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WICEPRZEWODNICZĄCY RADY 
Z H P  NA WS C H O D Z I E G A W Ę D A

Ognisko wolno dogasa... Kończą się słowa gawędy... Chwila skupienia, 
przerywana szumem lasu i pluskiem fal Naroczy, a potem modlitwa, którą 
kończy się na obozie harcerskim każdy pracowity dzień.

Uczestnicy obozu podharcmistrzowskiego w Niesłuczy Harcerskiej, nad 
Naroczą, wolno rozchodzą się do swych namiotów. Po modlitwie panuje zawsze 
głębokie milczenie, w czasie którego można być ze swymi myślami, dokończyć 
rachunku sumienia z dnia dzisiejszego, zrobić postanowienia na jutro, prze
myśleć jak pozbyć się swych słabości.

To nie przypadek, że obóz dla kandydatów na podharcmistrzów Chorągwi 
Wileńskiej odbywa się nad Naroczą i że w programie jego ćwiczenia wodne 
zajmują tak wiele czasu.

Komendant Chorągwi wie dobrze, że harce wodne zaprawiają w walce 
2 żywiołem, zmuszają do dokładności i wielkiej sprawności, wie on dobrze, 
że ćwiczenie na wodzie bardzo często wymaga odwagi, pewności i szybkości 
decyzji. Spóźniony zwrot, nieumiejętne poruszenie się może spowodować prze
wrócenie łodzi. Sternik ma wielką odpowiedzialność za życie tych, którzy są 
mu powierzeni.

Ileż można zrobić porównań pracy żeglarza — sternika z pracą instruktora 
harcerskiego?

Nie jest przypadkiem to oparcie programu harcerskiego o ćwiczenia wodne 
i to ze względów wyżej wspomnianych. Był jeszcze inny aspekt tej sprawy.

— To dążność do wpojenia w psychikę młodego pokolenia Polaków 
myśli morskiej, wyjścia na szeroki świat przez wody Bałtyku. Aby to osiągnąć, 
trzeba było pracy od podstaw, pracy od drobnych ćwiczeń na jeziorach i 
rzekach, a potem na morzu.

Usnął już obóz podharcmistrzowski, usnęły dziesiątki innych obozów 
harcerek i harcerzy, którzy obsiedli rozległe wody Naroczy. Zapanowała 
wszechwładna noc. Granatowe niebo usiane srebrnymi gwiazdami. Tylko warty 
w obozach czuwają, szum fal jeziora, coraz natarczywiej bijących o brzegi, i 
dalekie szczekania psów z okolicznych wiosek przerywają ciszę nocy.

Na wschodzie uderzają w niebo nieśmiało pierwsze blaski słońca, ale do 
wschodu jeszcze daleko. Wiatr coraz silniejszy, fale jeziora coraz większe i 
bardziej spienione. Jest chłodno. Z rejonu obozu suną zastępy w kierunku 
przystani, każdy osobno: byt alarm cichy, zastępy dostały zadania.

Nim wzejdzie stonce, w przystani nie będzie ani jednej żaglówki. Kurs 
wyruszył na trzydniowe ćwiczenia. W rócą doświadczeńsi, zaprawieni.

Rozpoczynali swoją pracę na tym obozie trzydniową samotną wędrówką, 
do której wyruszyli wśród nocy, z nad jeziora, zaraz po przybyciu pociągu 
na stację, dziś ruszyli w zespołach na walkę z żywiotem.

Ćwiczenia te kończą tygodnie usilnej pracy.
' Na Bałtyku roi się od harcerskich jednostek, a wśród nich ,, Zawisza 

Czarny “ , pod dowództwem dz. harc. gen. Zaruskiego pływa od portu do
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portu, wioząc ze sobą wieść o Polsce, radosnej, tętniącej życiem, rozbrzmie
wającej radosnym śpiewem młodego pokolenia, co do trudu przyszłego z po
godą, mocą i wiarą się sposobi.

Harcmistrz Bublewski z Głównej Kwatery Harcerzy niemało włożył trudu, 
aby pracę Harcerstwa skierować na morze. Dziesiątki obozów i kursów har
cerskich ostatnich lat były mu nagrodą. Idea morska zakorzeniła się w młodym 
pokoleniu. Sport wodny stał się popularny i żywy.

Liczne przystanie harcerskie nad wodami śródlądowymi i nad morzami 
Bałtyckim i Czarnym dawały trwałe oparcie dla tej pożytecznej pracy. Komi
sarz Zagraniczny hm. Henryk Kapiszewski organizuje liczne wyprawy wodne 
zagraniczne.

Wody Międzymorza Bałtycko-Czarnomorskiego roją się od łodzi i kaja
ków skautowych. Młodzież różnych krajów w tym obszarze szuka wspólnych 
dróg.

Wyprawy zamorskie Wagnera na , , Z jaw ie", jachtu ,,P oleszu k “  i Ko- 
rabiewicza kajakiem do Indii szeroko niosą imię Polski po świecie.

Dorobek wielki i rzetelny był osiągnięty na tym polu. Przerwała go wojna, 
lecz ci co zaprawę przeszli na wodach,.poszli do służby morskiej, zasilając 
szeregi Polskiej Marynarki Wojennej, która tyle chlubnych odniosła zwy
cięstw, lub wstąpili do Polskiej Marynarki Handlowej, która wykazała tyle 
cichego codziennego bohaterstwa.

•* ♦
Łódź podwodna „ O rz e ł"  ma swoją chlubną kartę w tej wojnie. Je j bo

haterskie przedarcie się z Bałtyku na wody angielskie, to prawdziwa morska 
epopeja, która nie ma równej sobie.

Dzięki wielkiemu męstwu całej załogi i woli jej dowódcy, Jana Grudziń
skiego, łódź ta przysporzyła chwały imieniowi polskiemu.

On to, Jan Grudziński, który lat temu dwadzieścia cztery, jako piętnasto
letni chłopiec w obszarpanym ubraniu zgłosił się do Korpusu Kadetów, w 
dwadzieścia dwa lata później był doświadczonym, twardym marynarzem pol
skim, który nie ugiął się przed trudnościami a łamał je z uporem, służąc 
polskiej sprawie.

