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Gazetka Harcerskiej Drużyny „Wilków Morskich'w Poznainu 
  

Nr. 5. 6. Poznań, maj — czerwiec 1931 r. Rok I. 
  

Gawęda kapitana 
Każdego roku w końcu miesiąca kwietnia zaobse.wować można w poszcze- 

gólnych organizacjach pewien wzmożony ruch, który specjalnie w drużynach 
harcerskich rzuca się w oczy. 

Jaka to przyczyna, zapytują ciekawi. Odpowiedź znajdą szybko patrząc na 
uśmiechnięte twarze nietylko młodzieży, ale i starszego społeczeństwa. Na ustach 
wszystkich jest dzień największy bodajże w historji polskiej, dzień, który święci 
cały naród bez względu na stan i przekonanie polityczne. 

Jest to rocznica Konstytucji Trzeciego Maja. 

Do obchodu tego wszelkie organizacje już kilka dni naprzód przygotowują 
się pieczołowicie, by przez odpowiednie wystąpienie w wspólnem nabożeństwie 
i defiladzie uzewnętrznić swe uczucia narodowe. Każda jednostka stowarzyszona 
uważa za punkt honoru, wystąpić w dniu tym jaknajokazalej. 

Czemu z taką radością i uroczystością obchodzimy ten właśnie dzień. Wystarczy 
odpowiedź, że jest to dzień chwały w historji naszej. W czasie kiedy wśród 
szlachty i magnaterji naszej rozpanoszyła się prywata i bezgraniczny egoizm, które 
coraz więcej naród chyliło ku upadkowi, nastąpił zainicjowany przez kilkunastu 
wybitnych patrjotów poważny odruch, który pociągnął za sobą nastepnie całe 
społeczeństwo. Wszyscy jedną zgodną myślą przejęci byli: Ratować Polskę — 

Zwołany sejm rozpoczął obrady, które trwały długo, bo z małemi przerwami, aż 
cztery lata. Plony tych obrad były obfite. Między innemi postanowiono znieść osła- 
wione liberum veto, nadać chłopom upragnione przez nich prawa, uchwalono 
stutysięczną armję, która w tej liczbie mogła z powodzeniem przeciwstawić się 
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zakusom naszych wrogów. Zapał całego narodu był olbrzymi i osiągnął zenitu, 
gdy król Stanisław Fugust Poniatowski złożył przysięgę na uchwaloną przez sejm 
Konstytucję. 

Wszyscy porwali się do pracy — nowej — twórczej, która niestety 
okazała się jednak spóźniona i mimo gwałtownej wprost energji - za słabą 
w stosunku do objętego gangreną najważniejszego odłamu społeczeństwa. 

Nie naszą rzeczą jest sądzić i winić praojców. To co było — minęło. Mamy 
obecnie odrodzoną Polskę, której my młodzi mamy służyć całem sercem, duszą 
i zaparciem się siebie — Nie jeden z nas w przyszłości zajmować będzie stano- 
wisko, na którem będzie miał możność okazać się dobrym synem Polski. 

Jesteśmy na tyle uświadomieni, że wiemy co zgubiło Polskę, dlatego 
też w przyszłości zdala trzymać się powinniśmy od tych, którzy usiłowaliby 
wciągnąć nas do pracy czysto partyjnej. 

Niech naszą dewizą stale będzie praca — wytężona — twórcza, bo tylko 
taka stwarza dobrobyt w kraju. 

S. W. 

  

Drh. Czesław Kurasz 

Wciąż dalej i dalej 
na melodję „Matrosi” 

Popłyniem my wszyscy hen w bezmiar tych wód 
Harcerskiej idei oddani 
Choć fala nas zagna na walkę i trud 
Popłyniem wciąż dalej i dalej! 

Nie strwożą nas burze i nawał tych fal 
Co gwałtem się pienią przy łodzi. 
W daleką nieznaną popłyniemy _dal 
My silni odwaźni i młodzi! 

