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„Przyrzekam uszy
wszystko! to, co jest
w mojej rocy:: 1) by kwsz spełńić swój obowią=
zek względem Boga i Ojczyzny, %) nieść chętną
* pomoa bliźniemu w ksżdaj ghwili,.8) być” pasłusz="
nym prawu skautowemu*, a dh. Malski Adam odebrał przyrzeczenie. Uroczystości takie mają to do
czenia :

"historia iruży

arzrskia

w Przeyś.

£

Śiwa ZOKET

"VT,
Po wakacjach,
28 września, zebrała się Rada dru

żynyi zastanawiała się nad s'anem tejża, Część

człon-

ków drużyny wykluczono, ozęść sama wystąpiła, resztę
odpowiednio zreorganizowano: [. zast. prowadził
Kordeoki Ad. — Dubiel J.; II Szymozakowski T. —
Repczyński Tad.; III. Kocół. Eug. — Czerpa Stefatt;
IV. Osostowicz Stan — Bystrzanowski Jul; V* Słaby
Wilhelm,

W

drużyna

Cwakliński

dniu

tym

Tad.

zrobiono

l-sze jest drużyną

wyłom
szkolną,

w zasadzie,
złożoną

że

i senność.

Starano się w jakiś sposób temu zapobiec,
zaroyślano zmusić koniecznie chłopców do szlachet-

nej emulacji. Podzielono (10. X) członków drużyny
na trzy-grupy. Uczniowie pierwszej
klasy gimna=

7 zjalnej mieli tworzyć zastępy „Wilazków*, uozniowie klasy drugiej zastępy lasów U resztą Zestępy Skautów. Ale i to nie wiela pomogło! Z poezątko zabrano się rzeczywiście do pracy, lecz gdy
minął przysłowiowy „słomiany ogień*, zapomniano
o tem szybko, Zresztą życie zmusiło nas do powro:
tu do dawnej jednolitej organizacji, We wszystkich
zastępach bowiem pracowano na jedną modłę, czyli
ostatecznie żadnych zasadniczych różnie nie było
w metodzie pracy. Stało się to tylko z powodu nią, „7 wyrobienia zastępowych. Nie udał się ten eksperyaent, bo nie. było ludzi do zręalizowania go. Roz©», patrywano też tego dnia sprawę, dzikiej drużyny,
o której będzie mowa niżej, a której wpływ nie był
Dnia 10. X, urządzono pierwsze przyrzeczenie
w ozasie”wojny. Do przyrzeczenia przystąpiło 24 ludzi.
Dh. Kisiel Leon (zast, kom.) odczytał rotę przyrze-

archiwum

harcerskie.pl

ogromnie

wpływają

na jednostki.

Wpływ

ten jest , zawsze
dodatni, o ile uroczystość taką
urządzi się odpowiednio. Że przyrzeczenie wywarło
wreżenie w to nie wątpił nikt z obecnych wtedy
na sali, Wzruszenie ogarnęło i starszych. Nostrój
w czasie przyrzeczen a był podniosły. Uroczystość
ta była

podnietą

do

pracy.

z ucz

niów gimnazjum II go i przyjęto do drużyny za
sprawą dha Słabego ucznia szkoły hendlowej dha
Migockiego Marcelego, b. członka III. Pl.
Als mimo starań niektórych uzłonków drużya
na się nie rozwijała, inni ezłonkowie opuścili ręce
i coraz-bardziej ospale pracowali. Jakaś dziwna apa»
tja zaczęła wszystkich ogarniać, A były to czasy
ciężkie ten rok 1917. Ogólne zniechęcenie, znuże=
nie wojną, brak należytego odżywiania się sprowadziły do drużyny jakąś niechęć dó pracy, ospałość

dodatni.

s'ebie, że

Filigran

(znak

wodny)

z przemyskiej

księgi ławn. Nr. 124,

Aby
dać możność
poprawienia
złych not
z powodu ujemnego wyniku konferencji 28. X. znie:
siono zbiórki drużyny, zmniejszono ilość gawęd
zastępowych z dwu na jsdną tygodniowo, a 9. XI.
założono uczelnię dla słabo uczących się harcerzy.
Z uczelni korzystali członkowie drużyny bezpłatnie.
Dczyli ich zastępowi i starsi harcerze przez dwie
godziny dziennie.
Drużyna w tym czasie nie przedstawiała się
dobrze. O stanie jej może świadczyć fakt, że dh.
Malski 28. X. groził rozwiązaniem drużyny i za:
wiązaniem nowej. Temu oparli się stanowczo dhowie

Kordeoki i Słaby i uplanowali t. zw.

„powstanie*,

Ułożyli listę tych, których należy wykluczyć z dru:
żyny i dali ją do aprobaty drużynowemu. Wyklu:
czenie miało nastąpić 29. XI. Na szozęście jednak
do tej ostateczności nie doszło. Chłopey przypadkowo dowiedzieli się o przygotowującem się „powstaniu*, ale nie znali czarnej listy. Aby nie narazić na hańbiące wyrzucenie z drużyny, starali się
na gwałt poprawić. Odtąd też zaczyna się drużyna
podnosić.
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Celem zapobieżenia oelowemu włóczeniu się po

ulicach, ustalono (4. Xl.), że zasięp słażbowy ma
prawo każdego włóczącego się harcerza zatrzymać
i żądać należytego wylegitymowania się. Orzeczenie
komendanta zastępu w tej sprawie było decydującem. .