W  drużynach harcerzy na Wschodzie jest wielu, którzy tak jak Jan  
Grudziński poświęcą się służbie na morzu. Z szeregów ich zapewne wyjdzie 
niejeden dzielny, mocny człowiek, który z żelaznym uporem budować i utrwalać 
będzie polską rację morską.

Już dziś trzeba pracować nad sobą, aby kiedyś być mocnym i wartościo
wym Polakiem.

« *
Rok rocznie w Polsce w dniu 29 czerwca liczne pociągi zdążały z wy

cieczkami nad Bałtyk. Nad rzekami i jeziorami odbywały się uroczystości 
morskie. Naród Polski obudził się z obojętności do spraw morskich i ławą 
szedł już we właściwym kierunku.
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Wojna obecna musi dać nam szerokie oparcie o wody Bałtyku a dzielni 
chłopcy, którzy dziś są w drużynach harcerskich, niedługo będą swym co
dziennym trudem utrwalali Polski stan posiadania nad wodami Bałtyku, bo
W olność P o lsk i ;{ale\y, ja k  tego uc{y nas historia, od bezpośredniego posia~ 
dania sz<2f'okiego ivybrze\a Bałtyku i nieskrąpon>anego lyyjścia na Ocean 
Atlantycki pr^e^ K a n a ł K ilo ń ski i Cieśniny Duńskie.

Wojna w Europie skończyła się bezwarunkoAvą kapitulacją Niemiec. Żoł
nierz Polskf od września 1939 nie ustawał w walce przeciw niemieckiej tyranii.

Dzień zwycięstwa... Nie obchodziliśmy go jednak radośnie, bo zbyt wiele 
chmur zasnuwa jeszcze Polski horyzont. Wiele jeszcze trzeba będzie wytężo
nego wysiłku, w którym ani na chwilę nie ustaniemy, aż przyjdzie dzień, 
kiedy znowu sztandary polskie radośnie załopocą nad sinym Bałtykiem.

Zygmunt SZADKOWSKI, hm.
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W I A N K I  N A  B O Ż E  C I A Ł O
Powszechnym jest w naszym kraju zwyczaj zanoszenia wianków 

i równianek na Boże Ciato w pierwszy nieszpór lub inne nieszpory 
i poświęcenia w kościele w oktawę Bożego Ciała, tj. w nieszpór ostatni.
Są to wianuszki małe jak dłoń, z krzewów pachnących, ziół i kwiatów 
uwite. Woń ziół uważana jest jako symbol cnoty, a kościół w modli
twie, którą odmawia kapłan przy ceremonii poświęcenia, prosi Boga, 
aby przyjął do wiecznej szczęśliwości wonne cnot)  ̂ tych, którzy skła
dają Mu na ołtarzu wieńce i pęki woniejącego ziela. Zwyczaj rzewny 
i piękny, ducha pobożnych podnoszący. Pora to najlepsza do zbierania 
ziół i kwiatów, gdy matka-ziemia pokrywa się -w czerwcu wonnym 
kwiatów kobiercem. Wieńcami zdobią się monstrancje przez całą okta
wę. Potem wieńce te i wiązki ziół, za powrotem do domu zawieszane 
na .ścianach u obrazów, przechowują się po domach przez całj  ̂ rok, 
a lud im przypisuje cudowne własności. Okadza nimi chaty przed nad
chodzącą burzą, obory i dobytek wypuszczany na wiosnę pierwszy 
raz w pole, uważa je jako ochronę od zarazy i wszelkich nieszczęść.

W  Krakowskiem... znoszą wianki z rozchodnika, kopytnika, bo- 
bownika, niezapominajek i macierzanki. Ale że z każdej chaty przynoszą 
ich po kilka, więc tylko dworskie, to jest z domu kolatora przyniesio
ne, spotyka zaszczyt spoczywania na monstrancji, na której je ksiądz 
zawiesza. Inne sługa kościelny zawiesza na drążkach nad ołtarzem albo 
wtyka na drzewka, którymi umajono ołtarz w Zielone Świątki. Wianki 
te ubrane bywają je.szcze bratkami i czerwoną lub kolorową przewią
zane tasiemką. Po oktawie każda gospodyni przychodzi do kościoła 
po swoje i następnie zawiesza je nad drzwiami stajni, obory i izby.

W  Wielkopolsce, w ostatnie nieszpory oktawy Bożego Ciała wiją 
wianeczki z lipiny, jabłecznika, dzikich goździków, rozchodnika, macie
rzanki, targownika, rosiczki i ziół innych, a po nabożeństwie obłamują 
gałązki zieleni, którą były ubrane ołtarze, tj brzeziny, lipiny, niekiedy 
wierzby, topoli i olchy, i przyniósłszy do domu, zatykają wśród lnu. 
konopi i kapusty, aby robactwo nie zniszczyło tych roślin.

Na Podlasiu, w dawnej ziemi bielskiej, nad błotnistą Narwią, po
wiadali mi ludzie, stary zwyczaj szanujący, że w wielu domach wito 
po dziewięć maleńkich wianków, a w każdym razie liczbę nieparzyst.u 
każdy' wianek z innego ziela. Zioła te s ą : macierzanka, kopytnik, roz- 
chodnik, nawrotek, rosiezka, mięta, ruta, stokroć i barwinek. Wianki 
takie kładzione bywają pod podwaliny nowobudująeego się domu, w 
stodole pod pierwszy przywieziony z pola snop zboża; kadzą nimi dzie
żę chlebną, ten syinboliezny, poważny i pełen poszanow ania sprzei
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w domu polskiego rolnika; okadzają wreszcie chorych na gardło. 
Niektóre z powyżej wymienionych ziół mają przypisywaną sobie od
dzielną własność. Od rozchodnika np. i macierzanki rozchodzą się 
chmury gradowe i pioruny, gdy w czasie nadchodzącej burzy chata 
i gumno będą nimi okadzone.

Na Mazowszu zagonow’a szlachta łomżyńska wije wianki z ziół 
wyłącznie polnych, a mianowicie: macierzanki, rozchodnika, kopytnika, 
rosiczki czyli Bożej rosy i nawrotka. Ziołami tymi w wigilię .świętego 
Jana okadza po trzykroć wymiona krów, aby mleka nie traciły, za\\ie.sza 
je na czerwonej tasiemce u rogów i także wykadza dzieżę, gdy chleb 
nie chce w niej rosnąć i zakwaszać się, jak należy.

