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Prawda wszystko zwycięża, a uzbrojony nią człowiek mocniejszym 
jest nad ogromne wojsk zastępy. Można wyroki prawdy na ogień skazać, 
można jej zwolenników prześladować i niszczyć, ale gdy się raz w sercach 
ludzkich zajmie, żadna moc, żadna potęga wytępić jej nie zdoła. 

HUGO KOŁŁĄTĄJ 

Jan Kasprowicz 

CZUWAJ! 
Idź ! Czuwaj! do czynu ciągłego 
Miłodzieńcze wyciągaj ramiona ! 
Ojczyzna sprawności twej wzywa. 
Do ciebie ma prawo li ona. 

Idź ! Czuwaj! I zawsze mniej wiarę, 
Cokolwiek by losy zrządziły 
jest Polska i będzie do końca, 
Jeśli jej starczy twej siły ! 

Idź ! Czuwaj! Kochając swe serce, 
Prawdy w nim buduj świątynię, 
Żyć warto, jeśli twe życie 
Ofiarnie dla Polski płynie. 

Idz! Czuwaj! Otwarte miej oczy 
Byś dostrzegł w sam czas, z jakiej strony 
I jaki się wróg ku nam skrada, 
Chęcią niszczenia wiedziony. 

Idź ! Czuwaj! Bądź czujny! Codziennie 
Ucho przykładaj do ziemi, 
Byś słyszał jej szept najmniejszy, 
Gdzie pójść masz z ramiony swojemi. 

Idź ! Czuwaj! Patrz! Słuchaj, byś wiedział, 
Nim z swoją rozminiesz się dobą, 
Gdzie pójść masz z sercem i duszą, 
Z tym wszystkim, co tylko jest tobą ! 
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NIENIA IDEOWO-ETYCZNE STARSZEGO 
a HARCERSTWA 
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Wspólnota podstaw ideowo-etycznych całości ruchu harcerskiego — Ruch 

i Organizacja. 

Harcerstwo jest nie tylko organizacją i metodą wychowawczą — jest 

i bec życia i wynikającym de wszystkim Ruchem, to znaczy postawą wo « jcym 

Paz yao w przekonania człowieka, działaniem w kierunku A 

ewnej określonej ideologii, pewnego stosunku do życia. Ta jaca 

Pen wobec życia, stojąca u kolebki Harcerstwa, stanowi jeg: 
i i óżne formy i ikaj ść j Ruch Harcerski przybiera różne rzenikają całość jego prac. U e ie! 

maka 6 i metodyczne. Ulegają one zmianom o pa 

zadań, sytuacji narodowej, wieku uczestników itp. Ba rą a i 
2: . . . . 

świ t zawsze jeden i ten sam. i 
światopogląd harcerski, jest. pa smaki ca 3 

i ści d  ideowo-etycznych istnieje ; ret 
i powszechności zasa wo-et A Kaim 

ieraj ÓŻ ne w różnych miej nym 
rzybierający różne formy organizacyj : | ZĘ 

e chodbr nawet niekiedy nie > one SWE żona | 

ji Ść tai ść ozwala izacji. Stałość ta i powszechność zasad po r 

| ezaych środków metodycznych zależnie od warunków, a przede 

tkim od stopnia rozwoju członków. BO c 

Rad ask obejmuje dzisiaj szerokie i a. 

ludzi. Mieści on młodzież harcerską męską i młodzież harcers L e 

jeści przyjaciół Harcerstwa. W ramach samej Organizacji R cj 

mieści dzieci-zuchów i chłopców-harcerzy i dorastających — r, 

Mieści także Starsze Harcerstwo, i teddy koo mi 

j izacj ującą 5 aczelnej odrębną organizację, obejmują łych, : 

des ii * życiu ideowe zasady AZ an A, = 

ści óżnoli i jnych ? sp y 
ści * tych różnolitych grup organizacyj / I 

po wyznawanych i realizowanych Use i. 3. dLa 
i ideowo- jednym ruchem harcerskim. Zasady 0 t spó a 

i a « wiodeaa i harcerzowi dwunastoletniemu i 8 ae 

nastoletniemu i starszemu harcerzowi dwudziesto, czy trzydziestoletni i 

  

3 
Starsze Harcerstwo stanowi dzisiaj w ramach Związku osobną organizację Wiek jego członków, ich rozwój umysłowy i fizyczny, zadania jakie sobie stawiają, wymagały wyodrębnienia Starszego Harcerstwa. Ale Starsze 

Harcerstwo jest częścią Ruchu Harcerskiego i wyznaje te same zasady ideowe 
i etyczne. I choćby nawet Starsze Harcerstwo miało kiedyś przestać być 
częścią organizacji harcerskiej to nie przestanie ono być częścią Ruchu 
Harcerskiego. 

Konieczność odrębnego sformułowania zasad ideowo-etycznych dla 
poszczególnych gałęzi Ruchu Harcerskiego, zależnie od stopnia rozwoju 

członków. 

Podstawy ideowo-etyczne wszystkich gałęzi ruchu harcerskiego są wspólne. "Ta wspólnota jednak i jedność nie oznacza bynajmniej, że ujęcie słowne, zewnętrzny obraz słowny tych zasad musi być wspólny i jednakowy. 
Odwrotnie, słuszną wydaje się rzeczą odrębne ujęcie słowne tych wspólnych 
i jednakowych zasad dla poszczegółnych gałęzi naszego ruchu, zależnie od wieku i stopnia ogólnego rozwoju uczestników. Inaczej przemawiamy przecież do chłopca ośmioletniego, aniżeli do chłopca dwunastoletniego, 
inaczej jeszcze mówimy do człowieka dorosłego. Inny jest bowiem ich 
stopień rozwoju umysłowego, rozwoju charakteru i inny jest świat ich pojęć. 
Inne są także zadania jakie w organizacji harcerskiej stawiamy dziecku 
od zadań stawianych chłopcu, a całkowicie inne od zadań stawianych 
człowiekowi dorosłemu. Teza ta znalazła w Harcerstwie oddawna pełne 
zrozumienie. Wyrazem tej tezy jest postanowienie zawarte w $ 5. pkt. 3. Statutu ZHP., przewidujące potrzebę odrębnego sformułowania prawa i przyrzeczenia dla zuchów i Starszego Harcerstwa. Dla zuchów, najmłod- szych braci i sióstr, zasady ideowe i etyczne Ruchu Harcerskiego ujęte 
zostały w formę Obietnicy Zuchowej, oraz Prawa Zuchowego cztero- 
punktowego. Dla Starszego Harcerstwa dotychczas jeszcze odrębnego sformułowania prawa i przyrzeczenia harcerskiego nie wprowadzono. 
Prace przygotowawcze pod tym względem zostały rozpoczęte. Opracowanie niniejsze ma być jednym z pierwszych kroków w tej dziedzinie. Konieczną 
rzeczą jest tutaj powtórzenie i stwierdzenie wyraźne: nie chodzi o nowe 
prawo i przyrzeczenie dla Starszego Harcerstwa, nie chodzi o zmianę zasad 
ideowych i etycznych lub światopoglądu, chodzi natomiast o takie sformu- 
łowanie wspólnych i jednakowych dla całego Ruchu Harcerskiego zasad ideowych i etycznych, które w pełni określają zasady postępowania oraz postawę wobec życia ludzi dorosłych, oraz obejmują ich — ludzi dorosłych, 
połnoprawnych obywateli, Polaków — obowiązki. 

