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Rozszerzajcie „HARCERZA* wśród znajomych! 

Popierajcie kupców w „HARCERZU* się ogłaszających ! 
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Julian Możny 
krawiec męski, 

] raków, ul. ów. Tomasza 2, I. piętro. 
k ) Przyjmuje wszelkie zamówienia na mundury 

; pp. Studentów, Sokołów, Skaułów i Strzelców. 

k Wykonuje wszelkie zamówienia w zakres krawiectwa wchodzące.     
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Komisya dostaw skautowych 
w Krakowie, „Sokół* ul. Wolska 27. 
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Cz. IV. a. Instrukcya techniczna 

przed- d sklepowych wszelkie Dalej można nabywać po cenach niższych od sklepowych o al a na 
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Zamówienia z pr Ź m ni ieniędzy lub za Zamówienia z prowincyi załatwia się za adesłaniem pieniędzy 
M ofnali zaliczką, pocztę płaci zamawiający. 
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RAZ SKAUTEM — CAŁE ŻYCIE SKAUTEM! 

X. JAN ZAWADA. 

Służba. 
Wszystko co nasze Polsce oddamy! Przywykliśmy mówić o naszej pracy w skautingu, jako 

o służbie skautowej. Ale można mieć obawy, że jest to wyra- żenie wzięte tylko z powierzchownego podobieństwa pracy skautowej do służby woj kowej. Mówimy o stosunkach służbo- 
wych, o drodze służbowej załatwiania spraw bieżących, i na. 
śladujemy pojęcia wojskowe, rozróżniając to co robimy — gdy 
jesteśmy „na służbie, od takich samych czynów „poza służbą”, odmienną probując stosować do nich miarę. Tymczasem, po- 
mimo znacznych podobieństw, między słażbą wojskową, a skau- 
tową zachodzą głębokie różnice, które sprawiają, że podczas 
gdy wojskowy bywa „poza służbą*, skaut — jeśli naprawdę jest nim z ducha, a nietylko z imienia — nigdy „poza służbą” 
się nie znajdzie, od chwili złożenia przyrzeczenia aż do grobo- 
wej d I dlatego do pracy skautowej znacznie bardziej, 
pełniej i głębiej odnosi się pojęcie służby. Żołnierz jest na służbie u króla, czy innego naczelnego 
wodza, któremu składa przysięgę wierności ; zadaniem jego 
służby — jest sumienne wykonanie rozkazów przeł nych, aby w razie potrzeby obronić Ojczyznę od nieprzyjaciół ; | ce. 
lem jego służby jest czyn zewnętrzny, Gdy do tego czynu albo 
r ćwiczeń przygotowawczych jest niepotrzebny — jest poza służbą. 

My, skauci, stoimy także na służbie — u Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale celem tej służby nie jest czyn 
zewnętrzny; do tego czynu, jako skauci, zaciągniemy się  
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w pierwsze szeregi obrońców Ojczyzny ; ale nasza służba skau- 
towa ma zadania szersze i głębsze; nasza Rota mówi: Do krwi 
ostatniej kropli z żył będziemy bronić ducha! bo też celem 
naszym jest zbudowanie podstawy do czynu zewnętrznego, zaa 
pewnienie Matce Ojczyźnie dzielnych, poświęconych, jej wszyst- 
kie siły oddających synów, którzyby ciągle czuwali i nieustan- 
nie święty znicz ducha w narodzie utrzymywali. I dlatego — 
skaut ani chwili nie może być poza służbą. 

I to niech dobrze zważy każdy chłopiec, gdy sl ada przy- 
rzeczenie skautowe. Jego zakres obejmuje całe życie, 
nie ograniczone tylko pole działań „określonych. W pierwszym 
zaraz punkcie przyrzekamy uczynić wszystko, co jest w na- 
szej mocy, by zawsze spełnić nasz obo wiąze k względem 
BogaiOjczyzny: oto zakres nas ej służby : wszy stko 
zawsze dla obowiązku, Bógi Ojczyzna! To nasza 
służba. ; 

Rozważmy sobie jeszcze, jakie to pociąga za sobą konse- 
kwencye dla instruktorów skautowych — tych przodowni- 
ków w służbie skautowej. Gdyby naszym zadaniem, jako in- 

z nich s 
ów, pływaków, jeźdźców — to poza ćwiczeniami przestawali- 
yśmy być na s ie; wtedy nawet nasza abstynencya Ia 

siałaby przestać obowiązywać nas. Ale skoro zadaniem na- 
t wychowanie dzielnych i sprawnych ludzi, przepo- szem 

de- jenie całego ich życia miłością Boga i Oje yzny — to prz 
1 tkiem środkiem działania naszego nie j 
uczymy, ale to, czem jesteśmy sami i jak żyjemy BAJ 
typ życiowy ma się stać wzorem dla urobienia typu Mo 
i fizycznego naszych podwładnych. I dlatego my pusnay 
ciągle na służbie. A służba to „ciężka „naprawdę. WZA 0 
w naszem życiu codziennem musi być jej „podpor: W 
Nam już niewolno kierować się tem, czy coś jest nam mi Dap 
lub niemiłe, wygodne — czy niewygodne, korzystne — czy 
niekorzystne, łatwe — czy trudne: jedynym decydującym mo- 
tywem musi być: czy to jest naszym obowiązkiem, czy a 
i według tego jedynie, bez wahania działać musimy. Nie I a 
była spełniać obowiązki względem Boga i „obowiązki stanu, 
póki cię pilnowała szkoła, a ostatnio jeszcze Twój ka 
dziś jes wolny ale sam podałeś się w jarzmo RE ei 
sprawy i niewolą twoją — służba twoja; nie Szt 2 
pracować w pocie czoła, gdy widmo nędzy przynagla ; dziś — 
choćbyś był bogaczem — jesteś ubogi, bo bogactwa twoje na: 

ię służbie twojej, a pracy od każdego z synów wymaga 
a; nie sztuka sumiennie i dokładnie odrabiać robotę 

pow szednią, gdy kontrola zwierzchników albo odbiorców tej 

archiwum   
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pracy czuwa nad jej wykonaniem — dziś sumieniem twojem w ścisłości i rzetelności wszystkiego, co robisz — jest służba twoja ; nie sztuka była harcować po lasach i polach, gdy naj- milszą zabawką była ta rozrywka; dziś może nieraz ie ża bawa bardziej by cię pociągała, ale zabawą twoją — służba tw. ; mie sztuka wstawać w porę i wracać na czas — gd inni cię pilnują, każdy krok twój notowany jest pilnie = dziś nikt na ciebie z góry nie patrzy, ale regularnością :ałego twego osobistego życia — jest służba twoja. A kontrolą wać kiego, co robisz, są te setki młodych dusz skautów ióre takie będą i tak wysoko pójdą, jakiemi ty je urobisz i jak wy- soko ty Je poprowadzisz. I dlatego niemasz wytchnienia — nie- masz ani jednej czynności, wyjętej z pod obowiązku służbo- wego wykonania, ale też najmniejszej czynności twojej niema któraby nie mogła się stać zasługą twojej służby. I e ; „Twardem musi być życie codzienne « kauta, jak twardem jest życie żołnierza w obozie, bo skaut ciągle jest na placówce l czuwa. A w tem jego czuwaniu, tak jak w boju dobrego żołnierza, niema nie egoizmu, nic dla siebie — WS stko dia sprawy. Jak Asnyk świadczył o pokoleniu 63 roku: My nie dla siebie nie pragniem, nawet nie żądamy dożyć chwili, gd z jutrznią zabłyśniesz na niebie, chcemy na zawsze w kox się położ, Ć I za swe wiano wziąć niepamięć wieczną — byl Ty jasność „rozlała słoneczną — tak samo skaut nie ma ma- rzen o osobistej sławie, nie dla siebie nie pragnie, ale chce życie swoje położyć na tej służbie, by powstało nowe pokole- nie, by ci, co po nim przyjdą lepsi byli od niego, by Polska miała coraz więcej świadomych sług w swoich synach i coraz lepszych. To jest nasza służba, to jest ten cel, dla którego 10- święcamy nasze życie ; poświęcamy je — to jest odstępuje: to, co w niem dla nas by być mogło — Polsce i świętem ie chcemy uczynić, czystem — i godnem tej służby, ; > O na__niej przemocą trzymać nie możemy i nie Icemy. Ale idzie po ziemi polskiej wołanie młodych poko- leń — setki i tysią szych słyszy głos Matki spętanej WE BACH iskrę po rycerskich przodkach ; oni to 2 ierunek i i przynoszą c: miłuje serca, dobrą wolę, pragnienie Sb, A ChęG aa brak im sił, brak im świadomości dróg, braknie im wytrwania wobec tej ohydnej rzeczywistości, która ze wszech stron na nich bije, by się ideału wyrzekli. I do was — starszych braci idzie to wołanie ; kto je dosłyszy — a przejdzie obojętny, temu życie zatruje wyrzut, że dla własnej wygody i niezależ ności zdradził braci, zdradził Ojczyznę; a kto ma w piersiach serce pols e — temu ten głos w sobkostwie i lenistwie dalej iść nie pozwoli: dla tych wszystkich otwie. amy zaciągi służby skau-  
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towej. Kto zrozumiał, W ma e „do REŻ ZYGMUNT WYROBEK. rszystkich sił wszystkich swoich synów otrzej , a 
- O AK nie z obcy, ale Boży głos, który i a 

Ćwiczenia skautowe w polu. ków prowadził pod Smoleńsk, pod Cecorę i pod Wiede 
Istnieje podręcznik Dr. Mojmira p. t. „Ćwiczenia i za- 

się odezwie i stanie w regu. 
bawy skautowe*, prawdziwa skarbnica doskonałych ćwiczeń Bącz 
najróżnorodniejszych i to prawie ze wszystkich działów ćwi- czeń skautowych. Są tam i zabawy w łem słowa tego zn czeniu, są i ćwiczenia o charakterze zabawowym. I przyzn. potrzeba, że niestety książka ta nie dotarła do wszystkich skautów w tej mierze, jak na to zasługuje, że niestety szerzy 

j SM SĘ Dina ARONA 
się zdanie, iż to wprawdzie doskonały podręcznik, lec tylko 

które czas i okoliczności przynieść SE a O ŁACUATA dla „najmłodszych śkautów”. Nie będę EO dead iałt obno lekkomyślny i przemijający zapał, RE oo być staly. Oglą- o tem szerzej napiszemy jakie głębokie znaczenie posiadają 
ciego na nie się nie zdadzą. ZADAR I Okoliczności nie opu- wogóle gry ruchowe tak pod względem etyczno-wychowaw- dać się można tylko na siebie 01 A kóliczności nie płocho czym jak i pod względem fizycznym, jak wielkie z nich się 
szczać, gdy EE okaże. Bez przyjaznych okolicznoś 

odnosi korzyści i to takie, które w pierwszym rzędzie skaut 
nie przedsiębrać...*. AA + 1708 » 

rzyswoić sobie powinien, że stronienie od zabaw i gier a uga- 
PZ listu H. Kołłątaja do Barsa z d. 6 grudnia 1798 r. lanie się li a za ćwiczeniami o charakterze KOREO a _ = 

jest zapoznaniem albo niezrozumieniem przemożnej wartości gier, podniosę tylko, że nawet ci, których razi wyraz „zabawać lub cecha zabawy przy ćwiczeniach we wspomnianym podrę- ezniku, nie zadali sobie widocznie trudu, by dobrze się wczy- tać w owe niby zabawy, boby odkryli cechy nieraz ściśle mi- litarne w wielu ćwiczeniach a w każdym razie cechy takiego ćwiczenia, którego zadaniem jest właśnie wyrobienie w skaucie owego — że użyję wyrażenia tak mile brzmiącego dla ucha skautowego — zmysłu „militarnego*. - Przecie każdy, kto ma oczy otwarte, zobaczy, że pod | płaszczykiem niewinnej zabawy (w wielu podanych ćwicz niach) kryje się dążenie do wyrobienia zmysłu spostrzegaw- 
czości, oryentacyi i t. p. że w formie zabawy skaut pełni to, co robi i prawdziwy patrol wojskowy wywiadowczy. Dość wspomnieć owe przesyłania meldunków, przekradania się, łą- czenie ze swoimi w zagrożonym terenie itp. Jeśli zatem kogoś bardzo dojrzałego raż nazwy: zając, pająk, lis, Włoch itp. — niech je odrzuci, a weźmie jądro rzeczy, lecz niech nie zapo- znaje warto owych ćwiczeń. A prawdziwe wojsko, ze swo- jemi militarnemi ćwi zeniami, czyż się właściwie nie „bawi w żołnierzy* ? Wyjdźcie za miasto i przypatrzcie się „milita- | ryści !* 

Tych parę słów na wstępie podałem z tego powodu, by nikt nie sądził, że zaczynamy pisać podręcznik, który ma być czemś przeciwnem w stosunku do podręcznika dra Mojmira. Będzie to właściwie jego uzupełnienie i rozszerzenie. 
W formie przykładów będziemy pod tym tytułem podawać 

„Nie dadzą się Polacy strawić, jes nie DO 0 RAT 
ności, jeżeli jej ducha między siebie ro: grzać HEC Aa 
oświecać wzajemnie nie przestaną..., je li na SĘ L. AE 
nie wystawiając się, nie przestaną być gotowymi na wypadki, 

  

Z życia skautów krakowskich. — Budowa mostu.   archiwum 
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cały szereg ćwiczeń ze wszystkich działów ćwiczeń skauto- 
wych. Chcemy poprostu zastępowym i instruktorom, którzy, 
nie umiejąc układać ćwiczeń o pewnej rozmaitości, w zbyt 
snem kółku się obrac: — dać w rękę już z gotow. 
materyał do różnorakich ćwiczeń. Będzie to praca zbiorowa, 
pomysły i zestawienie różnych autorów i — co z naciskiem 
zaznaczam — właściwie gromadzenie materyałów, z któ- 
rych może powstanie osobny podręcznik a nie już gotowy podrę- 
cznik, w którym rzecz metodycznie powinna być złożona i sto- 
pniowana. Będziemy powracać do jedneśo działu i kilkakro- 
tnie, zamkniętą całość będzie stanowić tylko zespół ćwiczeń 
w jednym lub kilku po sobie numerach pisma, podpisany przez 
tego samego autora. 

Wszystkich skautów i ich kierowników, którzy może 
wpadli na pomysł jakiego dobrego ćwiczenia, wzywamy do 
współpracownictwa tym dziale przez nadesłanie Redakcyi do- 
kładnego opisu ćwiczenia. £ 

ORYENTACYA. 
Zanim się przystąpi do przerobienia poniżej podanych 

ćwiczeń, należy podkomendnym przyswoić zasady oryentowa- 
nia się w terenie, przynajmniej w zakresie podanym w 11. wy- 
daniu „Vademecum skauta*, nadto znajomość najważniejszych 
znaków konwencyonalnych i sposoby przedstawiania konfigu- 
racyi terenu na mapie. W przeciwnym razie wyniknie nie- 
udolne partaczenie ćwiczenia.. . 

1) Zastęp skautowy otrzymuje ro: : dotrzeć do wybi- 
tnego punktu X — dążąc, naprzód w kierunku zachodnim aż 
np. do wsi A, potem przez las B, rzekę C, wioskę D itd. Nie 
wolno przytem posługiwać się mapą, wolno natomiast używać 
kompasu i wypytywać się o drogę. 