W Galicji, w oktawę Bożego Ciała święcą wianki uwite z rozcho- 
dniku, lubczyka, kopytnika, przywrótka, targownika, macierzanki i 
dzwonków. Kładą je w rogi stodół, zawieszają nad drzwiami .stajen, 
okadzają nowobudowane domostwa.

W niektórych okolicach zioła i kwiaty układają się w wianek na 
paskach papieru, z wypisanymi na nich słowami Ewangelii świętego 
Jana: ,,A Słowo Ciałem się stało i mie.szkało między nam i". Nadto 
zaś cztery Ewangelie, czytywane podczas uroczy.stej procesji Bożego 
Ciała, przepisują się na o.sobnych kartkach i po.święcają się w kościele, 
a po odebraniu z kościoła, zakopują się w czterech rogach niwy, aby 
chroniły ją cudownie od burzy i gradobicia. Na Podlasiu lud mocno 
wierzy, że dym ziół poświęconych a szczególniej bylicy, uno.sząc się 
kominem znad żarzących się węgli, rozpędza chmury piorunowe.

Procesje Bożego Ciała bywały bardzo wspaniałe i wystawne. Ro
dziny zamożniejsze ubiegały się o wznoszenie i ubieranie ołtarzy swoim 
kosztem, co z przepychem wielkim czyniono. ,,Za dawnych gospodarzów 
— pisze Haur w swej Ekonomii \iemiLińskiej — był świątobliwy zwy
czaj, że na czterech miejscach (na wschód, zachód, południe i północ) 
miewali zakopane świętości. Zapraszali do tego kapłana, aby z Prze
najświętszym Sakramentem w koło objeżdżał zboże w polu i granice, 
dla gradów i innych przygód “ . Chociaż obchód uroezy.sty Bożego Ciała 
nie .sięgał dalekiej starożytności, święto jednak powyższe należało do 
obfitujących w przy.słowia. Mówiono:

Jaki dzień jest w Boże Ciało, takich dni potem niemało.
Na Boże Ciało, żyto zakściato (zakwitło). Na Boże Ciało, siej proso 

śmiało. Po Bożym Ciele, siej tatarkę śmiele.
Na ostatek ostrzegano:
W Boże Ciało z boską chwalą Słowo nam się Chlebem stało.
Więc w oktawę puść Oławę (nie koś w dniu tym),  nie tknij zbis- 
ni kapusty, bo znajdziesz rdzeń pusty.

Ł .  GLOCEK ( RoK puUKł i
za.



O B R Z Ę D  S O B Ó T K I  C Z Y L I  K U P A U IM O C K I

Jednym z najstarszych obchodów wiosennych jest obrzgd sobótki, 
czyli, jak w niektórych okolicach Polski się mówi, kupalnocki. Do 
głównych rysów tego obrzędu należy palenie ognia, skoki przez ognisko, 
kąpanie się, wieńczenie zielem. Z tego, co nam przeszłość przekazała 
i co dziś już często bywa niezrozumiałym przeżytkiem dawniejszej uro- 
czy'stoSci, poznać łatwo, że sobótka Jest pozostałością po święcie po
gańskim, związanym z odwiecznym kultem słońca, odradzającego się 
na wiosnę z mroków zimowych i ożywiającego zmartwiałą przyrodę. 
Poza tym wieczór kupalnocki uważany był i jest jeszcze do dziś dnia 
uważany przez lud nasz za feralny. Złe moce mają podczas niego dostęp 
da człowieka i należy się przeciw nim bronić. Wtedy to zbiera się 
zioła lecznicze, wtedy odprawia się najróżniejsze wróżby.

Podczas dawnej, pogańskiej jeszcze uroczystości, najistotniejszą czę
ścią obrzędu było gaszenie ognia, splugawionego całorocznym użyciem 
i zapalenie go na nowo. Przy tym obrzędzie poniekąd oczyszczającym 
ludzi i dobytek domowy, było skakanie przez ogień. Skakanie to, 
uprawiane przez długie wieki przez młodzież szczególnie męską, dziś 
prawie zupełnie ustało. Przetrwał jedynie gdzieniegdzie zwyczaj rozpa
lania ogniska w noc sobótki, przypadającą w wigilę św. Jana. Zielem 
kupalnocki jest bylica. Nią dawniej wieńczono bydło, przez ogień prze
pędzane. Nią stroją się dziewczęta, tańcujące w Soidtce J. Kochanowskie
go. Liid nasz wierzy, że ona chroni od bólu w krzyżach tego, kto się 
jej łodygami opasze i że zarazę od bydła odw'raca.

Z czasem do obrzędów sobótkowych dołączono szukanie tajemnicze
go i zaczarowanego kwiatu paproci oraz rzucanie wianków na wodę.

K olberg opowiada, że na Mazowszu zbierają się w kupalnocke 
starsze gospodynie i młode dziewczęta pod gołym niebem, dookoła 
roznieconego ogniska. Dziewczęta tańczą dokoła ogniska, gospodynie 
rzucają w ogień zioła rozliczne, jak dziewannę, byliee, szałwię, ziele 
,św. .Jana, śpiewając przy tym, by zażegnać uroki:

Niechaj ruta w ogniu trze.szczy, czarownica w ogniu wrzeszczy. 
Niech bylicy gałąź pęka, czarownica próżno stęka.
.Myśmy tu przyszły z daleka, nie zabiorą nam już mleka, 

to znaczy, ,, nie rzucą złego czaru na nasze k ro w y .
Dziewczęta, o ile jest woda w pobliżu, rzucają do niej uwite wianki, 

zawodząc przy tym śpiew koło ogniska:
Oj, czegóż płaczesz, moja dziewczyno, oj, cóż ci za niedola':'
Nie płaczże, Kasiu, smiitnaś po Jasiu, oj, będziesz ci go miała! 
Wróciwszy do domu, wrzucają uczestniczki kupalnocki resztki ziół 

na dachy chat, do obór, dochlewków, aby się uchronić od szkodliw\ch 
czarów.