Sprawa odrębnego sformułowania zasad ideowych i etycznych dla 
Starszego Harcerstwa nasuwa pewne dodatkowe pytanie : czy sformułowanie 
to ma być wzorowane na prawie i przyrzeczeniu harcerskim i możliwie bliskie 
im w tekście, czy też przy formułowaniu zasad ideowych i etycznych dla 
Starszego Harcerstwa nie należy krępować się brzmieniem prawa i przy- 
rzeczenia dla Harcerstwa młodszego, lecz formułować je swobodnie i stosownie do potrzeb wyłącznie Starszego Harcerstwa? Zdania są tutaj podzielone. 
Opinia przechyla się raczej na stronę formułowania swobodnego.  Wysuwa się teza, że nie należy * poprawiać * dla ludzi dorosłych prawa harcerskiego, że takie drobne poprawki kilku punktów są rzeczą niepoważną i szkodliwą 
dla obu stron, że lepiejby już było pozostawić jeden tekst, w dotychczasowym 
brzmieniu a nie przekręcać go częściowo.  
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Dodać tu trzeba, że szereg osób nie podziela przekonania, wymienionego 
powyżej, o konieczności odrębnego sformułowania zasad dla Starszego 
Harcerstwa. Stoją one na stanowisku jednolitego sformułowania zasad 
ideowych i etycznych dla wszystkich gałęzi ruchu, od Zuchów do Starszego 
Harcerstwa. Widzą w tym wyraz wspólnoty oraz siły ideowej Harcerstwa. 
Jako- przykład podają one chociażby Skauting węgierski lub brytyjski. 
Uważają one, że opracowanie odrębnego komentarza do prawa i przy- 
rzeczenia dla każdej gałęzi ruchu w zupełności sprawę rozwiąże. W historii 
Harcerstwa zrobiliśmy już raz wyłom od tej zasady. Prawo i obietnica 
zuchów brzmią odrębnie. Harcerstwo nie poniosło przez to straty. Sądzę, 
że odrębność sformułowania zasad dla Starszego Harcerstwa, również 
okaże się rzeczą słuszną. 

Sposoby sformułowania zasad ideowych i etycznych dla Starszego Harcerstwa. 

Stwierdzamy jedność i wspólność zasad ideowych i etycznych dla wszy- 
stkich gałęzi Ruchu Harcerskiego. Stwierdzamy dalej konieczność odrębnego 
sformułowania tych zasad, dla trzech zasadniczych gałęzi naszego ruchu, 
zależnie od stopnia ogólnego rozwoju członków poszczególnych gałęzi. 
Stwierdzamy w szczególności konieczność odrębnego sformułowania zasad 
ideowych i etycznych dla Starszego Harcerstwa. W tym miejscu musimy 
sobie zadać pytanie: jakie są najwłaściwsze sposoby sformułowania zasad 
ideowych i etycznych dla Starszego Harcerstwa ? 

Bez dłuższego namysłu nasuwają nam się następujące sposoby : Prawo 
Starszego Harcerstwa, Przyrzeczenie Starszego Harcerstwa, Komentarz 
do Prawa i Przyrzeczenia Starszego Harcerstwa, Deklaracja Ideowa Starszego 
Harcerstwa. Oczywiście, możnaby wyliczyć jeszcze więcej możliwości 
teoretycznych ujęcia naszych zasad, sięgając do doświadczeń i tradycj 
różnych związków ideowych z przeszłości i teraźniejszości. Sądzę, że 
wystarczy nam ograniczyć się do form bliskich nam i znanych z pracy 
harcerskiej. 

I. Prawo Starszego Harcerstwa. 

Jest rzeczą niewątpliwą, a nawet nie ulegającą dyskusji, że Starsze 
Harcerstwo pragnie zachować formę Prawa. Żadna inna forma ujęcia 
zasad ideowych i etycznych, żadna Deklaracja sama w sobie nie zastąpi 
nam Prawa, które jedynie może sprostać potrzebie jasnego, krótkiego 
ujęcia zasad w dobitne nakazy, czy też zakazy. Prawo Starszego Harcerstwa 
mieć będzie wielką moc sugestywną, jest to jedyna forma ujęcia naszej 
ideologii, do której czujemy przywiązanie i do której jesteśmy przyzwycza- 

eni. 
Ilość punktów Prawa nie zdaje się być rzeczą zasadniczą, choć Dekalog 

zdobył sobie prawo obywatelstwa nawiązując do faktu ustanowienia zasad 
prawa naturalnego przez Boga. W razie potrzeby ilość punktów naszego 
Prawa może być zmniejszona lub powiększona. 

Jeżeli stajemy na gruncie odmiennego sformułowania Prawa Starszego 
Harcerstwa to musimy sobie postawić pytanie: JAKIE ZASADNICZE 
ELEMENTY IDEOLOGII HARCERSKIEJ WINNY ZNALEŹĆ 
WYRAZ W PRAWIE STARSZEGO HARCERSTWA ? 

Stajemy na stanowisku rozszerzenia i pogłębienia prawideł moral- 
nych zawartych w Prawie Harcerskim przez ich dostosowanie z jednej strony 
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do psychiki dorosłego człowieka, z drugiej Ś 
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1. CEL. 

Celem naszym jest SŁUŻBA. Z - Służ i ić hasło i sztandar Starszego Harcerstwa. akad Gai PN” 
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bli | jako promieniami a i dwuch źródeł, z miłości Boga (bliźni l członek Jade udz ej) i. miłości Ojczyzny (bliźni — członek społeczności narodowo- państwowej), „7. prześwietla naszą harcerską ideologię.  Uniwersalizm naszej ideologii nie jest bezwzględny, nie twierdzimy, że zbiorowość (naród państwo, ludzkość) jest wszystkim a jednostka — niczym. Stajemy właśnie  



6 
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2. IDEAŁ PEŁNEGO CZŁOWIEKA. 

Szkic ten z konieczności musi mieć charakter pewnego encyklopedy- 
cznego wymienienia cech określających sylwetkę duchową Starszego Harcerza 
i jego styl życia. 

Pewne cechy są wydedukowane wprost z prawa Harcerskiego, inne 
są pogłębieniem tam zaledwie zarysowanych cech. Kolejność omówienia 
nie ma oznączać odpowiedniego zaszeregowania wartości moralnych. 

Od Starszego Harcerza nie mamy prawa wymagać posłuszaństwa w tym 
sensie w jakim żąda tego VII. Punkt Młodzieżowego Prawa Harcerskiego, 
natomiast możemy domagać się prób godzenia pojęcia wolności i karności, 
Karność wyrażać tu będzie stopień poświęcenia się dla dobra ogólnego. 
Poszanowanie z jednej strony prawa, z drugiej strony zaś własnej osobowości 
musi doprowadzić do procesu wytworzenia się cechy, którą byśmy chętnie 
widzieli na miejscu posłuszeństwa, mianowicie : lojalności. _ Możemy 
domagać się etrznego zdyscyphi ia, op ja i skupienić 

Winniśmy zdążać do podkreślania roli honoru osobistego i narodowego 
w połączeniu z dużą dozą odwagi cywilnej. Nasze umiłowanie wolności i 
rycerskość muszą wyznaczyć szerokie granice temu. 

Głęboka bezinteresowność płynąca z poczucia wypełniania postulatu 
służby wraz z uczewością winny dać podstawy do wytworzenia się atmosfery 
zaufania, stuptocentowej pewności dookoła St. Harcerza. Podkreślamy rolę prawdy w naszym samowychowywaniu się, umiejętności milczenia 
i znoszenia cierpiernia. 

Przyjacielski stosunek do świata, pogoda ducha i radość życia wręcz 
winny stać się podstawą do wytworzenia się wewnętrznego optymizmu 
życiowego, jako kapitalnego motoru poczynań ludzkich umożliwiającego 
osiągnięcie celów niedosiężnych dla stetryczałych pesymistów. 

W. związku z poprzednim jasne podkreślenie wartości i roli osobistego 
szczęścia człowieka, zasadzającego się głównie na właściwym rozwiązaniu 
problemu wyboru zawodu i problemu małżeństwa dopomoże do pomyśl- 
nego wytworzenia się dyspozycji psychicznej zmierzającej do szukania 
szczęścia bez chodzenia * z głową w obłokach ”. 

Obowiązkiem Starszego Harcerza jest założenie rodziny i wychowania 
młodego pokolenia w zasadach służby Bogu na pełnowortościowych obywateli 
Rzeczpospolitej. 

Ustawiczne własne dążenie do doskonałości w połączeniu z tolerancją dla 
myśli i czynów innych ludzi, z głęboko pojętą wyrozumiałością dla ludzkich 
ułomności pomoże w stworzeniu typu człowieka zadowolenego z siebie 
i otoczenia. 

a 1 

Jako Ruch winniśmy zrobić też krok naprzód i w swoim wiążącym 
nas Prawie dać wyraz naszemu stosunkowi do zagadnienia pracy. 

Skomplikowane stosunki społeczno-gospodarcze w Polsce sprawiły, 
że praca i człowiek pracy nie były dobrze u nas widziane. Jesteśmy społe- 
czeństwem, — choć należymy w gruncie rzeczy do bardzo pracowitych 
ludów świata, prawem paradoksu — wstydzącym się pracy. 

"Trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, że dopiero ta wojna wniosła pewne zmiany do naszego ustalonego, a będącego przeżytkiem, sposobu myślenia. 
Dla nas jest jasnym, że należy doprowadzić do końca ten proces dokonując 
niejako uszlachetnienia pojęć o pracy. Praca przestanie być wtedy zmorą 
i ciężarem, a stanie się ze świadomością rzeczy spełnianym obowiązkiem.  
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Założyliśmy jako wartość nadrzędną : dobro ogółu. Ono wymaga, abyśmy 
spojrzeli na pracę nietylko od strony obowiązku, ale i od strony prawa do 
pracy. Człowiek w dobrze zorganizowanym społeczeństwie winien mieć 
nietylko obowiązek pracy, ale i prawo do pracy. Nikt nie powinien pozosta- 
wać bez pracy. Elementy świadomie pozostające bez pracy są elementami 
aspołecznymi zwłaszcza, gdy chodzi o nasze w gruncie rzeczy biedne 

społeczeństwo. 

Świat naszych wierzeń żąda od nas jasnego i określonego stanowiska 
w własnym zawodzie, dużej fachowości i sumienności, zapału i goliwości 
w pracy. Usilnie trzeba zwalczać dyletantyzm, jako chorobę społeczną. 

Poszanowanie prawa winno być jedną z naczelnych zasad życia Starszego 
Harcerza. Państwo, w którym prawa nie są szanowane, nie zna ani 

bezpieczeństwa, ani wolności. 

Jeżeli do tego jako Ruch zdołamy przetworzyć atmosferę naszego 
życia, nie będziemy tolerować łatwizn życiowych przez walkę przede wszyst- 
kim na własnych naszych osobistych odcinkach życia, propagować będziemy 
walkę nie pruderyjnie i nie obłudnie z wszystkimi nałogami, damy Polsce 
atmosferę życia czystego i ludzi zdrowych moralnie i fizycznie. 

Czynny, aktywny tryb życia na wszystkich polach ludzkiej działalności 
osobistej i społecznej polepszy jakość jednostek i podniesie wartość społe- 
czeństwa. Jeżeli zaś do tego działanie będzie zawsze celowe i konsekwentne 
a myślenie jasne i logiczne — to oddalimy są od typu * romantycznego 
Polaka, który tak bardzo jeszcze ceni Stanisław Grabski pisząc, że ** Polak 
może być tylko romantykiem — albo ludzką lichotą * (* Myśli o dziejowej 

drodze Polski * — str. 161). 

II. Przyrzeczenie Starszego Harcerstwa. 

Zachowanie formy przyrzeczenia wydaje się również rzeczą niewątpliwą. 
Znane nam obok prawa harcerskiego przyrzeczenie harcerskie nie wnosi 
nowych elementów ideowo-etycznych, zawiera ono w kilku słowach uroczy- 
stych sumę zasad harcerskich, oświadczenie o woli realizowania tych zasad 
całym życiem, oraz zobowiązanie się do przestrzegania prawa harcerskiego. 
Powtórzenia jednak tych zasad i przyjęcie ich ze podstawę postępowania 
w życiu indywidualnego harcerza odgrywa ogromną role. Przyrzeczenie 
czyni zasady ogólne indywidualnymi zasadami tej właśnie jednostki. 

Jeżeli chodzi o samo sformułowanie Przyrzeczenia Starszego Harcerstwa; 
to należało by się zastanowić, czy słusznym jest podkreślanie posłuszeństwa 
Prawu Starszego Harcerstwa. Grono Starszoharcerskie zebrane w Totton 
stwierdziło, że w samym Przyrzeczeniu należało by raczej stwierdzić uroczy- 
ście, ża Prawo Starszego Harcerstwa będzie wytyczną życia Starszego 

Harcerza. 

W dyskusji na temat przyrzeczenia w pewnym gronie storszoharcerskim 
postawiono niedawno tezę, że przyrzeczenie jest zbyt słabą formą. _ Zuchy 
składają obietnice, harcerze składają przyrzeczenie, Starsze Harcerstwo 

. powinno mieć jeszcze silniejszą formę zobowiązania — przysięgę.- Po 
przedyskutowaniu zagadnienia, tezę przysięgi wycofano. Grono dyskutujące 
stanęło na stanowisku, że oświadczenie szczerej woli życia według zasad 
harcerskich ma olbrzymie znaczenie wychowawcze, nie dające się w inny 
sposób zastąpić. 

III. Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Starszego Harcerstwa. 

Należyło by się zastanowić, cz 0 ę a , czy Komentarz do Praw: Kid A spełni swe zadanie. Ludzie dorośli AE Ge cb 5 1, jak co mają rozumieć. Samo Prawo Starszego H: i R być sformułowane w sposób nie budzący żadnych a - 
eżeli jednak wychodzimy z założenia, ż i mi 

soja a 2. „ że Prawo musi mieć f a He a a E cx oświadczeniem woli realizacji a „z konie Ści zasady nasze j Ó ólny i jący objaśnienie i ma, NY a w 
Wysywa się konieczność o: i j pracowania komentarza do prawa i - s e» Harcerstwo. Zadaniem Komentarza A być dokład : 0 ienie znaczenia poszczególnych punktów pr; i szerokiej problematyki jaka si Ó aaa aa” 

c ę pod krótką formą d j Komentarz dopiero ma dać jaa > 
rz. pełny obraz naszych zasad ideowych i et h ; prawo zaś jest tych zasad sugestywną, skróco: i a dczanna 

Pomaraic 22. wną, ną, nieomal symboliczną formą. 
pracowanie powszechnego, nie jako * Ę komentarza przedstawiaj j j ie zn e auc 

I jącego w jasnej formie znaczenie dl stkich członków Starszego Harcerstw: i żni Polsa — a. Niezależnie od tego ko: 
powszechnego poszczególne komórki organi j > LO 

z ganizacyjne mogą w ramach własnych prac ideowych opracowywać własny komentarz d. Ści | 
y i o całości lub poszczegól- . punktów prawa, mając na oku potrzebę rozwijania pewnych RR cech charakteru lub właściwości swych członków. ABA 

IV Deklaracja ideowa Starszego Harcerstwa. 

Szczegółowa i wnikliwa d j i 
j £ yskusja nad kwestią sformułowani PW Ę PRA A eps zgo Harcerstwa jaka miała miejsce m „1. doprowadziła do postawiania tezy że obok P. i i (dla Starszego Harcerstwa) i komentarz. ich j eż PAG a do nich j Ideowo Etyczna Starszego Harcerstwa. 58 MGR 

Prawo ma charakter stały, zam, i 
' 1 r st yka w sobie zasady etyce i j wać ph są stałe t niezmienne. Na treść Pow ae PE ) > ami sytuacja polityczna, w jakiej Kraj nasz w tej ili si jduj 

I l > k j chwili się znajd a fakt, że my, dziś nad tymi tematami „dyskutujący, znajdziemy sie io Pr ć ai AE A ma dyć dyrektywą życia każdej Starszej i zego Harcerza, tak dziś, jak i jutro, i nic ni i j aktualności, tak w jasnych i szczęśli dni se Nadu, jaca 
a, aa. ęśliwych dniach naszego Narodu, jak i w jego 

Starsze Harcerstwo uzyskało odr izacji 
tarsze Har z ) ębną organizację w chwili wyj są i ciężkiej dla Polski. Stoją przed nami wadeya wielkiej Tm naszym zadaniom pragniemy dać wyraz. I tu możemy uciec się do Dek- laracji Ideowej, która i ustali Śli da R nasz program, oraz określi nasze aktualne 

Deklaracja sama w sobie nie jest zjawiskiem stałym. Przy tym samym Prawie, deklarację jedną można, 
zastąpić drugą. 

Deklaracja będzie czemś inn i ym od Prawa, nie mniej jednak będzi ona z Prawa Starszego Harcerstwa wypływać i pożądane Byłobę powie A w niej we formie skróconej tych i + 
ad 

ó 

węobiock j ty asad ideowo etycznych, które zamyka 

gdy tego sytuacja zewnętrzna wymaga,  
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Starsze Harcerstwo ma swój własny cel, swoje zadania, ma program 
swego działania, a Deklaracja ma być ich wyrazem. 

