słu-żyć Oj-czyź-nie i dla niej żyć. pó-ki żyć. 

' 
II. 

Nad niewolę wymieśmy wzroJ( 
Nad zwątpienie, niewiary mrolc, 
Niechaj zgodnym rytmero tt:tni 
Nasz młodzie1'J.czy, sprężysty krok. 

Moż.e przyjdzie po drodze lec 
I za wolność swe życie dać, 
Wiary ojców dochowamy 
Polski honot:n będziem strzec. 

D. C. al Fine. 

, ... 6hiwum Póki serca w nas ... itd. 

• 

\ 

• 

• 
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• 

CZERWONY PAS. 

Czerwony pas, za pasem broń 
I topór co błyska zdala. 
Wesoła myśl, swobodna dłoń 
To strój, to życie górala. 

Taro szum Prutu, Czeremoszu 
Hucułom przygrywa, 
A ochocza Kołomyjka 
Do tańca podrywa. 

• Dla Hucuła nie ma życia 
Jak na Połoninie, 
Gdy go losy w doły rzucą 
Wnet z tęsknoty ginie. 

Gdy świerzy liść okryje bór 
I Czarnohora ZCZEV"nieje, 
Niech dzwoni flet, niech ryczy róg 
Odżyły nasze nadzieje. 

Tam szum Prutu ... itd. 

tĄCZNOŚĆ 
Treścią życia społecznego pozostanie zawsze zdolność porozumiewania się 

między ludżmi. 

Dzieli i łączy ludzi mowa. Dzieli, gdy nie mogą się porozumieć ; łączy gey 
mogą się dogadać. Sami mogliśmy się w swej tułacze o tym przekonać, co znaczy 

· naprzykład znajomość drugiego języka poza znajomością swego ojczystego. Słusznie 
twierdzi przysłowie: Jeden człowiek o znajomości 'dwu języków - to dwaj ludzie. 
Wniosek: ucz się obcego języka. 

' SYGNA LIZACJA DROGOWA 
Odległości, przestrzeń i ruch utrudniają porozumiewanie się, a skomplikowane, 

żywe tempo współczesnego życia, każe uż.ywać prostych skrótów lub znaków jako 
wyrazu długich nieraz myśli. 

Spójrzcie dzisiaj na drogi i na ruch jaki panuje na nich? Zmusił on nie tylko 
do ustalenia praw poruszania się w miastach, lecz ustalił zasady jazdy, by uniknąć 
nie tylko zamieszania, ale największej plagi dróg - śmiertelnych wypadków. 

Znakz' na drogac/z mają nie tylko orientować, ostrzegać, informowad, ale gwa· 
rautować bezpieczeństwo jazdy. W szeregu tablic z objaśnieniaJDi będziemy poda
wać znaki jakie obowiązują na drogach w Imperium Brytyjskim i jalcie obowiązy
wały w Polsce. 

_Tablice te niech posłużą Wam jako materiał do opracowania gier i ćwiczeń. 
Mustsz tylko Druhu zastępowy i drużynowy pokombinować troszeczkę . Za opis 
dwu gier lub jednego ćwiczenia, opartego na tym materiale, które wydrukujemy 
w "Skaucie", przeznaczamy nagrodę - książkę: V Al) E-MECUM Żołnierza-Kierowcy. 
Część :-~~a i ll-ga. Z tej to właśnie książeczki podajemy klisze, które otrzymaliśmy 
z KomiSJI Regulaminowo - Wydawniczej Armii Polskiej na Wschodzie. /CDN./ J. 

• 

• 
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1· 2 3 

~ ~ 
CROSS DOUBLE 
ROAOS BEND BENO 

5 6 7 

() 
DOUBL~ ROUND CORNER CORNER ABOUT 

OSJASNIENIA ZNAKÓW 
l. Skrzyzowan•e <!rog. 
2. Zakręt. 
3. Podwó1ny zakręt> 
4. Zakręt wsteczny (serpentyna). 
S. Ostrr zokręt. 

Tablica X 
4 

n 
HAIR PIN 

BENO 

8 

OEAD 
SLOW 

6. Podwójny ostry zakręt. 
7, Objnd dookola (okrązyt dookolo plac. pomn•k l t.p.). 
8. Niebezp•eczne skrzytowa~ie dróg ("Wolno. smlert "), 

1 

lUłl 
LE VEL 

CROSSING 

2 

STEEP 
HILL 

UNFENCEO 
ROAO 

BEWARE 
O F' 

SHEEP 

na owce. 

l 

4 
SINGLE 

TRAf'F'IC 
~OAO 

PASSING 
PLACES 

PROVIDEO 

8 

HOSPITAL 

wymijania przewidziane. 
niema). 

Tablica XI 
1 2 3 4 

ROAO I?OAD ROAO ROAD 
JUNCTIOO JUNCTION JUNCTION NARRCYWS 

5 6 7 8 

1\ 
ROAD CROSSING LEVEL FARM 

NARROWS NOGATES CROSSING 

OBJASNIENIA ZNAKÓW 

J. Rozgalęzlenle drogi w prawo i w lewo .. 
2. Odg•lęzlenle drogi w r,rawo. 
3. Odgałęzienie drogi w ewo .. 
4. Zwętenle drogi. 
S. Zwętenle. drogi. 
6. Niestrzetony przejazd' kolejowy. 
7. Niestrzetooy' przejozd kolejowy na poziomie drogi. 
8. Folwark-uważ.lć na bydło. 

1 . 2 3 
1BbllcaXIII 

4 

~M':'~ 
BRIDGE ~ 

HUMP LOW TRY LOAD BRIDGE 

BRIDGE BRIDGE GAUGE Hft~~r 

5 6 7 
KEEP 
LEFT 

B 

BUS 
STOP 

SHEEP 
OANGER 

HORSE TRAFFIC 
PROHIBITED 

OBJASNIENIA ZNAKÓW 

t. Garbaty most (uwaga-podrzuca!) 
2. N iski most nad drogą. 
3. Niski most nad drog4-sprawdt wysokot{ ładunko. 
4. 2420 yardów przed tobą niski mosc-prz6wit l S stóp 

(znak ten umieszczony bywa na skrzytowaniacłl dróg). 
S. Uważaj na owce ! 
6. Trzymaj s l~ lewej strony! 
7. Przystanek autobusowy. 
8. Ruch konny wzbroniony. 

l 

' 

4 

• 
) 

• 

• 

18blicaXIV 
1 3 2 

• 

. SLOW HALT 
MAJOR 

AT 
MAJOR 

ROAD ROAD 
AHEAD AHEAO 

6 
NO ENTRY p 

ONEWAYCNLY ONE VU.YONLY 

OBJAINIEI'jiA ZNA~OW 
ł , ZwolniJ !-&lówna dr0%1 prud tob~ (zn.a.k ten umienuony bfl(ł N boant) 

d rodu). 
l. Stoj !-cł6-wN drot• pne<l tohł t z~ ten umJc:na~y by'" N ~~ 

drodzt). 
J . Ntcrn~ ponotli po ttJ stronic dro&• w dau.ch p~r%y1t)'Ch. 
4 Nitm1 pouo1u pO tej stror.ie drOJI w d1t.a<.h nle~r:y1tt<.h. 
S. Nie widdt.aC!-ułio Je-dnokierun"owa, 
6. Trzymaj sic lewej utony !-dtota jednok ierunkowa (znak ten umlenuonr 

bywa prted rozwidleniem drOJl), 
7. Skrę( na ltwe!-df'Ołł jtdne>kltt\lnkowa (tn~k tetl umlena.q_ny bywa pttcd 

str-zyiowal'lk'n\ dró&.). 

1 

5 
~ A258 

DO VER 

6 

-· 8 ---WINCHESTER lO 11 

ROMSEY 
RJNGWOOD 1711 

08JA$NIENIA ZNAKÓW 

~ Sl')'bkotC Judy 01ran•ao.,.a do )() trnlftodt. (tnlk t('n um.1e:stuon1 ~tly~ 
prud osiedl&ml). l' 

l. Znlcsiente Otf'łnfttCł"ł urb,oSCt {Zn-a~ ceno vrNeuuony by""':~ przy -rJddzlt 
z. O$tcdll oru tla \lt~P-lth .. t~tarA • "" droz:~ch. "ł •tQrydł uyblt:oU••,_, 
te:s.t 0CrJ~rlk%ot\a).. 

). N~t: WYJM'UdUf ! 
'- :Złlw. pułtowal'loia poju66wJ • 
S. OrocoW\bn drot~ do Oove:r- nhJtltm A 25a. 
'-
1

. Orogowsłtu~ cusow1 objud do Hcrdord (bi;ły zrnk A.ł ńlt.b~iklm tle)-. 
• OtOłOWiku uprtcduj~q>. 

L Otnaae.nlc młtJKOwokl RoM$.Cy ł"odlct'O'o do NJbUtstyd\ mła$t WI!Kht:sfU 
10 mU l Alt~awood t1. mAl_. 