Harcerz nie śmiał się opierać. Zwyczaj
dotychozas

w I. Pl. Ma

ten istnieje

on tę dobrą stronę, że har

cerze nie włóczą się niepotrzebnie po mieście, lecz

kroki swe kierują w stronę lasów i pól. Czyste
i zdrowe powietrze, piękno przyrody,
dodatniej
wpływa na ohłopoa, niż chodzenie po wąskich za:
kurzonych,
pełnych wyziewów ulicach. W polu,

w lesie, na łonie przyrody zawiązuje się najtrwalsza

przyjeżń,

zwłaszcza, gdy idea i praca wiąże

ze sobą

Nr. 6.

w Przemyślu na Zasaniu. Komitet, urządzejący obchód Kościuszkowski imieniem młodzieży szkolnej
składa niniejszem serdeczne podziękowanie za cenne,

chętne i gorliwe

nsługi i pomoc w czasie

uroczy=

stego
Wieczoru
pod hasłem : „Hołd dzieci — Kościuązoe* dnia 21 bm. Ks. Polit.
Dnia 29, XI. o godz. 6 wieczorem urządziła
drużyna
wieczór
dla uozczenia
powstania
listopadowego.
Na wieczór. złożyły się deklamacje
(Trojanowski), śpiewy, gawęda (Kordecki),
Świadectwem dobrych chęci były długiś dy
skusje na Badacz
drużyny
nad
metodą
pracy.
W wyniku jednak dyskusje te wytworzyły dwie
grupy : jedna to Osostowioz i Szymozakowzski, druga
Kordecki i Słaby. Pozostali dwaj t. j. Bielec i Ko:

jednostki. Przewidywania / projektodawców
tego
punktu rozkazu wkrótce ziściły się. Odtąd ooraz
cółbyli niezdecydowani. Po jednej z takich dyskusyj
częściej spotykać można było « dwu przyjaciół, wśród —— przyszło do rozbicia, cdy na posiedzeniu dn. 2. XTE.
pól i lasów, nawet i w zimie.
wytykano
dkom:
QOsostowiczowi
i Szymozakow:-

który otrzymał za to pochwałę w rozkazie z dnia
25 XI. Komitet zaś przysłał drużynia następujące
pismo:

„Szanownej

drużynie skautowej polsk. g'mn.

SODOCEL
Nasi

prawdziwi

pogańsoy

przodkowie,

Słowianie,

byli

to

„Leśni ludzie". Żyjąc na łonie przyrody,

zrośnięci z nią niemal w nierozerwalną
całość,
umieli
ozoióć w miej ową
przedziwną
harmonję
piękna, dobra, prawdy i najwyższego porządku, jaki
w niej panuje. Przyrodą nie tylko dostatnio ich żywiła i odziewała, lecz także podnosiła ich myśli ku
czemuś

wyższemu,

szlachetniejszemu,

ku

zaziem:

skim światom. Stąd powstała ich wiara w istoty
nadprzyrodzone, którew świecie zajmują stanowisko
kierownicze nad wszelkiemi zjawiskami przyrody
oraz ohęć styczności z tymi istotami i pragnienie
okazania im wdzięczności przez rozmaite nabożeń=
stwa i obrzędy. Obrzędów u Słowian było mnóstwo
i nazywano je gnodami. Wraz z przyjęciem chrześcijaństwa uroczystości te zanikają i ustają. Niektóre
z nich jednak ocalały i, przechodząc z pokolenia
na pokolenie, dotrwały aż do dni dzisiejszych, jako
tradycyjny zwyczaj, którego właściwej treści już
nikt nie rozumie, chociaż nie są one pozbawione
dziwnie swojskiego uroku i czasu. Przodkowie nasi
szukali w godach uie tylko uniesień wesołości i radośoi, lecz także pobudek do umocnienia siły, ducha
i zachęty, do ozystośsi swych poczynań, Uroczystości
te były zawsze związane ze zmianami, zachodzący:

k

archiwum

skiemu błędy
chcieli uznać,
Czas Bieleo i
Kordeckiego

Ogostowioz
z

w ieh pracy, których oni jednak nia
Kiedy zaś i niezdecydowani dotychKocół opowiedaieli się za poglądami
i Słabego, przyszło do rozłamu. Dhowie
wystąpienie
Szymozakowski
zgłosili

drużyny.
Straciliśmy

dwóch

mogło fatelnie na losach
dziewali

się, ża

drużyna

zastępowych.

drużyny.

rozleci

się,

Odbió

się to

śladu

naweń

Pesymiści
że

spo:

po niej nie pozostanie, inni znowu nie brali serjo
wystąpienia tych druhów i spodziewali się, że oni

mi w przyrodzie, i były niejako przywitaniem tych
zmian.
Wobso powszechnego w harcerstwie prądu, dą żącego do poznania przyrody, należałoby sięgnąć
i do tych ozasów, które mogą nam dostarczyć wzniosłych przykładów
umiłowania w pogzożsą tego,
co piękne, mądre i wzniosłe,
Do jednych z najpiękniejszych uroczyści Sławiańskioh na cześć przyrody, należy uroczystość
Sobótek.

Obohodzono

je

w

dobie

obfitości

urodza

jów, wśród gorącego lata, w czasie przesilenia dnią
z nocą. W wigilję uroczystości dziewczęta woza:
snym rankiem zbierały zioła i kwiaty, jako to: bylicę, dziewannę, macierzankę, rutę, piołun, rozchodnik i bławatki, Zioła te, w tym dniu zebrane, miały
według powszechnego mniemanią przedziwną moo
leczenis chorób ludzkich i służyły, jako niezawodny
środek przeciw ozarom i urokom, W sam dzień sobótek dziewczęta wiły z uzbieranych ziół wieńae,
a chłopcy układali stosy z suchych gałęzi świe:
wych. Skoro ostatni promień zachodzącego słc
rozpłynął się w ciemnościach nocy, starzyi mł
przopasani bylicą udawali się nad rzękę, bo w
była koniecznie do uroczystości potrzebną, T
niecono ogniska, trąc dwie deski tak długo o sie
aż się zepaliły, Tak dobyły ogień, czysty i świ
miał pochodzić od bogów Pioruna, Radegasta i Świa:
towida i był symbolem wewnętrznego żaru życia,
amacnisjącego człowieka i miał moe oczyszczania