W czasie marszu ma naszkicować drogę, którą przebywa. 
Oczywiście będzie to szkic jak najprostszy, znaczący jedynie 
linią kierunek pochodu i najważniejsze punkty oryentacyjne, 
leżące wzdłuż drogi a pominie zupełnie teren poboczny z pra- 
wej i lewej strony. 

Szkicujący musi przytem śledzić dokładnie kierunek po- 
chodu, mierzyć odcinki drogi krokami iub okiem, zatrzymywać 
się na każdym skręcie, by uchwycić wielk odchylenia i od- 
powiednio go naznaczyć, obserwować przedmioty wzdłuż 
drogi itp. 

Po przybyciu na miejsce, porównuje się zrobione szkice 
drogi z mapą i wskazuje popełnione błędy. 

Naturalnie praca będzie trudniejsza, jeśli zabroni się uży- 
wania nawet kompasu. , 
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iczenie niniejsze jest podobne do 
z tą różnicą, że wolno jedynie obserwowa 
rozwidlenia, punkty oryer — a szkicuje się prze- 
bytą „drog: l l aczonego miejsca. 

Fu j ię wj > wymagania zastępowi skauto- 
wemu. Tu już należy wprost wbić sobie w pamięć wygląd 
drogi, śledzić jej przebieg, oglądać się wstecz, by ową krętą li- 
nię utrwalić sobie w pamięci a przytem patrzeć i na bliskie 
wzdłuż drogi leżące przedmioty — jednem słowem, obserwa- 

mogą mieć częste i doniosłe ze 
stósowanie w czasie właściwych wywiadów. Ileż to razy 
niec wysłany z ważną wiadomośc nie może znaleść powr 
tnej drogi i błąka się po okolicy.i czas traci — bo nie wyr 
bił w sobie tego zmysłu oryentacyjnego, by rzucić raz okiem 
na drogę przebywaną i mieć ją nadal niejako w oczach. 

Zwykle niestety popełnia zastęp błąd wielki, że więcej 
patrzy w mapę niż w teren, idzie naprzód ciągle z kartą 

„w ręce i oryentuje się prawie zawsze na podstawie karty 
a przecie mapa winna być tylko przyrządem pomocniczym, 
kontrolnym. I skutek tego taki, że wywiadowca jest bezradny 
"gdy mapy nie stanie. 

A przy sposobności wspomnę i drugi błąd, to jest uży- 
wanie stale mapy specyalnej. Na początek ona dobra, szcze- 
gólniej gdy chodzi 0 naukę sposobów przedstawiania terenu — 
lecz później nal ją stanowczo ąpić mapą generalną 
t: 200,000, która choć ma małą podziałkę, przedstawia: szczi 
góły terenu w wystarczającej mierze a zmusza skauta do pa- 
trzenia w teren. 

3) Wskaż zastępowi daleki a widzialny i możliwy do roz- 
poznania punkt terenu i k mu do niego dotrzeć dowolną 
drogą a możliwie w ukryciu. A wybierz punkt taki, który zni- 
kać będzie z oczu w czasie pochodu. Zastęp będzie zmuszony 
zaobserwować jego położenie względem okolicznych przedmio- 
tów terenu, będzie musiał oryentować się, jeśli zajdzie z innej 
strony, niż wyru , bo wtedy cały układ konfiguracyi terenu 
i | mu będzie się przedstawiał — będzie krążył wokół aż 
w końcu dojdzie do celu. 

"Takie wypadki zachodzą sto przy wysyłce patrolu na 
wywiady — gdy brak zastępowi mapy, gdy musi schodzić 
z drogi nieprzyjacielskim oddziałom, gdy musi unikać zamie- 
szkałych miejsc itp. 

4) Rozłóż mapę, zakreśl ołówkiem dokładnie drogę, którą 
ma zastęp przebyć — poprowadź ją częścią przez szosę, po- 

las, łąkę itp. — oznacz punkt, do którego ma do- 

  archiwum 
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trzeć i pozwól tę drogę obserwować na mapie przez kilka 
minut. 

Potem wyślij zastęp bez mapy i każ mu znaczyć swą 
drogę. Sam postępuj za zastępem, kontroluj kierunek marszu 
i zaznaczaj zboczenia od poleconego kierunku. Na miejscu 
zboru przedstaw popełnione błędy. 

Jestto ćwiczenie poniekąd odwrotne do ćwiczenia pod 2). 
Tutaj utrwala się w pamięci wygląd drogi na mapie i ważne 
przedmioty poblizkiego terenu a odnajduje się ją w samym 
terenie. 

5) Zastęp skautowy i to każdy z jego członków zosobna — 
ma wynał jakiś przedmiot terenu, na oznaczonej z góry 
przestrzeni jednego do kilku kilometrów kwadratowych. W celu 
zmuszenia go do oryentowania się według stron świata, dodaj, 
że ów przedmiot np. chata, loch, zagajnik itp. leży na półn.- 
wschód od kaplicy, na poł.-poł.-zachód od drzewa samotnie 

i Ź Ó i dokładnie 
„, naszkicować jego 

położenie względem stron świata i okolicznych najbliższych 
przedmiotów a to wszystko zrobić niespostrze: e. Na miejscu 
zbiórki porównuje się szkice i wskazuje błędy. Można ozna- 
czyć z góry czas poszukiwań. 

6) Zastęp otrzymuje jak najprymitywniej szkie pewnej 
okolicy, na którym oznaczony tylko kierunek północny i po- 
łożenie kilku ważniejszych punktów oryentacyjnych. Jedno 
miejsce w szkicu jest zaznaezone punktem czerwonym, do 
niego ma zastęp dotrzeć z pomocą bussoli (lub nawet bez niej), 
wyszukawszy poprzednio ów teren. Podano mu z góry tylko 
kierunek pochodu, w czasie którego, na tenże teren natknie 
a jeśli się chce zadanie ułatwić to i ogólnie odległość w jakiej 
mniej więcej (np. 2—4 klm.) ów szukany teren się znajduje. 

1) Można ułożyć i nieco odmienne ćwiczenie oryentacyjne, 
jeśli zastępowi wręczy się ów wyżej wspomniany, jak naj- 
prostszy szkic i poleci się umieścić w jego ramach jeszcze 
z 5—10 przedmiotów terenu, bacząc na ich położenie wzglę- 
dem stron świata. — Zastęp musi zatem naprzód wyszukać te- 
ren odpowiadający szkicowi a potem ustawicznie się oryento- 
wać co do stron Świata, by nowe szczegóły w dobrem miejscu 
w szkicu umieścić. 

Oczywiście i tutaj trzeba podać kierunek marszu i w ogól- 
nych zarysach odległość owego poszukiwanego terenu. 

) Poprowadź zastęp skautowy przez okolicę, w której 
trudno się oryentować a więc np. drożynami i przesiekami 
przez rozległy las. Pozwalaj obserwować przebywaną drogę, 
oglądać się wstecz, śledzić teren z obu boków itd. a prowadź 
zastęp tak, byś zmienił przynajmniej kilkakrotnie kierunek po- 
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chodu. Po przejściu kilku kilometrów, rozkaż odbyć tę samą 
drogę w kierunku odwrotnym. 

Mniej wyrobionym pozwól znaczyć drogę w sposób nie 
bijący w oczy i to tylko gdzieniegdzie na rozwidleniach. 

To samo ćwiczenie można wykonać i nie w lesie, jedna- 
kowoż musi to być teren skautom bliżej nieznany. 

ten właśnie sposób znaczą sobie drogę wojskowe pa- 
trole wywiadowcze, i to albo znaczą samą drogę, albo znaczą 
ja w równocześnie rysowanym szkieu albo tylko jej wygląd 
utrwalają w pamięci. 

9) Wyprowadź zastęp w pole bez kompasu i mapy w dzień 
pochmurny, gdzie wykluczona oryentacya na podstawie słońca. 
Wiedź go po różnych drogach i drożynach, przechodź na roz- 
widlenie dróg i znowu z powrotem na poprzednią drogę, przejdź 
przez lasek, wzdłuż wzgórz, zakrywających okolicę i w pewnej 
chwili go zatrzymaj i rozkaż każdemu wrócić najkrótszą a więc 
najprostszą linią do punktu wyjścia. Zdarzy się, że skauci ro- 
zejdą się na wszystkie strony Świata. Czy potrzeba lepszego 
ćwiczenia dła wyrobienia zmysłu oryentacyjnego ? 

10) Znajdź na mapie wybitny punkt np. krzyż, most itp. 
i oblicz kąt, o jaki zbacza jego linia kierunkowa (tj. linia łą- 
cząca twe stanowisko na mapie z owym punktem) od kie- 
runku północnego. (Połącz swe stanowisko linią z krzyżem na 
mapie, potem połóż na mapie kompas, „zoryentuj* mapę i patrz 
jaki kąt jest zawarty między linią NS na kompasie, przy- 
krytą igłą a między wyrysowaną linią). Ten kąt np. 25% na 
zachód podaj zastępowi i dokładnie w tym kierunku rozkaż 
mu iść na przełaj przy ustawicznem kontrolowaniu drogi kom- 
pasem. Czas marszu ma wynosić np. pół godziny t. j. tyle, ile 
według twego obliczenia potrzeba na dotarcie do owego 
krzyża. 

Sam idź za zastępem i po '/2godzinnym marszu, ewent. 
gdy dotrze w okolicę krzyża, zatrzymaj go i wskaż o ile za- 
powiedzianego kierunku nie utrzymał. 

Jeżeli zastęp musi chwilowo zboczyć z powodu przeszkody 
z obranego kierunku, powinien oczywiście po obejściu nawró- 
cić do tego punktu, który sobie poprzednio jako pośredni wy- 
tyczył i stąd dalej pod kątem 25% maszerować. 

11) Zastęp skautowy zostaje rozesłany w różnych kierun- 
kach i to z jednego punktu nie dobrze widocznego i trudnego 
do rozeznania np. z głębi lasu. Po rozejściu się skautów kie- 
rujący ćwiczeniem zaznacza ten punkt w sposób dla siebie wi- 
doczny. Każdy skaut względnie każda grupka ma kroczyć 
w swoim stałym kierunku przez przeciąg 10—20 minut a po- 
tem z powrotem w odwrotnym kierunku, sprawdzając [drogę   archiwum 
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zapomocą kompasu. Okaże się, który z nich dotarł z powro- 
tem do punktu wyjź ia z najmniejszą omyłką. 

'Fo samo ćwiczenie można przerobić i bez kompasu a także 
i w czasie zmierzchu. 

12) Ćwiczenie podobne do poprzedniego, lecz skauci mają 
dążyć np. przez 10 m. stale w pewnym kierunku a potem 
zmienić kierunek pod dowołnym kątem do poprzedniego i to 
na przecj iąg dalszych 10 minut. Po upływie ogółem 20 m. mają 
rozpocząć powrót w odwrotnym kierunku, by dojść do miej- 
sca, skąd ich wysłano. 

Tu już nietylko kompas będzie pomocny. Skauci będą so- 
bie utrwalać w pamięci charakterystyczne cechy mijanej drogi, 
kamienie, wyrwy, czególniejsze drzewa, ich kolejność i t. p. 
szczególniej w miejscu załamania się drogi, będą je obserwo- 
wać oglądając się wstecz, by zapamiętać ich wygląd z drugiej 
strony i t. d. jednem słowem ścisła obserwacya i oryentacya 
na całej linii. 

Zmieńmy nieco pov ćwiczenie a urozmaicimy i utru- 
dnimy je jeszcze więcej : 

13) Poprostu każmy przejść poprzednią drogę, lecz potem 
nie wracać w odwrotnym kierunku lecz drogą najkrótszą! Tu 
wyjdą jeszcze większe omyłki. 

Tak to, jak i po- 
przednie ćwiczenie 
można przerobić i 

jasny, słoneczny 
dzień, w dzień po- 
chmurny, o zmierzchu 
a zdarzy się sposo- 
bność to i w nocy — 
a także i bez pomo- 
cy kompasu! 

14) Jeden zastęp 
biwakuje w pewnem 
miejscu — reszta po- 

dzielona na grupki, zostaje rozesłana w różnych kierunkach. 
Te grupy mają co pewien, z góry oznaczony czas, wysyłać 
fikcyjne meldunki do biwaku i to za każdym razem z innego 
punktu terenu. 

Zapisuje się przytem godzinę wysłania meldunku, miejsce 
wysłania, nazwisko posłańca i godzinę przybycia jego do bi- 
waku. Ze zestawień można wywnioskować, kło się dobrze 
oryentował w czasie owych wędrówek grup skautowych a kto 
błądził bezradnie po okolicy i przyszedł np. 5. z kolei za- 
miast 2. Zrób to ćwiczenie o zmierzchu a przekonasz się jak 
znacznie wzmogą się trudności oryentacyjne. 

ĆWICZENIA SKAUTOWE W POLU 

15) W ćwiczeniu niniejszem chodzi o v ukanie własnej 
kolumny która maszeruje w pewnym, oznaczonym a zastę- 
powi wywiadowczemu wiadomym kierunku. 

Jeden zastęp skautowy imituje ową kolumnę dru 
względnie inne wysłane zostają w bok na wywiady o ś 
określonem zadaniu i mają co pewien czas wysyłać meldunki do 
posuwającego się tymczasem dalej oddziału. Każdorazowy po- 
słaniec zostaje wysłany w kierunku, w którym najprawdopo- 
dobniej natknie na maszerujący oddział i ustawicznie musi się 
w drodze oryentować, by drogi nie zmylić. Trafi na oddział — 
to dobrze, nie — to musi dalej obserwować, by dojść do ja- 
kiegoś wniosku i do niego swe dalsze postępowanie dostó- 
SOować. 

Wywiady u ludzi, ślady na drodze którą miał oddział się 
posuwać (czasem umyślnie robione) ewent. śledzenie okolicy 
z wyniosłego punktu itp. dadzą mu wskazówki, czy ma na od- 
dział czekać, czy też dalej za nim pędzić. Szerokie pole i do 
pilnej obserwacyi i oryentowania się a trzeba liczyć tylko na 

my spryt i własne siły. 

Czas, w jakim nadszedł meldunek wobec zapisanego 
miejsca i godziny wysyłki pozwoli wyciągnąć wnioski, czy 
rz dobrze została spełniona — czy nie i daje pole, przy 
późniejszem naocznem oglądnięciu terenu pracy, do pouczają- 
cych wskazówek. 

Potem następuje zmiana ról. 

16) Dodajmy do poprzedniego ćwiczenia małą odmianę 
a mianowicie, że oddział główny bez wiedzy patrolu wysła- 
nego w bok, zmienił kierunek drogi (w przypuszczeniu że piej 
wotna droga zajęta przez nieprzyjaciela) — a wyjdzie z tego 
nowa rzecz, dająca pole do popisu dla wysłańca. 

Nie znajdzie on bowiem swego oddziału tam, gdzie spo- 
dziewał się go zastać, brak mu wszelkich wskazówek czy od- 
dział jeszcze nie nadszedł, czy już ów punkt przeszedł i musi 
polegać jedynie na własnym sprycie i na własnym zmyśle 
oryentacyjnym, by rozkaz spełnić i meldunek doręczyć. 