-

• • 

TabliCa XV 
1 2 3 

( J PLEASEI 

MAIN CROSS 
ROAO l HERE 1 

NARROW • 

BRJDGE 

4 [ HIDDEN ROAD ) 

5 
BEWARE 

Of 
CATTLE 

l. W~ski most. 

6 7 

OBIASNIENIĄ ZNAKÓW 

2. Droga główna (znak ten umieszczony bywa przed 
rozwidleniem drogi dlo unikięcla pomyłki). 

3. Prze'l!cle dla pieszych (proszę przechodzi( tu). 
4, [:)roga ukryta (nitWidÓC%0:&). 
S. Uwaga na bydło. 
6. PcctOi {biała liter.a n.a. niebieskim tle). 
7. Do miejsca parkowania samochodów (blaly znak. na 

niebieskim tle). . 
8. Drogowskaz uprzedzający: na lewo droga do Bath

szlakiem A 36 .• 

1 

9 
.. 

5 

2 .... ..... ..... 
SIGNALS 
AHEAO 

l 

6 

-

3 
TablfcaXV/1 

® A491 

41 NO PARKING ) 

7 8 
l 

SPEEO 
LIMIT 

10 20 . 
M.P.H. 

OBJASNIENIA ZNAKÓW 
Przejście dla p•enych. 

2. Uwaga. znaki Swietlne na pr-zedzie! 
3. Drogowskaz. : tnna droga do Shrewsbury szlakiem A 491• ~ 
4; Zakaz parkowania pojazdów, 
S Odg~ę11enie drogł w prawo, 
6 . Sk t zyiowa"•e dróg. 
1 Rozwidlenie drog. 
8, Dojazd do drogi pod proscym kątem . 
9 J echać powoli! 

lO Szybkośł ograniczona do 10 ma/god~~ 

• ' 
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Przyjaciołom - Harcerzom. 
• 

co się zmieniły podchody? 
Któż by to był przypuszczał l 
Na drogach zwalone kłody. 
Zabrnęliśmy w głąb puszczy. 

To nie są swawolne gonitwy, 
Podchody, zasadzki, harce -
Jesteśmy w kręgu bitwy, 
Jesteśmy w prawdziwej walce! 

~ . 
f .. t . , ' Jak ciemno, mroczme 1 s raszme 

W koronach pioruny i błyski ! 
Czuwaj! Wzrok wytęż! Nie zaśnij l 
Gdy jęki na uroczysku! 

To nic, że jeżyny kaleczą -
Czas rany zagoi, zabliźni. 
Tak karczujemy mieczem -
Drogę do wolnej Ojczyzny . 

• 

Aż świtem brzeg lasu wypatrzysz -
O, chwila to niedaleka! 
I ramię, jak pierś Ci odznaczą, 
Sprawnością WOLJ\TEGO CZŁOWIEKA. 

• 

• 

• 

• 

Kobrzyński Bolesław. 

~ świętej Polsld, nie dać Lw_owa, nie _da~ Pozn~nia, nie . dać ~~ze~u 
, m dać Wilna- Moskalom, N1emcom, Lttwmom, mkomu, kto po ztemte 

,.,, ,~, 'l''rę1~wycią a. J eszcze zieruie nieodkupione jęczą pod wrogiem CI 

N 

c 

St. Żeromski - "Przed\viośnje CI 

* * * 
alka o wolność, gdy się raz zaczyna, 

Z ojca knłią spada dziedzictwem na syna. 
Sto razy wrogów łamana potęgą, 
Skończy zwycięstwem ; 

• 

Byron - Giaur" w przekładzie A. Mickiewicza ' 
11 • . 

fCill~vUIII 
• • 

-

• 

' 

' . 

' 

• 

l o 

• 
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.K R Ą G P U S Z C Z Y 

A gdy brać zebrana przy ognisku naśpiewała się dowoii, odezwał się 

Zygmunt. 
- Biały Lisie .czyś gotów? . 
- Gotów jestem, Srebrzysty Lisie . 
- A ty Leśny Hadzie ? 
- I ja gotów. • 
- Zdziśku, odczytaj nam Prawo Puszczy! 
I Zdzisiek czytał : 
- Puszcza to dzieło Wszechpotężnego Pana. W niej Twoja radość i Twoje 

wesele. Ty i Puszcza, Puszcza i .Ty, to jedno. Codziet?- słuchaj ror.gwaru Puszczy. 
Chodż, tylko własnymi ścieżkami. Szanuj Twoich przyjaciół w Puszczy. Dla nie
przyjacioł bądż bezwzględny. Zło to największy wróg. Strzeż s~ego g~iazda: 
Wierz; by Tobie wierzono. Nie. zakłócaj zadumy i powagi Puszczy. Puszcza to 
świątyl;lia, gdzie najłatwiej znaleźć Boga. 

I wódz odezwał· się : · 
- Czy jest tu między nami Edek? 
- A Biały Lis odrzekł : 

. - Nie, nie masz między nami takiego. Jest tylko Pan Sl<Jnoanego Lwa. Jako 
włodarz braci haT~erskiej, zebranej, hen, daleko od Ojczyzny, na ziemi, herbem 
której jest lew ze ·słońcem, · musi zawsze dbać, by nosili oni jaknajwyżej miano 
Polaków. To jego idea i jego nakaz naczelny. 

I wódz nakazał. 
. - Leśny Hadzie, . czyń twą powinność! • 

Kazik podszedł do niego, uciął kosmyk 
rzekł: 

włosów i rzucając je w ognisko 

- Niech spalą się wszystkie twe przywary, niech z dymem ulecą złe myśli, 

niech żar ogniska rozpali Twą duszę. Zbliż się do wodza! 
A Zygmunt pyta: 
- Czy znasz Prawo Puszczy ? 
Po otrzymaniu twierdzącej odpowiedzi wręcza mu kawałek kory z jego pusz

czańskim imieniem i mówi : 
- Od dziś dnia będziesz znany wśród braci instruktorskiej pod nowym. imie-

niem. Idż ' i usiądż w: ;Kręgu. . . 

I kolejno zapytywał wódz: ' 

- Czy jest tu między nami Zdzisiek? 
A Biały Lis odpowiadał : 
- Nie nie masz takowego. Jest tylko Ryś - Zucll. Jak ryś leśny, tak i on 

zwinny jest, bystrooki i cichostępy, chyży i bystry. A, że kocha zuchów, przeto 
przydomek Zucha doętaje. · 

- A czy jest tu Włada ? . 
; - Nie, nie masz takowej, jest tylko Szumti;cy Art'k. 
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Jak górski potok, który czasami jest rwący i bystry, ~ czasami spokojny i 
cichy, tak i ona głęboka mądrością życia i bystra . w działam u. 

- A czy jest tu .między nami Ada? • 
- Nie, nie masz takowej, jest tylko Radusny Poranek. . . 
Świeża, jak poranek wiosenny, zawsze uśmiechnięta, r?z~cza .na?koło s1eb1e 

atmosferę radości i pogody. Dla każdego ma dobre słowo, usmtech 1 p10senkę. 
- A czy jest Krysia ? 
- Nie, nie ma takowej, jest tylko Leśna Turkawka. 
Jak gołąb jest symbolem miłości i słodyczy, tak i ona miłuje świat i ludzi, 

a dzieci i słabych przedewszystkim. Czyni dobrze! 
- A jest tu Jasia? 
- Nie, .nie masz 1takowej, jest tylkó Zadumana Sosna. 
Zadumą cicha spokojna, i głęboka. Nie masz w niej kwasu i goryczy - jest 

jedynie wnikliwe spojrzenie. Chce dojrzeć dobro i .zło . . 
- Czy jest między nami Wisia ? 
- Nie nie masz takowej. Jest tylko Pogodna Pszczólka. 
Praco~ita, jak pszczółka, co pracuje dla dobra roju, i jak ps~czółka pogodna. 

Wierzy głęboko, że praca jest najlepszym przyjacielem i lekar~~m. 
- Czy jest między nami Halzna '! 
- Nie, nie masz takowej, tylko Skrzątna lW:rówka. . 
Skrzętnie gromadzi, jak mrówka wszelkie zapasy. Gospodarzy Jak królowa · 

mrówek - rozdziela rozdaJ·e obdarza. Jest zapobiegliwa i oszczędna, a ofiarna w 
l l . 

potrzebie. • . 
I po kolei Leśny Had obcinałj pukiel włosów i spalał w ognm, a Wódz wrę-

czał kawał kory z imieniem puszczańskim i kazał siadać w kręgu. 
A każdy z nowoprzyjętych do kręgu Puszczy mówił: . . . 
- O tym, że należy się wpatrzeć w ogień i znaleźć ~amego. s1~~1e; ~zy Jest 

się dymkiem, co ulatuje wzwyż, czy iskrą, co pryska i moze wzmec1c pozar, czy 
wreszcie żarem, co przepala wszelkie zło ... 