Ka

Drużyna nie zapominała, ża „harcerz jest pożyteozny
i
miesia
pomoo *bliźniemu*.
Ilekroć
auwracano się do niej, natychmiast spieszyła z po
mocą. To też, gdy Komitet Kościuszkowski urządzał
21. ZI obchód, drużyna wielce przyczyniła się do
utrzymania porządku i samego urządzenia, Zastępy
w dniu tym wprost prześcigały się w niesieniu pomocy, a szozególnie wyróżniał się zastęp I-szy,

Nr.
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do pracy wrócą.
Do tych
należał dh. Bielec
Dopiero, gdy się okazało, że nie wrócą, mianował
(9. XII.) zast. druż. dha Kocóła Eugeniasza, zastępowymi zaś zostali dh. Pietraka Kazimierz w IL. za.
stępie

i dh,

Bystrzanowski

Ci, którzy

spowodowali

Julian

w

1V.

zastępiea.

wygtąpienie

wspom=

nianych druhów, pozrali teraz jaki obowiązek spadł
na nich. Gdyby drużyna upadła, ichby to była wiuą.
Mimo że byli jeszcze
bardzo młodymi, rozumieli

należycie położenie. Ciężar,
mćgł

ich rgiąć.

Nie

ugięli

który wzięli na

się

jednak.

siebie,

Przeciwnie

+

tajeronicą ich powodzenia. Dziś, gdy jeden z nich
już nie żyje, można zdradzić tę tejemnicę. Celem
ich był ideał zastępowego harcerza. Wyniki ich
pracy uwidoczniły się juź w następnym roku.
Praca w.tym

zastępów,

nów

półroczu

ćwiczeniach

i zastępów.

polegała

i zbiórkach

na

gawędach

drużyny,

Na gawędach

omawiano

orjentowanie

mapy,

pluto»

początki

harcerstwa i jego cele, zastanawiano się, kto jest
harcerzem i przedstawiano istotę harcerstwa, Z Czuj
ducha omawiano:
Co to jest skauting polski, ze

„Skauta

t.

I:

obozowanie;

stało się to dla nich bodźaem do intenzywnej pracy,
mimo że poparcia z początku zbytniego nie mieli.
Uznanie dla swej pracy musieli sobie dopiero wy:
walczyć. Los ich jednsk tak szazęśliwie połączył,
że nawzajem się uzupełniali. Jeden odznaczał się

pierwsze prawn, Henryk Sienkiewicz, Jak
został skautem; ze „Skauła* warszawskiego:

nym, drugi siłą woli, kosekweneją i stałością w dzia»
łaniu, Do wytkniętego raz oelu dążył niestrudzenie

z Pierwszych patrolów wywiadowczych:

ugiętą siłą woli i enereją. Odtąd codziennie spędzali
godziny całe nad zastanowianiem się nad brakami
pracy, czyteli literaturę harcerską i dzieła, traktu
jące o wychowaniu, charakterzei t. p., zastanawiali
się nad podniesieniem drużyny. Wpływ ich na pracę
był duży, metody ich pracy do dzisiaj się utrzy-

Bielec Józef, 29. XI Kordecki Ad. i Słaby Wilhelm
9. XIL) Na ćwiczeniach drużyny ćwiczono obozowanie, sygnalizację etc.

jmicjatywą, pomysłowością i zmysłem
wszelkie

przeszkody

usuwał z»

mują i zyskują uznanie.
sobą

przed

Radą

organizacyj-

swej

Każdy

drogi z nie-

projekt omówili

i przychodzili

z gotowymi

skami. Stąd ta ich zgoda i wspólnota myśli,

ze

ujeżdżanie

koni,

wspinanie

się na najwyższe drzewa i t. d. Całą noc sobótkową
neleżało spędzić pod gołem nieban. O północy najnajśmielsi chłopoy wybierali się do lasów na poszukiwanie kwiatu paproci, który w tej chwili miał

zakwitać, a ten który go znalazł, miał posiąść
szczęście najwyższe: mądrość, bogaotwo i umie
jętność odgadywania przyszłości i rozumienia mowy

przyrody. Ażeby się wybrać na taką wyprawę na»
leżało mieć nie lada odwagę, bo bogowie
według

mniemania powierzyli straż nad tym kwiatem złym.
duchom. Poszukiwaczy miały napastować po drodze
Wilkołaki,

ludzie

źli, w wilki zamienieni,

na

i bezdroża ; Boruta

zwodziły ich błędnymi
bagna

ognikami

zaś,

a Nocnice

ze ścieżki dobrej
na

poły

czło»

wiek, na poły koza, wciągał ich do jaskini i dusił
tam straszliwie, Ale kto tym duchom nie ulegnie
kto hardo wyzwie złe i zawistne moce i przemoże
wszystkie zmory, staje się ulubieńcem Światowida,
W wierze tej, łatwo dopatrzeć się można, kryje
się wielki sens moralny
Z

brzaskiem

archiwum

dnią

skaczą wszyscy

powstanie

z t. VP: obowięzkowość,

Kościuszki,

dowe, przyczyny upadku

powstanie

Janek
praca;

listopa-

powstania listopadowego,

życiorys Chłapowskiego, żywot

Józefa

Piłsudzkiego ;

patrolowanie,

Pozatem przygotowano się do próby na wywiadowoę. Urządzono też dwie próby na Ówika (29. ZI.

