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« archiwum     

W DNIU IMT: APOSLE 20 JÓZEFA 4IŁSUDSKIEGO 
ą TEKTORA, Z. 1. P, 

W swej służbie polsce, którą 
na przeci Er So» SWe$ 9 życia, 

harcerskie - W wal lee./.0., pe nego 
musicie stale pamiztać, że bez czci 
0 Państwa, Wzorem na- 

ego. pokolenia w wy. 
Lyć .0n, tryros ły 

n da yznę naj- 
joty ia 

A ELÓ 
ala Prastuch 

czyn; 
SGx0 

słowo 

Szcze uj: ą, Le wielki i 
myśliciel i wielki pisał o MUÓTY ukaże 
Karodowi przepot 
szego Polaka X 

Do rec 

lepsi synowie Oje 
regach walki i poś 
braknąć, ale m 
wej na mocarny zew Kome 
cerskie orlęta d czynu, 
nie wierni „tej, której „ŚĆ śluboweli wal= 
czyli w najcięższych mwaci. w obronie łyrowa, 
Płocka, Warszawy, o Wi no, dat dzie stajemy 
przy jego A dla zz izowania zadań, jakie 

ć K izieży, powszechnego 
i Jak 0n nie chciał po 

zwolić, b za]  ye1 się nad Polską 
s > nar dy mięcze rzucały, zabrakło 
polsk ZUA A harcerz, musiwy dziś 
śwą a. 1 % pracą ogromą na każe 
dym odcinku Pols kicżo życia zaważyć na przyszło- 
ści Polski, Jmy, że jest obok dK 
organizacyj, kti ędą rzucać na szalę 

3 W  



  

szłości swą pracę, Harcerstwo musi mieć odpowied- 
nią wagę, godną Swej przeszłości.Stajemy więc 

z silną wolą zwycięstwa i wiarą, że zadanie Swę 

spełnimy 'równie dobrze, jak spełnili je nasi 
bracia-harcerze w walce o Niepodległość, o czem 
świadczą rozsiane po Polsce mogiły, Tylko może 
nasza praca będzie szara, jednosta jna,pozbawi ona 
orlich wzlotów bohaterstwa, ale równie ważna dla 
Polski i równie szczytna. osz c szary jednostaj- 

ny mundur człowieka pracy i żołnierza _ zarezem, 
walczącego o Polskę Jutra, czerpać będziemy siły 
na trudy życia ze skarbnicy Jego życia. 
Druhowie! Tam,w Belwederze bije serce Polski, 
Dziś oczy całego Narodu zwraczją się ku  siwemu 

człowiekowi w api kurtce leg O Dziś chy— 
lą się przed Nim sztandary wojsk, do których zwy- 

clęstwo przywiązał, okryte chwałą i kurzem „bi tew- 

nym sztandary i orty legjonowe. "Ku Niemu, biegną 

wypowiadane 
a a mil jonów, 
G! 

8.% PER Xłomotem serca w piersiach 
ale czci i wdzięczności „Nie- 

aj i nam. mejacym niezłomą wolę marszu na cze- 

le polskiej armji pracy młodego pokolenia, wolno 
będzie złożyć hołd swemu Wodzowi duchowemu, naj- 
wyższy hołd wdzięczności za Polskę  Niepodlegdąa . 

i Potężną, stojącą wśród pierwszych tiocarstw 
EO? > HILAR, 

TODZU! 

Idziem za Tobą! 
Ohoć stromy wybrałeś gościniec - 
Idziem! 'My z Tobą! 
Lśnisz tęczą na niebios polskich stropie, 
zwiastując jasność po ciemnym potopie. - 
- Wpatrzóni w Giebie, o Katorżniku, 
kroczym wciąż naprzód ze Tobą w pracy, 
jak huf rycerzy w szyku. 
2 Prowadź nas w jasną del! 
Rządź nami, jak ojciec roztropny, 
a my ślubujem Ci w dani: 

archiwum   
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swe siły młodzieńcze — 
ducha jak anioł 
1 czyn jak stalr 
Tylko nas prowadź w dal - 
W imię - Bożę — ku Polsce Mocarneji 

, ZUSŁORCIE 

KARTKA Z HISTORJI CZA NEJ ÓSEMKI. 