- O tym, że z tego ogniska należy zabrać głownię z której rozpali się nowe 

ognisko, ale już w Kraju.. . . . . . . . 
_ O tym, że dobro i miłość są najwyższyrot cnotarot 1 o ty~, z~ samotnos~ 

straszna, a w gromadzie jest radość i moc, z któreJ mozna czerpac 
• • • przy.] azm ... 

modlitwa zakończyła ognisko. Ucichły ostatnie. akordy pieśni: 
śnl~ę spocznij już, 

" 

żołnierzu, że jesteś 

Spisał·: J. Brzeziński. 

cząstką Polski i że każdy z was 
nosi w sobie jakby kawałek Polski. 

Generał Anders 

' 1 

l . l 
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• 
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NACZELNY WODZ DO HARCERSTWA 
. 

DNIA l grudnia 1943 r., w swojej kwaterze polowej, Naczelny Wódz, generał 
broni, Kazimierz SOSNKOWSKI przyjął delegację RADY i KOMRNDY Związku 
Harcerstwa Polskiego na Wschodzie. W skład delegacji wchodzili: bm. Sielecki St. 
hm. Sliwiński. hm. Szyryński, hm. Płonka, Phm. Seweryoowa. 

Przewodniczący Rady, harcmistrz SIELECKI Stanisław, przedstawiając stan 
pracy harcerskiej na Bliskim i Środkowym Wschodzie, powiedział: 

"Panie Generale! Harcerstwo polskie, wyrosłe w walce o niepodległość, zaw
sze wiązało swe losy z Wojskiem Polskim, biorąc czynny udział we wszystkiph 
orężnych zmaganiach o PolskQ. Z radością kon~ystamy z przybycia Naczelnego 
Wodza, by złożyć MU raport o Harcerstwie na Środkowym Wschodzie. 

Całością prac harcerskich, na rozległych obszar11ch Afryki Wschodniej, Indii, 
Persji, Palestyny i Egiptu, kierują instruktorzy harcerscy, którzy w olbrzymiej swej 
większości pełnią czynną służbę w Armii. Poczucie odpowiedzialności za losy 
Harcerstwa i troska o młodzież polską rzuconą na obczyznę, kazały nam wziąć· na 

• 
siebie kierownictwo orgaoizacj ą. 

W imieniu młodzieży harcerskiej znajdującej się w sz'eregach Armii, w szkołach, 
rozrzuconej po szerokich szlakach uchodźczych, chcemy zapewnić Pana Generała, że 
żywie w nas- od najmłodszego zucha do najstarszego harcmistrza- jedno gorące 
pragnienie szczerej służby Polsce i wola sumiennego spełnienia nałożonych i przyjętych 

' . . na siebie obowiązków. 
Tobie zaś, PANIĘ GENERALE, dzisiaj, w pn.ededniu marszu do Kraju, 

imieniem młodzieży, co czyste ma serca, składamy harcerskie życzenia, byś nas 
• 

zwycięsko doprowadził do Polski." 
ZwraCĄjąc się do delegacji Naczelny Wódz odpowiedział: 
"Dziękuję Wam za serdeczne słowa skierowane do mnie przez Waszego Prze

wodniczącego. Żal mi, że brak czasu nie pozwala mi zetknąć się bezpośrednio z 
Wami i młodzieżą harcerską. Ale, znam działalność Związku z osobistych kontak
tów w pracy niepodległościowej, 7. Legionów, z walk w 1920 roku, z pamiętnych 
dni wrześniowych i t_>óźniej, wreszcie, jako organizator i kierownik walki podziemnej .· 
w Kraju, w które1 harcerstwo, krwią swych członków, pisze nowe karty historii 
organizac;:ji. 

Dziękuję kierownikom pracy, którzy umieli .znaleźć dodatkowo czas poza swoją 
służbą wojskową i poświęcić go pracy harcerskiej, wśród żołnierzy i młodzieży na 
uchodźctwie. 

Przekażcie moje serdeczne pozdrowienia wszystkim harcerzom i harcerkom." 
Z zainteresowaniem przejrzał Naczelny Wódz mapy i wykresy ilustruj ące stan 

i rozwój Harcerstwa na Śr. i Bł. Wschodzie, zwracając uwagę na konieczność 
utrzymania kontaktu z tak odległymi terenami przez odwiedziny i wizytacje. 

Nieza1eżni~ od tego, Naczelny Wódz wydał specjalny rozkaz, poświęcony Har-
cerstwu, treść którego podajemy w całości. f patrz str. l./ S . 

• 
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ANGLIA 
• Dom Harcerski w Londynie 

. Staraniem Koła Przyjaciół, · Harcerstwo dysponuje Domem Harcerskim przy 7. 
:Belgrave Mews North, London, S. W. l (przy Belgrave Square niedaleko Victorii) . 

Domek ten służy w pierwszym rzędzie na prowadzenie akcji pólkolonii dla 
-dzieci polskich pupbywających w czasie wakacji szkolnych na terenie Londynu. 

Tutaj odbywają się też zbiórki drużyny harcerskiej, kręgu starszo harcerskiego, 
oraz :?ebrania Komitetu Naczelnego i Koła Przyjaciół. Jest to miejsce spotkai1 z 
młodzieżą angielską i młodzieżą aliancką. 

Dom Harcerski również posiada pokój gościnny dla harcerzy - żołnierzy, 
przebywających na urlopie w Londynie. Cena noclegu wynosi jeden szyling. ('l..) 

" Złaz " harcerzy z l Dyw. Pancernej 
Dnia 25 lipca odbył się "Somewhere in England" złaz harcerstwa z Dywizji 

Pancernej. Oczywiście musiał to być "złaz," jako, że harcerze zawsze kochali się 
w oryginalności i za nic w świecie nie znieśli by takiego zjazdu, na który można
by . było normalnie, łatwo i wygodnie przyjechać jednym z licznych środków no
>voczesnego transportu. 

Piszący te słowa, jak i wielu innych, "mieszka" tylko kilka angielskieh mil 
-od miejca złazu i oczywiście musiał iść. A tu piękny dzień wypadł, sł01'lce tropi
kalne, strój wyjściowy, t.zn. zapięty pod szyją, pas dość "do linii" dociśnięty, 
równowagę kroku siłą odśrodkową utrzymuje solidne wojskowe obuwie, zapadające 
lekko w roztopiony od upatu asfalt. 

I tak to, idąc borem, lasem, zziajani, docieramy do celu, którym jest kwatera . 
miejscowego skautingu, a nie jak u harcerzy być powinno: uroc:r.ysko leśne, taj em-
nicza grota, czy inne przex duchy zamieszkałe miejsce. 

Zebranie zagaił kierownik pracy harcerskiej w Dywizji wezwawszy uczestni
ków do ·uczczenia chwilą milczenia pamięci Gen. Sikorskiego. Następnie skreślił 
on cel zjazdu jakim jest wzajemne zżywanie się harcerzy - żołnierzy, nawiązywanie 
węzłów przyja'l.ni oraz omówienie wspólnych spraw. Z kolei zabrał głos dh. S. 
omawiając t.zw. sprawy "londyńskie"· Podkreślił, że ostatnio Harcerstwo zdobywa 
coraz więcej uznania dzięki swojej działalnośc.:i. 

Celem har cerstwa na tut. terenie jest przede wszystkim uzyskanie przyjaciół 
wśród społeczenstwą brytyjskiego; na innych terenach, zwłaszcza na Wschodzie, 
wychowanie · młodzieży, które natrafia na cały szereg trudności: jak brak instruk
torów, brak książek itp. Ostatnio podjęte zostały kroki, mające na celu zapobie~enie 
wspomnianym brakom. Organi\':uje się kursy instruktorskie, drukuje się pisma i 
książki. W chwili obecnej wysuwa się na plan pierwszy sprawa odbudowy. Harcerstwa 
po wojnie (Fundusz Odbudowy Harcerstwa). 

Następnie dh. L. omówił sprawy gospodarcze oraz_ wydawnicze, wskazując na 
ciagłe potrzeby i coraz większe zadania harcerstwa na tutejszym terenie. 

Po przerwie jeden z 'druhów przedstawił zagadnienie młodzieży pod okupacją 
w Polsce. · 

"Złaz te zamknął dh. 0., po czym odśpiewano, w myśl zwyczaju, kilka piosenek, 
k~óre ~a ch~ilę przeniosły nas w dawny świat, kiedy to rzeczywiście płonęło og
msko 1 szumlały knieje. . ( St.) 