W oiągu roku
28 ówiczeń polowych.
przeciętnie gawęd 27.

było 168 gawęd
Na jeden zastęp

zastępów,
wypadało

to było

złych przywar i skłonności. Po posiłku, zgotowanym na świętym ogniu, zaczynały się popisy młodzi.
Do popisów należały biegi na przełaj, mocowanie

strzelanie z łuku,

z historji:

planów,

wnio-

ducha. Skoro zabłysły wszędzie ognie i nad rzeka:
mi i na polach i na wzgórzach, zaczynały się śpie:
wy i tańce, przyczem składano wieńce na of'arę
bóstwom i skakano przez cgień, aby się oczyścić od

się,

z £. II: rysowanie

w wodę,

aby

tak jak ducha nieśmiertelnego ogniem, ciało śmiertelne wodą oczyścić, Po kąpieli młodzi udają się
w puszczę na polowanie. Kto na polowaniu.w pojedynkę powali żubra, zostaje księciem łowów,
i otrzymnje z rąk wybranej wianek. Na tem koliczyła się uroczystość sobótek,
Obrzęd
ten zachował się dotychczas w nie
których okolicach, lecz w nieca zaienionej formie.
Narzuoa się mimowoli myśl, że harcerze mogliby tę
uroczystość włączyć do swoich zabaw wycieczkowych,

przyczem

program

1) wczesnych
okolicę;

mógłby

rankiem

być

następujący:

wycieczka

2) po przybyciu na miejsce

(nad

w

dalszą

rzekę);

roz

bicie
namiotów,
splatanie
wieńców
i układanie
stosów.
8) wieczorem
palenie ognisk
przy pomocy
krzesania, przy ognisku jakaś gawęda, po gawędzia
zaś gotowanie na ognisku, puszczanie świateł na
wodę, popisy.

4) o północy ćwiczenia z latarniamii podcho
dzeniem (podchodzenie puszozyka, o ile gdzieś się
odzywa).

5) rano wspólna kąpiel, popisy pływackie, po
kąpieli pozdrowienie sztandaru, marsz do lasu i pod chodzenie

zwierząt.

Semp.
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nie”, łapanie za słowa, fałsz, nie mogą chyba przyczynić się do współżycia i szczerości, Te ustawiczne

M"Gwczwzewro śe.
Z ideologji

harcerskiej. —

Listy do harcerzy.

Dwa całe miesiące już mijają, a nie pisałem
do Ciebie nio. Czekałem na odpowiedź. Zaporainasz
zdeje się

o tem,

że harcerze

piszą

do

siebie

stale

w pewnym terminie. Raz na miesiąc, ozy tydzień,
ale nigdy nie przerywają korespondenoji między sobą,
Zastanów się nad tem, jak może być zrozumiana
taka zwłoka w odpowiedzi,
.
Bardzo jednak dodatnie wrażenie wywarł na
mnie, Tyój ostatni list. Szozególnie podobało mi
się zdanie,”w którem przyznajesz się, że nie pisałeś
dlatego, bo oi się nie. chciało. Przynajraniej szczerze
Szczerość to ważna onotu w życiu ludzkiem. Niestety oo raz mniej jednak spotykamy ludzi szozęrych. Nie może bowiem być tam szczerości, gdzie
nie ma prawdy. Świat dzisiejszy nie grzeszy prawdomownością.

mówi.

Człowiek

zaś

szczery

ne

zawsze

prawdę

To takie jasne, jak tó, że 2-- 2 =4.
Ale ludzie są zawsze ludźmi tylko, a nie jakimiś nadludźmi czy aniołami, więc prawdę tę omijają bądź świadomie, celowo, bądź nieświadomie.
Często
spotkasz takich, którzy. przed Tobą
będą się płaszczyć, giąć, będą Ci prawić pochlebstwa
Jecz po za Twemi
plecyma będą Cię obmawiać
i oozerniać. To są obludnicy. Obłuda niestety jest
straszną plagą dzisiejszych ludzi i to zarówno miodyoh, jak i starych. Ludzie ci tak zręcznie oplą:

niedomówienia, niejasnośsi stąd
wynikłe,- przenośnia dziwne, dwuznaczniki, pochlebstwa
muszą budzić
nieufność,
a co
za
tam idzie nieszozerość:

Ludzi o podobnych wadach unikaj jak ognia, bo to
ludzie źli i bez Charakteru.
Harcerz musi
być w stosunkach między ludźmi szczery ; musi być naprawdę takim, jakim się
pokazuje ludziom; nie wolno mu nikogo „podejść”,
ani zmylić oo do swoich dla niego uczuć. Jeśli po
wiada,
że lubi kogoś, to on go naprawdę lubi
i odwrotnie,

jeśli mówi,

że nie

lubi, to nielubii $.d,

Ludzie szozerzy mają tę zaletę, że zawsze sta:
rają sią otrzymane wiadomości sprawdzić, zbadać,
następnis samodzielnie je oceniają i dopiero wtedy
wygłaszeją
o tem
swoje zdanie. Nie kierują się
w takim wypadku sympatją czy antypatją. Są to
ludzie sumienni i to zarówno w sądach jak i poglądach. Ludzie ci bronią swych zdań i poglądów
śmiało, bo oni w nie wierzą. Nie zmieniają zdań
dla interesu. Powstrzymują się od wygłaszania bez
krytycznego lub upartego trzymania
się cudzych,

choćby panujących zdań. Ale jeśli spostrzegą, że
poglądy ich były mylne, jeśli myśl krytyczna do
tego ich skłania, nie zawahają się cofnąć przed
zmianą zdanta. Ale z drugiej strony nie ochwieją
się za lada podmuchem opinji.
Bez

prawdomowności nie ma szozerości. Trzeba

więo działać w tym kierunku, aby
stwo

z życia

młodzieży.

To

wyplewić

jest jedno

z wielu

kłam-

za-

dań haroerstwa. Szezerość musi zapanować w drużynach, zastępach, komendach, w stosunkach oso
bistych harcerek i harcerzy, harcerzyi nieharcerzy,

w przekonaniach.

Nieufnośó

miejsce musi zająć wzajemna
a więc i szczerość.
Czuwaj!
"
Lwów, 9. maja, 1922,

Filigran (znak

wodny)

z przemyskiej

księgi

ławn.