Pierwsza zbiórka )rużyny, 

„*, Przyrzeczenie — 29,XI] — 1985 r, - data 
założenia VIII K. D. Hi. * 

„Sala -:1-ej klasy "A" w machu gim. św, St, 
Kostki przy ul, Hipoteczne j TA („Łowackiego) „wy- 
pełniona po brzegi "szarżą', Wśród której / rej 

„. « wodził druh "Pawjan", zagłuszajęc swym Pub nym 
łosem i stukiem żołniers"iego bus, iskliu 
szkant dha "Wielkiej aby doladie dha Koń 

skiego Gnata'"'i wielu iinych, namiętnycu naśla- 
dowców fauny globu ziemskiego, - 
Sala odświętnie ubrana. Goście ż dużą ciekawością 
na. wygolonych Ł upodrowanych twarzach. Djabel- 
na mina naszych harcerzy, WyeLądaj acych raczej 
ną straceńców, niż na kandydatów, mającycń wstą- 

ić w poczet drużyn hufca har W iób. 
opełnia naprężoną i uroczystą atmosferę. 

Nagle - baczność! - w prawo patrz - i ra- 
ła dha: Szwagrzaka, naszego drużynowego. przed 

hem Zielińskim, Komendantem hufca iiarG. w Kiel- 
cach, — Potem przemowy, Najpierw dha Zielińskie- 
go,. ".. pamiętam. jak dziś, jak z pałą w garści, 
znacznie więks zą ode mnie, hkooważau po polach, 
asąch - posoctałem t> piekną grę i - zostałem", 

Następnie zabreć głcs KS, Dyrektor, K. Dworak 
i Ks. Dr. P. Tochowicz, moralni twórcy i opieku- 
nowie naszej drużyny, życząc nau szczęśliwej pra- 

cy. | 
'  —- A potem — dźwięczne, choć nrzytłumione  



  

woga 

nadmiarem wzruszenia słowa,- słowa, które grają 
najpiękniejszą Bo duszach harcerzy, sł0- 
wa ścisłe, niemal mistyczne: --- Mam — szczerą 
wolę -poałom - życiem - pełnić - służbę - Bogu.) 
«i = POISCE,... ; 
Cisza była wielka, przerywana głębokiemi « we-* 
stchnieniami, co z nadmiaru szczęścia pierś 
gniotła, Twarze wszystkie RK pełne nad 
ziemskiej jasności 1 łzy w chłopięcych czystych 
oczach, a oni dwaj: Tadek Giermala 1 Jaś Zawadz- 

„ki z podniesionemi prawicami, z rozpalonym wzro- 
kiem, utkwionym wdal, ślubowali w on dzień li- 
SYRENY służbę Ojcu i Ojczyźnie. 

a 
Ósemki. Jot — Zeb. | 

| „JAK .TO TAM BYŁO? 
(Gd. ). 

Aaa Ten na wschodzie do Gdyni jedzie, bo ma ko- 
miny do tyłu pochylone, tamten do Gdańska, bo. 
daleko jest od brzęgu, ten żaglowy pewno. kuter: 
rybacki... ! 
- "« - Gimnastyka! - Runęli na dół po miękki 
jak puch' piasku. di 1m stopy, a oni 5: 
cieszyli z tego. Olek, Wojtuś i Boguś trzej 

„mali atostaykowia sprytni, przebiegli,mądrzy, 
„mie nabi orze ich stary wyjadacz" obozowy, choć: 

oni pierwszy raz na obozie prawdziwym: ,. smyk, : 
smyk i już są przy morzu, Ostrożnie stawiają no- 
BY samej. wódzie. - Wojtek, odezwał si; się 
lek, ciepła! ; Ę 

„= M cóż ty myślisz, że zima? Mnie tatuś mówił, 
«że woda w morzu ik ciepła! - odparł Wojtuś, 
doświadczony w. "tych sprawach!, ME > 
- Olek, widziałeś? Muszle! - zawołał Boguś, 
— Pokaż! Pokaż! 