• 
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Kurs drużynowych -:- harcerek 

W dniach od 6 do 15 .sierpnia odbył się w Si!ecroft ( Cumberland) kurs dla 
drużynowych harcerek. Kurs korzystał z gościny kolonii Koła Przyjaciół Harcerst
wa. Program kursu zawierał przegląd metody i techniki harcerskie~. Ze wz~lędu 
na krótki czas trwania, program był bardzo skondensowany. Dw1e całodzienne 
wędrówki przyczyniły się wydatnie do zżycia się gromadki . druhen, biorących 
udział w kursie. Było ich osiem - poza nimi w zajęciach kursu brały udział rów
nież dwie wędrowniczki. Kurs był przede wszystkim dobrym przeżyciem harcers
kim które uczestniczkom dało wiele nowych sił do pracy. (M.) , 

Kursy " Wood Badge " 
W brytyjskich kursach instruktorskich" wood Badge "wzięło ud'dał w bieżącym 

roku 15 polskich harcerzy. Należy podkreślić wielką wagę tego osiągnięcia. Jest 
to pierwszy liczny i planowy udział w brytyjskich kursach kształcenia stars~yzn!. 
Kursy te dały możność naszym, polskim uczestnikom dokładnego z.apoznam~ s~ę 
za skautingiem brytyjskim, nauczenia się wielu cenny.ch rzeczy 1 ~oczymema 
licznych ( czasem krytycznych) uwag. Pozwoliły także na por~wname nasze.g~ 
polskiego i brytyjskiego systemu szkolenia starszyzny. Wzmocmły. o~e rówm.e.z 
więzy przyja;i.ni między harcerzami polskiroi i skautingiem brytyJSkim. Udz1ał 
harcerzy w tych kursach wykazał naszym gospodarzom, że przygotowujemy się 
poważnie do przywiezienia do Polski skautowego dorobku brytyjskiego. (KS. ) 

Kurs instruktorski w Cambridge 
Zgodnie z planem szkolenia instruktorskiego, jaki nak~eślił s~bie na ~ok bie~ą

cy Naczelny Komitet w druuiej połowie sierpnia, odbył s1ę drug1 z kole1 Kurs m-
' b • k 

struktorski na ziemi Brytyjskiej, a pierwszy w Anglii. Kurs był bardzo liczn~, Ja 
na. nasze możliwości, bo brało w nim udział 2ó starszych harcerzy, oraz 5 instruk
torów stanowiących Komendę Kursu. Kurs prowadził Kierownik Działu Szkolenia.. 

W paru dniach, obficie wypełnionych programem, pomieszczono najniezbędniej
sze wykłady z zakresu potrzeb instruktora doby obecuej. 

Charakterystyczną cechą Kursu b.yło to, że choć wszyscy uczestnicy należeli do 
Sił Zbrojnych, nie padł ani jeden rozkaz, ani jedno słowo komend!. Wszys~ko 

si~ najlepszej harmonii harcerskiego 7.rozumienia obow1ązku słuzby 
PolKe i ~V im. · 

Mi;rdzy r~nym1 vykładami na pierwsze miejsce wysuną:ł się wykład, a ~·a.czej 
gawędfa ~~· ,azika typie nowoczesnego instr~ktora. ·Gawęda ~a. b!~a. meJako 
popk~ 'ńad . " 1 ,"_s~s ich wykładów. "Nie bujac '~ ob~o~ach, a J ~~eh .J,~Z chces~ 
( trzymać głow w o o o ach, to nie odrywaj przyna~mme~ nóg od z1em1 .. "L~dz1 
\ czynu ~ m zeba - b j"owników o lepsze jutro, a me ckhw~ch męczenmkó~ uro
)onych, ~ e lizo aqych celów". "Na ziemię"! - Rzuceme tych rewolucyJnych 

myślit'w~oła'łO)głęb9}.ie wrażenie. . 
]fur ówfąc Jówami uczestników, stał się pobudką. do dalszeJ pracy, do 

samo~~zta cenia,"'f>rzyczynił się do zrozumienia Harcerstwa, pogłębienia wiedzy 
i~t uktorkiej ,. uprzytomnienia sobie roli instruktora - organizatora w Polsc~. 

.. , (Poraj) 

• 
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ŚRODKOW.Y WSCHOD 
• Skauting angielski na Środkowyrtf Wschodzie 

. 
Komenda Z . H. P. na Wschodzie otrzymała drobną broszurę angielską wydaną 

przez Komendę . Skautów Angielskich w Egipcie pt. "British scouting in the 
Middle East "· 

Broszura przytacza tekst angielskiego prawa skautowego i przyrzeczenia, 
a następnie, po artykuliku wstępnym, tłumaczącym bardzo zwię;l.le istotę skautingu, 
który za pośrednictwem systemu zastępowego, obozownictwa, pracy zespołowej, 
tropienia, węzłów, sygnalizacji, pionierki i sprawności osiąga braterstwo skautowe, 
'lojalnoś~, dzielność i religijność. • 

Budowa organizacji skautowej opiera się na prawie skautowym i przyrzecze 
niu. Szkieletem organizacji są instruktorzy i skauci przodujący, którzy są wzorem dla 
szerokich rzesz skautowych. Autor wierzy, że wojny znikną zupełnie z powierzch
ni ziemi, gdy we wszystkich narodach świata znajdzie się dość silna grupa skau
tów wyznająca zasady prawa i przyrzeczenia skautowego. 
· Następnie zwraca się do czytelnika: Jeżeli się godzisz z nami, przyłącz się do 

nas jako skaut, albo jako przyjaciel skautingu! Jeżeli służysz w wojsku zapisz się 
do kręgu starsza-harcerskiego i podaje adres: W/0 K. Crowley, R. A. F. Station 
Helio_polis. 

Patronem i skautem naczelnym jest ambasdor angielski w Egipcie; Komendan
tem: ks. Rev. V. K. C. Logan, adres: 13 Sharia Metro, Heliopolis. 

Krąg Kairski mieści się : Central H. Q.. British Scout in Cairo, 3 Sharia Nimr 
Cairo (obok National Hotel). . 

Krąg Aleksandryjski : Alexandria British Boy Scout, cfo Victoria College Set. 
Stephano. 

Komenda Kairska. obejmuje cały Egipt z wyjątkiem okręgu Aleksandrii, i ma 
8 hufców z 4ó0 członkami ( wliczając zuchów, harcerzy i st. harcerzy) oprócz 

' skautów służących w wojsku. 
1 

Praca drużyn wyraża się w zbieraniu przedmiotów dla celów wojny, pomocy 
w szpitalach, jako drużyn pierwszej pomocy (A. R. P. ), organizowaniu wycieczek · 
i obozów dla biednych chłopców. 

W okrt;:gu Aleksandria, jest f> hufcó\v, obejmujących 300 skautów, nie wliczając 
również skautów pełniących słuibę wojskową. 

Kręgi wojskowe skautów ( The l\iiddle East Forces - Rover Scouts Associa~ 
• 

tion ), skupiają około 800 skautów. Powstały one w Egipcie, jako towarzystwo ad-
ministracyjne dla współpracy z.e skautami, którzy nie byli członkami angielskiego 
skautingu w Egipcie w czasie pokoju, celem niesienia im pomocy. Towarzystwo 
działa centralnie z Kairo. 

Na terenie Egiptu działa. w okręgu Kairskim 7 kręgów armijnych, 4-R. A. F -u. 
w okręgu Aleksandryj sld m 2 l; ręgi, w okręgu Kanału - 6 kręgów - R. A. F. i 2 
armijne. Na zajętych terenach nieprzyjacielskich - działają 3 kręgi, a poza tym 
towarzystwo jest w kontakcie z 4. ma kręgami w sąsiednich krajach. Kręgi woj-

• 
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skowe znajdujące się w pobliźu lokalnych drużyn skautowych współpracują bardzo 
ściśle z drużynami młodzieży, gdyż wiele drużyn skautowych •ie mogłoby istnieć 
z powodu trudności wojennych. Kręgi wykonały kilka "dobrych uczynków"· 

Reprezentantem kręgów wojskowych, w okręgu Aleksandryjskim jest R. R. Park 
House Esq., Victoria Cellege, (Set. Stepbano ); dla Sudanu - The Deputy Com
misioner P. O. B. 122, KHARTOUM. - Dla Commisioner M. Tom
linson, Esq., P. O. B. 292, Jeruzalem. 

. Ze skautingiem angielskim współpracują : Egipski - Naczelnym 
skautem jest Król Faruk I ; adres głównej komendy· skautów egipskich: l. Sharia 
Fonad el Awal Cairo. Skauting egipski obej muje: Wadi E l-Nil (Syria), Nubian 
(Sudan) i Maccabi (żydowski) Boy Scouts Association. Grecki, Francuski, Szwajcarski, 
Armeński, Sudański, Palestyński i Cypryjski. · 

Broszura porusża także zagadnienia planowania powojennego i ogłasza zaciąg 
skautów do pracy w tej dziedzinie z prośbą o podanie specjalności itp. Broszura 
kończy się wezwaniem do skautów, by komunikowali się z ·sekretarzem kręgów 
wojskowych W/0 O. K. Cr owley, R. A. F. Station, Heliopolis i przysyłali ewentualne 
datki. 

Adresy przytoczyliśmy celem ewentualnego wykorzystania ich przez nasoo kręgi 
st. harcerskie. 