Nr.

powierzonej.

Nie

meją

na tyle odwagi cywilnej, aby zagadnąć wprost daną osobę o to, o co chodzi, lecz zdążają do tego
drogą podstępu, drogą obłudy, którą każdy uczciwy
ozłowiek, a więc i haroerz się brzydzi. Postępowa
nie obłudne jest bowiem wysoce niemoralne i unie

możliwia współżycie.

archiwum

harcerskie.

Ciągłe

bowiem

ufność,

zniknąć, a jej
braterstwo,
:
Wilek..

124.

tują swą ofiarę, tak umiejętnie gmatwają sprawę,
udają najwierniejszych przyjaciół, prawdę kochają
cych na to, aby tylko ją uwikłać siecią swych intryg
i wreszcie wyciągnąć
to, o czem
ohoą wiedzieć,
Nie wahają się nawet dla swych samolubnych ce-

lów wyjawić tajemnicy im

musi

„nodchodze-

Dla zastępowych.
Poznanie jednostki.
W wychowaniu wielkie znaczenie ma poznanie jednostki, Odpowiednio bowiem do wartości duohowej rozwoju umysłowego i fizycznego jednostki
musimy dostosować nasze metody
wychowawcze,
Poznanie, to wstęp do wszelkiej pracy wychowawczej, to drogowskaz, który wskązuje drogę, po której maa kroczyć wychowawoa, aby nie pobłądzić. Bez
poznania jednostki nie
można
zabierać się do

Nr

„KU
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pracy wychowawczej, Poznanie nie jest rzeczą latwą,

bardzo łatwo pobłądzić, Aby ułatwić

pracę

zastę:

powym, podaję ogólny schemąt poznania jednostki,
jakiego używali zastępowi I Pl, za radą dha Mał.
skiego w roku 1917 i 18.
Wygląd fizyczny: 1) stan zdrowia (tj. czy cho
rowity,

czy

zdrów);

2) rozmiar

ciała

(tj. wątły ozy

dobrze zbudowany); 8) zachowywanie
higjenicznych i ówiczenie się.

przepisów

Wartość duchowa: 1) temperament, 2) zdolności, 8) zalety (jak: obowiązkowość,
poszanowanie

oudzej własności, punktualność, sumienność, waga
słowa danego, zaradność), 4) do jakich nauk cieka:
wość, 5) jak długo się uczy, t. j. czy pojętny, czy
powolny umysł i t. d.
Odnoszenie się do ludzi: 1)w szkole (braterstwo,

uprzejmość), 2) do nauczycieli
(odwaga, szczerość,
poozucię własnej godności), 3) w domu do rodziców,
rodzeństwa i słażby, 4) wobec kobiet (rycerskość).

Zajęcie: 1) czy pomega rodzinie,) 2) zarabia
lekcjami nieco czy całkiem, 3) ile się uczy i jakie
ma wykazy konferencyjne, 4) jak odpoczywa.
Schemat
ten ma tę zaletę, że jest bardzo
prosty i dlatego jest odpowiedni dla początkująsgych, zwłaszoża zastępowych.
SW

>4

i falach, młodzień zemi rękoma walozyli z prądami,
które ich ma brzeg rzusić usiłowały i, jak dotąd,
zwyciężali. W oddali widać już tę małą zatoczkę,
gdzie mają lądować; tam ma być letnia przystań
i port letni drużyny. Pracują więc usilnie, aby nia
dać się unieść prądowiz obranego kierunkui szczę=
śliwie zawinąć do przystani, gdyż prąd, dotychczas
sprzyjający, staje się niebezpieczny i niesie ich na
znajdujący się poniżej jaz, gdzie woda gwałtownie
opada, pieni się i z wściekłością uderza w leżącą
na jej drodze przeszkodę.
Jeśli tam zaniosą ich fals, zgubieni ; a łódka
mknie szybko w tamtą stronę. Zaczyna się walka
z żywiołem i przybiera coraz bardziej cechy rozpaczliwego wysiłku. Chwilowo zdołali wyrwać się
z szalonego wiru, wstępuje w nich nadzieja, że zła
minęło,

pontonu.

skami

wem

zalewa

Tarnopol

Seretu blyszczy

na Serecie.

promieni

i

okolicę,

a długu

i ginie w oddali.

słonecznych

zaczyna

Pod

się

chwyta

ich

inny, jeszcze

gwał-

rozpoczęli walkę

wyratował

drużynowy

o

życie.

Tworowski,

Trzech

jeden

o własnych siłach dobił do brzegu, a tylko jeden
wskutek ataku sercowego poszedł na dno. Tego już
uratawać nie było można,
Cześć jego pamięci!
Cześć
drużynowemu,
który z narażeniem
własnego życia trzech śwoich kolegów uratował.

i kręta

wpły-

ożywiać

okolica, wszędzie tętni młode życie, pędzi, porywa,
jak te fule Seretu, 00 z pod naszych nóg uciekają,
potrącają w zajemnie, szumią
ścigają się. kołyszą
na wezbranej rzece, a przy łozach 008 tajemniczo i złowrogo szemrzą.
Z oddali, od strony panującego mad okolicą
miasta, pojawia się na wzburzónej tefli wód jakiś
czarny punkt. Spienione fale niosą go ooraz bliżej
i bliżej i już można rozpoznać jego kształty... To
ponton, a na nim znajduje się kilku młodych ludzi
iz wysiłkiem
cielskiem,
kieruje
jego ciężkiem
To harcerze !
" Wyjechali z przedświadczeniem, że już nadszedł czas przebudzenia się przyrody ze snu zimo”
wego, a dla nich czas raohu i ćwiczeń. Łódka, bezczynna dotychczas, opuszcza swe łoże zimowe, aby
przenieść się na dogodniejsze miejsce, gdzieby każdej chwili była gotową do drogi.
I dobrze się płynęło. Chłodny marcowy Wietrzyk powiewał, niosąc w dal słowa pieśnio burzy