Deklarujemy swą organizację jako logiczną konsekwencję harcerskiej, 
wychowawczej organizacji młodzieżowej, z którą czujemy się jaknajsilniej 
związani. Z kapitałem wartości, zdobytym w szeregach naszych drużyn 
idziemy teraz w życie, aby realizować nasze ideały, wnosić nasze zasady 
do życia tak prywatnego jak publicznego, budować leprze Jutro Świata. 
Celem naszym jest, aby wysiłkiem wspólnym, czynną postawą wobec 
życia walczyć z biernością społeczną, wyzwalać z polskiego społeczeństwa 
energię tak konieczną dla walki o lepszą i jaśniejszą Przyszłość Polski. 

Deklaracja pozwoli nam na sformułowanie naszego stosunku do sprawy 
polskiej, będzie protestem jaknajbardziej żywym przeciwko temu wszy- 
stkiemu co się w tej chwili w Polsce dzieje, a z czym cały świat ** dla świętego 
spokoju * się godzi. 

Choć główny ciężar sprawy polskiej leży w Kraju, to jednak Kraj 
nie ma swobody działania w sprawach najbardziej istotnych. Cała emigracja 
polska może oddać sprawie polskiej wielkie usługi. Starsze Hercerstwo 
czuje się powołane do dalszej bezkompromisowej walki o całość i niepodle- 
głość naszego Kraju, do obrony żywotnych interesów naszego Narodu. 
Oto nasza racja pozostania na przymusowej emigracji. 

Ale z powrotu do Polski nikt z nas nie rEzygnuje. Kultywować będziemy 
w sobie tę myśl, że przyjdzie dzień powrotu do Polski takiej, o jaką walczy- 
liśmy przez cały szereg lat i walczyć będziemy nadal. Świadomi naszych 
obowiązków, starannie, wszechstronnie i celowo przygotowani do zadań, 
jakie nas czekają śledzić będziemy bacznie przemiany dokonywująace 
się w chwili obecnej wśród społeczeństwa polskiego w Kraju. Prawdziwie 
wolną Polska, do której wrócimy będzie-inną. Musimy ją znać, aby móc 
dla niej pracować, aby móc ją podnieść z gruzów i spustoszeń zawieruchy 
wojennej. 

Sprawdzianem tego, czy jako Starsze Harcerstwo spełniliśmy swe 
zadanie będzie właśnie ten wysiłek, jaki nas czeka po powrocie. 

Ale nie na tym kończy się nasza służba publiczno-narodowa. Tu na 
przymusowej emigracji będziemy głosić i bronić sprawy polskiej wśród 
narodów świata, będziemy pracować wśród Polaków na wychodzewie nad 
zachowaniem wiary w Polskę, woli walki i pracy dla Niej. — 

Będziemy pielęgnować i rozwijać naszą polską kulturę przez tworzenia 
ośrodków kulturalnych, które pozwolą na wyzwalanie z ludzi talentów. 
Będziemy walczyć z grożącym nam i naszym dzieciom wynarodowieniem. 
Bądziemy bronić się przed wpływami obcych kultur. 

Aby móc jednak dążyć do naszego celu przez realizowanie programu 
naszej pracy musimy dokonać  unormalizowania życia  poszcze- 
gólnych jednostek, przez zorganizowanie dla nich podstaw uniezależnienia 
ekonomicznego i znalezienie dla nich odpowiednich warsztatów pracy 
zawodowej. 

Oto elementy, które winny znależć swój wyraz w Deklaracji Ideowej 
Starszego Harcerstwa. Będzie ona dokumentem dla świata zewnętrznego. 
Dzięki niej Starsze Harcerstwo będzie mogło obwieścić całemu społeczeństwu 
polskiemu jakie sobie stawia zadania, czego pragnie dokonać, do czego dążyć, 

—]. 8.8 

155 — LETNIA ROCZNICA 

W' roku bieżącym obchodzimy 155-letnią rocznicę uchwalenia Konsty- 
tucji 3-go Maja. Naród Polski nie obrał za swe święto narodowe rocznicy 
któregoś z wielkich zwycięstw, których tyle było w dziejach naszych, ale 
właśnie rocznicę dnia, w którym Polska dała wolność i równość wobec prawa 
wszystkim swoim obywatelom. Bo z ducha wolności wyszła ta ustawa i choć 
nie zdołała politycznie spełnić swego zadania, to historycznie i wychowawczo 
spełniła je całkowicie, — stała się Symbolem Polski Żywej i przyszłego 
państwowego odrodzenia. Była ona wogóle pierwszą w owych czasach naj- 
bardziej demokratyczną, uchwaloną wśród entuzjazmu, bez żadnych wstrząsów 
wewnętrznych i uprzedziła nawet konstytucję francuską, która narodziła 
się w potokach krwi. 

Na taką konstytucję mógł się zdobyć tylko naród wielki.  Udowodniły 
to dzieje następnego stulecia. Nigdy — nawet w czasach największej polity- 
cznej potęgi naród polski nie wydał z siebie tylu wielkich ludzi, ilu właśnie 
w czasach porozbiorowych. Nigdy Polska nie dała światu takiego wkładu 
cywili zacyjnego literatury, nauki i sztuki, jak własnie w okresie politycznej 
niewoli. 

Naród, który stworzył Konstytucję 3-go Maja wołał o wolność polity- 
czną i udawadnial, że na tę wolność zasługuje. 

Ojcowie nasi, twórcy Konstytucji Majowej uczą nas, że naczelnym. 
suwerenem państwa jest Prawo. Tylko w atmosferze pełnego poczucia. i 
poszanowania Prawa Polska dojść będzie mogła do potęgi czasów jagielloń- 
skich t spełnić, tak jak przez wieki'spelniala swą misję cywilizacyjną na 
wschodzie. 

Najpierwszą i najważniejszą w prawie narodów jest maksyma nie 
potrzebująca żadnych dowodów, że każdy naród ma prawo do wolności i 
niepodległości, i że może ustanowić sobie taką formę rządów jaka mu się najlepa 
być zadaje. Gdzie zasada ta zostaje naruszona, tam albo mamy jawną 
podległość, albo pozorami wolności ubarwioną niewolę. 

Przytoczone poniżej wyjątki z mowy Hugona Kołłątaja do prześwietnej 
deputacji najlepiej nam zilustrują nastroje w jakich zrodziła się największa 
chluba naszych dziejów — Konstytucja 3-go Maja. 

Uiściły się życzenia całego narodu: już jest wyznaczona Deputacja do 
napisania Konstytucji rządu naszego, która będzie sławną epoką kończącego 
się XVIII wieku, jeżeli nam przywróci rząd dobry, jeżeli człowieka wróci 
człowiekowi, jeżeli prawa właśności osobistej, ruchomej i gruntowej każdemu 
upewni, jeżeli człowieka wyjmie od ludzi, a podda prawu, jeżeli prawo 
wydobędzie z prawdziwych jego źródeł, to jest sprawiedliwości naturalnej, 
jeżeli na koniec CAŁY NARÓD UBEZPIECZY OD PRZEMOCY WEW- 
NĘTRZNEJ I OBCEJ. Tego to wyciąga po was cała powszechność, zacni 
mężowie ! Podjęliście się dla narodu najistotniejszej usługi, dzieła, która 
wam, ma zjednać w odległej potomności błogosławieństwo ludzi, co tę wolną 
ziemię posiadać będą . . .  
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Tak szlachetna posługa dla swej Ojczyzny powinna podnieść dusze 
wasze nad wszystkie przeszkody, powinna je złączyć z Prawdą, z tym to 
przedwiecznym Bóstwem, z którego litościwych rąk cała natura nieodmienne 
dla siebie szukała prawa. Wy macie być tłumaczami świętych Jego ustaw, 
wy macie przepisać sobie za prawidło działań waszych prawdę, a z tą, jak 
z rozpaloną pochodnią, szukać praw człowieka, praw społeczności, praw 
narodu waszego ! Nie obawiajcie się żadnych w dziele przedsięwziętym 
trudności ! Prawda, gdy się ją szczerze narodowi pokazywać będzie, jest to 
ten świety ogień, który natychmiast i do rozumu i do serca ludzkiego prze- 
nika. Nie masz mocy, która by się jej oprzeć na zawsze zdołała, pierzcha 
przed nią obłuda i przesąd, a tyle tylko nad nieszczęśliwym dokazuje ludem, 
ile przed nim prawdę ukryć zdoła. Nasiona wyroków tego świętego bóstwa 
znajdują się w sercu każdego człowieka, i aby miały wzrost przyzwoity, nie 
trzeba na to gwałtownego przymusu, nie trzeba miecza i przelewu krwi 
ludzkiej ; dość jest, aby człowiek wrócił się do siebie samego, ażeby rozważył 
swoje potrzeby, a natychmiast pozna i prawa, sobie należyte, i te, które 
drugim winien, i te, na których zależy sprawiedliwość, i te, które są owocem 
dobroczynności nie lękam się przeto o człowieka i jego społeczność, ale 
zastanawiam się nad wami samymi, mężowie wybrani ! Staje mi albowiem 
przed oczyma los tych, którzy kiedykolwiek chcieli być prawodawcami 