Na· uwagę 
kręgów. 

zasługuje fakt, że autor broszury nie· wie nic o pracy naszych 

l Z angielskiego streścił I. P., hm. 

W odwiedzinach u skautów Egiptu i Syrii. 

Było to w lipcu b. r. Skorzystawszy z pobytu w Kairze, nawiązałem kontakt 
ze skautami egipskimi. Wystarczyło, że zauważywszy lilijkę w klapie marynarki 
młodego egipcjanina, już byłem w posiadaniu adresu "THE EGJPTIAN NATIONAL 
BOY SCOUTS ASSOOIATION". Przyszedłem jednak nie wporę, gdyż biuro było 

zamknięte. Na dzwonek, otworzył mi stary Arab, nieufnie spoglądając na mnie. 
Dopiero, gdy dowiedział się, że jestem Polakiem i także skautem wśród "s.alaminów", 
otworzył drzwi. Ody w dodatku "sprzedałem" swoje szczupłe wiad.omości języka 
arabskiego, uprzejmości jego nie było ko11ca. Oprowadził mnie po biurach i dłużej 
zat~ał-mrpr~ dużej tablicy pamiątkowej króla FaruJm I, będącego da.wniej 
skautem. • ynióS'ł kawę "po turecku". Po chwili nadszedł sekretarz Zw1ązku. 
Wyleg ·. mow em si książeczką służbową i krzyżem, które z zaciekawieniem 
ogl a po~zu c mi z olei ich legitymacje skautów i wilczków. Przy tym przyznał, 
·.e ()asze.k~iążęczlp U:4 owe są. lepsze od. ich legityma~ji, gdyi ~ą ~okła~niejsze. 
Uprzejmy roŹmo'\'vn~ schodmm zwyczaJem gestykuluJąc, opow1edz1ał m1 szereg 
C(iekaw~ ~~ o i związku i pracy. 
'-zwi'ą~e 1ftlutów gipskich skupia skautów "\vszystkich wyznań i narodowości. 
Qzłon~w łicli: ~· 17 s., należy do Międzynarodowego Biura Skautów, a organizacja 
iChjest ww<fwana.na organizacji angielskiej. O ile chodzi o formę zbiórek i zebrań, st. 
skauc'topier&ją-ją na współżyciu klubowym (klubów posiadają mnóstwo), ponieważ 'vięk-
~-&ć s . f\ Ó' oebodzi ze sfer pracujących, dysponujących przeważnie wolnymi 

• 
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wiecźorami. Z drugiej zaś strony 11 Rover Scouting" nie jest pozbawiony werwy i chęci 
szerokiej współpracy z młodszymi skautami. Pupilkiem są, jak wszędzie, wilczki. Akcja 
letnia nie ogranicza się do organizowania obozów stałych, charakterystycznych z powo
du prostoty i pomysłowości, ale duży nacisk kładzie się na wycieczki. T o też bardzo 
często · można spotkać małe grupki umundurowanych skautów. Ostatnio Związek 
Skautów Egipskich zaczął ofenzywę skautową w kierunku ~órnego Egiptu, gdzie 
zapomocą planowej akcji i przy poparciu moralnym i materialnym Rządu EgipskiE'Igo 
pracuje nad wszczepieniem w dzieci Fłilachów 11 grtmtownych zasad kultury fi
zycznej, higieny, oraz wychowania socjalnego i oby\';~atelskiego ". 

Nadszedł także Chief Com missioner Mr. Abdalla Sallama, dystyngowany starszy 
pan, który z żywym zainteresowaniem wypytywał mnie o Z.H.P. na Wsch., a 
specjalnie o pracę starszych harcerzy. Powiadomiony o moim pobycie w Głównej 
Kwaterze, Przewodniczący The Egiptian National Boy Scouts Association, Mr. Abbduł 
Warice Effendi, poprosił mnie do telefonu, wyrażając mi swoje ubolewanie z powodu 
niemożności przybycia, prosząc mnie o złożenie serdecznych pozdrowień dla 
harcerzy polskich. Na pamiątkę wręczono mi szereg oznak skautów egipskich 
i odchodzącego proszono, bym doręczył bratni.uścięk skautowski, lewej dłoni, har cerzom 
polskim od skautów egipskich. 

• • • • 
W sierpniu br., przebywając w Damaszku, w identyczny sposób trafiłem do 

głównej kwatery skautów syryjskich "ECLAIREURS DE SYRIE«. Przybywszy tam, 
zastałem wielki ruch, ponieważ, nazajutrz, kilka drużyn miało wyjeżdżać na obóz ' 
le~ni. Nie przeszkodziło to wcale w sympatycznym przyjęciu, jakiego doznaliśmy z p. 
-mJr. M. w kancelarii związku. Podczas gdy ja ·rozmawiałem z sekretarzem, Mr. 
Bakr Kaddoura, p. mjr. M. przeglądał albumy ze zlotów i Jamboree. 

. ~a terenie Syrii istnieje związek, któremu przewodniczy dr. Roushdi Djabi. 
Skup1a on zarówno skautów muzułmanskich, jak i chrześcijai1skich. Liczy przeszło 
250? czło~ków, z tego 200 st. skautów, 2000 skautów i 300 wilczków. Tegoroczna 
akc~a letma obejmowała l obóz związkowy i 2 obozy hufców. W roku 1938/:}9, 
~Wiązek Skautów Syryjskich zorganizował narodowe zloty. Organizacja ich, również, 
Jes~ oparta na wzorach organizacji angielskiej. Związek ten jednak podczas obecnej 
WOJDY przechodził ró>vniei swój kryzys. Po wypadkach we Francji, w roku 1940 
R~ąd Syryjski wywarł. nacisk na Związek Skautów Syryjskich, by wystąpił ~ 
~H<dzy~arodo.wego Biura Skautów w Londynie. Dziś jednak sprawę tę unormowano 
1- skauc1 syryJscy należą nadal do ogólno światowej rodziny skautowej. 

Dowiedziałem się też o istnieniu w Libanie, drugiej organizacji "ECLAIREURS 
MUS"f!L~fANS DE GRAND LIBAN" skupiającej jedynie wyznawców r eligii Maho
metansklej. . 

. ~dy żegn~łem się, sekretarz Związku Skautów Syryjskich powiedział: -Proszę 
z~ozyc wszystkim har cerzom polskim ·nasze najserdeczniejsze pozdrowienia i dowidze
ma. na najbliższym JAMBOREE w ... Polsce. 

Fryderyk Mandera, hm . 

• 
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AFRYKA 
Praca harcerska w UGANDZIE i TANGANICE wchodzi powoli na tory zbli

żone do normalnych. 
MASINDI - Harcerki utrzymują w porządku groby na cmentarzu osiedla, 

przygotowują przedstawienia dla ludności, opiekują się domem starców i kaplicą. 
Wydają ga~etkę harcerską "Czuj Duch" 4t pracują w nowo-zbu~owanym Sierociłt
cu. Oprócz pracy społecznej, prowad~ą zajęcia harcerskie na poziomie ochotniczki. 

KOIA - Harcerki urządzają ćwiczenia z tropieniem i gotowaniem, a poza 
tym czytają książki kobietom pracującym w warsztatach osiedla. 

TENGER - Hufiec harcerek zwraca specjalną uwagę w swej pracy na 
wychowanie fizyczne. W związku z tym 18 starszych harcerek chodzi na zorgani
zowany przez Y. M. C. A.- kurs przodowników sportowych. Or ganizuje tzw. "środy 
radiowe" tj. audycje dla wszystkich harcer ek, harcerzy, oraz zuchów przez megafon. 

Harcerze pracują na poziomie młodzika i wywiadowcy. Zuchy na II-gą gwiazd
kę. Na stan 148, tylko 19 jest bez I-szej gwiazdki. 

Dobrze zorganizowane i pracujące K. P. H. pomaga finansowo. 
KONDOA - Harcerki prowadzą ' gry i zabawy wśród najmłodszych dzieci 

(poniżej lat 8-miu) i opówiadają im bajki. Prowadzą kasę oszczędności; zajęcia 
świetlicowe w izbie harcerskiej dla całej młodzieży ; · poszczególne zaś zastępy 

specjalizują się w przyrodoznawstwie, dziennikarstwie, samarytance. 
Drużyna harcerzy w swym programie zwraca specjalną uwagę na ćwiczenia 

. fizyczne. • 

Hufiec zorganizował 10- dniowy obóz z udziałem 30 barcerek i 10 harcerzy, 
który w wyniku dał uczestnikom możność zdobycia wyższych stopni i złożenia 

przyrzeczenia. harcerskiego. 
IFUNDA -W tym osiedlu młodzi drużynowi i drużynowe pracowali 'niemal 

zupełnie sami bez pomocy starszych. Nauczyli więc drużyny tego co umieli, a 
więc musztry i łatwiejszych ćwicze1i polowych: Odeszli jednakże na. naukę do 
gimnazjum, a dru:i:yny niemające odpowiednich kierowników, zostały zawieszone 
w pracy przez Komendantkę Chorągwi. · 

KJ.iJUGALA -istnieje tam koedukacyjny hufiec harcerski. Prnca. prowadzona 
jejt ń!i poiiomi o~hotniczki i pionierki, w dużej mierz'e posiada cbarnkter świet-
1cowy. 