archiwum
harcerskie.pl

znów

Pływsjący

Wiosna się uśmiechnęła. Słońce złotyśi brza-

wstęga

gdy

towniejszy i pędzi w stronę groźnego jazu. Wszystkich oczy zwracają się ku miejscu, gdzie zguba
czyha, Oby jak najpóźniej! Głuchy trzask rozlega
się pa falach. To pękło wiosło.
Nastąpiła chwila
zwątpienia poczem z potrojonemi siłami walczą
z rozhukanem
żywiołem.
Napróźno'!
Gwałtowny
prąd skręcił w poprzek ponton i poniósł na jaz...
Chwila niemego oczekiwania... trzask, po którym na falach zostało sześciu chłopców. Obok nich
jeszoze raz na krótko wynurzył się czarny kadłab
z nich

Katastrofa

5.

SW ET:O M*

Pogadanka temporystyczna.
Obowiązkiem każdego, a temporysty
przede
wszystkiem, jest poznać przyrodę. Kto ją pozna,
ten nie potrafi jej nie podziwiać i, co za tem idzie,
miłować.. A poznawać może zawszei wszędzie|
Czy to w domu, czy to na przechadzoe, czy gdziekolwiekbądź indziej; wszęńzie rzuca się w oczy po:

tęga natury i jej cuda. Kto umie patrzeć się na
przyrodę, tego ona zaciekawia i budzi
w jego duszy
pragnienie
podpatrzenia jej tajemnio czyli badania jej.
Każde stworzenie, a więc człowiek, jest cie
kawe. A choć mówią, że „ciekawość to „pierwszy
stopień do piekła”, to jednak ciekawość jest matką
odkryć, podobnie jak potrzeba jest matką wynA:

6.
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lasków. Gdyby Kolumb nie był ciekawym nie odkryłby Ameryki! Gdyby ten czy ów uczony nie był
ciekawym, nie mielibyśmy tyle wiadomości o oudach przyrody, które podziwiamy, czytając książki
przyrodnicze. Jeżeli coś niezrozumiałego ujrzymy,
nasuwają nam się zaraz pytania: a dlaczego
to?
a jak?, a skąd?, i t« p. A więc jesteśmy ciekawi
i powinniśmy być ciekawi, powinno nas wszystko
interesować. Wystarczy tylko wskazać na mrówki.
Czyż najobojętniejszego człowieka nie ciekawi ich
życie? lluż to uczonych całe swe życie poświęciło
badaniom ich życia, mając to tylko zadowolenie,
że do olbrzymiego gmachu nauki, dorzucili bodaj
. jednę oegiełkę.
A co ich do tego popchnęło? — ciekawość*
Od temporysty takiego poświęcenia się nie wymaga,

wystarczy, żeby
nie
musiał się

bodaj na
dziwić

tyle poznał przyrodę, aby
wszystkiemu, i by
nie

prawił takich herezyj, jak ów student, który ujrzawszy sosnę, dziwił się, że u nas takie niskie
dęby rosną.
Zadaniem temporysty i całej młodzieży jest
interesować się całokształtem nauki przyrodniczej,
Q wszystkiem ooś wiedzieć powinien. W miarę
poznania
oałokształtu, należałoby głębiej sięgnąć
w zakres pewnego działu, ten dział, że się tak wyrażę,

umiłować

i zakres

rozszerzać, aby innym

swych

móc

wiadomości

niemi służyć.

na

tyle

Przedewszystkiem więc musimy robić postępy
w obowiązkowych naukach przyrodniczych, a pó:
źniej starać się młodszym, czy mniej uświadomio=
nym

kolegom,

w

miarę

możności

nich zjawiska przyrodnicze

niezrozumiałe

wyjaśniać,

dla

Podczas wakacyj nastręcza się dla nas praca
miła, chociaż cięższa od powyższej, praca na wsi.
Wielu z pośród nas wyjeżdźa na wakacje na wieś,
gdzie otwiera się szersze pole działania, Powinnością
temporysty będzie udzielać wieśniakom lekcji w sposób przystępny, poglądowy.
że

Praca ta jest żmudną ale nie trzeba zapominąć,
„chcieć, to móc*. Trzeba tylko wszystko tłóma=

czyć w siowach przystępnych, jak to mówią: „łopatą do głowy wepchać* i urozmaicaniem, wesołe
mi anegdotami zachęcić do
słuchania;
jednym
słowem zaciekowiać, a powodzónie będzie pewne,
Należy mi tu jeszcze wspomnieć o zabobonach
ludu, iKtoby sądził, że przez stanowcze i gwałtowne
zaprzeczenie i wyszydzenie wierzeń ludowych, oba
liłby je, teby się grubo omylił. Na to trzeba pracy
powolnej, nieznacznej, a stałej, by sami przyszli do
poznania swego błędu. Inaczej wabudzimy w nich
tylko nieufność, a tego przedewszystkiem powin
niśmy unikać,
Ale, aby

uczyć, trzeba samemu

coś umieć, sa:

memu uczyć się. Na zebraniach naszych i wysieczkach nie można się nauczyć tyle, ile każdemu
«po

trzeba. Trzeba samemu nad sobą popracować w myśl
słów poety:
-

Nr.

Chcesz być czem w świecie, to się ucz,
Abyś nie zginął w tłumie.
Nauka to potęgi klucz,
Ten pan, co więcej umie|

Temporysta.