Dodać należy w końcu, iż ogniom sobótkowym przypisuje 
cudowną, dzięki której:

Gdzie sobótki zapalają, tam grady nie przeszkadzają.

lud
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Koynpozycja — M a j - Czet~iuiec Z . Stryjeńska

/ A K  S Z E D Ł

J a k  s^edł do nas i?iaj :{ielojiy, 
ip cudne kipiecie ustrojony: 
tpitaly g o  kiikulec\ki, 
nadokienne jaskółeczki.
J a k  szedł do nas poprzez pola, 
witała g o  chłebna roła, 
i skow ronków  ranne gran ie  
i  bocianków kłekotanie.

D  O yV A S

J a k  szedł do nas nad tak 
usłał drogz stokrotlcaim ; 
a nad ka\da — ■
sia ł kwiatkam i ściez-ke dł. 
K oło  szkoły m aj zawołał 
— Xa majówki; he i '
Ro zabawa tam wesoła. 
D alej p>\dko sz'soda .
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P O L S K A  W  M I Ę D Z Y M O R Z U

Corocznie w Polsce obchodzono 29 czerwca święto m orza. Do te^jo 
skrawka naszych brzegów morskich, nad którym panowała dźwignięta 
przez nas prawie z niczego Gdynia, ze wszech stron Polski ciągnęły 
wycieczki. Pisma całego kraju dostępowi do morza poświęcały' wstępne 
artykuły. Organizacje i szkoły urządzały obchody. Święto morza się
gało od Gdyni po Karpaty, od kopalń śląskich po łąki wołyńskie, błota 
Prypeci, jeziora brasławskie. Myśl polska w dniu tym cofała się w 
przeszłość i w rozważaniu jej dokonywała narodowego rachunku su
mienia, aby zeń wnioski na przy'szłość wyciągnąć. A było co rozważyć, 
nad czym się zastanowić, było co zgłębić my'ślą wnikliwą i kry'tyxzną.

Z natury swego geograficznego położenia byliśmy jako państwo 
predestynowane do panowania nad morzem. Rozumiano to dobrze już 
za czasów Piastów. Bolesław Chrobry, będąc wytrwałym przeciwnikiem  
Niemców, jeśli chodziło o dostęp do morza, w obrębie opanowy^^ ania 
ziemi Lutyków, nawet ich pomocą nie pogardzał. Bolesław Krzy'wousty, 
ustanawiając testamenem swym seniorat w Polsce, dzielnicę senioralną 
wykreślał w taki sposób, by stolica i dostęp do morza w jednym się 
ręku znalazły. Uczyniono bowiem wtedy dalszy krok w rozwoju my'śli 
politycznej i zrozumiano, że dostęp do morza — to jednocześnie po
łączenie mórz. Po zjednoczeniu na nowo ziem polskich, szczególnie 
zaś za czasów Kazimierza Wielkiego, rozpowszechniony w Polsce handel 
tranzytowy' stanowił o zasobach naszego skarbu państwowego, a przez 
to samo o możliwościach naszego dalszego rozwoju. Szły przez Polskę 
ruchliwe dwa szlaki handlowe: jeden z północy' na południe, od Gdańska 
biegiem Wi.sły — aż ku Krakowowi i stamtąd dalej jeszcze — ku Koszy
com, przez nie zaś ku Bałkanom i Adriatykowi; drugi z zachodu na 
wschód, bo z W rocławia przez Kraków i Lwów dwoma rozwidleniami 
na Kijów i nad Morze Czarne. Nasz Kraków, jako miejsce krz\'żowania 
się dróg, był punktem, który zespalał trzy morza: Bałty'ckie, Czarne 
i Adriatyckie.

To centralne międzymorskie położenie Polski stało się źródłem 
późniejszego rozwoju naszej polityki ogólno-państwowej, rozrostu na
szej potęgi, wzmocnienia naszych wpływów, silnej pozy'cji naszej w 
dziejach Europy. Momenty naszych triumfów politycznych - to chwile 
zrozumienia przez nas w pełni zadań, płynących z centralnego naszego 
położenia pomiędzy trzema morzami. Momenty osłabiania się naszej 
myśli politycznej — to chwile odsuwania się i odchylania od planów 
współdziałania narodów między'inorza.

Straszliwa klęska Włady.sława Warneńczyka pod W arną, jako 
symbol przeszła do historii i czczona jest pa dziś dzień pośród narodów

202



bałkańskich, w akcji bowiem tego króla, chociaż nieuwieńczonej real
nym powodzeniem, kryła się głęboka mys§l oparcia się o Adriatyk.

Wyprawą bukowińska króla Jana Olbrachta na kartach dziejów 
naszych czarną się plamą wryła, w wyniku jej bowiem zostaliśmy 
de facto odsunięci od Morza Czarnego i zmuszeni skutkiem tego do 
zupełnej zmiany naszej polityki gospodarczej, a przez nią społecznej: 
do przejścia z państ-wa tranzytowego na typ państwa eksportującego, 
w którym bogaciły się jednostki, ale pustoszał skarb ogólny, w którym 
warstwa możniejsza poczynała swój rozwój opierać na krzywdzie warstw 
niższych.

Probieźem wielkości Zygmunta Augusta jest nie tylko Unia Lu
belska, ale i jego troska o Inflanty, jako o rozszerzenie naszego dostępu 
do morza, i jego rozumienie, przez współczesność nie dość docenione, 
sojuszu handlo-wego z Anglią elżbietańską, stającą się państwem han
dlowym.

Miarą wielkości myśli Władysława IV jest jego troska o rozwój 
floty i portów' nadmorskich oraz jego ostatnie dotąd naszych dzie
jach dążenie poprzez kozaczczyznę do Morza Czarnego, a poprzez plano
waną wojnę z Turcją-nad Adriatyk.

Te jego plany były ostatnim momentem rozbłysku zdrowej, własnej 
myśli politycznej. Pokrzyżowanie ich przez krótkowzroczność ówcze
snej szlachty polskiej zemściło się strasznie na dalszym biegu naszych 
dziejów. Gdybyśmy chcieli przebieg historii naszej zilustrow'ac wykre
sem, podobnym do tego, jakim w szpitalach ilustruje się przebieg go
rączki, linia naszego rozwoju od Piasta aż po Władysława IV szłaby 
zygzakowato, lecz w ogólnym zarysie z ciągłym wznoszenim się ku 
górze, aż za czasów tego króla stanęłaby u szczytu. Za jego czasów mie
liśmy najobszerniejsze w naszej historii granice, a sławka nasza sięgała 
tak daleko, że w hołdzie temu królowd stawały w Warszawie poselstwa 
czy delegacje nie tylko wielkich krajów’̂ Europy, ale i uciśnionych Ser
bów, Bułgarów czy Greków i o odmiennej, bo morskiej strukturze 
Wenecji i odległego Marokka. Niewykorzystanie ówczesnej dobrej pas
sy sprawiło to, że krzywa naszego rozwoju poczęła opadać gwałtownie, 
aż do całkowitego zmazania nas jako państwa z mapy Europy.