Jeżeli zaś na drodze pochodu oddziału głównego fakty- 
cznie został umieszczony jakiś nieprzyjacielski oddziałek, który 
zmusił maszerujący oddział do zboczenia od pierwotnego kie- 
runku pochodu — to przez to trudności i dla posłańca i dla 
patrolu, wysłanego na zwiady a obecnie odciętego wzmogą się 
dziesięćkrotnie. Nie tylko bowiem chodzić będzie o doręczenie 
meldunków i znalezienie własnej kolumny, 0 samodzielne 
oryentowanie się w terenie, ale i o przedarcie się przez nie- 

ciela, któremu zależy na przejęciu meldunków. Musi to 
i posłaniec i sam patrol wywiadowczy.   *] archiwum 
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Np. Główny oddział (2 zastępy) posuwa się od A—B i ma 
schodzić z drogi napotkanym patrolom nieprzyjacielskim. Wy- 
szedłszy z A wysyła jeden zastęp na wywiady ku laskowi % 
w którym znajdują się skauci nieprzyjacielscy. Zbliżając się do 
miejscowości M dostaje wiadomość przez wysłanych skautów, 
że i tam nieprzyjaciel się znajduje, który obsadził dalszą drogę 
do B. Wobec tego zbacza na północ mniej więcej w punkcie 
C, by obejść zagrożony teren. * 

. , Tymczasem z pod lasku L śle wysłany patrol gońca z do- 
niesieniem w kierunku mniej więcej €' w przypuszczeniu, że 
oddział główny posuwa się drogą A—B. Goniec musi się prze- 
drzeć (tak samo później i cały patrol) przez linię nieprzyja- 
ciejską a przedarłszy się, nie znajduje oddziału i musi sobie 
dobrze głowy nałamać, nim go zdybie i raport doręczy. 

*k Ę * 

Wogóle można urozmaicać i utrudniać niektóre z poda- 
nych szesnastu ćwiczeń przez to, że się wprowadza w grę 
i oddziały nieprzyjacielskie, które spędzają to wysłańcó 
z meldunkami czy też całe patrole z ich linii ze 
3, 5, 6, 7, 10, 14, 15). Stwarza się przez to zupełnie nowe wa- 
runki oryentacyjne, rozbity patrol musi się powtórnie zbierać 
albo też pojedynczy wysłaniec musi z wielką ostrożnością 
przekradać się przez zagrożoną okolicę, by rozkaz doręczyć itp. 
jednem słowem powstaje cały szereg najrozmaitszych kombi- 
nacyi, w których zawsze na pierwszy plan wybija się pierwo- 
tny i właściwy cel ćwiczenią t. j. wyrabianie oryentacyi w no- 
wych i nieraz b. trudnych warunkach przy konieczności wy- 
konania poruczonego zadania. 

Oczywiście w. takich wypadkach przychodzi nieraz do bez- 
pośredniego zetknięcia nieprzyjaciół, czy to pojedynczych skau- 
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tów, czy też całych zastępów. Wprawdzie należy zawsze wpa- 
jać zasadę, patrol wywiadowczy unika wogóle wszelkich 
starć i że ma ważniejsze zadanie do wykonania, niż pozba- 
wienia żywota napotkanego wroga — (kiedy należy się ze- 
trzeć, o tem pomówimy później) — jednakowoż jestto rzecz 
nie do uniknięcia a czasem nawet konieczna. 

I jak z doświadczenia wiemy, dwaj wrogowie zaczynają 
się wtedy kłócić o to, kto kogo „zabił* lub ziął do niewoli. 
A temu łatwo zaradzić. Niech kierujący ćwiczeniem bierze ze 
sobą włóczkę kolorową (za każdym razem niech zmienia bar- 
wę) którą sobie każ aut zawiązuje na lewem ramieniu po- 
wyżej łokcia. Komu zerwą włóczkę, ten jest zabity, zawiązuje 
sobie chustkę na ramieniu i jako neutralny nie bierze udziału 

w dalszem ćwiczeniu. Rzecz łatwa do wykonania a wyklucza 
wszelkie nieporozumienie i spory. I zdarza się, że ktoś i trzech 
„zabije* nim mu zerwą włóczkę — jak na wojnie! 

Jak już z opisu podanych ćwiczeń wynika, doskonale się 

łączą i kombinują ćwiczenia oryentacyjne z ćwiczeniami 

w przesyłaniu meldunków i z tego powodu jak i ze względu 

na większe urozmaicenie ćwiczeń jak również ze względu na 
Ó zesną podwójną korzyść dobrze jest łączyć je razem. 

Tu jeszcze zaznaczam, że znakomitym środkiem do wy- 
rabiania samodzielności u skautów, szybkiej decyzyi i zmysłu 

oryentacyjnego jest stawianie ich odrazu w warunkach odpo- 
wiadających danemu czeniu. To najlepiej się osiąga przez 

wręczanie pisemnego rozkazu w zamkniętej kopercie i polece- 

nie otwarcia jej dopiero o pewnej godzinie lub w pewnym 

punkcie terenu. Szczególniej należy to gorąc polecić, gdy 

w ćwiczeniu bierze udział kilka zastępów, gdzie, choć wszystko 

składa się na wspólne ćwiczenie, przecież każdy zastęp ma 

odmienne zadanie, nieraz o charakterze nieprzyjacielskim wzglę- 
dem innych zastępów. (C. d. n,). 

..„Zadrżenia serc gorętszych chcę... i od tych co czują 

[działanie ducha], chcę aby mocniej i głębiej poczuli, a sercem 

siebie wypracowali na takich, jakich Bóg ż da, to jest na lu- 

dzi prostych, czujących, na nieprzyjaciół wszelkiego fałszu 

i wszelkiej rzeczy poczętej przez nienawiść albowiem ta rzecz 

ułeć musi przed tą, która będzie przez miło: poczętą, a wten- 

czas dopiero miłość dla sprawiedliwości Bożej będzie tryum- 

fować...*. 

J. Słowacki: „List do matki* (Paryż, 18. I. 1843 r.). 
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ja skautów krakowskich. — Budowa mostu. 

ALINA ŚWIDERSKA. 

Fantazya noworoczna. 
W noc noworoczną je sno płonęły gwiazdy. Gdzieś 

w przestworach, kędy, niewidzial dla oczu! śmiertelników. 
2 rachunki „między dawnemi, a nowemi laty*, 
ię właśnie przegląd strat i zysków roku ubiegłego. 

c i o aciej Gb 
brodzie, 

gowych i krys: w lodu, 
wiony, symbol uchodząc: 
następcy nowe zdoby 
panowania. Rok Nowy, wal 
szącej już zapowiedź prędkiej i, ale tymczasem piękny, 
uroc pełen n i w bły a yejrzeniu promiennych 
ez w szacie e K ) „utkana z dyamentu, cho- 

j, było rozsypie za 
lada kólE hem — stał jeszcze na Rówańie tóry go tylkoco 
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wyniósł z otchłani chaosu i rozglądał się wkoło z uśmiechem 
zwyci kim, którego nie mąciło najlżejsze nawet przewidywa- 
nie złego. 

Dokoła przeciągały widma. Ponure lub wesołe, radosne 
i tryumfujące, albo też smętne i złowrogie, ale więcej było 
tych ostatnich. Każdy niósł w ręku symbol czegoś, co zni- 
szczył, albo stworzył, czegoś, co wróżyło zapowiedź na przy- 
szłość, lub też widniało piętnem zagłady. 

A w dole popod nimi przesuwały się krainy. Czy też 
właściwie może to oni lecieli na chmurach, i zdawało się, że 
to popod nimi umykają widziadła krajów, wszystkie strefy 
i dziedziny kuli ziemskiej w corazto innem oświetleniu i w in- 
nej barwie ukazującej się poprzez przejrzyste lazury powietrza. 
Aż nadeszła wizya smutnej krainy skutej mrozem nocy zimo- 
wej niby jednem olbrzymiem ogniwem kajdan „od Tatrów aż 
po morza”, wizya ziemi „mogił i krzyżów* posępnej i zadu- 
manej, a przecie pełnej otuchy w swej zadumie. 

Skądże szła ta otucha? Skąd płynął wśród cieniów mro- 
źnej nocy ów blask pokrzepienia? Nie z dawnych świątnic 
chwały * narodowej, bo te spały otulone cieniem wieków, co 
zaległ mgłą szadziawą nad grobowcami królów i bohaterów 
i odsłaniały swe tajniki tylko temu, co zstąpił do wnętrza. 
Nie z zamków i pałaców możnych, bo te w gruz się zamieniły 
i porosły pleśnią i zrzadka tylko w nich się przesuwały poje- 
dyńcze postacie niosąc kaganek staroświecki, który marząco 
rozświetlał ciemności. Lecz zato setki drobnych blasków pły- 
nęły z chat zasypanych śniegiem i tulących się do opłotków, 
na których również Ś e zaległy wały. Światła te drobne 
napozór i niezna BW; jednak w wielką bladawą 
łunę, która zdaleka była jakby miganie milionów oczu. To je- 
dnak byłoby jeszcze zamało. Za nikłe, zanadto wątłe były te 
światetka, zanadto przytłumione mgłą śniegową i czemś je- 
szcze, co jakby ciężki, mętny tuman nad nimi zaległo, ażeby 
mogły należycie rozświetlić tę krainę, aby mogły na jej ponu- 
rym widnokręgu rozniecić blask pokrzepienia. Blask ten szedł 
skądinąd jeszcze, a świecił jakby odbrzask pobliskiej jutrzenki, 
a ruchomy był i migotliwy, jakby wszędzie biegł i budził ży- 
cie. Wpatrzywszy się bliżej można było ro że blask ów 
pochodził od mnóstwa gwiazd płonących u czoła przeróżnych 
postaci. 

Postacie te były rozmaite. Niektóre kroczyły śmiało 
cie, wysoko niosąc głowę. Inne pełzały nizko przy 

ziemi, jakby zaledwie co się podniosły. Wszystkie jednak były 
młode. Znać to było po ich ruchach, znać po kształtach wy- 
smukłych jeszcze i wpół dziecinnych, które sobie nawet nale- 
żytego zarysu nie wyrobiły. I gwiazdy nad ich czołem były 

3  
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nierównej wielkości. Niektóre świeciły jasno, nieledwie jak :krotne etapy wygnańców, kędy pokolenie pędzono 
słońca i rzucały dokoła snopy promieni przeczystych, jak te, za pokoleniem, zobac: „ poła walki powstańczej, gdzie czę- 
które wytryskują na niebie o świcie. Inne migotały zaledwo, stokroć ojciec padł na mię. aję a parę lat dziesiątków 
jakby z trudem wydobyte na jaw, ale zawsze miały tę prze- ! być zroszoną krwią syna, zobe sz widma żon tych, co wę- 

dziwną białość promienia, która bywa udziałem tylko! najpier- drowały za pędzonymi etapem m i, co rodziły im dzieci 
wszych chwil dnia lub życia. W ręku postacie owe niosły ga- na twardej ziemi wygnańczej poto, aby z tych dzieci nowi wy- 

łązki zaledwo okryte pączkami, ale mocne i gibkie, z z których rastali rycerze. Zobaczysz widma tych niewiast kresowych, co 
znać było iż wyróść mogą potężne konary, niosły i rowiewaly na stanicy walczyły w obronie c: Ojczyzny i tych matek, co 
niemi oko w powietrzu jakby w poczuciu swej dumy synów „oddawą ały bez łzy i bez jęku. Stamtąd my wszyscy. 
i siły. Ą WAJĘ EDZ Nie nam się uczyć na obce, ych wzorach.... 

I przypłynęły owe postacie bliżej, Km; k żdy się piętrzył a zakUJkt chór głosów. młodocianych. Oddalały się zwolna 
tron uc iekających i „zbliżających się czasów, i zatrzymały się ż mgły śnieżnej widniały 

ponad ziemią mogił i krzyżów, która zresztą na chwilę być 
nią przestała, tak się wydała wesoła w blasku gwiazd płoną- 
eych u czoła tych młodych postaci. 

— Znam was, znam — odezwał się głęboki, idący jakby 
z czeluści dalekiej głos widma tego roku, który już ulatał - 
widywałem was w ciągu mego panowania w różnych stronach 
i krajach. Myślicie, że do was przyszłość należ Ha, bierzcie 
ją, bierzcie. Nie ja wiem, co ona dla was chowa u moich i jego 
następców. 

Tu wskazał na młodzieńca, który stał na rydwanie i zdzi- 
wionem okiem spoglądał na tych młodych, jak i on, którym 
jednak nie płaszcz kłamanej królewskości spływał z ramion, 
lz okrywała je ciemna szata codziennej pracy, trudu i wy- 
rzeczenia. Mimowoli sięgnął do skrzyni umieszczonej w głębi 
rydwanu i zawierającej dary równie tajemnicze dla ni 
mego, jak dla tych, których miał obdarzać, i mimowoli również 
ją zatrzymał. Nie dary bowiem sił tajemniczych mieli przy, 
mować ci, których za tępy wynurzały się tam dokoła ze mgły 
śnieżnej, ale mieli wziąć to jeno, co zdobędą sami, i to im 
patrzyło z oczu o; wietlonych gwiazdą, którą mieli u czoła. 

— Nie znacie nas, nie znacie — odezwał się chór gło- 
sów młodych i świeżych — i nie widzieliście nam podobnych 
w żadnej stronie i kraju. 

ałe ZBSIĘDY - odrzekł im starzec, wska- 
zując w mrok, kędy j aczynały inne, umykające po- 
stacie. Oto bracia w i siostrj iędzy głosami bowiem 
rozlegały się i głosy dzie wczęce). 

— To są bracia iostry, ale inni niż my — odpo- 
wied: iał zastęp przybyły z ziemi mogił i krzyżów — to, 
oni uczą dopiero, to my we krwi mamy i w 
wieków. Śpi ono niezbudzone, podcz ly u nich rodzić się 
musi dopiero. Spójrz w otchłań czasów, ty przed którego 
okiem na tę chwilę nie tajnem nie jest, spojrzyj na obrazy nie- 
dalekie je e, a zobac: tam mroźne tajgi Syberyi, zoba- 
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O PŁASKORZEŹBACH KARTOGRAFICZNYCH. 

Wiadomości pożyteczne i potrzebne. 
0 płaskorzeźbach kartograficznych. 

Często spotykamy w muzeach, zwłaszcza alpejskich i ta- 
trzańskich, mapy wykonane sposobem płaskorzeźby, zwane 

reliefami, lub mapami plastycznemi. Przykuwają one oko widza 
prawdą, jaka z nich przemawia: jakby z lotu ptaka widać u stóp 

y ał ziemi z całem bogactwem form terenowych, nie- 
mal tchnący życiem. Nie tylko strona estetyczna zasługuje tutaj 
na podkreślenie, może ważniejsza strona naukowa: kto bowiem 
choćby raz na podstawie mapy skonstruuje płaskorzeźbę, ten 
bez porównania dokładniej wczyta się w kartę geograficzną 
i głębiej pojmie jej wymowną, a zawiłą symbolikę. 

Łatwym stosunkowo sposobem dochodzimy do tej miłej 
i pożytecznej rzeczy. 