-Gimastyka! - Chodźmy na gimnastykę, bo 
"karniak" "gotowy. - rzekł Wojtek. 
— (o to "karniak! - spytał Olek. 

archiwum 
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eczność! Spoczmij! Bacziosć OKA JE a ŚĆ | J! ACZAOSŚĆ! — Wwodać dh EE m AG baci, ze imq, biegiem zbiór 
Ka! pocznij! Wyrównaj! Kłanouch J j 
Boa j p ż schowaj 

- Druhu, bo się Maniek pcha! 
- Druhu, bo się tije! 
- Drum, bo mnie Aier, H ! 3-22 

— Piczność! Spoazni |! Do dwóch odliczi - Raz 
t j r 3 dwa; 132, dwa; raz, 

— Gzwórki,w prawo zw J i ża M 1,W prawo Zyrot! W lowo odstąp! Raz, 

I rozpoczęła się gimnasty la jem ce gimnastyka nad polskiem morzem. Ostry wiatr morski smapał małe "słabo, - Zdrowe morskie powietrze — vypcwiedzisł sen- tencję joden z Kruków po dość długim namyśle... „ ... — Baczność! W tył, do kapielil Wróć! - fróć! Jeszcze nie skończyłem! Idzier do Piaśnicy, - Piasnica, stara, dawna paska trochę niespokojna, ale wodę ma czystą, ciapłę 1 miłą, aa na dnie, a nad nim 1;rające srebr-. Aa rybki, WA i - Gawronek, rzekł Jobas (Jobas i Gam j rronck, Jobas, As awronek, dwa starzy wyjąaecze obozowi ) — S4ona woda w marza? 
- $łona, słone, jak twoja kiełbasa! - | - Jabym ci ruszy swoję kiedbasęt 2 
= Słona, słona, niemż Go gadać, Spytaj Paska! En y RATA s (Ą3 Ź ES __ — Wracamy! Poczęli się zbisrać, W lesie spowrotem OE c „gęsi! szyk, (wożiy re- gulator porządku dziennego, par życia i śmierci sa ozie, spojrzał na zegarek i krzyknął: nz ot ” ONA 3 > ; Łomna ię i porządkowanie w namio- ac vam śniadanie? - zweócił si kucharza, dj POL 
- Gotowe! - W porządku! 

W namiotoch rozpoczęło się sprzątanie; Ga 3 L cCczę a= cek szukał spodni, k+czkocąp zzapki dak kieł basy, Gawronsk koszuli,., Przzd namiot *Krukówt W dh Ksawery, wpadł do zestępu 'Jelsni",- 
- go drul sobie życzy: ; 
- Powiedzieli mi, źe tu jest 10ia kcszulka 
- (wszem jest. Ta? i , - Tak ta. - I dh Ksawery sięgnął ręką po koszul-  



i i 

s ; AŻ AEO FN J 
4. 

WY Regulator uchu U, obozie: | 

kęu”2 

- Bola! wolnego! U nas zadaremno się nie przó- „ 
chowuje, to nie antykwarjat! | 
Dh Gawronek zamyślił się poważnie, A AST, 
- Trzy ciastka, te, co tam masz w plecaku... * 
- A skąd drh wie? | . (A 
- Komenda może nie wiedzieć, a ja-muszę wie- 
dzieć, . y i 
Jelenie zgodnie potwierdziły kompetencje Ga- 
WrONKaA Ń 
— No dobrze — rzekł dh Ksawery, tylko proszę, * 
o koszulkę! 
- Druh nić zna się na handlu, proszę wielce mi-. 
łego drużka. "Kawę na ławę", jak powiadał : pan 
ułkownik! ; AN 
ocno się skonfudował Ksawery, że nie udało mu 
s podejść. "Trafiła kosa na kamień", pomyślał 
w duchu, * ; ; 

ltem u Wyżłów rozległ się pisk. Już wszy- 
scy wystawili głowy, by się dowiedzieć o przy-- 
czynę, kiedy oboźny krzyknął: Modlitwa! 
Wysypali się na rozkaz druhowie z namiotów 
i stanęli na linjach zbiórek, DZEAURE A 