Józef Piłsudski powiedział, że historia nie powtarza sit̂  nip‘ciy. Jednak 
historia posiada swe prawa rozwojowe, a skutkiem tego muszą się 
również zdarzać i pewne mniej więcej ścisłe analogie.

Kiedyśmy przed ćwierćwieczem powrócili znowu do wolności, choć 
otrzymaliśmy jedynie skrawek morza, wykazaliśmy o ten skrawek 
troskę przedziwną, a dow'odem pomnikowym tego — Gdynia, z małej 
wiosczyny — jeden z pięknych portów now'oczesnych.

Mimo iż Europa była podzielona na małe skrawki licznymi poU-



tyczno - gospodarcymi kordonami granic, budowaliśmy magistralę Gdy
nia - Katowice, odpowiednik dawnego szlaku handlowego Gdańsk - Kra
ków -Bram a Morawska-Koszyca. Rozpoczynaliśmy rozbudowę Polski 
z w iarą w spokojną przyszłość, jak za czasów' Piastów. Ta wiara w 
spokój okazała się złudna. Niemcy dziś pokonani, swą nagłą inwazją 
obrócili w niwecz nasze plany.

Ale wojny mają to do siebie, że ze sobą niosą nie tylko, i nie wy
łącznie zło. Jak każda burza, miażdżą, niweczą, druzgocą, lecz jedno
cześnie odświeżają powietrze i powodują po ich zakończeniu bujniejszy 
rozwój życia.

Kto wie, czy nie jest odpowiednia chwila, by z energią nawiązać 
do zapomnianych planów, którymi żyliśmy i rośliśmy w przeszłościl...

Nasz rozrost historyczny w ramach międzymorza opierał się na 
szukaniu umów dobrowolnych. Dobra w'ola Kazimierza Wielkiego bu
dowała na Rusi Czerwonej jednocześnie kościoły i cerkwie. Dobrowolnie 
łączyła się z nami Litwa, a przez nią Białoruś i Ukraina, dobrow'olnie 
hołdowały Jadwidze hospodartswa multańskie, mołdawskie, wołoskie. 
Dobrowolnie Prusy Wschodnie wzywały Kazimierza Jagiellończyka do 
walki o wyzwolenie ich spod presji krzyżackiej... Przemoc jedynieśmy 
odpierali, przemocą nie szliśmy naprzód...

Tę metodę przed ćwierćwieczem chciała znów wprowadzić Polska, 
gdyż, sama ledwo, ledwo odrodzona, śpieszyła z pomocą Łotwie, Bia
łorusi czy Ukrainie. Ta metoda okazała się wówczas przedwczesna.

Ale dziś tyle już się przelało ludzkiej krwi, takie morze łez płynie 
poprzez Europę, tyle westchnień dochodzi z kazamat i obozów przy
musowej pracy, że warto się pokusić z ponowną próbą odwołania 
się do uczuć ludzkich.

Struktura państwa naszego jest wyjątkowo skomplikowana. Leży
my na dziale wodnym Eiiropy. Na ziemiach naszych akurat się stykają 
wpływy Zachodu i Wschodu.

,, Potraktowani “ jesteśmy hi.storycznie pod względem wyznanio
wym i narodowościowym, społecznym oraz kulturalnym.

Nienawiść, waśnie, przemoc nas gubiły silniej, niż jakikolwiek inny, 
bardziej niż Polska jednolity kraj. Zgoda i miłość — wiodły do potęgi. 
Uczucie było motorem bitewnych naszych czynów, lecz rozum decydo
wał o naszej polityce — i on to konsekwentnie powiódł nas nad Bałtyk. 
Po oparciu się na nim wskazał nam morze Czarne i skierował nas 
ku Adriatykowi. On to nam kazał wyczuć rolę pośrednika pomiędzy 
Zachodem a Wschodem, Północą i Południem. To uczucie, świadome 
już całkiem wyraźnie w szeregu bitew stoczonych przez nas w okresie 
tej wojny, i rozum polityczny, który czas nam syykazać dziś właśnie, 
zadecyduje o naszej najbliższej, przez nią zaś dalszej przyszłości.
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Na bieg wielkiej polityki my wpłynąć nie zdołamy. Zdołamy jednak 
biegowi temu w niemały sposób pomóc. Bo jeśli nasza polityka między
morza załamała się, niestety, w przeszłości, stało się to dlatego, iż nie 
znalazła ona zrozumienia wśród ogółu kraju. Na tym polega tragizm 
dziejów niejednego z polityków naszjxh, w szczególności zaś Włady
sława IV, pragnącego jednoczyć i łączyć, a spotykającego się zaś wciąż 
z rozjątrzeniem.

Harcerstwo, które propaguje braterstwo i miłość bliźniego, w 
obecnej chwili i w obecnej sytuacji (mówię to jako nieharcerz, z całą 
świadomością i bez poczucia przesady) może odegrać rolę wyjątkową 
— przez to właśnie szerzenie idei braterstwa, szczególnie wśród naro
dów międzymorza.

I gdy w dniu 29 czerwca wspomnimy sobie o swych prawach do 
Bałtyku, niech jednocześnie wyciągną się nasze dłonie i ku tym z nad 
Adriatyku i ku tym z nad Morza Czarnego, by pomiędzy nienawiścią, 
powaloną już w bezsile, a nienawiścią, dyszącą żądzą opanowania 
świata, stanął mur dobrej woli i braterstwa ludzi, pragnących wol
ności — z Polską, jako tej wolności ośrodkiem i ostoją.