Hart ducha naszego wzięliśmy z tych wód 
Co płyną przez polskie równiny, 
Od Karpat pod Bałtyk gdzie kraj nasz i lud 
Wesoło ochoczo płyniemy! 
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Z praktyki i techniki 
  

Sportowe statki żaglowe 
(Ciąg dalszy) 

IV. KSZTAŁTY OŻAGLOWANIA 

Sport żeglarski, w początkach swego 
rozwoju, wzorował się na ożaglowaniach 

wi:lkich statków żaglowych i rybackich, 
z których najważniejsze: żagiel re- 
jowy (żagiel trapezowy zawieszony na 
poziomej reji, przytrzymywany za dolne 
rogi szkotami), żagiel rozprzowy 

flowe. Żagiel jest przymocowany do 
bumu. Gafel podciągnięty prawie piono- 
wo, tworzy lekko pochylone przedłużenie 
masztu. Na jachtach turystycznych uży- 
wa się gafli więcej pochylonych, ze 
względu na łatwość manewrowania. 

Nowocześniejsze — ożaglowanie 
„Markoni”, t. zn.. wysoki trójkątny 

EWA 
Rys. 11. ŻAGLE: rejowe, rozprzowe, łacińskie, gaflowe, rejowe-rozcięte. 

— używany na statkach rybackich, ża- 
giel łaci Ń ski — rozpowszechniony 
na morzu Śródziemnem, żagiel ga- 
flowy — (z żaglem prawie poziomym, 
bez bumu względnie z bumem przywią- 
zanym do rogu szkotowego żagla), ża- 
giel rejkowy-rozcięty — uży- 
wany na szalupach (rys. 11) A 

Obecnie dominuje w sporcie żeglar- 
skim ulepszone ożaglowanie ga- 

żagiel przymocowany do masztu i bumu, 
okazało swe zalety. Ullepszono je przez 
wygięcie górnego końca masztu i po- 
szerzenie topowego rogu żagla. 

W zależności od, ilości i kształtu żagli 
rozróżniamy: Luger [rys. 5], Ket [rys. 8], 
Slup [rys. 12 i 13], pozatem Kuter, Keez, 
Szkuner. ale o tem wszystkiem — 
potem.  
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SZALUPY 
Wszystkie łodzie w marynarce, nazy- wa się szalupami. 

i e. poruszane za pomocą wioseł ub żagli nazywają si SZALUPAMI WIOSŁOWEMI. ć > 
SZALUPY PAROWE Poruszane są śrubą, napędzaną Przy pomocy maszyny 

14 
Rys. 12. SLUP 

parowej, a SZALUPY SILNIKOWE — śrubą, obracaną silnikiem spalinowym. Szalupy wiosłowe dzielą się zależnie 
od w'elkości na: 
Barkasy — 14 — 22 wiosłowe ło- 

dzie, mocno zbudowane; używane do przewożenia ciężarów, ludzi, kotwice itp. Kutry — 10 — 14 wiosłowe łodzie lżejsze, używane na statkach najczęściej 
do robót i rozjazdów. 

archiwum 

Welboty — 5, 6 i 8 wiosłowe łodzie z ostrym dziobem i rufą. Wio- ślarze siedzą jeden za drugim - na każ- dej ławie jeden. Welboty mocniej zbu- dowane oraz zaopatrzone w skrzynie powietrzne, są używane jako szalupy ratunkowe. 

Rys. 13 SLUP „MARKONI” 

Gigi — podobne do welbotów, lecz 
mają rufę ściętą. Używa się ich do roz- 
jazdów. 

Ósemki — Szóstki — Czwór- 
ki — łodzie 8, 6, i 4 wiosłowe, używa- ne do mniejszych robót, przesyłek 

i rozjazdów. 

Dwójki [jolki] — łodzie dla dwóch wioślarzy.   

Nr. 5 ___WILK MORSKI h 
Bąki — 2 wiosłowe łodzie dla je- 

dnego wioślarza. 

Na szalupach używa się następujących 
wioseł: 

Walcowe zwykłe i trzonowe — na 
szalupach, w których na każdej ławie 
siedzi dwuch wioślarzy (barkasy, kutry, 
ósemki, szóstki, czwórki). 

Rozmachowe — na szalupach, w któ- 
rych na każdej ławie siedzi jeden wio- 
ślarz (welboty, gigi). 

Parzyste — są to wiosła małe, uży- 
wane na łodziach, w których wiosłuje 
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z cienką rękojeścią. (U wioseł trzo- 
nowych, posiada trzon na 3/4 długości 
od pióra zgrubienie, z którego wystaje 
rękojeść. 

W odpwiedniem miejscu jest trzon 
obity skórą (mankiet), aby wiosło 
nie przecierało się i nie stukało podczas 
wiosłowania. 

Wiosło powinno być zrównoważone 
to znaczy oparte normalnie w dulce, 
powinno się z lekka pochylać w stronę 
wody. 