Mau -. - 
Prawodawca prawdy nigdy nie potrzebował się uzbrajać przeciwko 

człowiekowi, dla którego uszczęśliwienia pisał prawa; przeciwnym wcale 
idąc sposobem: nie lud, którego pragnął uszczęśliwienia, lecz siebie na 
prześladowanie i na tysiące wystawiał pociski. Wyższy nad siebie samego, 
pogardzający srogością i obłudą tyrana, potrafił uszczęśliwić ludzi i ich 
potomność ; lecz tak świętego i prawie boskiego dzieła inaczej uskutecznić 
nie zdołał, tylko ofiarą samego siebie. Tą drogą szedł w Europie Sokrates, 
nauczyciel obyczajów ludzkich, tą CHRYSTUS w Azji, Bohater Prawdy, 
Prawodawca i Zbawiciel całego świata ! Uległ człowiek pod obłudą i zemstą 
zabobonu greckiego, ale filozofia jego stała się nauką wszystkich oświeconych 
narodów, Umarł na krzyżuZbawiciel ludzi, lecz Ewangielia jego stała sie nauką 
wszystkich narodów, regułą lecz obyczajów, wzorem praw ; ale krzyż Jego 
zdobi dotąd korony i ołtarze. Takie są nagrody prawodawców prawdy ! 
tymi drogami przechodzi ona do serc ludzkich ! Nie masz gwałtu, nie masz 
siły, nie masz przebiegłości w rozumie, która by się jej na zawsze oprzeć 
zdołała. 

Mężowie wybrani ! Oto jest wzór dla was, oto jest droga, którą do 
nieśmiertelności imiona wasze podniesione być mają ! Macież w sobie tyle 
męstwa? Czujecież w sobie tyle odwagi, abyście być mogli godnymi podać 
prawdę narodowi polskiemu ? Nie oglądajcie się na współczesnych ! Nie 
ten to zepsuty wiek ma błogosławić imiona wasze: wy owszem macie 
wydać walkę uprzedzeniu i obłudzie, wy macie przywrócić sprawiedliwość. 
... A zatym wy winniście zupełnie przygotować się przeciw potwarzy, 
nienawiści i zemście, które interes prywatny, zepsucie serc ludzkich, znaro- 
wiona zuchwatość przeciw wam wywierać zechce. Nie lękajcie się bynajmniej 
że prawa wasze wzgardzone i odrzucone zostaną ! Prawda mieć będzie 
swoich zwolenników : rozejdą się oni po całym narodzie, zaniosą ją pod 
strzechę usiśniętego i wzgardzonego człowieka ; czas dokaże reszty! Do 
was należy nie odstępować od Prawdy ani myśleć o tym, jakimi drogami to 
święte bóstwo panować zacznie nad całą narodu powszechnością. Ufam 
przeto, że w przepisie praw waszych nie będzie miała miejsca ani chytra 
obłuda, ani podła bojaźń, ani tym bardziej niesprawiedliwość, na prywatne 
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korzyści względna. Człowiek i jego bezpieczeństwo, obywatel i jego szczęśli- 
wość, ojczyzna i jej całość — będą jedynym prawidłem robót waszych . . . 

Nie może się nazwać ten naród swobodnym, gdzie człowiek jest nie- 
szczęśliwym, nie może być kraj wolnym, gdzie człowiek jest niewolnikem ! 

Zgoła nowy lud dałby nową Rzeczypospolitej siłę, a my przez sprawied- 
liwe prawodawstwa wyroki zasłużylibyśmy na powszechne całej Europie 
uwielbienie, rzucilibyśmy postrach na nieprawych wolności naszych ciemię- 
życielów, zachęcilibyśmy z odleglych krajów przyjaciół wolności, którzy nie 
wiedząc, gdzie się przed uciskiem chronić, idą morze do ziemi Franklina 
i Waszyngtona. Każdy starałby się Polskę mieć swoją Ojczyzną ! . . . 

Polacy ! Ośmielcie się, aby raz być narodem, a narodem prawdziwie 
wolnym ! 

SPRAWY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZO—ZAWODOWEJ W 

STARSZYM HARCERSTWIE. 

W programie pracy Starszego Harcerstwa sprawy działalności gospo- 
darczo- zawodowej zajmują bardzo ważne miejsce. Hierarchicznie kładziemy 
je na trzecim miejscu po Służbie Publicznej Narodowej, oznaczającej dziś 
przede wszystkim walkę o niepodległość Polski, oraz po sprawach życia 
kulturalnego. W praktyce w życiu naszych Kręgów, sprawa ta wysuwa się 
obecnie na miejsce pierwsze. Już przed wojną Starsze Harcerstwo podkreś- 
lało mocno sprawy gospodarcze w swoim programie. Przebudowa struktury 
społeczno-gospodarczej Polski była przecież jedną z naszych zasadniczych 
wytycznych. Sumienne zaś i dobre wykonanie pracy zawodowej przez 
naszych członków uważaliśmy za podstąwę strzszoharcerskiej Służby Polsce. 
Obecnie, gdy znaczna większość nas decyduje się na pozostanie w obecnych 
warunkach na obczyźnie, sprawa ta staje się jeszcze bardziej ważna. Zosta- 
jemy bowiem poza granicami Kraju poto, by dalej prowadzić walkę i pracę 
zmierzającą ku odzyskaniu prawdziwej i pełnej niepodległości Polski. 
Chcemy poza Krajem możliwie jaknajdłużej utrzymać wolne Polskie Siły 
Zbrojne, widząc, że ich istnienie jest ogromnym atutem Sprawy Polskiej 
w świecie. Zdajemy sobie jednak sprawę z faktu, że rozwiązanie Polskich 
Sił Zbrojnych zbliża się i że niedługo staniemy wobec konieczności i możli- 
wości decydowania o swym dalszym losie. Warunkiem wówczas prowad- 
zenia przez nas dalszej walki o Niepodległość, a to winno być tytułem naszego 
pozostawania poza Krajem — punktem wyjścia naszych prac w tej dziedzinie 
musi być normalizacja naszego życia osobistego, przede wszystkiem zaś 
zapewnienie sobie zawodu i odpowiedniego warsztatu pracy. 

W ramach organizacyjnych samego tylko Obszaru Brytyjskiego Z.H.P. 
znajduje się około 2.500 dorosłych harcerzy i harcerek. Większość ich 
decyduje się na czasowe pozostanie poza Krajem. Co ludzie ci będą robić, 
gdy nadejdzie czas demobilizacji? Obecnie przebywają oni w ogromnej 
większości w oddziałach, zdala od większych ośrodków życia. Nie mają 
możliwości zorientowania się w warunkach życia, w takim czy innym zawod- 
zie, czy też w stosunkach panujących w takim czy innym kraju. Nie mają 
też oni możliwości poczynienia przygotowań do ewentualnej przyszłej pracy  
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zawodowej, chyba tylko z wyjątkiem uczestniczenia w akcji szkolenia zawodo- 

wego, prowadzonej obecnie w Siłach Zbrojnych. Nie wiele widzimy czynni- 

ków takich, które będą chciały, lub będą mogły zająć się opieką i pomocą w 

znajdywaniu miejsca w nowym życiu dla tej wielkiej liczby osób. Akcję 

na tym polu przygotowują Samopomoce Wojska, Lotnictwa i Marynarki. 