Dr Walerian KWIATKOWSKI

Port rybacki w  t[elu  d a iv a i sajt^cic i  ckUb licznym rodzinom K-t\.uhói-:



P O D A N I E E T N I
Ongiś olbrzymy orzekły, że czas już położyć kres wszechwładzy 

boga Jowisza. Postanowiły więc przypuścić szturm do nieba i strijcić 
władcę bogów z jego tronu.

— Tak, lecz któryż z nas obejmie po nim panowanie?
— Nasz ojciec Tytani — rozległo się zgodnym chórem.
I w dłonie swe potężne, a szerokie, niczym place publiczne naszych 

miast, olbrzymy poczęły ujmować góry odwieczne i układać z nich 
niby stopnie, wiodące ku niebu. A niebo znajdowało się przecież tak 
niezmiernie wysoko!

Olbrzymom przewodził Encelado, najmocniejszy z nich \vszystkich. 
Ogromna jego broda była zmierzwiona. Brwi miał długie i gęste, niby 
krzaki leśne, a  usta szerokości niezmiernej. Z daleka wyglądał niby 
jakaś baszta potężna, z bliska podobny był raczej do wielkiego hutni
czego pieca. Z rist jego bowiem i nozdrzy buchały płomienie i skry, 
ilekroć tylko gniew poczynał go ogarniać. Broda, rzęsy i włosy przy
palały się od żaru, odrastały jednak stale, jeszcze bardziej gęste, niż 
poprzednio. Nie dziw więc, że bracia bali się go i byli mu zawsze po
słuszni. Strzegli się, by ich nie oparzył swym płomiennym oddechem.

— Encelado, co mamy dalej czynić?
— Dawać mi tu górę Mont-Blanc!
Olbrzymy spełniły natychmiast jego rozkaz.

“ — A teraz weźcie Etnę i ułóżcie ją na M ont-Blanc! Potem ukła
dajcie kolejno Apeninj^ grecki Pinolus i góry Afryki!

Tak więc w'znosiły olbrzymy pod przewmdem Encelada coraz w y
żej i wyżej górę tak niezmiernej wielkości, że słabe stw'orzenia ludzkie 
nie zdołałyby nawet objąć w'zrokiem jej ogromu.

Lecz do nieba było jeszcze daleko, tak bardzo daleko!
— Bierzcie góry Azji — zagrzmiał Encelado, — a dosięgniemy 

tronu Jow isza!
Dźwignęli w'iec bracia na swych barkach potężne azjatyckie szczyty 

i spiętrzyli je jedne na drugich. Układali ostatni...
Jowisz przyglądał się dotychczas spokojnie ich śmiesznym usiło

waniom dotarcia do jego olimpijskiego przybytku. Teraz oto zniecierpli- 
wdł się jednak i... cisnął gromem na sw'e wrogi.

Zapłonęło niebo. W  przestworzu zalśnił jasny wąż błyskawicy 
i grom poraził zuchwalców, oślepiając ich swym blaskiem i strącając 
hen, w  dół. Padali, wijąc się z bólu, jęcząc i krzycząc przeraźliwie. 
Jowiszowi nie wystarczyła taka porażka. Schwycił drugi grom i cisnął 
nim w spiętrzone zwały gór. Góry, niby garść rozsypanych drobnych 
kamyków, potoczyły się w różnych kierunkach, miażdżąc powalonych 
olbrzymów.

Encelado leżał przygnieciony Etną. Żył jednak. Chciał dźwignąć 
się, by rzucić nowe wyzwanie gromowładnemu Jowiszowi, którj zcmseii 
się tak okrutnie, lecz daremnie...
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Ktna stała się nagle tak niezmiernie ciężka, że on, ten olbrzym 
potężny, wysoki i barczysty, niby wielka baszta, nie był w stanie na
wet jej poruszyć. W piersi Encelada wzbierać począł gniew niepoha
mowany. Z ust jego buchnęły płomienie i skry, i gę.sty, czarny dym. 
Buchnęły z mocą żywiołową i, szukając ujsicia na zewnątrz, poczęły 
roztapiać wnętrze skalistej przeszkody. Słup ognisty rósł i ró.sł, aż 
wreszcie dosięgnął wierzchołka' Etny i roz,sadził go z hukiem straszli
wego wybuchu. Tysiączne odłamki skał, rozpryskując się na wsze 
strony, zasypały zbocza góry.

Było właśnie południe.
Poczciwi mieszkańcy Sycylii oddawali się swym zwykłym zajęciom. 

Paśli owce na łąkach, orali zagony przy pomocy łagodnych wołów, 
lub zbierali w wielkie kosze złociste pomarańcze.

Odgłos niespodziewanego wybuchu napełnił ich serca lekiem. Jeden 
z pasterzy spojrzał w kierunku góry.

— Etna dymi! — zawołał z przestrachem.
.Mały jego .synek, igrający opodal z jagniątkami, wznió,sł swe czarne 

oczęta do góry, lecz przysłonił je natychmiast rączką, przerażony tym, 
co ujrzał.

— Płomienie dobywają się z niej!
— Płomienie rosną! Lecą iskry!
— Spadają na nasze chaty !
Głazy, topniejące pod .wpływem ognistego oddechu Encelada, spły- 

nęły po zboczach góry, niby potoki płomieni.ste. Tward.sze za.ś odłamki 
skał, wyrzucone w powietrze z siłą niezmierną, opadały dokoła, niszcząc 
domy, wzniecając pożary i zabijając spokojnych mieszkańców, którzy 
rzucili się w popłochu do ucieczki.

Po niejakim czasie Encelado uspokoił się. Ognisty .słup przestał 
dobywać .się z olbrzj’miego krateru góry, a Sycylianie rzekli.

— Encelado ułagodził się. Etna już nie dymi.
Zwyciężony olbrzym pozostał już tak na zawsze, unieruchomiony 

ciężarem wielkiej góry.
Od czasu do czasu dawny gniew zapala się w jego potężnej piersi 

i ujawnia się ludziom płomieniami i obłokami dymu.
Poczciwi Sycylianie przestali się go jednak lękać. Przywykli już 

do widoku Etny, zdobnej w ciemny pióropusz i uwieńczonej krwawymi 
blaskami ognia. Domostwa swe jednak pobudowali przezornie z dala 
od góry, w promieniu kilku kilometrów.

1 jak ongiś, pasą owce na lakach, orzą ziemię przy pomocy łagod
nych wołów i hodują cctlry i drzewa owocowe.