Rys. 14 WIOSŁA SZALUPOWE: walcowe zwykłe, trzcnowe i rozmachowe 

jeden wioślarz dwoma wiosłami (bąki 
i jolki). 

Podwójne — mają pióra na obu 
końcach (wiosła kajaków eskimos- 
kich). 

Wiosło składa się z następujących 
części: 

Pióro — okute na końcu blachą, 
jest z jednej strony gładkie natomiast 
z drugiej strońy posiada zgrubienie, 
przechodzące wzdłuż pióra. Przy wio- 
słowaniu, strona gładka zwrócona jest 
ku rufie. 

Pióro przechodzi w okrągły trzon. 
Trzon w wiosłach zwykłych, rozmacho- 
wych i parzystych przechodzi w walec 

Wiosła trzonowe są zrównoważone 
grubym trzonem; u wioseł walcowych 
zwykłych i rozmachowych wydrąża się 
walec i zapełnia ołowiem. 

Szalupy wiosłowe są również wypo- 
sażone w osprzęt żaglowy. 

Na omasztowanie takich szalup mo- 
że się składać jeden maszt zwany grot- 
masztem, lub też dwa maszty — fok 
i grot maszt, natomiast rzadziej spotyka 
się trzy maszty — fok, grot i bezan- 
maszt. 

Na szalupach stosuje się ożaglowanie 
gaflowe, rejowe (z skośną reją jak 
„luger”), rejowe rozcięte, łacińskie oraz 
rozprzowe (rys. 5 i 11)-  
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Wiosłowanie 

Ó zaletach joli wiosłowo - żaglowej 
wspomniałem w Nr. 2 „Wilka Morskie- 
go”. Łódź tego typu rozpowszechni się 
napewno w wszystkich drużynach że- 
glarskich. Ponieważ jest podobna do 
szalupy „czwórki”, należy na niej wio- 
słować jak na czwórce. 

ROZMIESZCZENIE WIOŚLARZY 
i ich obowiązki. . 

Obsada składa się z czterech wiośla- 
rzy i sternika. Sternik wyznacza na ławę 
od rufy 2 silnych i zręcznych wioślarzy, 
których nazywamy „wzorowymi”. Wzo- 
rowi nadają tempo wiosłowania, dlatego 
powinni być dobrze wyćwiczeni. Lewy 
wzorowy uważa na prawego, wiosłują- 

"cego jaknajwzorowiej i jednostajnie. 
„Czołowi” siedzący na ławie od dzio- 

bu uważeją na wzorowych; w ten spo- 
sób wszystkie ruchy będą wykonywane 
jednocześnie. 

Czołowi są odpowiedzialni za odbija- 
nie i przybijanie łodzi. Czołowy łapie li- 
ny rzucane na łódź, rzuca cuimkę, cu- 
muje łódź i t. p. 

Sternik musi zważać, aby siły obu 
stron były zrównoważone, t. zn. jeżeli 
prawy wzorowy jest silniejszy od lewe- 
go, wtedy na lewego czołowego musi 
wyznaczyć silniejszego z czołowych. 

KOMENDY I ICH WYKONANIE. 

Sternik zarządza zbiorkę obsady i wy- 
znaczywszy wioglarzom miejsca wydeje 
komendę:! 
„Obsada do łodzi.”!! Obsada 

wchodzi do łodzi w kolejności: najpierw 
wzorowi, potem czołowi, w końcu ster- 

nik. Wioślarze siadają na ławach, twa- 
d 
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rzami do rufy, nogi trzymają razem, rę- 
ce na kolanach lub na ławie. Gdy cd- 
bijamy od brzegu, jeden czołowy zostaje 
na lądzie i trzymając w ręce cumkę, 
czeka na dalszą komendę. 

Wiosła są ułożone w łodzi przy burtach, 
piórami w stronę dziobu; dulki wyjęte 
zwisają na linkach. 

„Odbij*! Czołowy i wzorowy odpy- 
cha łódź, nadając jej kierunek w bok 
i naprzód (gdy odbijamy od statku lub 
pomostu). Gdy odbijamy od brzegu — 
czołowy spycha łódź na wodę i wska- 
kuje do łodzi. (Na morzu, odbijanie od 
brzegu, szczególnie przez przebój to jest 
falę łamiącą się, przedstawia znaczne 
niebezpieczeństwo — zapoznamy się z 
tem później). Na komendę odbij; wio- 
ślarze zwracają się nieco w stronę burty, 

przy której siedzą i wsadzają dulki. Ka- 
żdy bierze swoje wiosło, kładzie pióro 
na burcie w kierunku dziobu, trzyma 
wiosło ręką wswnętrzną za rękojeść, 
a trzon wiosła opiera na przegubiu dru- 
giej ręki. Pióra powinny być prosto- 
padle do wody. 