AJ Re 
a 

NA ZIOT W SPALE. 
Już tylko 3 miesiące w tym roku szkolnym 

ozostało nam do wykorzystania na prace przygo- 
zawo dów: w Spale, | 

czas, niedługi, jeśli wsźmiamy pęd uwagę 
i, przypadejących na ferjo świąteczne, 

ekeje; wycieczki szkolne i inne imprezy nie- 
przewidziane, | SWO E j gaj 
Już zdecydowanie zgłosiliśmy swćj udział w Zlo- 
cie w Komendzie II Podobozu, którego aomeniantem . 
mianowany jest.Dh Dr. hm Szczygieł Meadysław 
w Krakowie, Drużyna nasza jedzie w sFłdzie 4 za- 
DRE? 8 hercerzy, Do drużyny złotowej wejdą ': 
ę howie, którzy odpowiedzą następującym warun- 
om: - : 

a) Do dnia 27 b.m, złożą definitjrme zgłoszenia 
do BEE ze zgodą opieki domowej 
na specjalnych deklaracjach, które będą roze- 
słańe pocztą "iząmiejscowym i bizpośradnio da. 
wane druhom mi O ; 
Do 10 czerwca zdobędą A 3ń wywiadowcy.Mło- 
dzików może jechać na Zlot tylo 8-iu tj. je- 
den zastęp chłopców najmłodszyca, którzy jed- 
nak wyróżnią się po owaniem harzerskiem, 

e) Do 2 kwietnia zapłacą po 5 zł., tycudeu  za- 
liczki obowiązkowe opłaty zlotćwej, 

d) Którzy do końca roku szkolnogy swójem zacho— . 
waniem się tak w szkole jak i roza szkołą nie. 
skompromitują siebie i drużyny, ; 

e) Zdobędą wyekwipowanie osobiste, jak na obozy: 
ME ać AC A ob j 
., Opłata za Zlot ise-tygodniowy przeuobóz wj= 

nosić będzie od uczestnika Gkożo 48 ZŁ, 
1 kwietnia ozłoszony będzie podział druży-'., 

ny zlotowej na zastępy. W takim składzie Podę 
prowadzone prace w zastępach do zlotu. 

, Każdy z zastępów wybierze sobie "jeden 
z działów techniki Aa: samaryteakę łącz 
ność, terenoznawstwo, pionierkę i w tym kierunku 

""] archiwum 
|[=| harcerskie.pl  



-0 szczegółach.pracy. 

będzie się doskonaliżł, 
, NarZlocie w Spale po raz pierwszy zastęg 

py nie będą miały RJ inicjatywy, prze- 
ciwnie każ Any być nadzwyczaj aż W pomy- 
słach, samodzielny w czynach, bo tąk w biegac 
harcerskich, w pokazach w wycieczce 2-dniowej - 
nie będzie pod bokiem plutonowego, czy druży-: 
nowego, któryby mógł coś doradzić. To też już 
od chwili zorganizowania się niech całe zastępy 
pomyślę, jak mają się urządzić w obozie, co 
wprowadzić nowego w urządzeniu namiotu, jak o- 
zdobić swój kącik, czem się popisać na ognisku 
reprezentacyjnem drużyny i wielu, wielu innych 
rzeczacn. , i 
|) Każdy z zastępów będzie zaopatrzony przez 

drużynę zlotowa w swój namiot typu kanadyjskie- 
go, oraz niezbędny sprzęt techniczny i specjal- 

yą odpowiod ii do wybranego: działu.v konkuren- 

: Umundurowanie obowiązywać: będzie - według 
instrukcji mindurowej Ź. H. P.: mundur koloru 
Kia ARENA czarne, chusta drużyny, 

(,.., W nestępnym numerze "Harcerskiej Doliy , 
kiedy już będziemy zorza: ni,.. pogawędziiny 