KRONIKA.
Mianowanie. Dh. Słaby Wilhelm został 25. IV"
zamianowany Orlim Harcórzem przez K. Ch. Lmw.,
a l. V. podharomistrzem przez N. Z. H. P.
Dziesięciolecie hsreerstwa w Przemyślu. Drużyny
harcerskie

w

10 lecie swego
stępujący:
"I

Przemyślu

istnienia.

w sobotę

17

obchodzą

Program

czerwca

w

tym

uroczystości

uroczyste”

roku

na-

przedsta”

wienie w sali Fredreum na Zamku, poprzedzone
przemówiem prezydenta miasta, p. J, Kostrzewskiego. W antraktąch przygrywała będzie muzyka Twa.
muzycznego pod batutą p. prof, Nowaka,
II. w niedzielę 18. VI. o gedz. 8 rano nabo=
żeństwo w katedrze, O g. 9 w sali magistratu zabranie zaproszonych gości z miasta i przyjezdnych,
na którem będą wygłoszone referaty: a) Haroer:
cerstwo,jako organizacja samowychowawozai b) Dzia«

je harcerstwa. Po południu popisy drużyn męskich
i żeńskich, zwiedzanie wystawy harcerskiej. Wie:
czorem wieczornica,
IIL. w poniedziałek ly, Vl. wycieczka harcer=
ska w okolicę. Osoby z poza Przemyśla, msjące za=
miar wzięcia udziału w tej uroczystości, uprasza się
ozgłoszenie przyjazdu najdalej do dnia 10 ozerwoa,
aby można było dla nich przygotować kwatery.
Wycieczka do Krakowa. Daia I4. V. bawili
w Krakowie na wycieczoe dhowie z I. Pl.: Gorzeński
Marjan,

miejscu

zwyczaj

Zemanek

Stanisław,

podejmowali

ich

serdecznie dhowie:

Słaby

bardzo

Wilhelm.

Na

gościnnie i nad=

Bielec Józef, były druż.

IL PL, Wierzbiański Marjan, przyb. K, H. Krak,
i Kapiszewski Henryk, kom, Hufca krakow. Opro:
wadżzeni przez wymienionych druhów zwiedzili rano
Wawel, izby obu Komend Chorągwi, Hufca LV, VI,
XIII druż. i K, D. H. Najbardziej podobała się im
izba IV. kw. bardzo gustownie ubrana. Po południu byli na rozgrywce w grze w piłkę nożną
Polska- Węgry.
Egzamin dojrzałości odbył się w gimnazjum II
im. Prof. Kazimierza Morawskiego pod przewodnictwem p. radcy Ignacego Rychlika. Egzamin zło=
żyli następujący abiturjenui z oddziału A:
Bojan Alojzy, Bukało Andrzej, Chorąży Michał,
Czarniawski Jan, Dąbrowiecki Stanisław, Drozd Marjen, Durkacz
Seweryn,
Dutkiewicz Bogusław,
Fussek Emil, Germate Roman, Goldmann Filip,
Kaczer Stefan, Kahle Alfons, Lie Kazimierz, Medwecki Władysław, Mendelowski Józef, Mielnik Piotr,
Sirowy Marjan, Straub Jan, Szwabowski Wojciech,
Wywroeki

Womaczka

Ludwik,

Marjen

Krzysikówna

(pryw.).

Stef:nia

(pryw.),

Nr. 6.
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Z oddziału B:
Baj Juljusz, Daniszewski
deusz, Cukiet Witold,
Abraham, Jestrzębski

Tadeusz,

Dziuba Stanisław,
Józef, Kochanowski

Dryś

SWITOM*

Feingold
Zdzisław,

atletyczną, tenisową, a w najbliższym czasie będzia
właścicielem kilku łódek. S. K. 8. „San* gimn. II.
nie daje znaku życia, Zarząd przygotowuje się do
matury, więc pewnie dlatego o „Sanie* głucho.

Dhnie

Oldze

m.

Kordeckiej

im,

A.

stoi dh. Heil. Jak widzimy, młodzież nasza, to jeden
klub sportowy, gdyż oprócz wymienionych istnieje
miezliczona ilość innych klubów o najrozmajtszych
nazwach.

Kordeckiego

serdeczne

podzię-

kowanie za hojny dar w kwocie 5.000 Mp.
Drużyna dobromilska, któru niedawno powstała,

zgłosiła przystąpienie do Hufoa przemyskiego.
żynę tę prowadzi dh. Łabiak.

Dru»

HUMOR.

Festyn na kolonje wakacyjne harcerskie odbył
się 28. V. na Zamku i przyniósł przeszło 150.000 Mk.
dochodu.

Złote

Zastępowy:
(na gawędzie) W
dawnych
ozasaoh, kiedy to jeszoze nie znano zegarów...
Biszkopt: A to się ludzie musieli spaźniać
na kolej!

myśli.

A.

Nie pojmuję

B.

Jsk to?

za subą.

Katecheta: Czy ty masz wolną Wolę e
Uczeń: Nie.
Katecheta : Diaozego?
Uczeń: Ano bo gdybym miał wolną wolę,
bym tutaj nie siedział.

prawd społscznych najmniej
to jedno, że rozwój
oświaty

rozwój moralności.
H. Sienkiewicz: luisty z podróży.

Łamigłówka

Rzeczy ciekawe i pożyteczne.

(Ułożyła

Lisowazycy.
Slyszy się o”ęsto w powieściach,
opowiadaESTILO:
Słzewnyc
_ miach ©
przygodach. Założycielem oddziału „Lisowozyków*,
który
powstał
podczas awantury
Samozwańców
w państwie moskiewskiem, był Aleksander Lisowski. Ten z swoim oddziałem, liczącym 2.000 ludzi od:
dał wielkie usługi Polsce. Lisowski zginął w r. 1614
pod Starodubem, ałe korpus jego po ukończeniu
wojny z Moskwą walczył jeszaza pod Cecorą i pod
Chocimem, a w szasie wojny 30 letniej dał się we
znaki oałej prawie środkowej Europie.