Czasami mówią:
— Encelado śpi! — lub: Oh. Encelado zaczyna się gniewać!
Lecz gniew najpotężniej.szego z olbrzymów nie robi już teraz wiel

kiego w rażenia nawet na słabych istotach ludzkich.
Olsa VISENTINI, tt. l wlo3k>c«o W.
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O D D A J E M Y
Z ż y c i a

Historia I lai’ccrstwa l'olskir”o im 
terenie Intlii łotrzy sî ; ńciślc z hisloi’iir 
ewakuacji liulności polskiej z rozle 
glyeh terenów Kosji Sowieckiej.

już w kwietniu l!Ki2 r. ^oi4eiiin;i 
ziemia Indyjska przyjmuje pierwszy 
transport dzieci polskich z Z.S.K.K., 
które z pominitjciem Teheranu przy- 
bywajij do Indii i sij umieszczone 
w miejscowości Handra pod Ilomha- 
jem. Wtedy powstaje wśród młodzie
ży myśl zorganizowania jednostek 
harcerskich. Urak jednak sił kierow
niczych i jakichkolwiek potrzebnych 
materiałów instrukcyjnych oziybia 
młodzieńczy zapał. W lipcii 1942 r. 
dzieci zostają przeniesione z pięknej 
Bandry do nowoutworzonego obozu 
dzieci polskich w Balachadi koto 
Jamnagaru.

Mimo, że wśród młodzieży je.st zaledwie 2 o.soby po przyrzeczeniu, 
decyduje się ona na zorganizowanie zastępów harcerskich i w lipeu 
tegoż roku powstaje zastęp , , O rłów ", złożony z Ki harcerzy, i zastęp 
harcerek, starszych dziewcząt. W e wrześniu tegoż roku przyjeżdża 
druga partia dzieci z Rosji, a d li.stopada powstaje pierwsza drużyna 
harcerek im. Traugutta.

W  dwa miesiące po powstaniu obozu w Balachadi jamnagar. 
powstaje 4 września 42 r. obóz przejściowy w Karachi w północno 
zachodnich Indiach. Do ol'>ozu tego przyjeżdża młodzież częściowo już 
ujęta w ramy organizacyjne harcerstwa jeszcze w Iranie.

Ruch transportów  do Afryki i Meksyku utrudnia jedtuik tworzenie 
jednostek organizacyjnych, niemniej jednak, 2U lutego 4,'! r. powstają 
dwie drużyny liarccrzy i harcerek, a w maju przyjeżdżają ilo ol'ozu 
drużyny zorganizowane w Iranie. Ogólny stan harcerstwa w Karachi 
w tym  cziisie wynosi 217 członków.

h
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G L O S  I N D I O M
H A R C E R S T W A

Dnia 4 czerwca 1943 r. odbywa 
się w Karachi pierwsze w Indiach 
przyrzeczenie harcerskie, które od 
70 chłopców i dziewcząt przyjmuje 
phm. Bidakowski Władysław. Dru
gie przyrzeczenie w Indiach odbyło 
,sie w Balachadi — Jamnagar dnia 
15 sierpnia 43 r., które odbiera phm.
J. Ptakowa. Wyjazd drużyn z Kara
chi do Meksyku i sąsiedniego obozu 
w Malir powoduje opróżnienie obozu 
z elementu harcerskiego, jednak nie 
na długo, gdyż w sierpniu przybywa
ją nowe drużyny z Iranu, składające 
się z młodzieży dopiero rozpoczyna
jącej swą służbę w harcerstwie.
Stąd piętrzą się przed nią trudności 
z powodu braku zastępowych i dru
żynowych. W tym czasie na terenie 
księstwa Kolhapur, w środkowo — 
zachodnich Indiach, powstaje w Va-
livade nad rzeką duże osiedle polskie, do którego zostaje przeniesiony 
cały obóz z Malir.

Dnia 1 września 1943 r. odbyła się w Valivade pierwsza odprawa 
kierowników jednostek harcerskich. Na odprawie tej zorganizowano 
Komendę Hufca Valivadzkiego; w ciągu 10 dni zgłoszono do Komendy 
Hufca 4 drużyny harcerz}’, 8 drużyn harcerek i 4 gromady zuchów.

Dnia 10 listopada 43 r. odbywa się pierw.sze przyrzeczenie w \'ali- 
vade, które jest trzecim z rzędu przyrzeczeniem w Indiach.

Należy na tym miejscu podkreślić kontakty naszego harcer.slwa 
z lokalnymi organizacjami skautów angielskich i hinduskich. 1 tak. 
w październiku 1943 r. hufiec Valivade nawiązuje łączność z utiejscow.ł 
organizacją skautów hinduskich ..B alew ir"; odbywają sic wspćdne 
gry i ćwiczenia. Skauci hinduscy wskazują i ułatwiają uz\skanic wspa
niałych terenów poforteeznych na płaskowyżu w Panhali pod obi>zv 
i kursy. Drużyna skautów hindu-skich z Kolhapur odw iedza kurs dru-
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żynowych w Panhali, bierze udział w ognisku i ćv\ iczeniach not iiyi I 
kursu.

Hufiec Karachijski również nie pozostaje w tyle, a nawet wyprzi dz 
Valivadzki, gdyż 28 listopada 43 r. przyjmuje pierwsztj wizytę skautóz 
angielskich i hinduskich, a następnie rewizytuje gości, bior.'ic udzia,' 
w liczbie 45 osób w ognisku, urządzonj'm w mieście Karachi, .N i z 
harcerki dały do ogólnego programu kilka piosenek i tańce w stroją li 
ludowych.

Do widomych znaków tej współpracy należy urządzenie przez /(u- 
flec Karachi miniaturowego Jamboree w czasie od 31. X II. 4.3 r. do ż I 
1844 r., w którym wzięło udział 400 skautów angielskich, hinduskii li 
polskich. Hufiec Karachijski (obecnie VII Szczep Harcerski w Indiae. , 
utrzymuje ożywiony kontakt z rowerskautami angielskimi, żołnierzaii 
R. A. F ., którzy w każdy wtorek odwiedzają VII szczep, prowadzą zaj( lz 
praktyczne z pionierki, blacharstwa i skórnictwa (galanteria skórzana ,

Z chwilą przybycia do Indii w dniu 23. V. 44 r. ekipy instrukto. 
skiej, w'ydelegowanej przez Komendę ZHP na Wschodzie, na teren; 
Indii istniały 3 hufce: Valivade, Jam nagar i Karachi, obejmujące ł, / 
nie do 1500 zorganizowanej młodzieży.