Czuwa jciet 

KULI G. 
(era (ciaza 

Droga dość jednostajna, ale mimo to i 
nudną, żwłaszcza, że dh Piezjńaki, jadąc na koń. 
p wysypuje się" dość często, jednak nie chce 
ustąpić swogo miejsca nikomu, To znów narciarze 
"wysypali się”, bo Pietrek zaczął z fantazję "ka- 
walerską" jeżdzić z jednej strony szosy na drugą 
zamiata jąc dzielną trójką narciarzy: leszkiem, , 
Tiamką" i Remzesem, we wszystkie strony. , 

Ludzie ciekawie nam się przyglądają, ale muszą 
uciekać z drogi przed Sznurani i 
Wreszcie jesteśmy w Dąbrow 

archiwum 

'tyrotność'Sanecz 

ST 

mały popas; cOŚw rodzaju drugiego ćiadania. Go- 

rąca he ta lubs'mleko 1: "suchy prowiant domowyę 

i ość długo, Wreszcie dziękujemy Mierow 

niczce za gościnność i opuszczamy połwojo wiej- 

skiej szkółki, Ruszamy dalej! Sznurki jednak po- 

ierady się i rwą się co chwila, temwardziej, 
zaniesiona-śniegien, utrudnia jazdę. Je- 

ipełnie inną .drogó (harcerz nigcy tą sa- 
rycieczki wię wiaca - t9 sobi? | do- 

I druhowie, zapa etajciet), na przełaj! Te- 

raz dopiero jest uciecnz, (o chwila"wysypki” lub 

furwanie się'. Słychać ostrzeżenia dla narciarzy: 

kamieni e''! j 5 h 

Wspaniała jazda po wertepach, To zagonach! 
— Świetne konie - o nie szkapy dorozkar— 

skie, ale smoki! = nachwalić się nie mogą iruho- 
TL 8. * k 
Włem na jednej wyrwie spotyk: acwe  „rzyjem- 

ność 'nakrywka"” - to z ; jadą na nas, 
a nie my'na sankach; 1 iedziadby, że 

została stworzona ; pro | zek. . Nastrój 

i humor 'wspaniaty-t ;, | y jeszcze nie 
było ha iżadnyn kuligi humoru! Tracimy 
wreszcie drogę i tyl i wl iercę, który, 
idąc przodem, wskazuje ; rdzie można prze- 

jechać, możemy się po: dalej Ul 
Skr camy na szosę. Katastr fal Narciarze! jednym 

akokioni znaleźli się... w rowie! kle nic się 

nić stało wszystko w porządku, 
Jedziem dalej! Znów Piztrek zaczyna je- 

chać po "kawalersku'! Aż miło patrzeć, jak "ogo- 

rem zamiata, ale nikt im jednak nie zazdrości /a 
może?,. (ah ; 

" fyreszcie już w hieście ostatni wypadek:wod- 
s na, których jedzie Stary Ryś; 

ucieczka "licznika" » pod saneczek powoduje 

óstainią " ypkę. Giarzy. RE 
MOS oniecr..." - z żalen stwierdzają 

Orlęta i Łośki.,. SONA 
Ktoś zaczyna śpiewać: "Jak dobrze nam"... 

„.. Mieć w uszach szum..."  



ALOE 

Mle już jesteśmy pod pmachem i musimy iść 
do domu, by tam opowiedzieć swoję wrażenia Rodzi- 
com i Rodzeństwu. A jest co opowiadać! 
Kielce, dn. L0.II. - 35 r, 

l is ten dał nasz korespondent 'Xar-7ax,ak 
wskutek bardzo nieczytelnego pisma mogły si «się 
wkraść pewne "nieścisłości", za które Redakcja 
nie bierze odpawiedzialności. Prosimy przytem - 
0 a. pismo, by uniknąć na przyszłość - 
tych "pewnych nieścisłości". Dopisek te ). 

PIEŚNI. 