Praca ich zasługuje na nasze pełne poparcie. Akcja samopomocy jednak 

w najleprzym nawet wypadku częściowo tylko zrealizuje to wielkie zadanie. 

Na Starsze Harcerstwoe, stawiające sobie w programie pracy sprawę 

działalności gospodarczo-zawodowej, spada obowiązek troski i pomocy 

w znalezieniu miejsca w nowym życiu conajmniej dla tych żołnierzy, którzy 

są członkami naszej organizacji. 

Sprawy działalności gospodarczo-zawodowej w Starszym Harcerstwie 

podzielić można na cztery zagadnienia : 

1. sprawy przysposobienia zawodowego i przygotowania się do 

działalności zawodowej, 

. sprawy pośrednictwa pracy i poradnictwa, 

. sprawy zakładania przedsiębiorstw harcerskich (własność organi- 

zacji), 

. sprawy zakładania harcerskich wspólnot pracy (własność wspólna 

członków), oraz pomocy w zakładaniu warsztatów indywidualnych. 

1. Sprawy Przysposobienia Zawodowego i Przygotowania Się do 

Działalności Zawodowej. 

Wojna przerwała normalny tok życia ludzi. Zaś przede wszystkim 

przerwała tok życia zawodowego większości z nich. Zagadnienie działalności 

zawodowej, oraz sprawności zawodowej jak również przygotowania się do 

pracy zawodowej, zwłaszcza na odcinku wychowawczym, nas najbardziej 

interesującym, przedstawia się tragicznie. Bardzo wielka ilość ludzi wyszła 

z wprawy i zapomniała swego zawodu, dla wielu zawód dawny jest już nie- 

odpowiedni, lub w obecnych zmienionych warunkach jest nieaktualny. 

Największy zaś problem stanowią ludzie młodzi, których wojna wyrwała ze 

szkół i warsztatów różnego typu uniemożliwiając im zdobycie jakiegokolwiek 

przygotowania zawodowego. 

W tych warunkach oczywistym zadaniem Starszego Harcerstwa, 

stawiającego w swoim programie sprawy działalności gospodarczo-zawodowej 

powinna być akcja przysposobienia zawodowego i przygotowania swoich 

członków do przyszłej działalności zawodowej. Przez *przysposobienie 

zawodowe” rozumię całokształt teoretycznego 1 praktycznego szkolenia się 

w zakresie obranego zawodu. Przez "przygotowanie się do przyszłej działal- 

ności zawodowej” rozumię podejmowanie konkretnych kroków celem 

rozpoczęcia pracy zawodowej w cudzym warsztacie pracy, lub celem założe- 

nia własnego warsztatu pracy bądź to indywidualnego, bądź wspólnego. 

Na czym akcja Starszego Harcerstwa w zakresie przysposobienia 

zawodowego, oraz przygotowania działalności zawodowej ma polegać? Nie 

zachodzi obecnie potrzeba zakładania i organizowania przez nas szkół i kursów 

zawodowych. W/ ramach Sił Zbrojnych prowadzona jest obecnie szeroka 

akcja szkolenia do zawodów cywilnych i w sumie daje ona duże rezultaty. 

Chodzi więc tutaj poprostu o możliwie najszersze i najleprze wykorzystanie 

przez harcerzy istniejących szkół i kursów. Władze harcerskie i Kręgi powinny 

na kursy te zwrócić baczną uwagę, powinny one zachęcać i stwarzać atmos- 

ferę wykorzystania tej sposobności, oraz nastawiać psychicznie w tym 

archiwum 
harcerskie. 
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kierunku. Być może także w przyszłości będziemy musieli podjąć się 
organizacji kursów zawodowych we własnym zakresie. W tymże samym 
czasie władze harcerskie w oparciu o ośrodki pracy w terenie i o ich inicjatywę 
powinny przygotować, uwzględniając ogólną sytuację i warunki plan organi- 
zacji różnych warsztatów pracy, zbadać i przygotować warunki ich założenia 
i warunki, oraz możliwości ich pracy. W miarę możności niektóre warsztaty 

"powinny już możliwie jaknajwcześniej rozpocząć pracę, dając pole do 
doświadczeń, możliwość późniejszej szybkiej rozbudowy, a nadewszystko 
wytwarzając zespół osób, które pracę tę w przyszłości poprowadzą. Dużą 
pomocą w zakresie przygotowania akcji zawodowej byłoby sporządzenie 
przez odpowiednie jednostki organizacyje Starszego Harcerstwa "kartotek 

zawodowych” członków. — 

2. Sprawy Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa. 

Pośrednictwo pracy i poradnictwo jest drugim z kolei zagadnieniem 
w zakresie działalności gospodarczo-zawodowej Starszego Harcerstwa w 
obecnych warunkach życia. Stworzenie jakiejś komórki centralnej, która by 
pomagała naszym członkom w znalezieniu z jednej strony odpowiedniej 
pracy, a z drugiej strony odpowiednich współpracowników jest rzeczą 
nasuwającą się wyraźnie. Z pośrednictwem pracy łączy się także poradnictwo 
w zakresie wyboru zawodu, wyboru miejsca pracy, ustawodawstwa przemy- 
słowego i ustawodawstaw pracy, a także w zakresie innych spraw zawodo- 
wych, jakie życie nasunie. Zagadnienie to jest oczywiste i nie wymaga 
dalszych argumentów. 

3. Sprawy Zakładania Przedsiębiorstw Harcerskich 

(Własność Organizacji). 

Starsze Harcerstwo w obecnych warunkach, poza granicami Kraju, 
może nie tylko troszczyć się o przysposobienie zawodowe jego członków, 
pomagać im w znalezieniu pracy, oraz służyć radą, może ono również pewnej 
liczbie członków dostarczyć pracy, a więc zródła utrzymania w przedzię- 
biorstwach zarobkowych stanowiących własność oraganizacji harcerskiej. 
Nie ten wszakże motyw jest punktem wyjścia tezy o konieczności zakładania 
przedsiąbiorstw stanowiących własność organizacji. To jest argument 
wtórny. Punkt wyjścia jest inny. Konieczność zapewnienia niezależnych 
podstaw finansowych organizacji. Harcerstwo decyduje się prowadzić swą 
pracę poza granicami Kraju, bez względu na warunki, a praca ta powinna 
mieć szeroki zakres. Musi ono oprzeć się o mocne, niezależne od poli- 
tycznych, czy innych konjunktur, podstawy finansowe. Nie możemy liczyć 
na subwencje, nie możemy liczyć na ofiarność społeczną uchodźctwa, czy 
starej emigracji. Warunkiem kontynuowania pracy harcerskiej poza Krajem 
jest konieczność stworzenia szeregu przedsiębiorstw zarobkowych, które by 
przeznaczały czysty zysk na prace organizacji dając dodatkowo zródło 
utrzymania dla szeregu naszych członków. Jest rzeczą oczywistą, że w ramach 
Harcerstwa jedynie Starsze Harcerstwo może poprowadzić powyższą akcję. 

Dodać tutaj trzeba, że akcji tej nadmiernie rozbudowywać nie będziemy. 
Harcerstwo jest powołane do SŁUŻBY, przede wszystkiem do wychowania 
młodzieży, a nie do zakładania przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa harcerskie 
są tylko, koniecznościę mającą zapewnić organizacji niezależne podstawy 

finansowe.  
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4. Sprawy Zakładnia Harcerskich Wspólnot Pracy (Wspólna, 

Prywatna Własność Członków), oraz Pomocy w Zakładaniu 

Warsztatów indywidualnych. 

Punkt ciężkości działalniści gospodarczo-zawodowej dorosłych harcerzy 
i harcerek leży nie w przysposobieniu się do zawodu, pośrednictwie pracy, 
lub nawet zapewnieniu podstaw finansowych organizacji przez zakładanie 
przedsiębiorstw harcerskich. Punkt ciężkości leży w sumiennej pracy 
zawodowej w ramach cudzego przedsiębiorstwa, albo nowych warsztatów 
pracy stanowiących własność poszczególnych naszych członków, lub, co 
pragniemy gorąco popierać, w zakładaniu przez naszych członków przedsię- 
biorstw- spółdzielni pracy t. zw. Wspólnot Pracy, stanowiących prywatną 
własność członków w oparciu z zasady spółdzielcze. 