N RODEZ·JA 
(O B ąr A 13 W A - pracują 2 drużyny: jedna harcerek, druga har-

cerz( ~Qj. Jiru:i:yn z racają główną uwagę na .wycieczki, pogadanki na tematy 
aktualne, g~ w pi k i łucznictwo. Prucę utrudnia brak instruktorów,· książek 
i śv{ietljcy. _ ) 

'r:'f!ls~- arejestrowane są drużyna barcerek, harcerzy i gromada zuchów 
O o~acy brś'k nam bliższych szczegółów . 

BlJE.lfC9lflf - Istnieją dwie drużyny barcerek i jedna harcerzy. 

• 

• 
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. 
MARANDELLAS- Hufiec harcerski był wizytowany przez druhnę Barską 

~ ramienia Komendy Chorągwi w Afryce. 
R USAPE - W 2 drużynach harcerskich i w 2 gromadach zuchów nie ma. 

ani jednej barcerki w stopniu ochotniczki. Trudności w pracy zwiększa brak jeszcze 
ksiażek i instrukcji. 

• • 

Ogólnie praca jest trudna., a koplikuje ją jeszcze bardziej brak dostateczneJ 
ilości wyszkolonych instruktor ów. Komendantka Chorągwi w Afryce pisze do 
nas, że na przyjazd instruktorów harcerskich czekają bardzo niecierpliwie. Praco
wać jest nam coraz tr udniej, młod:deży przybywa, warunki życia i pracy w osiedlach 
komplikują się z czasem, a. ludzie, co jest naturalne, stawiają harcerstwu coraz 
większe wymagania. 

IN Dl E 
' ' . 

Slubowanie harcerskie i Swięto Niepodległości na obczyźnie . 

Różnego wzrostu chłopcy i dziewczęta w mundurkach harcerskich podchodzą 
~arnymi szóstkami tuż do sztandaru. 

Młode ręce nieśmiało opierają się o drzewce ... 
. W pełnej pow.agi ciszy, jaka panuje dookoła, młodzież powtarza za harcmistrzem ... 
Mam ... szczerą wolę... całym życiem... pełnić służbę ... Bogu i Polsce... nie~ć chętną 
pomoc bliźnim ... i być posłusznym prawu harcerskiemu ... 

·· Wyra·;,y padają powoli, wyraźnie, uroczyście .. , Wzruszenie drga. w głosach 
qzieci i udziela si ę i nam ... starym . 

• 

. . 

. . 
~ 

Jak,i.e się nie wzruszać, kiedy to Ognisko tak mało się rór.ni od dawnych 
Ognisk harcerskich w Polsce, kiedy... to ślubowanie wypadło właśnie w wigilię 
Święta Niepodległości, a nawet jest podobno wstępną CZQścią programu obchodu 
tego święta? 

- Będziesz wierny Bogu i Oj czyinie! 
- Będziesz żył i pracował w myśl wskaztu·, harcerskich... dla dobra swego i 

innych ? - B'ędziesz? - To · dobrze - mój mały Stasiu, to dobrze płowowłosa 
Haneczko! Na wasze młode ręce, na wasz zapał, na waszą dobrą wolę - czeka 
ta ziemia, której historia takie tragiczne ma karty ... 

3 
\ 
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Druh Harcmistrz wyjaśnił Wam na wstępie dzisiejszej uroczystości, jak ważna 
jest rola Harcerstwa w naszym życiu społecznym i tu na emigracji, i później. w 
Ojczy:lnie. Wyjaśnił Wam, że Wasze, dobrze pojęte prawo harcerskie, ma w sobie 
moc twórczą, kształtowania duszy obywatelskiej ... 

• 
. . . Slubowanie skończone. 
Ognisko płonie 'vesoło ... Kijki bambusowe palą !;ię szybko jasnym płomieniem ... 

W gorącym odblasku tego płomienia twarze uczestników wydają się ładni~jsze niż 
zwykle ... A może to refleks szlachetnych wzruszeń - tak płonie i ozdabia nasze 
twarze? 

Harcerze śpiewają. Harcerze deklamują ... Starają się nam przypomnieć .o chwale 
czynu żołnierskiego z wojny poprzedniej i obecnej ... 

A potem podziwialiśmy humor harcerski. 
Starali się jak mogli barcerze rozweselić gości "Ogniskowych " i trzeba 

przyznać, że udało im się to całkowi c~ e. Największe "sensaty valivadzkie ' 1 śmiały 
się głośno i serdecznie z kawałów harcerskich. 

Ognisko skończyło sie późno ... Na placu pozostały echa słów o czynie, o chwale 
• 

oręża polskiego... Echa te błąkały się po osiedlu prze7. całą noc z dnia 10-go na 
11· ty listopada.. . A z rana odezwały się znowu podczas akademii, która po 
uroczystej mszy świętej odbyła się na placu przed Starostwem ... 

A. K. " Polak w Indiach " 

Hufiec harcerski w Valivade k f Kolhap ur. 

W Hufcu istnieją 4 drużyny harcerzy, 8 drużyn harcerek i 5 gromad zuchowych. 
Drużyny pracują nad uzupełnieniem braków z wiedzy harcerskiej, zdobywaniu 
stopni i sprawności. Po przeprowadzonych próbach stopiel'1 młodzika lub ochotniczki 
zdobyło 184, przyrzeczenie zaś złożyło 160 harcerek i harcer.zy. 

W ramach przygotowania kierowników pracy odbyt się kurs zastępowych. 
Młodzież harcerska, poza programowymi pracami w dziedzinie - wiedzy i 

techniki harcerskiej, ma za sobą spory dorobek w pracy społecznej dla Osiedla, 
gdyż każda drużyna posiada swój plac lub uliczkę w Osiedlu, którą. ozdabia wjg 
własnych pomysłów i utrzymuje ją w porządku. W każdym zewnętrznym przejawie 
życia osiedla - drużyny harcerskie biorą żywy· udział. Hufiec posiada 3 izby 
harcer~ki~,. w tó-~~ odbywają się prżeważnie Rady; zbiórki za~ przeprowadzAne 
s na sw z~ pown~~zu. 

Ob cnle. dr~żyny P{zygotowują. się. do wzięcia udziału w uroczystym otwarciu 
o_;.edla Ntr' or!;fan.i~a ą w związku z tym wystawę młodzież harcerska przy~ 
E~~rt'uie cttłY.,JZef(!g k ponatów jak : plastyczny plan osiedla, model obozu har
perSkiego, · o~odnrczą apę Polski etc. 

za, tJ.t.ź'n§ f-ZDa stnienia hufca) będzie sztandar harcerski, który ZOStanie 
wr~o 1/- d~u ~wi ta otwarcia osiedla i uroczyste przyodzia11ic mundurów . 

rce k' •h, kt,29 już obecnie szyją się dla całego stanu hufca. 
W m . ł bratel'Stwa skautowego, nawiązano kontakt ze skautami bjnduskimi 

" Bole~ '~tory mi przeprowadzamy wspólne gry 'i ćwiczenia. l W. B./ 

\JI 

) • 
• 

li 

• 

• 
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Skauci hinduscy w gościnie. 

Obóz harcerski Hufca Jamnagar. 

W okresie od 9. X. do 23. X. 43r. Komenda .Hufca w Jamnagar zorganizowała 
obóz harcerski w miejscowości OINJERKI - odległego. o 50 km. od Jamnagar, 
gdzie m. in. znajduje się domek Moharadży. · 

Obóz liczył 100 uczestników i był podzielony na : 2 drużyny - męską i żet'tską 
oraz :2 gromady- zuchów i zuszkpw. Qałością. obozu kierowała kome,ndantka hufca 
druhna phm. Ptakowa Janina. Skład komendy obozu był następujący: 

· Komendantka obozu kierowała całością i była odpowiedzialna za układany 
program. 

· K wate,rmistrze - pomagali komendantce i starali ·się o wyekwipowanie dla obozu. 
Sekretarka - prowadziła kronikę obozu. 
Higienistka obozu - prowadziła. apteczkę, udzielała pomocy, kontrolowała czy 

czystość i przepisy higieniczne w obozie - są przestrtegane. Poza tym w skład 
komendy obozu wchodzili dru~ynowi i opiekunka. 