Naprzód postarać się musimy o dobrą hypsometryczną 
(warstwicową) mapę tej okolicy, która ma być w płaskorześbie 
odtworzona. Mapa ta ma być w tej samej podziałce, w której 
robotę mamy wykonać; a ponieważ mapy w dużych podział- 
kach lepiej się do naszego celu nadają, a takie nie zawsze 
znajdziemy gotowe w handlu, będziemy zmuszeni drogą po- 
większenia sami je przygotować. — Powiększenie wykonać można 
albo zwyczajną drogą przy pomocy kratek, albo mechanicznie, 
posługując się pantografem. Z kolei należy przekalkować każdą 
warstwicę oddzielnie na tekturze, lub deszczułce, wyciąć nożem, 
lub piłeczką, ułożyć otrzymane w ten sposób warstwy na kawałku 
grubej deski, jedna na drugiej i umocnić klejem, lub gwoździami. 
Gdy się używa gwoździ, należy przybijać po brzegach, by war- 
stwy nie odstawały, poczem warto pociągnąć tłuszczem, by nie 
dopuścić do przyjmowania wilgoci i paczenia się. By wiedzieć, 
w jakiem położeniu ma być nałożona jedna warstwa na drugą, 
należy, przy przekalkowaniu warstwic z mapy na materyał, za- 
znaczyć na każdej warstwicy położenie następującej. W górach 
wysokich i stromych, gdzie warstwic jest dużo i przebiegają 
gęsto, wystarczą do naszej pracy warstwice stumetrowe, — 
w kraju pagórkowatym piędziesięcio-, dwudziesto-, a w nizinach 
przydałyby się nawet dziesięciometrowe. Ponieważ o tak do- 
kładne mapy trudno, a nadto relief okolicy nizinnej wypadnie 
zawsze monotonnie, unikajmy w naszej robocie, przy wyborze 
okolicy, partyi nizinnych, a nawet pagórkowatych. 

r 13: O PŁASKORZEŹBACH KARTOGRAFICZNYCH 

Relief do tego stanu 
doprowadzony wspomnia- 
nym sposobem — nazwijmy 
go terasowym — doskonale 
uzmysławia przebieg izo- 
hips, działa jednak na oko 
nienaturalnie. By uzyskać 
pełne formy terenu, należy schody EE masą, dającą się 
łatwo modelować i stosunkowo łatwo schnącą, czemś w rodzaju 
kitu, plasteliny, glinki rze kiej, gipsu it. p. — Za najlepszą 
uchodzi następująca mieszanina: glinkę cars wysuszoną, 
drobno sproszkowaną, przesianą, zaprawiamy olejem lnianym 
i miesimy starannie, by nawskróś przeszła tłuszczem. Tą masę 
wypełniamy schodki naszego reliefu, nie grubo, by nie zatracić 
formy, wyrażonej przez warstwice; poczem łopatką drewnianą, 
używaną przez rzeźbiarzy, modelujemy szczegóły: wąwozy 
rzeczne, grzbiety boczne, żebra górskie i t. p. — Brzegi war- 
stwie można zostawić albo niepokryte, wtedy relief zachowuje 
cechy mapy hipsometrycznej, albo pokrywamy je glinką, gdy 
chcemy raczej na naśladownictwo rzeczywistości położyć na- 
cisk. Następuje suszenie, zrazu powolne, na powietrzu, później 
coraz silniejsze przy piecu, na słońcu, na przewiewie. Ewen- 
tualne pęknięcia wypełnia się świeżym materyałem i wysusza. 

Na końcu uwzględnienie szczegółów sytuacyjnych. Olejną 
farbą koloru ziemi pociągamy całość, znów suszymy, na to na- 
kładamy ciemno-zieloną farbą lasy, jasno- zieloną pola, piaskową 
drogi i skał; niebieską wody etc., starając się przy wyborze 
farb o możliwie wierne naśladownictwo rzeczywistości. Gdy 
płaskorzeźba wykonana w podziałce bardzo dużej, można nie- 
które szczegóły sytuacyjne odtwarzać w sposób zbliżony do 
ich wyglądu; a więc domy jako drobne klocki, las z mchu 
strzyżonego, drzewa z drobnycl n kawałeczków gąbki strzępionej, 
pomalowanej na zielono, zatkniętych na małych patyczkach i t. d. 

Na koniec jedna bardzo ważna uwaga: jak grubej tektury, 
czy deszczułki, użyjemy do wykonania mapy plastycznej. Przy- 
puśćmy, że z mapy powiększonej do podziałki 1:25000 odtwa- 
rzamy Babią Górę o wysokości względnej 1184 m nad poziomem 
Zawoji, wtedy — zgodnie z podziałką — 1 mm. na mapie przed- 
stawia 25 m. w terenie. Stąd warstwy stumetrowe wycinać 
będziemy z tektury na 4 mm. grubej, czyli Babia Góra wypa- 
dnie 4 em. 7 mm. wysoka. Zważywszy, że mapa pasma babio- 
górskiego (od Jeleśni do Jordanowa) ma w tej podziałce ponad 
120 cm długości zrozumiemy, że, wśród tak obszernego otocze- 
nia, górka zaledwie ponad 4 cm. wysoka imponująco nie wy- 

padnie. Gorzej jeszcze z takim Luboniem koło Rabki, który 
mieć będzie cośkolwiek ponad 2 cm. nad poziomem Rabki, a już 
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całkiem niepokaźnie wypadnie n. p. Lanekorońska Góra, jako 
sm-owa wyniosłość nad poziomem Zebrzydowie, co byłoby 

przy większych rozmiarach płaskor y zegółem ledwo do- 
strzeg alnym. Stąd ah musimy relief w kierunku 
pionowym, w górach 2 do 3 ży, w dolinach 5 i więcej. Za 
duże przewiększenie zrobi relief nienaturalnym. 

W naszych powyższych przykładach, przy przewiększeniu 
dwukrotnem, użyjemy na warstwę stumetrową tektury, czy 
deski, 8 mm. grubej (lub w braku takiej skleimy z paru cień- 
szych), a Babia Góra wypadnie wtedy ponad 9 cm. wysoka nad 
poziomem. Zawoji. Przewiększenie należy zac ać w całym 
reliefie to samo i podać je w objaśnieniac apy. Samo 
przez się zrozumiałe, że przewiększony relief ma oki bardziej 
strome, na co nale: Ć korzystaniu z takiej mapy. 

Mapy plastycznej nie oblepia się napisami, natomiast wy- 
pada dołączyć mapę zwykłą, w tej samej podziałce wykonac 
i dokładnie opisaną. 

Topografia nieba. 

(Dołączona mapka nieba). 

Jak się oryentować niebie? Jak się nazywa ta, lub 
owa z pośród tysięcy gwiazd ? 2? Oto pytania, któ zadajemy 
sobie często, 3 z | wobec le zmieniającego się 
wyglądu nieba. Gwiaz j od iebie odległości, układają 

jcz znie ze sobą nie- 
połąc zone, zwane o alażdożb orórat, lub konstelacyami. Wyobra- 
źnia ludzka upodobniła je do zwierząt, postaci mitycznych, lub 
rzeczy, nadając odpowiednie do tego nazwy. 

Wyjdźmy od znanej nam tkim Wielkiej Nie- 
dźwie dzić y (Ursa maior), inaczej Wozem Dawida, lub Wiel- 
kim Wozem zwanej. W starożytnym Rzymie nazwano siedm 
głównych gwiazd, tworzących tę konstelacyę, „septem trion 
(siedm wołów), stąd północ „sepłemtrio” . Obok środkowej gwi 

ogona (©), zwanej u Arabów „Mizar*, znajduje się druga, 
zwana „Ałcor*; dostrzeżenie jej gołem okiem uważano w da- 
wnych czasach za dowód dobrego wzroku. 

w kierunku od gwiazdy $ do ż o pięcio- 
trafiamy na Gwiazdę Polarną, czyli 

biegunową, która iż pierwszą gwiazdą («) w gwiazdozbiorze 
Małej iedźwiedzicy (Ursa minor), zbliżonej kształtem 
do Wielkiej Polarna stoi prawie w biegunie świata (około 17/29 
odległa), czyli ż y ie pozornego obrotu sklepienia nie- 
bieskiego —ona prawie się nie porusza. Między obiema Niedźwie- 
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dzicami długa konstelacya Smoka (Draco), bez wybitniesz 
cech. 

Pociągnąwszy, jak wskazuje rysunek, prostą obok 7 Wielkiej 
y i przez Polarną, tr my na ostatni; dę (3) Ka- 

(assiopea), konstelacyi podobnej do rozło: ystego M, 
Kasyopea i Wielka Niedźwiedzi a są prawie w równej 

OKIEGIESY, od Polarnej. Dla łatw ejszej or jentacyi na „niebie 
my tę odległość jednoś , „mierzyć e. 

odległości po niebie gwieździe 
niech będzię i główną linią oryentac; 
ilekroć zechcemy zoryentować a 
w różnych porach roku i w ró ych godzinac 5 nocy różne po- 
łożenie względem horyzontu, na c y oryentacyi należy 
uważać. Wracając do Kasyopei, zauważymy małą gwiazdkę (2), 
która sprawia, że konstelacya, przy sporej ilość wyobraźni, je 
podobna do krzesła, stąd nazwa także Krzesło Kasyopei. 
W gwiazdozbiorze tym obserwował astronom Tycho de B ahe 
tuż obok wspomnianej gwiazdki z (r. 1572 gwiazdę  
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która nagle zabłysła, stała się najświetniejszą gwiazdą nieba, 
a po 17 miesiącach promiennego życia znikła dla oka, dziś za- 
ledwie przez teleskopy dostrzegalna. 

Linie, jedna ta, która doprowadziła nas od Wielkiej Nie- 
dźwiedzicy do Polarnej, druga, owa wna oryentacyjna, które 
wskazała nam Kasyopeę, naprowa nas w odległości 2 
jednostek od bieguna na czworobok, którego jedna gwiazda i linia 

opei zagięta, należą do Andromedy, pozostałe trzy są 
częścią 'gaza. Cztery wspomniane gwiazdy, zwane także 
Stołem, Noszą nazwy : « Andromedy-Sirrah, « Pegaza-Markab, 
5 Pegaza-Scheał, ; Pegaza-Algenib. Około 4 Andromedy (ku 
Kasyopei) znajduje się słynna mgławica, w pogodne a ciemne 
noce nawet gołem okiem dostrzegalna, jako podłużna smuga 
świetlna. Prostopadła do ow. głównej linii oryentz 
prowadzona przez Polarną, nazwijmy ją drugą linią oryentacyjną, 

cze dwie a. po obu stronach bieguna w od- 
i zone: Lutnia 

(Lyra), e) stówiia jazda («) zwie ę Wega: około roku 
13000 będzie ona gwiazdą biegunową i Woź nica (Auriga) z głó- 
wną gwiazdą («) Ko zą (Capella). Przepoławiając kąty proste, utwo- 
rzone przez te dwie linie oryentacyjne, trafiamy na dwie kon- 
stelacye: koło Lutni Łabędź (Cygnus), w postaci krzyża, 
u rozdwojenia drogi mlecznej, z główną gwiazdą («) Deneb, 
koło Woźnicy Perseusz z Algolem (głowa Meduzy) (;). 
Obie te konstelacye znów w odległości blizko 1 od bieguna. 
Bardzo ciekawa to gwiazda ów Algol: przez 2 dni 11'/2 go- 
dzin świeci bez zmiany jako gwiazda drugiej wielkości, poczem 
w ciągu 4!/» godzin natężenie światła spada, gwiazda dochodzi 
do czwartej wielkości; w tyluż godzinach natężenie rośnie i po- 
wraca blask pierwotny. Dowiedziono, że Algol jest gwiazdą 
„podwójną*: ma ona ciemnego, nie o wiele od siebie mniej- 
szego towarzysza, z którym wiruje około wspólnego środka w 2 
dniach 20 godzinach 48 minutach sekundach, a który ją 
wskutek tego w równych odstępach su przed naszemi oczyma 
przysłania. Algol nie jest jedyny, jeśli chodzi o takie zmiany; 
dziś gwiazd tego typu znamy ponad 2000. Pierwszą, pod koniec 
XVI. w., odkrył Dawid Fabricius w konstelacyi Wieloryba 
(Cetus), nazwano ją „Cudowną* (Mira Ceti), miała ona jede- 
nastomiesięczny okres zmian swego blasku. Ostatnią gwiazdę 
Wieloryba znajdziemy, posuwając się po linii Polarna-Algol 
o 2 jedności od bieguna. 

Dalej w tym samym kierunku, w którym szliśmy od bie- 
guna do Perseusza, napotykamy w odległ ci 1'/: od Polarnej 
Plejady (Kwoczkę). Dobre oczy rozróżniają w tej konstelacyi 
zaledwie kiłka gwiazd drobnych, w rzeczywistości jest ich tam 
ponad 600; najj jsza Alcyone. 
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Na prostej, na której leży Łabędź, znajduje się w odległo- 
ści 2 od bieguna Orzeł (Aquila) z gwiazdą główną («), zwaną 
Atair, nieco w bok od wspomnianego kierunku. (Wega, De- 
neb i Atair tworzą rzucający się w oczy trójkąt równora- 
mienny z wierzchołkiem Atair). 

Na symetralnej kąta, na której leży Perseusz, znajdujemy 
po drugiej stronie bieguna, w odległości 2 od Polarnej, kon- 
stelacyę Walarza (Boołes) z gwiazdą główną (2) Arktur 
(Arcłurus), piękną jak brylant z żółtym blaskiem. Jestto jedna 
z gwiazd najbl h naszego układu, tylko około 60 trylionów 
mil. (Arktura łatwo znaleźć także przez przedłużenie łuku ogo- 
nowych gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy). Poniżej, na linii Wega- 
Arktur, w odle, 1 od Arktura, blizko horyzontu, rozmie- 
szczona jest konstelacya Panna (Virgo) z główną gwiazdą (e), 
zwaną Kłosem (Spica). 

Tuż obok Wolarza półkole gwiazd, to Korona północna 
(Corona borealis), największa z nich Gemma. Między Koroną 
a Wegą Herkules. Ostatnia (7) gwiazda Smoka, trzy gwiazdy 
Herkulesa, » Węża (Serpens) i obie (« i 5) gwiazdy Wag 
(Libra) tworzą łuk, dający się łatwo odszukać na niebie. 

'Pa sama linia, która naprowadziła nas na Polarną, prze- 
dłużona w przeciwnym kierunku, trafia w odległości 2 od bie- 
guna na Lwa (eo), konstelacyę w postaci trapezu, którego 
dwa wierzchołki dalsze tworzą gwiazdy Regulus i Dene- 
bola. 

Wega i Arktur tworzą podstawę trójkąta równoramien- 
nego, którego wierzchołkiem jest Antares (e) w Nie- 
dźwiadku (Scorpio). 

Idąc od Polarnej przez Kozę, natrafiamy na Oryona, 
najpiękniejszą konstelacyę naszego nieba w kształcie czworoboku 
z gwiazd, którego trzy wierzchołki: «, 6, 7, tworzą Beteigeuze, 
Rigeli Bellatrix, główne gwiazdy Oryona, głowa — to gwia- 
zda 4, trzy gwiazdy skośnie ustawione—to P as Oryona (gwiazdki 
te u luduczęsto Trzema Królami zwane), pod pasem w dół 
zwrócony miecz, czy maczuga, ze sławną mgławicą. Oryon służyć 
może, podobnie jak Wóz Wielki, do oryentacyi na niebie; mia- 
nowicie linia, przechodząca przez środkową gwiazdę pasa i głowę 
Oryona, trafia Polarną. 