Warsztaty indywidualne jak również wspólnoty pracy są przede wszy- 
stkim sprawą osobistą zainteresowanych ludzi. Organizacja Starszego 
Harcerstwa jednakże nie pozostaje w takich wypadkach obojętna. Minimum 
zainteresowania się tymi sprawami ze strony organizacji jest inspirowanie 
całości tej akcji i jej poszczególnych przejawów, oraz udzielanie w miarę 
potrzeby i możności pomocy poszczególnym. osobom, lub wspólnotom. 
Pomoc ta może przybierać formy poradnictwa, pośrednictwa, opieki i pra- 
ktycznego popierania przedsiębiorstwa, zwłaszcza w początkowym, trudnym 
okresie, wreszcie pomocy finansowej w postaci pożyczki krótkoterminowej, 
lub bezprocentowej. To ostatnie zagadnienie, nawiązujące do istniejących 
w Polsce przezd wojną kas kredytu bezprocentowego, wymaga pozytywnego 
rozważenia. Byłaby to przede wszystkim pożyczka na zakup narzędzi 
pracy. 

Omówione w powyższych punktach sprawy dziełalności gospodarczo- 
zawodowej Starszego Harcerstwa nie są rzeczą łatwą, ani krótką. Zorganizo- 
wanie tych prac, podjęcie ich i prowadzenie ma charakter długofalowy. Nie 
należy spodziewać się wielkich osiągnięć w ciągu tygodni, czy nawet miesięcy. 
Mimo pilności sprawy i ogromu zagadnienia trzeba „zaczynać od rzeczy 
małych i dopiero stopniowo rozwinąć je i łączyć w całość. 

Elemetarnym warunkiem rozwoju całości działalności gospodarczo- 
zawodowej i osiągnięć w tej dziedzinie jest wynalezienie możliwie licznej 
grupy ludzi wartościowych, którzy zagadnieniami tymi się zajmą. Grono 
tych ludzi musi dojść do wspólnego poglądu na omawiane w opracowaniu 
tym sprawy i podjąć się ich realizacji na wszystkich odcinkach pracy Starszego 
Harcerstwa. Grono to rozsypane po wszystkich terenach musi dążyć do 
zachowania ścisłego kontaktu i zwartości. Grono to musi wyłonić z siebie 
komórkę kierowniczą, "sztab działalności gospodarczo-zawodowej. 

Wołamy o działaczy gospodarczo—zawodowych Starszego Harcerstwa ! 

K.S. 

W KILKU SŁOWACH ... 

— W sierpniu 1947 r. w Moisson pod Paryżem odbędzie się, pierwsze 
po wojnie Jamboree, Jamboree Pokoju. Już w tej chwili czynione są do tej 
wielkiej imprezy przygotowania przez I Association du Jamboree, specjelnie 
w tym celu założone stowarzyszenie. Oczekuje się zjadu dwudziestu tysięcy 
skautów z zagranicy. W celu umocnienia kontaktów między skautami 
gośćmi, a skautami francuskiemi I Association du Jamboree organizuje t. zw. 
Piętnaście Dni Gościnności Francuskiej, podczas której skauci cudzoziemcy 
będą mogli spędzić piętnaście dni we Francji, mieszkając u rodzin francuskich, 
lub w obozach harcerskich zorganizowanych przez prowincje francuskie. 

— Harcerze polscy zostali zaproszeni do wzięcia udziału w Zlocie w 
Granso, organizowanym przez Organizację Skautow Szweckich w lipcu 1946 
r. Obozowi patronować będzie książe Gustwa-Adolf. 

— W czasie III Walnego Zjazdu Z.H.P. na Wschodzie, odbytego 
w dniach 4, 5, 6 i 7 października 1945 r. w Rzymie, Delegacja harcerska 
w osobach przewodniczącego Rady P. hm. Sieleckiego St., komendanta P. 
hm. Szadkowski Z., kapelana hm. ks. Rafała Grządziela i hm. Byczyńskiego 
Z., i wszyscy uczestnicy Zjazdu na ogólnej audiencji złożyli hołd Ojcu 
Świetemu, jako Namiestnikowi Chrystusa i Głowie Kościoła Katolickiego. 
Papież udzielił błogosławieństwa Polsce, uczestnikom Zjazdu, członkom 
Harcerstwa i ich rodzinom. 

— Chorągiew Harcerska *Bałtyk” uczciła Dzień Myśli Braterskiej 
zlotem młodzieży harcerskiej w Fuldzie (Niemcy) Zamiast spodziewanych 
400 osób przybyło na Zlot około 1500 harcerek i harcerzy. Na Akademii 
zorganizowanej ku czci Twórcy Skautingu gen. Baden-Powella powitano 
uroczyście biorące udział w zlocie reprezentacje skautów łotewskich, estoń- 
skich, i litewskich. 

— Harcerska wyprawa górska w Afryce w składzie hm. W. Szyryński 
i ćw. St. Czerniak z przewodnikiem osiągnęła w dniu 25.1.46 r. wierzchołek 
Kibo (wyższy szczyt Kilimandżaro) wchodząc na stożek Gillmana 3850 
m. i lodowiec Ratzela, gdzie wpisano się w księgę zdobywców stożka. Ćw. 
St. Czerniak jest przy tym prąwdopodobnie najmłodszym (16 lat.) zdobywcą 
Kilimandżaro. Jest to najprawdopodobniej harcerski alpinistyczny rekord 
wysokośći. 

Polacy z Iranu przybyli do Libany a wraz z niemi młodzież harcerska 
najpierw. pojedyńczo, małymi grupkami, a na ostatku w czasie ewakuacji nie- 
dawniej całymi drużynami, a nawet hufcami. Najwcześniej zorganizowały się 
hufce w ośrodkach Ghazir i Zouk. W stadium organizacji są hufce w 
Baabdat, Ajaltun, Adaduni w Bejrucie. 

— W dniach 9 i 10 lutego b.r. odbyła się pierwsza w dziejach Harcerstwa 
Polskiego w Szwecji odprawa Starszyzny Harcerskiej w Sztokholmie. 
Odprawie przewodniczył dotychczasowy komendant Z.H.P. w Szwecji. 
W tym samym czasie odbył się w Sztokholmie zlot Harcerek, w czasie 
którego poświęcono sztandar harcerski.  
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— Komenda Główna Z.H.P. we Francji zorganizowała w lutym b.r. 
w Rosieres (dep. Cher.), kurs Wodzów Zuchowych, w którym wzięło udział 
22 uczestników. Po zakończeniu tego kursu w tej samej miejscowości odbył 
się kurs dla Drużynowych Harcerzy z 25 uczestnikami. 

W LITTLE TESTWOOD HOUSE ... 

Zdala od miasta, w lekko falistej okolicy niewielki, trochę zaniedbany 
park, w którym strzeliste sosny o czerwonej korze sąsiadjują z rozłożystym 
cedrem. Delikatna, żółta, jakby wycięta z japońskiego krajobrazu forsycja 
świeci na tle ciemnej zieleni nie rozkwitłych jeszcze rododendronów. Stary, 
typowy "english country house”, którego najstarsze mury pamiętaja XIV 
wiek, a w nim pełno pamiątek zbieranych przez pokolenia — stare rodzinne 
portrety, bezcenne ludwikowskie meble . . . 

Oto dekoracja, na tle której odbyła się Konferencja Starszoharcerska 
z końcem marca 1946 r. 

Do Little Testwood House, bo tak nazywał się dom, a raczej dworek, 
w którym spędziliśmy dziewięć pracowitych i bardzo miłych dni, przybyliśmy 
późnym wieczorem. Podróż z Londynu była pomyślana *po harcersku”. 
Jechaliśmy najgorszym pociągiem, który zatrzymywał się na każdej stacyjce, 
w Southampton wsiedliśmy do złego autobusu, w rezultacie czego, znaleźli- 
śmy się w szczerym polu i trzeba było sobie jakoś radzić”. Uratowały nas 
taksówki, cudem znalezione. Organizatorzy wyprawy tłomaczyli, że wszy- 
stko było z góry przewidziane, bo . . . nasz pobyt w Little Testwood 
House miał nam dostarczyć maximum harcerskich przeżyć. Początek był 
dobry ! 