Obóz miał na ·celu przede wszystkim zbliżenie się i poznanie wzajemne 
uczestników obozu; zbliżenie do harcerstwa, wyrobienie odwagi, odpowiedzialności, 
obowiązkowości, prawdomówności, spostrzegawczości i wprowadzenie w iycie ideolo
gii 'harcerskiej. A przez bliskie współżycie z przyrodą., urządzenia obozowe i tok 
źyCia w nim - obrzędowoś<: - i momenty uroczyste stworzenie atmosfery w której 
młodzież przeżyła okres w obozie w poczuciu radosnego spokoju i harmonii, i 
odnalazła w nim na:jcenniejsze swoje wartości osobiste, nabrała wiary we własne 
siły, a star si (jak zastępowi i drużynowi) utrwalili, że tylko przez ~wiadomą pracE( 
nad sobą - zdobywa się prawo kierowania innymi. 

Program obozu obejmowat: 
1) Współżycie z pr:tyrodą ..._ cel ten osiągnieto przez wytr\\'arzaną atmosferę 

współżycia z przyrod;.~ i zorganizowane życie obozowe, które umożliwiło młodzieży 
jaknajbliższy z nią kontakt przez wycieczki w okolicę, zbiórki w terenie. 

2) Przeprowadzanie ~ursu i prób na stopnie ochotniczki i młodzika oraz 
sprawności. 36 druhen zdobyło stopieti ochotniczki i 25 druhów stopieti młodzika. 

· 3 ) Poznanie metodyki prowadzenia pracy harcerskiej w gromadzie i drużynie . 
Kładziono przede wszystkim nacisk na wzorowe urządzenie obozu kolonii, prze-

• 
• 
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prowadzono konkurs ( współzawodnictwo) ,między zastępami na wzorowe utrzymy
wanie swoich kącików i izb, urządzenia w obozie (kapliczki, ogródki itp.) Omawiano 
sprawy organizacji obozów, planu dnia, funkcji, gospodarki i życia w nim, organi
zowanie gier, ćwiczeń i zbiórek w zespołach itp. 

Porządek . w obozie był tak układany, że uczestnicy mieli dość czasu na prace 
indywidualne i. odpoczynek, a Komenda obozu mogła przygotowywa<} program i 
realizować go według oceny uczestnikóv-:. 

Obóz zakończono wspólnym ogniskiem dla wszystkich mieszkafwów Osiedla. 
Ogromny łańcuch węzła braterskiego połączył wszystkich obecnych przy ognisku 
w przedświadczeniu, że tylko mocne ogniwa i wielka miłość Boga i wzniosła idea 
braterstwa harcerskiego, może przyczynić się do szczęliśwego Jutra. - Polski. 

KRĘ G l 

"Podajcie sobie ręce w ogniska bratni krąg. 
Tak, wszyscy, razem, silniej, więcej, 
Połączmy się łańcuchem rąk. 

Tu jeden krąg . .. " 

J. 1:'. 

o 

Ognisko trzech Kręgów. 

Trzy kręgi starszoharcerskiel naszej Brygady urządziły ognisko, które zamie
niło się w prawdziwy zlot harcerski całej Dywizji i okolicznych oddziałów. Na og
nisku nie brakło władz wojskowych i harcerskich. 

Na tle ściany pomarańczowych drzew i strzelistych tui, przypominaJących 
nasze niebotyczne - górskie smreki, kręgi z poszczególnych baonów rozpaliły 

swe ogniska, symbolizując w ten sposób rozpoczęcie pracy w swych kręgach, 

a .następnie przeniesiono palące się głownie do jednego wspólnego· ogniska- symbolu 
wspólnej pracy i wspólnych wysiłków. 

"Płonie ognisko i szumią. knieje ... " popłynęła piosenka harcerska i . . . za
szumiały knieje drzew pomarańczowych, zaszumiały wysmukłe tuje i zaniosły har
cerskie słowa z harcerskich serc, hen do ukochanej Polski. 

" płonie, w kręgu rąk ... a, a skry z niego lecą daleko, może nie jedna 
do nasz gór i powie im, że my tu o nich nie zapomnieliśmy, mówimy 

nich v.ę i róz ·e. I właśnie jeden z kresowiaków opowiedział bajkę . góralska, 
tak p g?f.tls , z hu~rem, jak to się "siekiera osiekierzyła, a miała siekierzątek, coś 
ptęin ście ... ' r~ harcerska wynagrodziła to gromkim . . . " fe, fe, fenomenalnie". 
O "Ol>iega pi~ń wesoła ... ", chór rewelersów kręgu "Wiarusów" wykonał 

szereg ~os ek, a Cf_~ krąg odśpiewał dowcipnie przez siebie ułożoną wiązankę. 
......._ "., 1 · eM1 ~·e,soło ... ", i goście dorzucili garść chrustu do ogniska w po-
stacy p-iosenh,'\deklaytacji i dowcipów. · · 

~· a ...J1rat_W~ - dłoni kręgu .. . , w sercach jednomyślnych, w tętnie 
z ńym uku .R D h. Przewodniczący rozpoczyna gawędę. Mówił o harcerstwie 
o jegp wr~lkości! o naszym · dorobku i naszym wkładzie do ~ycia społecznego. . c a. p ~ . a m. iatr szu.mny wieje ... " 

j • 

l • 

• l 

• 
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Do przyrzeczenia wystap! W ielki bratni krąg harcerski znów powiekszył się 
o ó- ciu, którzy rozumiejąc przyjęte na siebie obowiązki złożyli przyrzeczenie 
harcerskie aa ręce dba Komendanta, a krzyże harcerskie, widomy znak przy
należności do rodziny harcerskiej, przypiął im do piersi dh Przewodniczący. 
· " ... wszystkie dłonie w krąg ... " Modlitwa. I cisza wznosi harcerskie 
serca do Boga. , .· 

"Ognisko płonie ... sło11ce gaśnie 
Jak przekwitniętej róży pąk. 
Blask purpurowy z ognia leci 

· I z zachodu, tam, od Kraju, 
Na :taplecione ręce pada ... " 

.Mocny uścisk dłoni, trzykrotny okrzyk czuj czuj - czuwaJ 1 około tysiąc,a 
serc harcerskich rozjechało się do swych oddziałów, aby zabrać się ·do pracy. 

z. s: 
Coś o "Wiarusach " 

Zaczęło się to w marcu 1943 r. Zebraliśmy się na terenie naszego batalionu, 
jako gr upka harcerzy, którym kampania wrześ'niowa przerwała dalszą pracę, a 
którzy nie zrezygnowali wcale z dalszego jej kontynuowania. Nie mogliśmy po
prostu zrezygnować, bo czuliśmy się zawsze harcerzami. Nic \Vięc dziwnego, że od 
tej chwili, mimo braku u nas zorganizowanego kręgu, schodziliśmy się od czasu do 
czasu, by pogawędzić ot tak sobie "po naszemu". Okazało się, że wkrótce byliśmy 

. sobie bardzo bliscy i czuliśmy się w swoim gronie jak rodzina. Było nas z począt
ku pięciu. Potem przybywało coraz więcej. Przyczynił się do tego dh. S. rozpo
czynając pracę kręgu, którą następnie kontynuowałem. Wreszcie w drugiej połowie 
czerwca, a oficjalnie od daty ustalenia przez nas wytycznych programu tj. dnia 8 lipca 
1943 r. zaczęliśmy się zbierać jako krąg o szumnej nazwie "WIARUSY"· Pierwszy 
miesiąc ·z powodu różnych trudności upłynął na· zbiórkach organizacyjnych i towa-. 
rzyskich oraz na ustaleniu liczby członków, których obecnie liczba wynosi 13: 
W sierpniu postanowiliśmy już iść według wytycznych z tym, że prócz pracy nad 
sobą nawiązaliśmy ścisłą łączność z oficerem oświatowym i pomagaliśmy w obsłu
giwaniu kolegów w kantynie . . W następnym miesiącu urządziliśmy ognisko harcers
kie dla żołnierzy batalionu, oraz powzit<liśmy próby nawiązania korespondencji · 
z junakami, do kitórych zamierzamy kiedyś pojechać z imprezą. 

W październiku odbyła si<; z naszą pomocą wystawa eksponatów wykonanych 
przez żołnierzy w niewoli i na terenie Z. S. R. R. 

W listopadzte, z powodu bra:lw C? as u na zorganizowanie czegoś, ogrnniczyliśmy 
się do zbiórek towarzyskich; wewnętrznych. -

Prócz tego powstało u nas Koło Przyjaciół Kręgu, prezesem którego jest nasz 
D-ca, ppłk. dypl. D. Współpracuje ono z nami, ~ciśle według wytycznych kręgu. 

Oto cośmy dotychczas zrobili. Ciężko nam trochę idzie, bo z różnych powodów 
• • 

praca musi być przerywana . . Staramy się jednak utrzymać ciągłość i mamy na-
dzieję, że kiedyś pójdzie ona o wiele lepi~j . 