Trzy gwiazdy pasa wskazują na wspaniałego Syryusza 
(«) w konstelacyi Psa Wielkiego (Canis maior), w odległ 
1 od Oryona, u Egipcyan znanego pod nazwą Seżh. Syryusz 
jest gwiazdą podwójną. Odkrycie tego faktu było epokowe 
w dziejach astronomii; było może wspanialszem wydarzeniem, niż 
odkrycie Adamsa i Leverriera, drogą rachunku, że powinna być 
jeszcze jedna planeta w naszym układzie słonecznym — był 
to Neptun, którego odszukał na podstawie wskazówek Leverriera 
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astronom berliński Galle (1846). Podobnie B 
liczyli, na podstawie nieprawidłowości ruchów Syryusza, że ta 
gwiazda ma towarzysza. Obliczono (1844 r.) położenie, czas 
obiegu, wielkość, masę i t. d. dla tej nowej gwia że a dopiero 
Clark (Stany Zjednoc one) w 1862 los ł r 1ą lu- 
KE Swiezakę dziewiątej wielkości, od Śywiek wiele razy 

przy jasnym swoim sąsiedzie ginęła z oczu do- 
Zasowych obserwatorów 

życiu Egipcyan odgrywał Syryusz wybitną rolę. Sta- 
nowisko jego na niebie, mianowicie zjawianie się na wscho- 
dnim horyzoncie, tuż przed wschodem słońca. splotło się w c 
jach Egiptu z GOrOCZNYI upałami i wylewami w związek niemal 
przyczynow $ widniejć w konstelacyi Psa-Canis, 
stąd używana u nas nazwa dokuczliwie upalnej pory roku 
„Kanikuła*. 

Linia przechodząca przez « Oryona, natrafia na kon 
stelacyę Bliźniąt (Gemini) w Lódległośći 1 od Beteigeuze, 
w której dwie gwiazdy najjaśniejsze (« i :) to Kastor i Pol- 
luks. W połowie drogi między Bliźniętami i Psem Wielkim 
błyszczy Procyon (2) w konstelacyi Psa Małego (Canis 
minor). 

Linia pociągnięta przez wierzchołki x i 7 Oryona przechodzi 
ez edy W yę Byka (7aurus), która obejmuje znane ne 

gromadki drobnych gwiazd zwanych H 
Tauri, Aldebaran. 

jiazd snuje się droga mleczna, widz 
h, DOEOUNYCH nocy. Z pod horyzontu w 

s zonem, przechodzi międz 'Oryonem 
śnietani, obejmuje Woźnicę, Perseusza, Kasyopeę, koło 

Łabędzia rozdwaja się, wreszcie jedną gałęzią pi zez Orła, drug; 
przez Niedźwiadka przeszedłs: y: 

Pomimo wielu środków, ą J ) p 
gwiazd, jest sama oryentacya dość trudna z powodu pozornego 
dziennego obrotu sklepienia niebieskiego, oraz odmiennego wy 
glądu nieba w różnych porach roku; dlatego często nale 
korzystać ze spos poznawać się praktycznie z ozna- 

-czaniem g Ą zwłaszcza cztery razy do roku w odstępach 

archiwum 

zasu, w których niebo gwiaździ dość dużej ulega zmianie, 
t. zn. na wiosnę, w lecie, w jesieni i w zimie. 

11, 

Spółrzędne geograficzne stanowiska na mapie. 

Przypuśćmy, że mamy pod ręką mapę okolic Krakowa 
w podziałce 1:75000 i z niej chcemy wyczytać spółrzędne 

harcerskie.pl 
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raficzne (długość i szerokość) jakiegoś punktu P, n. p. obser- 

watóryum krakowskiego. 
Pociągnijmy oba  południki naj- 

bliższe tego punktu od strony 
chodniej i wschodniej, odległe od siebie 
o 5, (naznaczone na północnym i po- 
łudniowym brzegu mapy liczbami 35 
i 40), oraz oba najbl ze tego punkty 
bad niki od strony północnej i po- 
łudniowej, naczone na wschodnim 
i zachodnim brzegu mapy liczbami 
500 i 5). stępnie poprowadźmy po- 
łudnik i równoleżnik przez punkt P, j 
które spółrzędnych szukamy. Po- | 
wstanie w ten sposób na mapie r | 
sunek, który w pomniejszeniu obok 

podajemy. Dla oszczędzenia mapy można go w ykonać na osobnej 

papieru. 
ie trudno zauważyć, że długość geograficzna danego 

punktu P. (wzgl. Ferro) równa się 30 6 ZGRZ x otrzy- 

mamy z następującej proporecyi MN: MP = 5 : x, bo x jest 
taką częścią 5, jaką częścią odcinka MN jest odcinek MP. 

Pv dokładnem wymierzeniu MN i MP obliczamy x = R 

w minutach i sekundach, a dodaws do 370 35, mamy dług 
geograficzną znalezioną. 

W kodóba sposób obliczamy szerokość : 507 -| posłu- 
gując się proporcyą: y:5 = SP:RS. By długość w „ględem 

*erro przerachować na Greenwic h, odejmujemy od niej 

140039, 0 
Z powodu wad właściwych mapom, niedokładności r 

sunku i pomiaru naszego, otrzymujemy wyniki z błędami, któ 
jednak nie przechodzą kilku sekund miary łukowej, co w na- 
szej szerokości geograficznej odpowiada zale: dwie kilkudziesię- 
ciu metrom w terenie. Jedna sekunda łuku równoleżnika ma 
u nas około 20 m., na równiku około 30 m. 

LI 

Czas środkowo-europejski i średni miejscowy. 

Zegary idące według czasu środkowo-europejskiego nie 
naszego, t. zw. średniego miejscowego, ale 

| żących pod 15% wschodniej długości od 
Greenwich (np. Zgorzelec na Śląsku pruskim, lub Starog ród 

na Pomorzu). 
U nas mieszkających ku wschodowi od południka 15" jest 

czas miejscowy wcze zy od środkowo-europejskiego. By tę  
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różnicę obliczyć, należy naprzód wiedzieć, o ile stopni, minut 
i sekund jest nasz południk odległy od rodkowo-europejskiego, 
czyli trzeba od naszej długości geografi :znej liczonej od Green- 
wich odjąć 150, a potem przeliczyć tę różnicę, wyrażoną w je- 
dnostkach kątowych, na różnicę czasu, według następującej 
tabelki 

Różnicy dług. geogr. 15” odpowiada różnica czasu 1 godz. 
» » „AGA » » „ 4 min. 
- ń » ; > $ „ 4 sek. 
s yć 1/15 

Dla Krakowa mamy długość geogr aficzną 190 57! 34'; $ po 
odjęciu m 5" mamy 40 34', co — po zamianie na czas — daje 
19m 50s. Czyli, gdy u nas na wieży Maryackiej uderza stra- 
żnik, talofoninie z obserwatoryum astronomicznego zawiado- 
miony, pierwszy raz w dzwon na środkowo-europejskie połu- 
dnie, mamy właściwie w Krakowie już 12h 19 m 50s po Po 
dniu, według średniego czasu miejscowego. 

Heliograf. » 

Jestto przyrząd do sygnalizacyi promieniem słonecznym. 
Zasada bardzo prosta. Promień słońca, odbity od zwierciadła 
słacyi nadawczej, kierujemy tak, by trafił stacyę odbiorczą ; 
z kolei, przysłaniając i odsłania zwierciadło na krótszy lub 
dłuższy czas, puszczamy promień w oczy odbiorcy, według za- 
sad alfabetu Morsego. Oto sygnalizacya heliografem. Miłe to 
i bardzo pożyteczne zajęcie dla skautów, niestety ograniczone 
do dni bez zarzutu pogodnych. Heliografia, jako ś 
zumiewania się niezwykle potężny, Goiłający, prz, 
warunkach na dziesiątki kilometrów, oddała niejednokrotnie 
nieocenione przysługi , wyzyskana nietylko przez żołnierza 
w czasie akcyi wojennej, ale i w pracach pokojowych, użyta 
przez inżyniera i kartografa do porozumiewania się w eelach 
mierniczych. 

Najprostszy heliograf składa się z jednego zwierciadła, 
jest on jednak w użyciu niedogodny, gdy słońce świeci nie 
wysoko nad horyzontem , za plecami sygnalizującego. 1 Najle, j 
więc będzie zrobić odrazu heliograf podwójny, z dwu zwier: 
deł złożony: jedno z nich kieruje niedogodnie padające pro- 
mienie słoneczne, rzuca je na drugie, a to, odpowiednio usta- 
wione, przesyła je na stacyę odbiorczą. 

Naprzód postaramy się o dwa zwierciadła w dobrym ga- 
tunku, wielkości 10 em. X 10 em. (do 15 em. X 15 em.), umie- 
szezamy je w ramkach drewnianych, w środku każdego wy- 
drapujemy w amalgamie kolisty otwór o średnicy 2—3 mm. 
(Dno ramki ma być wycięte w tem miejscu, w którem przy- 

HELIOGRAF 

pada otwór w amalgamie zrobiony) — Fig. 1. — Następnie do 
ramek przytwierdzamy z dwu części złożoną oś AB, przecho- 
dzącą przez środek zwierciadła €. Jeden ze sposobów umoco- 
wania osi podaje załączony rysunek — Fig. 2. Oś tkwi w łoży- 
skach widełkowatego ujęcia, w kształcie litery U, a to umie- 
szczone jest na drugiej osi DE, której przedłużenie przechodzi 
znów przez środek zwierciadła C. W ten sposób uzyskamy 
możność obracania zwierciadła we wszelkich kierunkach. Jeden 
koniec osi AB i jeden osi DE mają nacięte gwinty, by można 
położenie zwierciadła (po dowolnem nastawieniu) ustalić, przy- 
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kręcając główki Bi E. Główka B ustala zwierciadło w ujęciu, 
główka E ujęcie w podstawie MN — Fig. 3 i 4. — Podstawa 
MN, zrobiona z deski grubej na 1—2 cm., ługiej około 30 em., 
szerokiej około 10 cm., zaopatrzona w dwa wycięcia do ła- 
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twego i szybkiego umocowania zwierciadeł, ma w środku umo- 

cowaną skówkę z gwintem, najlepiej takim, jaki bywa uży: 

wany przy aparatac h fotograficznych, by dokładnie nadawał 

się do 1 deGo trójnoga fotografic nego, jaki mamy pod ręką; 

na trójnogu bowiem powinien być aparat w czasie sygnaliza- 

cyi ustawiony. Przytem nadmienić należy, by trójnóg i budowa 

całego aparatu była silna, wolna od "niepożądzinych drgań, 

które mogą uniemożliwić sygnalizacyę. 

Heliograft gotowy. Pomyśleć tylko trzeba o dodatkowym 

przyrzi „ mającym przepus ać i przysłaniać promień świa- 

tła. Od Bow / wystarcza kartka tektury, trzymana przed zwier- 

ciadłem. Taki prosty przyrząd ma tę zaletę, że nigdy mecha 

nizm nie zawodzi. Kto jednak chce aopabr yć swój heliograf 

w jakiś efektownie fankc yonujący przerywacz, a swój plecak 

pchać jakimś co najmniej funtem drzewa i blachy, ten może 

taki przerywacz wykonać wielu sposobami, (otwarte pole do 

popisu) radzić mu jednak wypada, by ten dodatkoy y przyrząd 

umieścił na osobnym tr gu, yż razie 

wstrząśnienia, w  czasi z, j 

udzielają się samemu heliografowi, psując jego I awienie, co 

pociąga za sobą niepo: żądane następstwa : promień światła wę- 

druje gdzieś światami i nie trafia do odbiorczej stacyi. 

Nakoniec rzecz może najtrudniejsza, choć pozornie bardzo 

prosta: ustawienie heliografu. Patrząc (Fig. 5) przez otwór A 

w amalgamie zwierciadła Z', kręcimy dopóty zwierciadło Z, do- 

póki, widoczna w zwierciadle Z? stacya odbiorcza, nie pokryje ę 

z otworem B, poczem, patrząc > przez otwór B w zwierciadle Ż%, 

kręcimy zwierciadłem Z! 2 yk słońce, widziane 

w zwierciadle Z! nakryło się z Otwor Wtedy promień 

światła padnie w oczy odbiorcy. Poza otworem zy erciadła Z* 

należy umieścić dla ochrony oczu na stałe kawałek bardzo 

ciemnego szkła kolorowego np. srwonego. Robota ta, to ce- 

lowanie promieniem, teoretycznie prosta, w praktyce jak po- 

wiedziano — dość trudna, doznaje pewnego ułatwienia z po- 

wodu nierówności zwie dła i prądów w powietrzu, które 

sprawiają, że równoległa wią ka promieni słonecznych, odbita 

od zwierciadła płaskiego 10 cm. X 10 cem., ma w odległo: 

kilometra przekrój około 5 m. X 5 m. a 7 odległości 10 kilo- 

metrów 50 m. X 50 m. Mimo to nie Sai e skręce- 

nie zwierciadła o 10, (co jest ledwie dostrzegalne), "sprawi w 'od- 

ległości jednego kilometra przesunięcie promienia o jakie 20 m., 

a w odległoś i 10 kil.- około 200 m. 

Druga trudnoś kwestyą celowania związana polega na 

tem, że słońce, skutkiem swego ruchu pozornego, schodzi z linii 

wytyczonej, trzeba więc ciągle (co parę minut), nie ruszając 

zwierciadła Z?%, patrzyć przez otwór Bi zwracać odpowiednio 
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zwierciadło Z/, by słońce ciągle pokrywało się z otworem A. 

Do tego musi być przy sygnaliście wprawny pomocnik. 

Przy długiej sygnalizacyi cierpią bard / z powodu 

przerywanych błysków stacyi przeciwnej, jest więc wskazane 

ializacyi ciemnych okularów, lub pr zydymio- 

W nocy używa się przyrządu podobnego do heliografu, 

w którym, zamiast słońca, mam Jamo acetylenową, zamiast 

i idła, soczewkę skupiającą i t. d. O tym przyrządzie bę- 

dzie mowa w jednym ż BE k numerów „Harcerza*. 

Il 

Hektografia. 

daje się ona doskonale dla ów. to do od- 

bijania odezw, raportów, i tak zw. „skryptów* w szkole, — 

też do wydawania małego miesięc: znika drużyny. 

Postępowanie tu łatwe. Musimy postarać się o masę że- 

latynową i o odpowiedni atrament. Pierwszą zrobimy, jeżeli 

gliceryny od 300 B., 
i wody. 

$ ewamy przy niewysokiej temperaturze i otrzy- 

mujemy tanią masę żelatynową, „a którą naiwni płacą po kil- 

> koron. Masę tę zlewamy do blaszanej puszki i powoli 

ostudzamy. 
Oprócz tego posiadamy drugi przepis podany przez War- 

Jednak jest on nieco skomplikowz any. Bierzemy 100 gr. 

szej żelatyny, 400—500 em. roztworu barytu w kw. siar- 

inym, otrzymanego zapomocą łaź ni wodnej. (Jest to naczy- 

pełnione wodą i ogrzewane nad palnikiem w środku któ- 

t zawieszone drugie małe naczynie, zawierające baryt 

rezanym), 100 gr. dextrymy. 

Mieszamy to i po zagęszczeniu dodajemy 1000—2000 gr. 

gliceryny. Następnie pozostawiamy czasowemu ostudzeniu i je- 

szcze dobrze ciekącą masę i przelewamy ją do blaszanego pu- 

dełka, jak w pierwszym przepisie. 
M BJAG masę, robimy atrament w myś następujących 

przepisów : 
1) 1 część błękitu metylu anilinowego (atrament fiolet- 

czarny), 
zęści destylowanej wody, 

Ą alkoholu. 

292c jęś "| czerwieni anilinowej (atrament czerwony), 

wody destylowanej,  
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1 część alkoholu. 
3) skoncentrowany roztwór błękitu metylu lub eozyny, 

który dla nas jest najodpowiedniejszy. 
Atramentem piszemy na zwykłym papierze, potem po- 

wierzchnię zapisaną przykładamy do żelatynowej m: y i cały 
atrament zapomocą lekkiego ucisku na nią przenosimy (gumo- 
wym wałkiem). 