„Wiosła!* Wioślarze wkładają wio- 
sła do dulek prostopadle do burty; pió- 
rami równolegle do wody na wysokości 
burty. Wiosło trzyma się oburącz na- 
chwytem. Ręce rozstawione mniej wię- 
cej na szerokość piersi, są przegięte 
w kiści ku dołowi. Wioślarz siedzi pro- 
sto, nogami opiera się o poprzeczkę na 
kratach. 

„Wiosłuj!” Wszyscy zaczynają wio- 
słować. Wioślarz pochyla 
ciałem najdalej do przodu, wyciąga ręce 
na tyle, na ile na to pozwolą plecy sie- 
dzącego przed nim, zarzuca wicsło ku 

się całem * 
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dziobowi, zbliża je do wody, przyczem 
pióro powinno być do wody "pod ką- 
tem. Wiosła zanurzają się jednocze- 
śnie na dwie trzecie pióra. Wioślarz, 
mając ręce wyciągnięte, odchyla się ca- 

łem ciałem do tyłu i prowadzi silnie 
pióro przez wodę. Nogami opiera się 
mocno o poprzeczkę. Całą pracę wio- 
słowania, powinny wykonywać mięśni 
grzbietu i brzucha, a tylko w końcu ru- 
ghu, gdy już wioślarz nie może się da- 
lej odchylić t. zn. w momencie, gdy 
wiosło wychodzi już z wody, zgina się 
ręce w łokciach ruchem nagłym, jedno- 
czesnym. To ostatnie  poszarpnięcie 

przy końcu każdego ruchu, nadaje ło- 
dzi silny popęd. Wiosło, gdy tylko wy- 
szło z wody, obraca się szybko, aby 
pióro stanęło poziomo i w płaszczyźnie 
poziomej przerzuca się je ku dziobowi 
it. d. Pierwsze pociągnięcia wykonuje 
się zwykle wolniej lecz jaknajsilniej (po- 
konanie bezwładności łodzi). 

Należy wiedzieć, że wiosłowanie tylko 
rękoma, jest nieprawidłowe i szybko 
męczy, a zbytnie nachylanie tułowia, 
męczy mięśni grzbietu, brzucha i ściska 

żołądek. Ruchy powrotne, wtedy gdy 
wiosło nie jest w wodzie, powiny być 
szybkie. Wogóle, trzeba tak wiosłować, 
aby łódź posuwała się szybko, a wio- 
ślarze się jaknajmniej męczyli. 

„Bastal” Obsada przestaje wiosło- 

wać, wyjmuje wiosła z dulek, opierając 
trzon na przedramieniu od strony burty, 
a naciskając drugą ręką na rękojeść, 

składa wiosła w łodzi wzdłuż burty 
piórami w slronę dziobu. Pióra nie po- 
winny wystawać poza burtę, aby nie za- 
czepiały o przystań, schody i t. p. Na- 
stępnie wyjmuje się dulki. Jeżeli ko- 
menda „basła” padła podczas ruchu 
wioseł w wodzie, wioślarze doprowa- 

dzają ruch ten do końca, a dopiero po- 
tem składają wiosła. 

„Wiosła chwyć!” gdy po holowa- 
niu lub żaglowaniu trzeba wiosłować, 
obsada chwyta wiosła jak na komendę 
„odbij”. 
„Wiosła wzwyż!” Wioślarze wyj- 

mują wiosła jak przy „basta” i stawiają 
je przed sobą pionowo, piórami równo- 
legle do burty. Ręką od burty trzyma 
się wiosło około mankietu, drugą poni- 
żej. Wiosła opuszcza się zpowrolem do 
dulek na komendę „Wiosła !” 

Komendą „wiosła wzwyż” oddaje się 

honory swemu drużynowemu i jego 
przełożonym. Na łodziach, w których 
wiosłuje jeden wioślarz dwoma wiosłami, 
daje się w tych wypadkach komendę 
„Wiosła !” 