Powodzenie jakiegokolwiek zjazdu, kursu, konferencji, czy wycieczki 
może być zapewnione tylko wówczas, gdy wśród zebranego grona wytworzy 
się zupełnie specjalna atmosfera. Tak, właśnie atmosfera, to tak bardzo 
nieuchwytne pojęcie, jest potrzebna do tego, aby ludziom było ze sobą 
dobrze, aby umieli oni wspólnie pracować i bawić się. Sądzę, że nie prze- 
sadnym będzie twierdzenie, że w Little Testwood House atmosfera wytwo- 
rzyła się od pierwszego wspólnego posiłku, od pierwszego Harcerskiego 

Kominka. 

W czasie dziewięciu dni trzeba było dokonać wiele. Trzeba było 
przemyśleć, przepracować i przedyskutować cały szereg tematów i spraw 
dotyczących Starszego Harcerstwa. Każdego z nas Konferencja pasjonowała, 
każdy starał się dać z siebie wiele, chciał przyczynić się w możliwie jaknaj- 
większym stopniu do ustalenia naszej wspólnej opinii, do sformułowania 
tez i przygotowania nas do udziału w Zjeździe Starszoharcerskim Obszaru 
Brytyjskiego w Edinburgu, a następnie w ogólnej Konferencji Starszoharcer- 
skiej planowanej na koniec czerwca, gdzieś na kontynencie. 

Ze wspólnych prac, obrad i dyskusji każdy z nas wyniósł pełne zadowo- 
lenie. Czuł się potrzebnym. A nie jeden rozbudził w sobie na nowo zamiło- 
wanie do harcerskiego czynu. 

Zespół Rozrywkowy zorganizował w czasie konferencji dwie wycieczki. 
Jednej z nich poświęciliśmy cały dzień. Udaliśmy się statkiem na Isle of 
Wight. Wyspa bardzo ciekawa, pełna zabytków udowadniających wpływy 
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kultury rzymskiej i staro francuskiej. Olbrzymie wrażenie zrobił na nas 
Carisbrook Castle, siedziba książąt, a później gubernatorów Isle of Wight. 
Na zielonym, wysokim wzgórzu szare, potężne, świetnie zachowane zamczy- 
sko, piękny zabytek średniowiecza. Wśród murów kwitnęce różowe drzewa 
japońskiej wiśni i żołte krzewy forsycji tworzyły kontrast z szarymi murami, 
zaś szalejący górze wicher dodawał zamkowi grozy i potęgi. 

Południowy brzeg wyspy, biało kredowe i ceglaste urwiska, palmowe gaje, 
rosnące na stokach agawy i czyste szafirowe morze usprawiedliwiało zupełnie 
nazwanie tego wybrzeżą Brytyjską Rivierą. 

Nie małą przyjemnością dla biednych mieszkańców Londynu była 
wycieczka do New Forest największego w Anglji lasu z prawdziwym podszy- 
ciem.  Zrobiwszy osiem mil pieszo doszliśmy do Lyndhurst, uroczego 
miasteczka położonego w samym sercu New Forest. Tam, w ogrodach ku 
naszemu największemu zdziwieniu, dostrzegliśmy kwitnące wspaniale białe 
i różowe kamelie. 

W czesie ostatnich dwóch dni konferencji gościliśmy Starszoharcerski 
Krąg Londyński i zorganizowaliśmy uroczysty kominek pod hasłem przyjaźni 
polsko angielskiej. Zdawało się nam że cała okolica z zjechała do Little 
'Testwood House. Z trudem pomieścili się wszyscy w sali portretowej, sali 
naszych obrad. 

Okazało się że wśród tak nielicznego grona 20 osób prawie wszyscy 
zdradzali jakieś skłonności artystyczne. Śpiewy, deklamacja chóralne i solowe, 
tańce wypełniły wieczór. Część humorystyczną należy zaliczyć do najbardziej 
udanych. Kominek przemienił się w huczną zabawę taneczną. 

I tak minęły pracowite i pogodne dnie. A każdy z nas czuł, że na pewno 
wróci raz jesczze do Little Testwood House. 

VII. 

OD REDAKCJI. 

Zjazd Naczelnej Rady Harcerskiej poza granicami Kraju w początkach 
lutego roku bieżącego w Paryżu stwierdził bardzo silny rozwój pracy starszo- - 
harcerskiej poza granicami Kraju i pragnąc położyć mocne podstawy pod 
dalszy rozwój i pogłębienie pracy powołał do życie odrębną Organizację 
Starszego Harcerstwa, działającą w ramach Związku Harcerstwa Polskiego 
na równi z Organizacją Harcerzy i Organizacją Harcerek. 

Organizacja Starszego Harcerstwa szuka dziś swoich dróg. Musi je 
wyprowadzić w trudzie. Musi określić swój program, zwłaszcza na tle 
obecnej sytuacji Polski, musi przemyśleć swe podstawy ideowe i etyczne, 
musi rozwiązać szereg problemów organizacyjnych jakie przed nią stoją, 
musi wypracować swoją i sobie właściwą metodę pracy. Zagadnienia powy- 
ższe mogą być rozwiązane we właściwy sposób jedynie zbiorowym wysiłkiem 
całego grona Starszoharcerskiego. Jesteśmy organizacją ludzi dorosłych i to 
co mamy głosić i realizować musi być oparte o nasze własne przemyślenia, 
o nasze własne „postanowienia. Jest nas liczna gromada i rozrzuceni jesteśmy 
po całym świacie. Wszakże mimo tego chcemy dojść do wspólnych przekonań 
i wspólnych postanowień, które chcemy wprowadzić w czyn.  
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Organizacja Starszego Harcerstwa by znaleźć swe drogi i by na tych 

drogach wspólnym wysiłkiem realizować swą służbę w sposób skuteczny 

„musi mieć swe pismo. Sprawa pisma jest jednym z najbardziej pilnych 

zagadnień organizacyjnych. Pismo będzie łącznikiem między poszczególnymi 

ośrodkami i terenami naszej pracy. Pismo da możność dzielenia się doświad- 

czeniami i zamiarami, a nadewszystko , Starszym Harcerzom i Starszym. 

Harcerkom da możność współuczestniczenia w tworzeniu teraźniejszości 

i przyszłości Starszego Harcerstwa. 

Wydawanie pisma Starszego Harcerstwa nie jest rzeczą prostą, ani 

łatwą. Podjęcie wydawnictwa wymaga omówienia sprawy ze wszystkimi 

kierowniczymi ośrodkami pracy starszoharcerskiej, ustalenia wspólnym 

wysiłkiem celów i charkteru pisma, jego formy, wymaga dalej stworzenia 

zespołu kierującego redakcją, zapewnienia sobie współpracy możliwie szero- 

kiego grona działaczy ze wszystkich terenów, wreszcie przygotowania trud- 

nych zagadnień admisitracji i gospodarki pisma. 

Wszystkie powyższe sprawy są w toku. Ze względu jednak na pilność 

spraw, grono osób związanych z pracami Starszego Harcerstwa na terenie 

Londynu, w oparciu o Wydział Starszego Harcerstwa zdecydowało się 

praktycznie przygotować wydawanie czasopisma przez wydanie wstępnych 

numerów tytułem próby. 

Oddajemy więc w ręce grona Starszoharcerskiego "Wiadomości Star- 

szego Harcerstwa”. Nie przesądzamy w tej chwilani nazwy, ani nawet jego 

ostatecznego charakteru. Chcielibyśmy tylko przesądzić jedną sprawę : 

Starsze Harcerstwo musi mieć swe czasopismo, Jeżeli zaś chodzi o charakter 

to w wyniku dykusji doszliśmy do przekonania, że ma to być pismo 

naszej Organizacji Starszego Harcerstwa i zagadnienia organizacyjne winny 

przedewszystkiem znaleźć w nim swe miejsce. Pismo powinno być infor- 

macyjno społeczne. Interesują nas zagadnienia społeczne ogólne, proble- 

matyka społeczna polska pod kątem aktualnych wydarzeń. Równocześnie 

winien być w piśmie przewidziany dział kulturalny i rozrywkowy. 

Tym listem do Redakcji chcielibyśmy otworzyć dyskusję na temat 

czasopisma : jego celów, i zadań, jego charakteru, jego nazwy, formatu itp. 

Prosimy wszystkich Starszych Harcerzy i Starsze Harcerski oraz naszych 

Przyjaciół i Sympatyków o współpracę. 

Czuwaj |! 
REDAKCJA. 
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