Odbitek dostajemy około 100, przez najzwyklejsze przy- kładanie lekko zwilżonego papieru do masy. 
Jeżeli masę chcemy mieć czystą i do nowego użycia zda- 

tną, to ją zmywamy mokrą gąbką. 

Józef Wiśniewski. 

Kollografia. 

Jest to odmiana hektografii, przyczem niewielką pracą 
otrzymujemy pismo podobne do druku. Odbitka pierwsza jest taka sama jak ostatnia. A przecież tych odbitek możemy zro- 
bić ponad 150 sztuk. 

Postępowanie proste. Piszemy zapomocą atramentu anili- nowego na dobrze klejowym (woskowym) papierze i przeno- 
simy pismo na płytę żelatynową. Następnie zapomocą walca czernimy czernią drukarską odbite na żelatynie pismo. — Czerń ta przylepia się jedynie do miejse pokrytych atramentem. Przed- 
tem należy płytę zwilżyć. 

Odbitki dostajemy w łatwy sposób, przez proste przy- łożenie czystego papieru i wywarcie słabego ucisku. Niedogo- dność tu taka, iż dla każdej nowej odbitki musi być pismo na masie naczernione, za to odbitki są śliczne. Można je pod opaską jako druk posyłać, co przy hektografii jest wyklu- czone. 
Do czyszczenia płyty żelatynowej używamy benzyny i go- 

rącej wody. Po użyciu możemy żelatynę stopić. 

Józej Wiśniewski. 

„Wtenczas znikną interesy klas i rodzin, kiedy się wywi- nie jeden wielki interes narodowy. Pracować dla interesu na- 
rodowego jest to pracować dła równości i wolnoś gó: 

Adam Mickiewicz: „Do przyjaciół galicyjskich*, 
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STANISŁAW THUN. 

Kilka wskazówek hygienicznych. 
Poza dogodnym strojem i przyborami ważną rzeczą na 

ćwiczeniach jest odpowiednie poż ywienie. Potrawy musze Ś zdrowe, smaczne i pożywne, a przytem o Żnoś 
e. Potrawy należy przedews: i 

knie się bóló łądka i innych niemiłych komplika 
Mięsa używa się nie wiele. Zabiera się je z 

staci wędlin, lub konserw. Godnemi polecenia, 
mie sardynki w oliwie, jaja i sery niezbyt ostre (bryndza, gomółki). Chleb nie tylko cięży, lecz przede kiem z 
biera dużo miejsca. Dobry jest chleb r zowy lub Simona; 
szczególnie ten atni zawiera wiele składników pożywnych. 

Na wycieczki dłuższe lub podczas kilkudniowego obozo- 
wania, doskonałe są suchary. Chleb, w obozie prędko czer- 
stwieje. Brak jarzyn można zastąpić owocami, nie można ich 
jednak brać zbyt wiele, z powodu ich ciężaru. Dobre, a lek-  
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kie są suszone śliwki i jabłka, tudzież marmolady cwocowe 
w tubkach. 

Najlepszym i najzdrowszym napojem jest mleko. Można 
używać zgęszczonego mleka, nigdy jednak w proszku. (Aby 
mleko w manierce nie skisło, wrzuca slę do niego trochę dwu- 
węglanu sodu). Najczęściej jednak używa się herbaty, która 
w istocie gasi pragnienie i na czas dłuższy podnieca nerwy, 
wskutek czego zwiększa wytrzymałość na trudy pochodu i czuj- 
ność podczas warty nocnej. Jednak użycie jej w większej ilo- 
ści jest szkodliwe. Bardzo szkodliwą jest czarna kawa i na- 
leży jej tylko jako lekarstwa używać, do podtrzymania akcyi 
serca. Natomiast z większą ilością śmietanki lub mleka po- 
dnieca lekko nerwy i pomaga do trawienia. Na wycieczkach 
podczas upałów należy zalecić picie wody, ale w pewnych 
granicach. Picie wody chroni od udaru z gorące Musi to 
być jednak woda zdrowa, inaczej łatwo nabawić się chorób 
żołądka lub kiszek. Wodę niepewną gotuje się silnie, a potem 
studzi. Nadmierne picie wywołuje silne poty, osłabienie i znie- 
chęcenie do dalszych trudów. Nie należy również połykać śniegu 
lub zimnej wody ze źródła górskiego. 

czasie ćwiczeń je się nie wiele, gdyż p wię- 
kszem natężeniu fizycznem, żołądek dobrze nie trawi. Można 
natomiast zarządzić obfitszą lecz i wczesną kołacyę (o 7 godz.). 

Bardzo często używa się rozmaitych kostek na zupy, z tych 
najpewniejsze są kostki zupy grochowej. 

Po kolacyi o ile możności, nie powinno się iść odrazu 
spać (dlatego kolacyę zarządza się wcześniej). Sen musi być 
długi, gdyż bardzo pokrzepia. Wystarcza 8 godz., ale większa 
ilość wyjdzie zawsze na korzyść zmęczonym. Czasami jednak 
konieczny jest sen krótki, a to dla wywiadowcy, który musi 
często w nocy czuwać na warcie kilka godzin, a dzień przepę- 
dzić w marszu. Do takiego snu można łatwo i musi się przy- 
zwyczaić. Skoro na ćwiczeniach są zarządzone dłuższe odpo- 
czynki, należy rozciągnąć się i leżeć bez ruchu, nie wiercić się, 
lecz rozluźnić z napięcia każdy muskuł. To pokrzepia bardzo 
i dodaje sił na dalsze trudy. 

Po marszu męczącym, zdejmuje się ciężkie buty, nogi 
moczy w zimnej wodzie, naciera się je łojem salicylowym 
i wkłada na nie lekkie chodaki. Dłuższa kąpiel męczy i osłabia. 
Całkowite opłukanńie ciała stosować można po odpoczynku i nie 
bezpośrednio po jedzeniu, poczem wkłada się świężą, nie prze- 
poconą bieliznę. W bieliźnie przepoconej nie należy stać na sil- 
nym wietrze. W tym wypadku wkłada się wierzchnie okrycie. 

Zmęczenie zależy od stanu zdrowia, ilości sił i od warun- 
ków zewnętrznych, a więc: odżywiania, pogody, terenu i t. p. 
Inaczej chodzi się po równym terenie, inaczej po górach. Na 
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drodze stosujemy krok równy i gładki, ciało nie ma być na- 
prężone i wyprostowane, owszem, przy szybszym chodzie po- 
chyla się lekko naprzód, ręce zwisają swobodnie i poruszają 
się w takt marszu. Szybkość pochodu stosuje się do najsła- 
bszego. Nie rozumną rzeczą byłoby chcieć utrzymać równy 
krok, idąc pod wysoką górę. Pod górę idzie się wolno, mając 
nogi zgięte w kolanach, stąpa się całą stopą, robiąc dużo dro- 
bnych kroków, a przytem oddychając regularnie, a głęboko no- 
sem, a nie ustami. Absolutnie powinno się unikać rozmowy, 
a tembardziej śpiewu. Co pewien czas, zależnie od zmęczenia, 
należy zarządzić krótkie odpoczynki. które służą zarazem do 
uporządkowania pochodu. Podczas odpoczynku nie siada się na 
wilgotnej ziemi. Skaut używa tutaj laski, jako krzesła. 

Ciężar obarezenia nie powinien przenosić '/i0—'/s cię- 
żaru skauta, co oczywiście nie zawsze da się osiągnąć. W czasie 
marszu lepiej jest mieć rzeczy niepotrzebne (kurtkę, pelerynę), 
zwinięte i umocowane na plecach, niż pocić się w zbyt ciepłem 
ubraniu. 

Dłuższych wycieczek bez poprzedniego wyćwiczenia nie 
powinno się przedsiębrać. Mówię tu o wstępujących do organi- 
zacyi lub bardzo młodych skautach. Poprzednio odbywa się 
krótkie, kilkugodzinne ćwiczenia w pełnym rynsztunku, z obar- 
czeniem, jak na dłuższe wycieczki. Z czasem dochodzi się do 
wielkiej wprawy w znoszeniu trudów pochodu. 

Stosownie do pory zimnej lub gorącej należy się dosta- 
tecznie ubrać. Podczas wielkiego gorąca trzeba koszulę pod 
szyją rozpiąć a rękawy podwinąć — kolana gołe. Nie zdejmuje 
się kapelusza w silnem słońcu, gdyż łatwo wtedy o udar sło- 
neczny. Można brać przykład z Japończyków : w czasie upału, 
ile razy nadaża się ku temu sposobność, zanurzają wierzch 
głowy w wodzie i kładą pod kapelusz kilka wilgotnych liści. 

Wrazie wielkiego mrozu smaruje się tłuszczem (gliceryną) 
członki wystawione bezpośrednio na zimno, zatem: nos, brodę 
i uszy. Podczas zimowych noclegów buduje się wały ze śniegu, 
jako ochronę przed wiatrem. Pozatem trzeba włożyć wszystkie 
rzeczy, jakie się ma, na siebie. Wrazie kostnienia kończyn 
należy je posmarować tłuszczem i obwinąć w papier. Przy ognisku 
śpi się w ten sposób, że nogi są zwrócone do ognia, głowa 
na zewnątrz. Wogóle jednak zimowe noclegi w polu są ciężkie 
i mogą je znieść tylko ludzie dobrze zahartowani. Zaś hart ten 
który potrzebny jest każdemu żołnierzowi w trudach pochodu, 
walki i obozowania, który daje niezwykłą wytrzymałość i siłę 
woli, osiąga się przez racyonalną gimnastykę, którą każdy skaut 
znać i uprawiać powinien.   archiwum 
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X. JAN ZAWADA 

Książki. 
Wydawnictwa gwiazdkowe, na motywach skautowych oparte. 

Skauting staje się modnym. Nic też dziwnego, że w 
dawcy skorzystali z tego, by i na gwiazdkę skautom i nieska 
tom dać coś — w sosie skautowym: to niezawodnie popłac: 

Niestety, z czterech książek, z tem wyrachowaniem wy- 
danych, jedna tylko jest naprawdę skautowym duchem prze- 
jęta — jest to prawdziwie znakomicie napisana powiastka skau- 
towa Benedykta Dyakowskiego p. t. „Patrol Be- 
skidzki* (Aret, Warszawa 1913). 

Biorąc ją do ręki, miałem pewną obawę, że znany, nie- 
prześcigniony autor ążek i książeczek przyrodniczych dla 
młodzieży i dla dzieci — zbyt jednostronnie przedstawi nam 
swoich skautów, jako zamiłowanych przyrodników, może tylko 
jako zbierac Tymczasem, prawie że zarzut bym z tego ksią- 
żce uczynił, pierwiastku przyrodoznawczego nie wprowadza 
ona zupełnie. Natomiast dowiódł nią autor, że zna młodzie 
doskonale i że zbliska przypatrywał się skautom : jego powi 
rozwija się bardzo naturalnie, jego chłopcy żyją naprawdę, przy- 
gody ich nietylko bawią, ale odbijają rzeczywiste koleje mło- 
dych zastępów podczas wakacyi — od czasu, gdy zajmuje je 
skauting. W całej książce znalazłem jedną zupełnie nieznaczną 
nieścisłość pod względem techniczno-skautowym, pozatem ży- 
cie wakacyjne patrolu beskidzkiego jest typowe i najprawdzi- 
wiej uchwycone. Ducha skautowego zwłaszcza, ale i wiele 
ćwiczeń skautowych można poznać z tej doskonałej książki 
Styl jasny i barwny, pogodny, dzielny i prawy nastrój, zalecają 
ją do powszechnego użytku chłopców. 

Jedna rzecz zastanawia w tej i w następnej książce — 
oto ci skauci są przeważnie puszczeni samopas, sami wpa- 
dają na pomysł zawiązania zastępu, sami się ćwiczą, sami 
sobie dają radę, nigdzie nie widać tak charakterystycznej dla 
pracy skautowej roli kierownika dorosłego, rozważnego in- 
struktora skautowego. Patrol Dyakowskiego jest i pod tym 
względem usprawiedliwiony : widocznie rzecz dzieje się dwa 
lata temu, są to początki ruchu, na książce Małkowskiego 
(wyraźnie cytowanej) oparte ; po samodzielnych początkach, 
przy końcu wakacyi, zjawia się wysłannik władzy skautowej 
ze liwowa. 

Natomiast zupełnie bałamutnie przedstawiona jest „dru- 
żyna* skautowa Żmijew skiej. (Eugenia Żmijewska: „Skauci 
powieść dła młodz. . Gebethner i Wolf, Warszawa, 1913.) 
Mają to być skauci już w normalne kadry wciągnięci, z „X 

archiwum   
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Stanisławowskiej drużyny Żórawi* (!! str. 183). Autorka widać 
bardzo powierzchownie przyjrzała się skautom, a pragnie na- 
dać swej książce pozory znajomości rzeczy. Ale choćby już po- 
wyżej przytoczony tytuł drużyny, szczególne objaśnienie rang 
i jednostek organizacyjnych (str. 127-8), zgoła nieodpowiadają- 
cych istotnym warunkom (4 zastępy tworzą drużynę z 16 plu- 
tonów pod drużynowym rówieśnikiem), fantastyczne brzmie- 
nie zwrotów komendy (str. 201), „odlicz się!* „w czwórki na- 
przód* (281), „chód* (str. 282), nigdzie niesłysz 
grze w zaj 
nie przez chłopców „termosów* 
wszystko to są egóły, zdradzaj jemniczonym nieoby- 

utingem. Pod wzglę: kautowo-technicznym 
s oła wątpliwą posiada wartość. Dodajmy do 

tego, że ci skauci bez żadnej dojrzałej komendy urządzają rze- 
istą obławę na uzbrojonych bandytów (!) — oczywis 

j broni, ani przygotowania, a zwątpimy do reszty o war- 
tości książki także pod względem ideowo-skautowym. Jest to 
sobie zwyczajna bajka o rozbójnikach, z dosyć drastycznymi 
szczegółami znęcania się ich nad bezbronnymi, także nad por- 
wanym chłopcem-zakładnikiem, którego koledzy wobec niedo- 
łęstwa galicyjskiej policyi sami mają odbijać; pełna jest po- 
tworności i nieprawdopodobiestw; styl ciężki  niezręczny; 
wreszcie zaznaczyć się godzi, że rozbójnikami są Huculi — co 
czyni ks ę tę w ręku naszych skautów do reszty niepożą- 
daną. Tytuł „skauci*, wzięty z niektórych praktyk niby skau- 
towych tych fantastycznych chłopców jest — ni przypiął, ni 
przyłatał. *) 

Jeszcze mniej usprawiedliwionym jest tytuł „Skaut Pol- 
skina wojnie, Stefana Gębarskiego (E. Wende 
i Ska, Warszawa 1913). Bohatera swego pokazuje nam autor 
dopiero na samym końcu niezmiernie niezdarnego i nudnego 
opowiadania, którego fabuła, prowadzona w długich, sztucznych 
i stylowo bardzo słabych dyalogach — zmieściłaby się bez 
straty na czterech stronach. Dlaczego tego chłopea podobało 
się autorowi nazwać skautem polskim i dać mu na rysunkach 
mundur skautowy sokoli, pozostanie jego tajemnicą: nic spe- 

mocy mapę generalnego 
dem* — otóż ć 

owemapy u nas dostać można we wszystkich 
g 

riedziane przez bohater: 
nie spodliłem tani 

, że się drogo spodlii 
handlują swojem sumieniem, usuwamy z ży 

(Przyp. Redakcyi).  
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cyalnie ze skautingem polskim niema on do czynienia i jest 
to chłopiec, mieszkający w OReCY LZ Sa „młodzieżą Wyru- 

zygód nie znajdujemy" w kia raczej nao- 
nych poczynań — i wcale nie ze skautową 

yi — obra się obojętna, niezdar- 
nie senzacyjnymi szczegółami przetykana fabuła, trzymająca 
nas w towarzystwie wojska tureckiego, sprzedawczyków nie- 

ich i PPE nych lub ai POUR AR grec 

Osobne miejsce zajmuje ostatnia praca, o której chcę mó- 
„Wywiadowcyć, E. Jezierskiego (Arct, War 

1913). „Opracowana podług dzieła Gen. Baden Powella*, j 
głosi tytuł, ksią ta ma pretensye podręcznika skautowego. 
Niestety, autor najwidoczniej przeczytał tylko podręcznik, ale 
go nie przetrawił, ani też praktycznie się ze skautingem nie za- 
poznał, gdyż książka roi się od błędów i niedokładności, a także 
od rażących nieprawdopodobieństw układu fabuły. Bo autor 
wpadł na niefortunny pomysł, aby podać podręcznik w postaci 
powieściowej. Fabułę stanowi życie nowozawiązanej drużyny 
w Anglii (z niedostateczną znajomością obyczaju angielskiego 
przedstawione), której ruktor wykłada skauting w gawę- 
dach; te gawędy, podane jako przemowa, przerywająca wątek 
powi i, wychodzą sztucznie i nudnie; przytem dla zmieszcze- 
nia przeznaczonego na dany rozdział materyału, wypadłoby 
w fabule zewnętrznej nieraz słońce do północy zatrzyma a 
niebie! Tak długo gadać, a zwłaszcza tak długo słuch nie 
zasnąć — prawdziwa drużyna by napewno nie potrafiła, do 

iąc ćwiczenia, rozgrywając gry, 
) mujące i t. d. 