„Hamuj!” Obsada hamuje bieg ło- 
dzi. Wiosła ustawia się prostopadle do 
łodzi i skręcając pióra pionowo do wo- 
dy, zanurza się je na pół pióra. Gdy 
łódź zahamowana, daje się komendę 
„Wiosła”. 

„Obie wstecz!” („prawa wstecz”, 
„lewa wstecz”) Obsada, względnie wy- 
mieniona część obsady zaczyna wiosło- 

wać w odwrotną stronę, zważając na 
wzorowych. 

„Wiosła puść!” Wioślarze prze- 
chylają się do tyłu i nie wyjmując wio- 
seł z dulek, przenoszą trzony wioseł 

ponad sobą, piórami do rufy. Pióra zbli- 
żają się do burty nazewnątrz łodzi, je- 

dnak tylko na tyle, aby rękojeść nie 
wystawała poza burtę. W tem położeniu . 
przytrzymuje się wiosła. Komendę „wio- 
sła puść” dajemy wtedy, gdy łódź ma 
przepłynąć wąskie przejście, poczem na- 
stępuje komenda „wiosła” (Dok. nast.)  
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Budowa kajaku jednoosobowego 
Kajak eskimoski typu „SMYK -ARABA" 

Dokończenie 

Wykończenie korpusu i sprzęt: 

Materjał: 

1 płat sklejki — 4x 300 x 1200 

2 pasy , — 4x 130x 1130 

2 pasy , — 4x 100x 1570 

20x 60x 80 

15x 80x 220 

21 » —  6x180x 470 

2 listwy „ — 15x 35x 1125 

1 drążek z drzewa twardego o śre- 

dnicy 20 x dług. 350 mm. 

1 drążek z drzewa twardego o śŚre- 

dnicy 35 x dług. 2350 mm. 

biała olejna farba 

2 klocki sosn. — 

2 deski sosn. 

Kolejność czynności: 

1. Pokrycie części środkowej 

2. Wykonanie i przymocowanie burtnicy 

s» oparcia 

% wiosła 

. Pomalowanie 

1. Listwy 15 x 35 x 1125 mm przy- 
cinamy na dług 1122 mm i wsadzamy 
do wcięć (ark. 2 rvs. 3 szczeg. R). Lis- 
twy powinny być lekko wygięte ku gó: 
rze. Po wvjęciu listew, przykręcamy do 
nich sklejkę 130 x 1130 mm. poczem 
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całość przykręcamy na klej do kajaku. 
Wystające krawędzie sklejki obcinamy. 
Trzeba pamiętać o tem, że odległość 
między burtnicami powinna być nieco 
większa od szerokości bioder wioślarza, 
dlatego wymiary podane na rysunku 
można odpowiednio zmienić. 

2. Burtnicę (osłonę od fal) wykonuje- 
my z pasów sklejki 100 x 1570. Należy 
ją dopasować tak — aby ku przodowi 
się zbiegała, była nieco skośna do po- 
szycia (z przodu kąt ok. 70 stopni) a mi- 
mo to dobrze przylegała do kajaku. 

Burtnicę przykręcamy śrubkami do 
kajaku, dając w kilku mie'scach klocki 
(ark. 2 rys. 3 szczeq. B). W braku cd- 
powiednio długiej sklejki, można bur- 
tiicę szti kować. Z tyłu przymocowuje- 
my poprzeczną osłoną od fal (w-g rys.) 

3. Oparcie ruchome wvkonujemy przy- 
kręcając dwie deseczki 15 x 80 x 220 mm. 

do drążka drewnianego o średnicy 
20 x 350 mm. Do falochronu przykręca- 
my dwa gniazdka wdłg. ark. 2, rys. 3 
sz-g. € (jedno z wycięciem wadłg. linji 
kreskowanej) 

4. Wiosło w-q. ark. 2, rys. 4 składa 
się z trzona i 2 piór przynitowanych do 
niego. Poprzednio naciąga sie na trzon 
2 pierścienie gumowe, które wychwy- 
tują spływające krople wody. 

5. Przed malowaniem przykręca się 
na dnie wewnątrz kajaku siedzenie ze 

sklejki 300 x 1000 mm., które trzeba po- 
przednio od spodu pomalować. 
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Malujemy kajak, nakładając cienką 
warstwę farby a po zupełnem wyschnię- 
ciu malujemy drugi i trzeci raz. 