Ze sportu.
Sport

w naszem mieście

można nazwać

ustawiczne

kwitnie,

kopanie

o ile sportem

piłki

wszędzie

i przez wszystkich, Mamy moe klubów wszelakiego
rodzaju, sławnych z tego, że żaden z nich nie Stoi
na wysokości swego zadania, nie wyłączając pierwszoklasowej (1) „Polonji*. H. K, 8. „Czuwaj* dotych:

>

archiwum

profesor dał mi dwójkę.

oszustwem!

Na godzinie religii.

*

wszystkich
wątpliwości

dlaczego

To jest przecież

*

Ano bo według prawa karnego winien oszustwa
jest ten, kto korzysta z nieświadomości drugiego, aby mu szkodzić

Niedola zdaje się istnieć jedynie dlatego, aby
była bodźzem do tem gorętszych pragnień, do tem
piękniejszych marzeń.
A. Dygastński: Gody życia,

prowadzi

*

*

Piękne
słowa są nieraz jak kwiaty, które
chociaż upajają wonią, rzadko jednak dają owooa.

Ze
podpada

I. stworzyło również S. K. 8. Na ozele

Gimnazjum

Studzieniecki Zdzisław, Szufsl Mieczysław, Wiśnio wski
Henryk, Zwolański Zygmnnt, Żurowski Adam.

Podziękowanie. V. Pl.

Ę

czas w szranki nie poszedł; ówiczy na razie! Po-_
siada dwie drużyny piłki nożnej i sekcje; lekko

Ta-

Kostka Roman, Krautmaan Berl, Lach Marjan, Makuszka Włodzimierz, Małek Józef, Moor Walerjan,

składa

-

i

Litery
nazwisko

z góry

na

Pia.)

to-

II.

początkowe (z góry nadół) dadzą imię
poety polskiego, a końcowe również
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1. Góry w Azji środkowej.
2. Bogini rolnictwa u Greków.
3. Konanie.
4 Insozej małżonek.
6. Zwierzątka z rodziny gryzoniów.
7. Siekierki u górali.
8. Środki do utrzymania oiała,
9. Pierwiastek chemiczny podobny do platyny.
10. Miasto greckie, gdzieęw star. spalił Hero:
strat świątynię, aby się wsławió,
ś
11. Słaży do przechowywania zboża,
12. Nakrycie głowy u biskupa.
13. Gaz wydobywający się przy spalaniu węgli.
14, Znajduje się w jamie ustnej.
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Błażek Bol.: Fizyka Jaboritoryjia
o ruchu
z
Ę

Mk.

Cz.

240.—

I. Nauka
Mk. €00—

Burzyński, Kronberg, Plasecki : Rozwiązania
matematycznych prof. Kranza:

zadań

T.|1. Cz. 1. Równania 1-go stopnia o jednej
i więcej niewiadomych /,
Mk, 820*—

Cz. 2. Równania 2 go stopnia o jednej i wię
cej niewiadomych
Mk. 640:—
Cz. 3. Równania wyższych sażapolo
Postępy
arytmetyczne
Mk 24U—
Cz. 4. Postępy geometryczne. Procenty składane
;
Mk, 280 —
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Cz. 2. Stereometrja
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Fiszerówna A.: Opowiadania z dziejów ojczystych
dla ludu i młodzieży
Mk. 200: —
Hipp 1.; Zasady

geogradji,
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Hrabyk P. dr.: Wskazówki
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Mk.

KSIĄŻNICA KLASYKÓW ŁACIŃSKICH

200:—

w opracowaniu polskiem:
T. I. Owidjusza Przemiany oprącował prot. Adamowski M. .
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Mk. 600 —
TT. II. Owłdjusza
Fasti
opracował
prof.
Adamowski M. (w druku)
.
Mk. 210 —

T. IIL Neposa Żywoty
T.

sławnych

prof. Kłak W. (w druku)
IY. Liwjusza Dzieje Rzymskie
prof. Kłak.
ż

mężów

oprac,

Mk. 560—
I księga opr:
Mk. 600 —

Molenda Wł. dr. Kalendarz stoja

Mk. 250—

Niemczyński Wł. Kinematografia
Mk. 600 —
4
„- Tabela do wyświetlenia fotograficznych

Orłowicz

Mk.

dr.: Przewodnik

pe
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Mk. 160—
Parandowski ].: Rouseau, "śókie literacko: filozoficzny
ż
Ę
Mk. 140 —
Plate: Podręcznik jezyka: angielskiego opr. pzof.

dr. Wiąg. Sara

zynoże

Mk, PRZ

S.: Podręcznik koresp. kup. Mk. 600.—
s Nauka o wymianie (wekslu) Mk. 120 —
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fojed.
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„ Kurs
semny

poc
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.

5
kupiezkiego
.
.

Mk. 680. —
pisystem
Mk. 800:—

* Kochanowski I: Odprawa posłów greckich, opra-Mk. 80—
cował prof. Miinnich Adam
,
Konko E'ementarz

Mk,

muzyczny

120—

Mk, 200—
Kopko Samouczek metodyczny
Krzanowski W.: Podręcznik metodyczny do na*uki rachupków
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Pieśni Adwentowe
i Kolędy na
2138
gł. równe .
Mk. 108—
Portret Nacz. Państ, J Piłsudskigo po Mk.
80—
SmełkaJ. prof.: Katalog starożyt. archiwum m.
Przemyślai Tow. Przyjaciół Nauk w Przemyślu. 1. Dyplomy pergaminowe Mk. 120—

człowiek,

Szuman Z. N.: Nietzsche,
ciel
.
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dzie katedry przemysk. w

r. 1910 Mk. 40 —

"Wagner Ryszard: Opera i drama.

Mk. 240—

Watulewicz Jan ks.: Z pamiętn. prob. skreślonych
w

latach wojny

1914—19i9

Mk.

120—

ZielonkaK.: Wspomn. z powstania 1863 r, Mk. 200—
zbiorowych
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Z drukarni Jana Łazora w Przemyślu.
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