Stąd utolć. powieść, jako powieść, bez żadnej wartości, 
nudna i sztuczna, bo pozbawiona wszelkiego wątku powieścio- 

wki techniczne, rozrzucone po dziwacznej fa- 
bule, w braku tytułów i spisu rzeczy oraz układu systematy- 
cznego — nie do odnalezienia; dlatego też i jako podręcznik 

żka w takim układzie nieprzedstawiałaby wartości, gdyby 
nawet treść jej fachowa nie była tak niedokładną przeróbką 
dzieła Baden Powella; ale w rzeczywistości przypomina ona 
te konkursy obrazkowe ze „Skauta*, w których nagroda przy- 
pada temu, kto najwięcej błędów w obrazku spostrzeże. Ksią- 
żka Jezierskiego robi wrażenie takiego obrazka, w którym z roz- 
mysłu nagromadzono nieścisłości techniczne dla wyćwiczenia 
skautów-czytelników w spostrzegawcz: z innym celem da- 
wać jej skautom do ręki nie warto.   
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Z rozbioru ostatnich trzech książek wysuwa się wniosek 
pod adresem wydawców i autorów : bardzo pożądana jest lite- 
ratura powieściowa skautowa; nigdy jej za dużo nie będzie; 
równie pożądane są podrę :zniki techniczne, ale, żeby pi: 
powieść osnutą na ż ciu skautów trzeba te 
pisania podręcznika, nietylko pióra i atramentu, f; ntaz 
jomości podręcznika angielskiego, ale jeszcze znajomości 
ktycznej skautingu i sumiennej obserwacyi życia skautów ze- 
wnętrznego i wewnętrznego ...no i talentu pisarskiego. 

Prace młodzieży skautowej. 
MIECZYSŁAW LUDWIK M. 

Romuald Traugutt. 

Na tle dziejów powstania styczniowego, wś ód wielu in- 
nych bohaterów i dowódzców n kniej ajjaśniej odbija się 
stanowcza i pełna wiary postać Traugutta. 

Charakter czysty jak łza, o dziwnie wielkiej sile duszy, 
jako dowódzca i dyktator niczem niezłamany i niezgnębiony, 
kierował silną dłonią nawą powstania, prawie że do samego 
końca. Choć widział, że śmierć z ręki siepaczy moskiewskich 
czyha na niego, nie cofnął się, lecz działał do chwili uwię- 

nia. 

Początkowo walczył na czele partyi kobryńskiej. W głę- 
bokich lasach Polesia, dawny pułkownik wojsk rosyjskich, dał 
się nieraz we znaki nieprzyjacielowi. W chwili jednak, gdy 
śpieszył na pomoc powstańcom wołyńskim, otoczony przez 
przemagające siły moskiewskie, został pod Kłodnem pobity. 
Wtedy podzielił oddział na dziesiątki a sam udał się do War- 
szawy. 

Tutaj poznano się na zdolnościach Traugutta, przyjęto 
go jako członka w skład Rządu narodowego i wysłano za gra- 
nicę jako komisarza nadzwyczajnego, celu zlustrowania 
wszystkich powstańczych instytucyi. Traugutt podczas objazdu 
badał opinię i działalność komitetów w Poznańskiem i w Galicyi. 
Zamach wrześniowy, czwarty z rzędu, który obalił Rząd naro- 
dowy, oraz bezrząd w Galicyi natchnęły go myślą pochwycenia 
rządu w własne ręce i ogłoszenia się dy ktato rem. 

Przybywszy do Warszawy na posiedzeniu Rządu Naro- 
dowego 17 października, powiedział członkom gorzką prawdę 
i zakończył: „Możecie rozporządzać swemi osobami zupełnie 
swobodnie, lecz przestajecie być w tej chwili Rządem Narodo- 
wym, a ja sam ster tego Rządu obejmuję*. Nikt się nie sprze- 
ciwił, a Traugutt począł rządzić, powierzając dyrektorstwa lu- 
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dziom zdolnym i zaufanym. Posiedzeń Rządu nie było, a dyk- 
tator sam porozumiewał się z dyrektorami wydziałów i sekre- 

W skromnem mieszkaniu, składającem się z dwóch 
pokoi, przepędzał Traugutt dnie na trudnej i żmudnej pracy. 

Dyktatura w tym czasie była jedyną nóżliwA formą spra 
wowania władzy powstańczej Silna dłoń Trauguta nie potra- 
fiła wywalczyć niepodległo: lecz ot powstanie sty- 
czniowe aureolą poświęcenia i męczeństwa. Dyktator począł 
przeciwdziałać zniechęceniu i opuszczaniu omdlałych rąk, pod 
jego wpływem sprawy powstańcze poczęły ybciej i po- 
„ądniej, a wiara i otucha w leps p 4 wstąpiła 

w Serca. 
W administracyi wprowadził jednolitość, a najwięcej | pracy 

poświęcił wojsku, gdzie dzielnego pomocnika miał w jene- 
rale Hauke, który obiecał wa do wiosny. Do tego czas 
przypuszczał "dyktator, powstanie wywoła  interwencyę 
mocarstw zachodniej Europy. Mowa jednak tronowa Na- 
poleona IIIl. cesarza Francyi minęła bez echa i spowodowała 
w umyśle Traugutta zachwianie wiary w moc interwencyi Za- 
chodniej Europy. 

Tymczasem Trauguttowi ubywało pomoc ników, bądź zmu- 
szonych do szukania przytułku za granicami Królestwa Pol- 
skiego, bądź aresztowanych przez Moskali. Kraj cały począł 
upadać na duchu a terror; srożyć. Wkońcu i sam Trau- 
gutt został uwięziony dnia 8. kwietnia i osadzony w cytadeli. 

Nawet więzienie nie złamało go. Jak zawsze w życiu mó- 
wił prawdę, tak i tutaj arcie powiedział, kim był i jakie 
zajął stanowisko w ostatnich czasach, a modląc się spokojnie 
oczekiwał śmierci. 

Po kilku miesiącach więzienia, Traugutt wraz z Żulińskim, 
T skim i Jeziorańskim został skazany na po- 

sierpnia egzekucya została wykonaną. 
Wśród tysięcy bagnetów i tłumu dygnitarzy rosyjskich zostało 
straconych pięciu bohaterów obowiązku. Gdy ostatni z nich, 
"Traugutt, z rękami złożonemi do modlitwy zawisł na szubienicy, 
w ydarł się jęk z piersi wielu tysięcy ludzi. 

Ciała straconych 2 godziny wisiały, zanim je zabrano 
pochowano w miejscu nieznanem, w fosach twierdzy, posy- 

pując wapnem w celu prędszego rozkładu. 
Boleśnie od zuła Warszawa i kraj śmierć Traugutta, po 

jego bowiem śmierci powstanie zmniejszało się, aż wreszcie 
upadło. 

Zginął Traugutt, nie mogąc ocalić powstania, lecz jako naj 
dzielniejszy i najrozumniejszy bohater z 1863 r. ował się 

j pamięc „ aby tam zająć miejsce przy królach i naj 
większych wodzach naszych. Otoczony aureolą żmudnej pracy 

  

1— PRZYJACIELE ROLNIKA 

i wielkiej mocy ducha przedstawia nam ideał obrońcy i do- 
brego syna ojczyzny. Z niego powinniśmy brać przykład i sta- 
rać się mu dorównać mocą i hartem ducha. 

Przyjaciele rolnika. 

Ani psotny Kuba, chłopak wiejski, znęcający się nad szpe- 
tną ropuchą, ani bezmyślny Romcio, wychow. anek bruków mie 
skich, próbujący w czasie wakacyj otrzymanego za „pierw 
flobertu na dzięciołach i sikorach, z pewnością nie wied 
szkody wyrządzają rolnikowi, AAC. te zwie: 

Ą ycie przyrody, 
wielu naszych przyjaciół ze świata zwierzęc ego. 

w Szwajcaryi, w kraju, w którym całe wychowanie, 
„ przepojone jest miłością przyrody i dążnoś 

ochrony jej przed psotnymi instynktami, podaje się dzieciom 
w czytankach, tablicach, w kalendarzykach szkolnych etc. nie- 
jednokrotnie dane o wartości pracy niektórych zwierząt. Z ta- 
kich publikacyi czerpiemy podane niżej daty. 

Bardzo pilnie pracuje nietoperz, niszcząc szkodliwe owady : 
rocznie zarabia około 130 koron, to znaczy, przez zjadanie 
szkodników rolnych chroni rolnika od straty 1380 koron. Po nim 
idą: zwiastunka wiosny, przyjaciółka strzech naszych, jaskółka (80 
koron) i tajemniczo groźny puhacz; ten ostatni zarabia za my- 
szy (60 koron). — Myśliwi mają do niego słuszną urazę, ale 
za co innego, nie za mysz, Raz, usprawiedliwiając się przed 
kuzynką swoją, sową, opowiadał, że ani rusz dużej myszy od 
małego zająca odróżnić nie może. A podobno i ptasie mięso 
smakuje mu, co — razem wziąwszy — prawie zupełnie jego 
zasługi niweczy i stawia go na liście proskrybowanych szko- 
dników. Jeż i dzięcioł przynoszą gospodarzowi po 50 koron 
rocznie. Łasica zarabia za myszy 40 koron ; do niej nasze gospody- 
nie wiejskie ą pretensye tem słuszniej Ż zęta do my- 
szy całkiem nie podobne. Znienawidzona ropucha, zwinna ja- 
szczurka i sikora przynoszą po 30 koron. Żaba, ta muzykantka 
z soplicowskich stawów, oddaje się, oprócz Sztuk pięknych, 
całkiem „solidnej* pracy, zarabiając rocznie razem ze zpakiem 
po 25 koron. Wreszcie zięba i pliszka nie pow zą 
zasłużą na miano próżniaków, bo praca ich warta po 20 koron 
rocznie. 

Teraz już chyba przestanie Kuba nabijać ropuchy żyw- 
cem na drewniany rożen, a Romcio zwróci się ze swoją my- 
śliwską pasyą do martwej deski, bo zrozumiał, że na ten flo- 
bert, który trzyma w ręku, zapracował może ów dzięcioł, 
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który — patrzcie — i w tej chwili niestrudzenie pracuje, Oczy- 

szczając drzewa ze szkodników. 

Projekt wystawy skautowej. 

Wszelka wystawa ma, obok wielu innych stron dodatnich, 
dwie przedewszystkiem uderzające. Po pierwsze: widzowi po- 
kazuje się owoce pracy, informując go o zakresie czynności 
w łonie pewnej grupy ludzi i rozbudza się zainteresowanie 
przedmiotem wystawy, jest to strona informacyjno agitacyjna; 
powtóre: wśród grupy ludzi urządzających wystawę ułatwia 
się oryentacyę w robocie, słuszniejszą ocenę własnej « pracy 
(dodatnią lub ujemną), a stąd wypływa zachęta do dalszej ro- 

boty, wytyczne na przyszłość. 
Są to korzyści niezaprzeczone; w poszukiwaniu za niemi 

powinna się zdecydować nasza organizacya na wystawę coro- 
czną, zrazu malutką, nie obliczoną na tani a nie głęboki efekt 
i poklask, ale pozwalającą odtworzyć życie skauta polskiego. 

Wystawa taka powinna obejmować graficzne tablice roz- 
woju ruchu skautowego, fotografie z życia skautów, modele 
z zakresu zadań, ćwiczeń, wiedzy s rej (tych najwięcej), 
okazy przemysłu skautowego, literaturę skautową, reklamy 
sklepów z wyekwipowaniem skautowem, ułożone w formie 
scen z życia skautowego etc. Na takiej awie mógłby się 
odbyć niejeden odczyt o Skautingu z obrazami świetlnymi, 
informujący niezwykle mało poinformowaną publiczność o tem, 

czego chce Skauting i co robi. 
Wystawa taka nie wymaga wielu kosztów, natomiast 

wiele pracy, nietylko w okresie urządzania, ale więcej j 
pracy pośredniej, przygotowawczej, na długą metę obli | 

Rzucając myśl tę, sądzimy, że znajdzie ona przyjęcie ży- 
czliwe, a przedewszystkiem wywoła pożądaną wymianę zdań, 
co unormuje robotę pośrednią, a — co zatem idzie — ułatwi 
bezpośrednią, czyli samą wystawę. 

Chwile rozrywki. 

1) Ojciec, chcąc uregulować ścienny zegar, wysyła syna 
do miasteczka na kolej po „godzinę, dając mu do nastawienia 
swój zegarek kieszonkowy równocześni > ściennym idący. 

o 5 minutach drogi wypada chłopeu zegarek z kieszeni 
na ziemię, przy skoku przez rów. Chłopiec podniósłszy go 
i zobaczywszy, że stanął na 4 h 6 m, idzie na kolej, odczytuje 
godzinę na peronie; jest właśnie 4 h 15 m, poczem wraca na- 
tychmiast w temsamem tempie do domu. Wchodząc rzuca 

CHWILE ROZRYWKI. 

okiem na zegar ścienny: jest 4 h 13 m. — Jak w przybliżeniu 
nareguluje teraz ojciec zegar ścienny ? 

(Przypuszczamy, że chłopiec idzie w obie strony jedno- 
stajnie, że na stacyi zatrzymał się tak krótko, iż, praktycznie 
biorąc, nie trzeba tego czasu uwzględniać, nadto zakładamy, 
że zegar Ścienny idzie znośnie, to znaczy, że w czasie wy- 
prawy chłopca „po czas* nie zrobił błędu wymagającego 
uwzględnienia. 