Nareszcie kajak zbudowany! 
Należy jeszcze zrobić zamknięcie ko- 

mór przedniej i tylniej. Prosty sposób 
uwidoczniono na ark. 2 rys. 5 (Lepszy 
można sobie również wymyśleć). 
Zatknijcie na dziobie flagę, ochrzcijcie ka- 
ak, każcie go poświęcić i jazda na wodę. 

« O%30 a 

Radość Wasza z posiadania własnego 

kajaku niech się udzieli całemu zastępo- 

wi a do „Wilka Morskiego” przyślijcie 

fotografję dzieła Waszych rąk. Otrzy- 

macie wzamian fotografję „Smyka” od 
„Araba”. 

UWAGA: Nr. Nr. ark. i rys. odnoszą się do 
rysunków szczegółowych (patrz uwaga 
w numerze drugim „W. M.”) 

STRZEŻ SIĘ! 

„Poco? — pomyśli sobie jakiś Stefek 
Bus zymucha: 
chorćby niedźwiedź to ostoję!? 

Odwaga  przesa- 
dna to brawura. Bra- 
wura za daleko po- 
sunięta, jest lekko- 
myślnością. Dobrze, 

jeże'i kandydat ra 
samobójcę wybiera 
się w celach nauko- 
wych kajakiem do 
bieguna północnego, 
lub dla reklamy lą- 
duje samolotem na 
wieży ratusza poz: 
nańskiego. ,„Czase n” 
udają się takie eks- 
perymenty, jednak 
człowiek zrównowa- 
żony nie będzie tego 
próbował. 

Pomijając dziedzinę eksperymentów, 
w życiu codziennem mamy dużo wy- 
padków, dlatego wszędzie są przepisy 
bezpieczeństwa, uświadamiające ludzi 

o grożącem w danem miejscu niebez- 

„ja niczego się nie boję, 

rys. 15. PIERŚCIEŃ RATUNKOWY 

pieczeństwie i urządzenia ochro- 
nne, zapobiegające nieszczęśliwym wy- 
padkom. 

Przeważnie ulega- 
ją wypadkom ludzie, 
którzy długo praco- 
wali na jakiemś sta- 
nowisku, zdawałoby 

się — bezpiecznem. 
Mają oni zaufanie do 
siebie i nigdy nie 
wyobrażają sobie, 
jakby to mogło być, 
żeby oni 

. Później czy- 
tamy w dziennikach 
„Tokarzowi koła zę- 
bate zmiażdżyły re- 

- „Murarz spadł 
z rusztowania” — 
„Lotnik wpadł w kor: 
kociąg” — „Szofer 

wjechał w drzewo” — „Doskcnały pły- 
wak utonął” — mimoto, że przez kilka- 

naście lat byli mistrzami w swoich 
dziedzinach.  
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Gorzej jeszeze, gdy ktoś swoją lekko- 
myślnością spowoduje śmierć innych. 
Coza odpowiedzialność ciąży na nim 

wobec rodzin, społeczeństwa i własnego 
sumienia? ! 

Na wszystkich okrętach są szczegó* 
łowo obmyślane „przepisy bezpieczeń- 
stwa” a Przepisy Zaglugi na rzekach 
Państwa Polskiego” mówią w $ 1 że: 

„Każdy statek żaglowy, bez względu 

nawielkość, winien mieć conajmniej 

1 pierścień, pas, kulę lub podusz- 

kę ratunkową, gotową do użytku. 

Czy to potrzebne? Nie szukając przy- 
kładów daleko, pomyślcie o awarjach 
„Rekina” i „Albatrosa”, które się Bogu 
dzięki — szczęśliwie skończyły. 

Wniosek z tego prosty! Musimy mieć 
tyle pierścieni ratunkowych, ile łodzi — 
plus kilka zapasowych. Jeden pierścień 
kosztuje 40,— zł., lecz — nie potrzebu- 
jemy się tem martwić! Od czego je- 
steśmy harcerzami — sami je sobie 
robimy! 