"Przy ognisku gwarzy drużyna 
wesołg; 

Pieśń płynie harcerska,skry 
sypią się wkoło”, 

Nie potrzebuję A Druhom opowiadać, jak 
to miło jest przy ognisku, czy na zbiórce, gdy 
iipłynie pieśń harcerska”, ale gdy naprawdę p Hy 
n i e, a nie zgrzyta dysonansami i krzykami nie- 
o? druhów; musi to być śpiew, a nie kaka- 
onja. ł 

; Potrafi to osiągnąć tylko żastęp zżyty 
i karmy, ale dzieje się czasem i odwrotnie; ':"- 
przez śpiew można osiągnąć zżycie i podnieść kar- 
ność w zastępie, i 

Nie chodzi mi jednak tu w tem miejscu o to, 
by W atage znaczenie śpiewu (0 tem może napi- 
szę kiedyindziej), a dziś.chcę tylko podać spis 
pieśni, które będą śpiewanę na ogniskach zloto- 
ae? (my musimy też coś zaśpiewać i pokazać!) 
gdzie mamy wykazać "wszem wobec i każdemu z osob- 
na, że choć jesteśmy z różnych stron Polski, . to 
jednak tworzymy jedną wielką, zżytą i karną Ro- 
zinę. Pokeżemy to przy Wielkich OQgniskach wspól- 

nych - przez śpiew zgodny i piękny (ogniska będą 
t ransmi towane e radjo!). 
Abyśmy też mogli przyczynić się do wykazania tej 

EMI 

spójni, która daczy nas AE 
aję tu pieśni, które będą śpiewane przy "rspolL- 

nych MAĆ JAR it (a więc należy je So- 
lidnie przygotować). ; 

RA. 1) 0 Panie Boże, 2) Wszystkie nasze 
3) 1Azi6 noe,4) Pod Twoją obronę (8. d. «1);: 

„ historyczne: 1) Jeszcze Polska nia zzinęła.. 
13) Boż Ś opak: 4) mTarszawianka,., 

j 1 1SZy8 ko, co nasze (C.d.n, ) 
j : zpute ognisko, 8) A 
ku gwerzy, 3) Pod lilja znakiem 4), Już dipa W. 

) Ledwie skowronki, 6) Gdy szeczom raz, od warty. 

TV. Żołnierskie: 1) Jak to na wjsnce, 4) Maki, 
Tojenko, Wizja Szylewacha, 2) Pleśń wallon. « 

V. ludowe: 1) Kupiłem se pawich, 4) trzez wodę © 

oniczki, 3) Czego ty, „dziew. ,: 4) siej deleko.:. 

(Czajki), 5) Ueiekła mi przop.,.v) Nedle mego 

ogródeczka, 7) Hej tam pod lasem, 3, T3i, hej,ój- 
czejałamanie.. (0. dz B.) |. i som | 

SPRAWOZDANIE Z KOM. K! ZADNYŻĘT. 0. No 
Apel Druha Dru go, wzywający it do . 

oszczędności, nie prze w drużynie bez echa, 
Dowodzą tego sprawozdania, składane przeż nasze- 

0 ipodskarbiego wielkiego", Kogo te rzeczy in- 

eresują, niech porówna to sprawozdanie z  po- 
rzedniemi, które znajdzię w'YFarcerskiaj Doli" 
Ńr. 1-6). 

„Stan obecny.  _. : 
Najwięcej CA druhowie: 

1) Gierowski Stefan - 
2) Dukalski Jan 
ę Bukat to aa 

£) Karbownicki Sian, lo, k (e. 
Najwięcej wnźat aty od. mają dhkawie: 

Meks © ław — 2l I plut. 
2) Pencza,k 
3) Gier 
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PE ze am 
Największa ilość w adających ilość wkaadów. BO IE. 19: : 1) Pluton I - 8 , H 

2) Pluton 1: . SĘ Pluton II - 46; 
Gromada . Gromada  — 34; 

4) Pluton III. SAMI Pluton III- 16, 
, Sumą wkładów p W: 

*.1) Gromada 
2 

4 

+ 

Pluton I : 
Pluton II e ; 

> EIU s a 

3 

3 
Ż. 

+ł 1334 

Odp OM ried 

- „kórzymjeny, 
ędę z czytelnikami" radzimy 

az, ale staram wtenczag 
róbot Niech 

ale faorma bar- 
7 jeszcze korzystać 

Redaktor naczelny: Bazylewski Jerzy. 
Kierownik EE rysunkowego: Łęski Tad 
Skarbnik: Mazurkiewicz Lech:
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