2) Szaniec kwadratowy obstawił porucznik 300 żołnierzami 
tak, że na każdym boku było po 100 żołnierzy. Nadszedł ka- 
pitan i zganił taki rozdział, wy: jąc życzenie, na każdym 
boku ma być po 150 żołnierzy. Porucznik uczynił wedle roz- 
kazu. Nakoniec nadszedł komendant twierdzy, skrzywił się na 
widok takiego zarządzenia i sam ustawił żołnierzy tak, że na 
każdym boku było tylko po 125 ludzi, jednak to nowe ugru- 
powanie było zdaniem komendanta dla obrony szańca korzy- 
stniejsze. Jak byli żołnierze w tych trzech wypadkach usta- 
wieni ? 

3) Trzech białych i trzech ludożerców ma się przeprawić 
łodzią przez rzekę. Łódź jest tak mała, że w niej zmieścić się 
może tylko dwóch ludzi. A że ludożercy to naród strasznie ła- 
komy na białe mięso, więc czekają tylko na sposobność, by go 
pokosztować. Sposobność taka może się każdej chwili nada- 
rzyć, gdy znajdzie się razem na którymkolwiek brzegu więcej 
czarnych skór niż białych. M. się też zdarzy e na brzegu 
jest równa liczba czarnych i białych, lecz nadjedzie jeszcze je 
den czarny i pomoże do urządzenia kanibalskiej uczty. Jak że 
się przewiezie to towarzystwo, by się udać w zgodzie w dal- 
szą podróż 

KRONIKA. 
Jedna z najmilszych chwil. Dzień 15. lutego dogasał. — Słońce zapadło. 

i leśnym dru: skautowa. Chwila wypoczynku 
ly, więc gwarno w obozie — posiłek po pracy i „brzęk manierek*. 

akby z przed 50 laty — — — i 
zed frontem mówił 0 [pr 

autowem, o doniosłości chwili o wytrwałej sł 
łem życiem. — Wspomnienia przeszłości przemknęły p 

ie „majówki*, zgiełk ort listopadowej nocy. 
cie w ciemnym bo: chwilą r 

ehrzone młodzieńcze ju ieniało w posąg m 
dobrej Sprawie”, szeptały usta — — — Potem u 
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dłoni przełożonego — ukłon wojskowy — oto pasowanie na rycerza-skauta... Za ły ię gwiazdy — w resztkach zorzy wiec ornej migocące BE 
znaki o ronią —. — Poczucie siły, godnoś 
jutro była w: tkich udziałem. Niejedna może łza radości, silną śaburicna wolą, zapadła pod powiekę — —. 

Ciemno już było, gdy mgła wieczorna niosła po krakowskiej ziemi znane słowa pieś 
„Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród — 

— Tak nam dopomóż Bóg!” 
Miarowy, żołnierski krok budził wieczór drzemiącj 

pierwsza wracała do miasta. 

*Ś.p. Józef Krawuś, skaut * krakowskiej VIII. Drużyny skautowej, 
uezeń |. A. kursu męskiego seminaryum nauczy arł w Krako- 

12. lutego b. r. w piętnastej wiośnie życia. Cześć jego pamięci! 
Kurs dla instruktorek skautowych w Kuźnicach. Z inicyatywy krakow= 

skiego skautowego Komitetu Pań urządzono w Kuźnicach pod Zakopanem 
w dniach od 27. "grudnia 1 1913 do 5. stycznia 1914 r. kurs dla instruktorek 

Kurs ów wywołała potrzeba przygotowania instruktorek dla silnie za- 
powiadającego się ruchu skautowego wśród dziewcząt w Krakowie, a udział w nim wzięły przeważnie nauczycielki tutejszych szkół żeńskich w liczbi. j ród bardzo trudnych warunków do ćwiczeń w zimie, do tego 

uwzględnił rzecz nietylko teoretycznie na wykładach, lecz prak- 
nie przez ćwiczenia. Zaraz pierwszego dnia udano się na „obozowanie*. 

Mimo 40- centymetrowego śniegu rozłożć miot i Tp 
Każdy zastęp rozpalił ogn ugotował nad nim wiecz 

" Po dwugodzinnej skrzętnej pracy drużyna zasi. Al dokoła wiel- 
kiego ogniska na wieczor awędę*. Pod firmamentem z gwiazd, wśród 
trzasku palących się gi i 
kto chce rozkos j idzi służyć”. ie pierwsze 
ognisko łączy ucz i ia na długo 
niezatarte w; 8. 

biosie przedstawiono równocześnie praktycznemi ćwiczeniami 
i wykładami. Sygnalizacyę semaforyczną przećwiczono bez żadnego teoręty- 
cznego wykładu, a wszystkie uczestniczki nauczyły | w.40 minut. Na stępnego dnia, na ćwiczeniach w patrolowaniu trzech stępów, wydano sy- 
gnałami semaforycznymi szereg rozkazów, które bez trudności zostały od- 
czytane i wykonane. Sygnalizacyi zna Morsego wy się w 1 go- 
dzinie, a pokazywano ją równocześnie pra aktycznie ś utrwalono w pa- 
mięci przy pomocy rysowanych na tablicy wyobrażeń rysunkowych 

Przećwiczono spostrzegawczość i tropienie równie. ktycznie i oma- 
wiano przy tablicy. 

O godz. 6. rano porządek dzienny nakazywał wstać. W pół godziny 
później, po ubraniu się i uporządkowaniu pokoju, następowała gimnastyka. 
Po śniadaniu był czas na ćwiczenia praktyczne, o ile pogoda pozwalała, na 
dworz Po obiedzie dwie godziny czasu wolnego (prowadzenie dzien- 

nika, korespondencya, it. d.). Od godz. 3. do 6. popoł. były w 
wieczerzy następowało gawędzenie, w którem omawiano” rze: 
z pr edmiotem wykładów i ćwiczeń. Przed spaniem godzina e: 
(uporządkowanie notatek). O godz. pół do 10-tej rozk: sić*. 

niczki kursu były obecne na przedstawieniu,” urządzonem Gd 
stycz ać prz ez 1. Zakopańską drużynę ki ... Chramea 
przedstawienia była ułożona samodzielnie 2 skautów, również 
nanie było wyłącznie ich dziełem. O zainteresowaniu i sympatyi, jaki 
w Zakopanem pozyskali, świadczyła przepełniona sala i 610 koron c   

KRONIKA 

. Drużyna Zakopiańska sprzedawała uczestniczkom 
kursu laski skautowe swego wyrobu po 1 kor 

Komendę kursu objął druh Andrzej Małkowski który kierował też 
eniami praktycznemi w obozowaniu, patrolowaniu, yi i t. d. 
wykładał o spostrzegawczości, tropieniu, wach slantowych: prawie 

utowem i całym ruchu. Krajoznawstwo wykładał profesor Bo nóż Ro 
mer ze Lwowa; oryentowanie się w terenie druhini Jadwiga Falkowska, 

ódc autowe, ratownictwo i administracyę drużyny druh 
KotonRoskDż Krakowa, gimnastykę druhini Zofia Szumska 

Niepospolite znaczenie dla uczestniczek kursu m 
bycia go w Kuźnicach. Niestrudzona założycielka i kierowniczka 
kórniekiego p. jenerałowa Zamoyska nie szczędziła czasu swego dla uc 

kursu, z niemi pogadanki „O moralnych podstawach 
zątć. 

4 stycznia uczestniczki kursu Z 
komendanta kursu w obecności skautów przybyły Kra- 

7 hr. Zamoyscy podejmowali je wieczerzą, przy której 
apoznałyśmy się z históryą zakładu kórniekiego, a nazajutrz rozjechałyśmy 

się do naszej codziennej pracy wychowawczej, odtąd pracy skautowej, prze- 
ięcznością dla tych, co nie szczędzili czasu, by nas z pracą skau- 

a i sposobem jej prowadzenia zaznajomić. 

Dziewczęce drużyny harcerskie powstały lub organizują się w następu- 
ych szkołach żeńskich w Krakowie: w gimnazyum Królowej Jadwigi, 

w liceum Heleny Kaplińskiej, w seminaryum św. Rodziny, w seminaryum 
p. Sebaldy Miinnichowej k ziałowej im. Konarskiego, w szkole 
wydziałowej im. Kr. Jadw szk: wydziałowej im. Mickiewicza, 

ole w vej im. © Ż y, w szkole wydziałowej im. Zb. Ole” 
śnickiego. 

Wszelkich informacyi udziela się w kancelaryi Sokoła we wtorki 
i czwartki między 6—7 wieczorem. 

Harcerska Kasa Oszczędności. 
1913 r. 1914 

a fundusz stały i wycieczkowy złożyły: w grudniu w styc 
I. drużyna 24 kor. 56 gr. 36 kor. 

3 10 „ 3 
50 62 , 

Razem 85 kor. 81 gr. *96 kor. 80 
Na fundusz Si Samopomoć 

drużyna (zwrot za książeczkę) — kor. 10 gr. e 
57 5 kor. 15 gr. 

50 „ — 

30 „ Ś 
» 87 

Razem 27 kor. 47 gr. 37 kor. 22 gr.  
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Ogółem złożono w grudniu: 113 kor. 28 gr. w styczniu: 134 kor. 02 gr. Wyjęto » 23 „ 42 Bo EE Zostaje 3 89 kor. 86 1 kor. 02 gr. Pozostałość z listopada 
4 W w 

  

Stan gotówki 31 grudnia 267 kor W Krakowie dnia 4 lutego 1914 r. 
Józef Lewicki, kierownik kasy. 

Książki nadesłane do Redakcyi. 
Schreiber-D 

wie dzieła Gen. E 
Lwów. Nakład Tow 
kor. 1 gr. 20. 

Sz 

      r. Piasecki: Harce młodzieży polskiej Powella _p. couting for Boys. Str. 286. Tllustr. nauczycieli szkół wyższych. Cena egz. opr. w płótno 

        

  

   

   

    

     

    

  

ka. Z. dx. Urywki z pamiętników o powstaniu r. 1863. Ga- d h z 9 rycinami. Lwów. Nakładem Towa. 0.        

  

   
      

podróży po 
prof. dr. Józef 

gi. Lwów 1914, szych. Str. 278, Cena egz. opra 

inami, m. 
a nauczycieli szkół 
6. 

      

szawa, Aleje Jerozolimkie odu, Tygodnik ilustr. Wa 8, 4, 6, 7, 8. 
Fo budka, Wilno, Botaniczna 9. Nr. 10. walka z alkoholizmem, kwartalnik, Kraków, Aleja Mickie- Nr. 3 i 4. 
Ska ut, Lwów, Sokoła 7. N-ry 1—3 Kwartalnik Chyrowski, Chy Bartusówna Mary 

wego. Lwów, 1913, Część pierw Jarosz: Nie jedz mię zostań jaroszem! Berlin, bowski Janisław: Precz z mięsożerstwem, Kraków, 1910, 

9. Nry 23—24, Rok II. 1—4, awa, Bracka 13. N-ry: Rok I. 
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w jubileuszową roczni *ę powstania stycznio- 
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str. LII-|-576, 
trzębowski Janisław: Precz z obłudą w domu i w szkole Kraków. 

  

OD REDAKCYI. 
Z powodu strajku zecerów wydajemy zeszyt potrójny za styczeń, luty i marzec. 
„Harcerz będzie wychodzić około 15. każdego miesiąca, z wyjątkiem lipca i sierpnia. 
Druk ukończono dnia 28 lutego 1914 r. 
Zarobek dla drużyn. W krakowskiej komisyi dostaw s: do nabycia kartki korespondencyjne z ia skautów w cenie 4 kor. 100 sztuk (dla skautów), Wyszły dotychczas dwie serye, każda z dziesięciu wzorów złożona, 
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Antoni Procner i S* 
Kraków, XVIII. „Warszawskie: 

ul. Morgensterna 147. Tel. 1017 

FABRYKA PRZEROBU PAPIERU DLA 
KRAJ. ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA 

DZIAŁ II. 

Hurtowny Skład pa- 
pieru i przyborów 

DZIAŁ I. 49 
Zeszyty szkolne, bleki, o A 

zeszyty rysunkowe 
i nutowe, listowe pa- 
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piery, koperty i t. p. szkolnych. 

Rządowo uprawniona 

Fabryka wód mineralnych sztucz. i spetyalnych leczniczych 
pod firmą 

k. RZĄCA i CHMURSKI 
w Krakowie, ulica św. Gertrudy 4 

wyrabia pod kontrolą Komisyi Przemysłowej Tow. Lek, Krak. polecone przez toż Towarzystwo 

WODY MINERALNE SZTUCZNE 
ic : Bilińskiej, Giesshiblerskiej adające składem chemicznym wodom: Bi Gie: 

Salłorskiej, Viohy, Maryenbadzkiej, Homburg, Kissingen, tudzież 

SPECYALNE LECZNICZE 
istą, k dy lecznicze i ' vą, jodową, żelazistą, kwaśną, oraz wot 

A TO ord Mzepisi prof. Jaworskiego.   Sprzedaż cząstkowa w aptekach i drogueryach. :: Cenniki na żądanie darmo, 
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UNI 
wszelkiego 

gatunku i dla 
skautów 

i. LAI 
Długa 12. 
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Zaproszenie do przedpłaty na ilustro- 
wany. tygodnik społeczno-literacki 

„GŁÓS NARODU*, 
mający na celu: popieranie swojsko- 

ści, rozważanie krzywd społecznych, 
wskazywanie środków samoobrony. 

„GŁOS NARODU" organ zupeł- 
nie niezależny od wszelkich wpły- 
wów stronniczych, rządzący się 
tylko prawdą i slużący jedynie 
dobru ogólnemu — powinien się 
znaleźć w każdym domu polskim. 

Przedpłata w Warszawie rocznie rb. 
4 — kwartalnie rb. 1; na prowincyi ro- 
cznie rb. 5 — kwartalnie 1-25; za era- 
nicą — rocznie rb. 6 — kwartalnie 1-50. 

Prenumeratorzy wnoszący z góry cał- 
kowitą roczną opłatę otrzymują zupełnie 
darmo ozdóbne album zawierające „Sta- 
rożytne Ruiny Zamków Polskich*, 

Ze względu że w roku 1914 „GŁOS 
NARODU* pomieszczać będzie niektóre 
rozpoczęte już poprzednio prace w dal- 
szym ciągu (powieść „Krzywdy dozwo- 
lone*, rzecz o „Tajemnicach handlu ży- 
dowskiego*), wszyscy nowoprzybywający 
prenumeratorzy, pragnący się zapoznać 
z początkami, otrzymywać mogą komplet 
ostatniego kwartału 1913-go w CENIE 
50 KOP. z przesyłką pocztową. 
Adres Redakcyi i Administracyi: War- 
szawa Bracka 13, tel. 77-21. Redaktor 

i wydawca Stef. Granke. 
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Czapliński L.. 
Kraków, ul. Szewska 7. 
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Największy wybór kart 
Polskich Malarzy.   

  

  

Wincenty 

SATALECKI 
Pierwszorzędna, według najnow- 
szych wymagań  hygienicznie 
urządzona, parowa fabryka kieł- 
bas krakowskich jakoteż wszel- 

kich wędlin 

w krakowie ul, Ploryańska 1. 
Telefon l. 453. 

Poleca swoje wyroby z młodych 
prosiąt, w najlepszym gatunku 
i o nieporównanie wybornym 

smaku. 

Wielkie zapasy 
słoniny i smalcu. 

Przesyłki uskutecznia od- 
wrotnie i za pobraniem. 
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Redaktor odpowiedzialny i wydawca: Józef Lewicki. 

Krakowska Drukarnia Nakładowa w Krakowie, ul. Kopernika 8, pod zarz. A. Nowaka. 
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