Kupuje się mocne, nieprzemakalne 
p'ótno. Wycina się 8 ćwiartek pierście- 
nia kołowego, zważając aby nitki wzdłuż- 
na płótna przebiegały do środka pierś- 
cienia. Zeszywa się mocnemi nićmi 
kiszkę pierścieniową, wszywając w szew 
wewnętrzny pierścienia w miejscach po- 

przezz ych szwów, cztery obrąbione pas- 
ki płócienne. Kupuje się z browaru stę- 
chłe korki od butelek i kroi się je na 

kostki mniej więcej pół cm. sześć. Ta- 
kim śrutem korkowym wypełnia się 
kiszkę. ubijając każdą warstwę kołkiem 
drewnianym. Gdy pierścień jest sztywny 
i pe'e1 zaszywa się otwór, przez który 
się ubijało korek. Bierze się ok. 2,25 m 
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linki, 1 cm. grubej, splata jej końce splo- 
tem krótkim, i przyszywa do szwa ze- 
wnętrznego pierścienia w tych miejscach 
gdzie przyjdą opaski. Pierścień maluje 
się teraz 2x pokostem, potem nakrywa 
się szwy poprzeczne opaskami, przyszy- 
wając je do szwa wewnętrznego. Jeszcze 

rys. 16 rys. 17 
ODBIJACZE 

raz trzeba pomalować cały pierścień po- 
kostem a następnie 2 — 3 razy białą 

farbą olejną. Opaski maluje się na czer- 
wonc. Gotowy pierścień ratunkowy po- 
siada wymiary: 

średnica wewnętrzna ca 30 cm 
przekrój poprz. owal ok. 15/10 cm. 

Lepsze pierścienie są wykonane z 
wielkich kawałów korka. odpowiednio 
wyciętych. 

Na większych statkach używa się rów- 
nież zamiast pierścieni — boje ratun: 
kowe. 

Jacht względnie łódź wychodząca na 
morze, powinna być prócz tego wyekwi- 

m
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powana w pasy ratunkowe na całą obsa- 
dę. Jest dużo odmian pasów. Wszystkie 
dzielą się na dwa główne rodzaje: 

l. — zawdziewane na piersi, zawiązy- 
wane z tyłu 

JL — zawdziewane przez głowę, za- 
wiązywane z przodu 

Te ostatnie, składające się z 4 kor- 

ków są lepsze, bo utrzymują głowę wy- 
soko nad wodą. 

Drużyna posiada w swoim magazynie 
b pasów obu rodzai a więc wypróbój- 
cie je i porównajcie. 

ODBIJACZE 

Łódź niszczy się bardzo, gdy burtami 
uderza o twarde przedmioty (pomost, 

inną łódź i t. p.) Aby ją od tego uchro- 
nić, wywieszamy za burtę elastyczne 
poduszki t. zw. odbijacze. 

Najprostrze z nich można łatwo same- 
mu zrobić. 

„Krótki kawałek grubej liny składa 
się wpół i zeszywa. Końce łączy się o- 
plotem. Do zawieszenia służy pętla 
z cienkiej linki (rys. 16) 

Albo: Szyje się z mocnego płótna 
woreczek ca 12x22 cm. napycha śró- 
tem korkowym i zaszywa. Następnie 
obszywa się go linką z pętlą i maluje 
białą farbą olejną (rys. 17) 

Wyjeżdżając łodzią, nie zapominijcie 
zabrać odbijaczy. 

KE TZ 

Raport kapitana drużyny 
ża miesiąc marzec i kwiecień 

1. ZBIÓRKI 

1. Zbiórek drużyny (w szkole) . rc 
2. » Rady druż. (w mieszk. pryw. kap.) 
8. » Wielkiej Rady (na dziedzińcu 

Szkolńymyj cs" vs. 3 
4. Zbiórek gromady „Starych Wilków" 

(w m-k. pr. dh. Kwaśniewskiego) 
» , z matami w,załog. (na harców.) 

załóg (naharcówce). . . . . 
załóg (uroczystośc. B. III. 31.) 
zmian (na harcówce) . . , 
oddz. młodszego na sali gimn. 
oddz. starszego na sali gimn. . 
orkiestry drużyny (smyczkowa) 

u pp. Olków . R WaS LIG, 
ogólna ilość zbiórek za dwa mies.: 135 

II. WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W DRUŻ. 

1. Ill. Odjazd dh. Ratajczaka Benona do woj- 
ska. Na dworcu serdecznie żegnało 
wielce zasłużonego pracownika druż. 
przeszło 80 członków. 

Wizytacja drużyny przez hm. W. Bu- 
blewskiego z Warszawy i konferencja 
w sprawie stopni dla drużyn żegi. 

Walny Zjazd Oddz. Wlkp. Załoga 1. 
brała udział w naboż. i przeglądzie, 

a starsi członkowie uczestniczyli na 
samym Zjeżdzie z tych dwóch z prawem 
głosowania. 

Zakończenie prac nad grunłownem 
odrestaur. „Polipa” kosztem 264,50 zł. 