1\f.R 
• 

• 

' 
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List od kręgu " Żórawi. " 
W ciągłym dążeniu do zdobywania coraz to nowych wiadomości z n_owoczesnej 

techniki wojennej - znalazła się i nas garstka harcerą z kręgu "Zórawi " na 
ziemi Faraonów. Jesteśmy niemal całkowicie oderwani od środowiska polskiego, 
nie możemy w dostatecznej mierze korzystać z prasy polskiej, której było pod do
statkiem na starym m.p.; jesteśmy odosobnieni - a mimo to jesteśmy bardzo 
zadowoleni z tej zmiany! · 

Przede wszystkim mamy możnoś~ pozna<- dokładnie nową brol1, która odgry
wa w tej wojnie decydujące znaczenie. Powtóre, z tą bronią niedługo pójdziemy 
do akcji. Dlatego tym gorliwiej i dokładniej staramy się ją poznac. 

Poza tym mamy możno~ć poznać nowy kraj i nowych ludzi. Z t~j samej przy
czyny okazuje się tu większa konieczność znajomości języka angielskiego. Nic więc 
dziwnego, że poszły w ruch słowniki i wszelkiego rodz~ju podręczniki tego języka. 
.A. trzeba przyznać, że tutaj znacznie lepiej jest ucqć się angielskiego, niż gdzie 
indziej, gdyż polskim językiem b. trudno się porozumieć. 

Ludność miejscowa odnosi się do nas życzliwie. Rozmawiałem z paru miejsco
wymi obywatelami i słyszałem takie zdania o nas: "Polacy to dzielny naród· 
Polska może być dumna ze swoich żołnierzy." ~Iastępnie pytali o więcej szczegó
łów o Polsce. A gdy powiedziałem im, że stolica Polski - Warszawa, niczym nie 
ustępuje Kairowi - byli zachwyceni. Powiedziałem . . . "tylko tak byto przed 
tą wojną, bo obecnie Warszawa leży w gruzach" - jeden z nich rzekł - "Och, · 
ci bandyci hitlerowscy! Ale oni tmają teraz za swoje! Dobrze im tak"! 

Życie w stolicy z powodu wojny, nie uległo prawie źadnym zmianom, widzia
nym gdzie indziej. Nawet nie ma zaciemnienia wieczorem. Widać- odra·t.U, że do 
tego miasta nie dotarła wojna. Gdyby nie różno-rodność barw i szarż wojsko
wych na ulicach miasta, gdyby nie liczne smugi retlektorów patrolujących wieczor
ne niebo - możnaby sądżić, że wogóle nie ma źadnej wojny na świecie ... 

Dość często można tu spotkać miejscowych skautów egipskich. Wyglądają 
• bardzo przyzwoicie. Chcemy nawiązać z nimi kontakt. Przy najbliższej okazji 
złożymy im wizytę. Oni tu mają swoją. 'Komendę Główną. 

· · Przesyłam w imieniu naszej 9-tki Druho,vi Przewodniczącemu, Komendautowi 
i wszystkim innym Druhom i Druhnoro serdeczne nasze pozdrowienia. C Z. U WAJ! 

Daszkiewicz Jan. 

archrwunt Zlot Z. H. P. w Iranie w Manzarief. 

~ 
' 

\ 

\ 
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WYDAWNICTwA NACZELNEGO KOMITETU WYKONAWCZEGO Z. H. P. W LONDYNIE 

l. Próby harcerskie f powielone/. 
. 2. Statut Z.H.P. f • f . 
3· Ewa Grodecka - O metodzie harcerskiej. 
4. 
' :>. 

"Ognisko Harcerskie " listy okólne powielane f ostatnio drukiem/. 
"Wiadomości Urzędowe". 

6. "Nasze Pisemko" - tygodnik dla dzieci polskich zagranicą f powielane/. 

WYDAWNICTWA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO NA WSCHODZIE 

KSIĄŻKI 
1. Harcerz w polu -· Wyrobka Zyg-

munta. 
· 2. Gry i zabawy terenowe- Jasińskie

go Jana . 
3. Stopnie i sprawności harcerskie i 

zuchowe. (Regulaminy obowiązujące) 
4. Książka wodza. zuchów - Kamiń-

skiego Aleksandra. 

BIBLIOTECZKA PODRĘCZNA 
"SKAUTA" /powielana/, pod red. hm. J. Ś. 
1. Listy okólne L. 4 i 6 (kapelańskie). 

2. 'l'ablica odznak sprawnościowych. 
l druk f. 

3. O programie i pracy w zastępie. 

bm. Brzeziński i hm. Sylwanowicz. 
4. O systemie zastępowym. częś<.; I -sza 

hm. Płonka Ignacy. 
iJ. Tablica odznak sprawności zucho· 

wy ch (druk). 

' 

6. O syste~ie zastępowym - Część 
II-ga. hm. Płonka Ignacy ( w druku) 

7. Problem skautów (starszych chłop
ców) hm. inż. Pancewicz Bronisław 
(w druku). 

CZASOPISMA 
1: "WYTRWAMY" Nr 1/2. za 1942 r. 
2. "SKAUT" Nr 3/4. » » 

3. ·"SKAUT" Nr 5/6. za 1943 r. 
4. "SKAUT," Nr 7/12 ~ 
5. "SKAUT" Nr 13/14 » 

6. "SKAUT" Nr 15/16 » 

RÓŻNE 
1. Książecr.ka Służbowa. 

2. Regulamin ZHP. na Wschodzie. 
3. Pocztówka. 
4. Pocztówka z podobizną Sir Robert 

Baden Powella. 
o. Dodatek harcerski do Kalendarzyka 

Żołnierskiego na 1944 r . 

NOWY TESTAMENT 
Staraniem O. Dr. Aureliusza Borkowskiego - franciszkanina z Jerozolimy -

wyszła z druku piękna i nader poiytecwa książka p. t. "Nowy Testament, -
4 Ewangelie w jednąj 11

• 

Autor powziął piękną myśl połączenia w jedną opowieść ·wszystkich czterech 
Ewangelij, bez zmiany tekstu tychże Ewangelij, i przedstawienia w ten sposób 
całego życia i działalności Chrystusa w pełnej całości. Jest to pełna Ewangelia., 
w swojej jedności, prostocie i wielkości. Ksią:i,ka ta j est niewyczerpanym zdrojem 
mądrości Bożej i drogowskazem życia. Liczy 400 stronic i w pięknej płóciennej 
oprawie cena wynosi tylko 300 milsów (czyli 6 szylingów) już z przesyłką poleconą 
i jest do nabycia pod adresem : 

Rev. Aureliusz Borkowski, Box 186. Jerusalem- Palestine. 
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CZY ZNASZ POLSK ·Ę . ? 

Odpowiedzi na ryciny od Nr. 7 do Nr. 11, z Nr. 13/14 "SKAUTA": 

Rys. 7. Śląsk. Szyb i _inne urządzenia kopalni. 

> 8. Łódź. Ogólny widok. 

:. 9. · Gdańsk. Stare 'spichler~e. 

> 10. Pozna11. Stary rynek. Ratusz. 

» 11. Lwów. Ogólny widok. 

l ) LVac'{_elny Komitet W ykmzawcrr 
Z.H.P. 4G. Belgrave ~quare 

· L o n d o n S. W. l. 

2) Rada i Komenda Z. II . P . 
na, Wschod'{ie. 
Polish.Forces M. E. 10. Śliwil1ski. 

3 ) Komenda Chorągwi ·w b·anie. 
Delegue du Gouvernement Polo:. 
nais a Teheran dla Z. H. P. 
\Viszniewski Edward. 

4) Komendy Chorągwi w Afryce. 

• o • •• • 

Pol i sb Delegation Board 
of Education. Nairobi. dla Z. H. P. 
Inż. W ójcikówna Zdzisława . 

.. 
. ~edaguje Komitet w składzie : 

. 

l 

ADRESY: 
l 

5 ) Komendy Cho1·ągwi w Palestynie. 

.Terusalem. Bezalei street. Hotel 

Bezalel. · Polish Refugee's House. 

dla Z. H. P. (lub Polish Forces 

M. E. 10). 

G) Komend Hufców w f 1V DIAC H: · 

a) JAMNAGAR-KATHIAVAR. Polish 

Children Camps. P takowa Janina. 

b) KARACHI. Country Club. Refuge 

Camp. Parczewska Feliksa. 

·c) KOLHAPUR . . Polish Camp. Bida

kowski \Vitold. 

Hm. inż . PANCEvVICZ Bronisław, dz. h . PA~EK Stanisław, bm. PLONKA Ignacy, 
i1m, dr. SZYRYŃSKI \Viktor, hm. ŚLl\VI~SKI Jeremi (przewodniczący), przy 

, 1 łaskawej współpracy technicznej : pp . . T\VORZYDLY Stanisława i BADERKA Józefa. 

WYDA '\VCA: Z\VL'\ZEK HARCERST\V A POLSKIEGO NA '\VSCHODZIE. 

RES : Polish Forces Middle East 10. 81 i wińsk i . 
. 

złożyli składacze arabscy nie znający j ęzyka polskiego: 
,.,o-t· Haddad i Edward Colschibaschi. 

~~.~.ts .) 1 J.> l 
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