Z inicjatywy Komitetu Budowy Przy- 
stani Harcerskiej dla naszej drużyny, 

artyści Teatru Nowego odegrali na cele 
budowy przystani sztukę p. t. „Ludzie 

=| harcerskie.pl  
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w hotelu. Widownia była całkowicie 
zapełniona. 

Pierwsze zebranie „Wielkiej Rady” na 
dziedzincu szkolnym, w skład której 
wchodzą wszyscy członkowie pełniący 
jakiekolwiek funkcje w drużynie. Dy- 
skutowano na temat skarbowości dru 
żyny i programów stopni żeglarskich. 

Z powodufprzeciążenia pracą dh. Szu- 
dobaja w Lidze Morskiej i Kolonjalnej 
skarbnictwo drużyny obejmuje dh. Ber- 
nard Woźniak. 

Tradycyjne jajko drużyny na harcówce. 
Uroczystość urozmaicono różnemi u- 
datnemi popisami chłopców. Obecni 
byli również członkowie K. P.H. 

Zakończenie prac nad grnntownem 
odrestaur. .,Rekina” kosztem 247,70 zł 

Imieniny naszego zacnego Prezesa 
Koła Przyjaciół Harcerstwa p. red. Le- 
ona Porankiewicza, któremu przede- 

wszystkiem ma drużyna do zawdzię- 
czenia wydawanie „Wilka Morskiego” 

Udział dwóch członków dużyny w bie- 
gu „Kurjera Poznańskiego" 

Zakończenie prac nad odświerzeniem 
„Rybitwy” w Lusowie kosztem 97,— zł 

(ldział czterech członków drużyny ilto: 
Fr. Brzozowskiego, Felicjana Gabryele- 
wicza, Woźniaka Efmunda i Sylwestra 
w IV. Konferencii Zeglarskiej w War- 
szawie, na której kapitan drużyny se- 
kretarzował a phm. Gabryelewicz re- 
ferował sprawe stopni dla drużyn że- 
glarskich. Konferencja stopnie zaapro- 
bowała i wyraziła życzenie, by Naczel- 
nictwo takowe jaknajspieszniej za- 
twierdziło. Uczestników było około 80 
z blisko dwudziestupięciu środowisk. 

WILK MORSKI 

Drh. hm. W. Bublewski w swem spra- 
wozdaniu kilkakrotnie wspominał o 
pracy naszej drużyny dla rozwoju ca- 
łego Harcerstwa żeglarskiego w Pol- 
sce. Jeden z najgłówniejszych wnios- 
ków to sprawa dopuszczania absol- 
wentów kursów żeglarskich G. K. H. 
do stopnia na podharcmistrza. Na kon- 
ferencji obecny był również gen. Mar- 
jusz - Zaruski, wielki przyjaciel harce- 
rzy-żeglarzy, któremu uczestnicy zgo- 
towali prawdziwie serdeczną owację. 

Poświęcenie harcówki drużyny oraz 
wspólna Komunja św. w kościele Bo- 
żego Ciała, do której przystąpiło prze- 
szło 100 naszych członków. Po nabo- 
żeństwie drużyna z prawdziwie obo- 
zowem apetytem skonsumowała śnia- 
danie ufundowane przez K. P. H. Urę 
czystość na harcówce w obecności 
licznie zgromadzonych gości zagaił 
p. Prezes K. P. H. poczem aktu poś- 
więcenia dokonał ks. Dr. hm. Paulus, 
Nacz. Kapelan Zarz. Oddz. (datne 
popisy chłopców, z których specjalną 
uwagę zwróciła deklamacja „Czuwaj 
Strażnico” — wygłoszona z prawdzi- 

wem artyzmem przez dh. Kurisza za- 
kończyła tę miłą uroczystość. Harców* 
ka wygląda wspaniale. Niedziwić się 
przecież nad stroną artystyczną czu- 
wał dh. Adaś Jerzykowski. 
Popołudniu brała drużyna udział w 

Harcerskiej uroczystości św. Jerzego 
na Malcie. Druha gen. Hallera powi- 
taliśmy w czasie przeglądu gromkiem 
Czuwaj-Bałtyk 

Sześciu członków drużyny brało udział 
w Fkademji na zamku ku uczczeniu 
10 rocznicy trzeciego powstania śląs- 
kiego. 

Sylwester Woźniak 
phm. i kapitan drużyny 
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