Ekipa postawiła sobie za zadanie podniesienie poziomu ideot'. e , 
i technicznego młodzieży, przygotow^anie kadry dzielnych, młodyc'- 
kierowmików jednostek organizacyjnych, zarówno dla Indii jak i z myśl 
o Polsce, nadanie właściwej organizacji wszystkim jednostkom, zaopa
trzenie w potrzebny sprzęt w^szystkich drużyn i grom ad, wytworzeni 
warunków i atmosfery psychicznej, potrzebnej do normalnego rozwoj 
pracy harcerskiej. Aczkolwiek skromność nie popłaca, nie będę pi- 
na temat ,,w j'czynów “ ekipy, krótko t3dko wymienię kilka ważniejszyci 
szczegółów.

I tak: zorganizowano 1 kurs podharcmistrzowski, 2 kur,s\- druż\- 
nowych, 1 kurs wodzów zuchowych, 2 kursy - odprawy wodzów zucho
wych, 1 kurs zastępowych, 1 kurs harców dla funkcyjnych. 3 kurs-, 
informacyjne dla nauczycielstwa, 1 konferencja informacyjna dla nau
czycielstwa, szereg przsmzeczeń, ognisk itp., obóz stały 4. Drużyny 
Wędrowniczek oraz zebrano wszt'stkie elementy, potrzebne do rozpo
częcia kursów motorowych. Dzięki funduszom, uzyskanym z 'War Relief 
Services N. C. W . C. oraz z Delegatur M inisterstwa P. i O. S. oraz .Nlini- 
sterstwa W . R. i O. P. wyposażono wszystkie siedem szczepów, istnieją
cych w Indiach, w sprzęt potrzebny do normalnych zajęć hareerskich. 
łącznie z obozowaniem.

Dzisiaj Indie mogą się pochwalić tym. że posiadają między inns nu 
20 namiotów 8 -osobowych, 18 kompasów zwykłych. 0 busol kierunku 
wych, 7 migaczy do sygnalizacji świetlnej. 8 brzęczyków elektryczns ch
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50 tarczy sygnalizacyjnych, 1 kompletnsj stację meteorologiczną, sprzęt 
pionierski, kuchenny, kilka apteczek polowych, wielką ilość książek.

Pod względem organizacyjnym Indie przedstawiają się następująco:
1. Hufiec harcerski w Valivade obejmuje wszystkie jednostki orga

nizacyjne w osiedlu polskim Valivade kolo Kolhapur oraz jedną dru
żynę w Panhali (konwent angielski); składa się z 5 szczepów. Każdy 
szczep obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne, istniejące na terenie 
jednej szkoły.

Stan jednostek — 1 drużyna skautów, 7 drużyn wędrowniczek,
9 drużyn harcowniczek, 4 drużyny harcowników, 12 gromad zuchowych. , 
Ogólny stan — 898.

2. VI Samodzielny Szczep Harcerski w Jamnagar w obozie dzie
cięcym w Balachadi — Jamnagar. Obejmuje; 2 drużyny harcowników,
2 drużyny harcowniczek, 4 gromady zuchowe. Stan ogólny 193 członków.

3. VII Karachijski (samodzielny) Szczep Harcerski. Obejmuje je
dnostki organizacyjne w obozie tranzytowym w Karachi, to je s t:
1 drużynę wędrowniczek, 1 drużynę harcowników z autonomicznym 
zastępem skautów, 3 drużyny harcowniczek, 5 gromad zuchowych, 
Stan ogólnj^ 243,

Bronisław PANCEW ICZ, hm.

S T A N  H A R C E R S T W A  W  I N D I A C H

Hufiec, ew. szczep 
samodzielny
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Valivade 3 3 29 219 132 289 104 119 898 32 l

Jam nagar I - - - 59 56 43 34 193 8 1

Karachi - 2 8 23 28 92 36 54 243 10 -

Razem Indie 4 5 37 242 219 1 437 1 183 1 207 ] 1334 1 l "
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w o S  c
Wiele instruktorów i instruktorek, drużynowych i wod/.iiw m.u!  ̂

się, że mimo wielkiej pracy, przygotowania sic do zbiórek i zajci, m,. 
osiąga rezultatów takich, jak .pragnąłby, czy należałoby się spnd/j;. 
wać. To zniechęca do pracy, czarne myśli przychodzą, ręce he/raJi,;, 
opadają. Szuka się przyczyn.

Przecież są hufce, w których jest wiele drużyn, gromad, ale każda 
żyje swoim życiem, swoimi ambicjami, a nie czują całości.

Są drużyny, gdzie jeden czy drugi zastęp jest na pewnym poziomi, 
cała zaś' drużyna bardzo słabiutka, nie ma w niej życia i ruchu, s, 
zespoły, do których chciałoby się pójść, nacieszyć nimi; odwrotnie 
gdzie nuda, pustka, wisielczy humor. Jasnym jest wtedy, żc niejedni- 
szczepy czy hufce prezentują ciągłą „wędrówkę" harcerzy cz\ haru. 
rek z jednej jednostki do drugiej.

— Spróbuję gdzie indziej, bo mnie nic z tą drużyną lub zastępem 
nie łączy — słyszy się często.

Są drużyny biedne jak mysz kościelna, w których tętni i wre od 
ruchu, panuje radość i pogoda; które, udając się na wycieczkę, masz; 
pożyczać gdzieś sprzęt, garnki i inne rzeczy, lecz idą z piosenką. A ileż 
się widzi takich, które mają warunki materialne i sprzęt; cóż kiedy 
to wszystko leży, czasem pordzewiałe i zakurzone, bo któż ma ochot, 
to ruszyć, kiedy nikomu się nic nie chce! Jest przykra wymuszona, 
zawsze podatna na kłótliwość atmosfera. Nie ma ducha, czy też tej 
atmosfery, specyficznego nastroju, klimatu psychicznego. Dlaczegóż’ 

Trudno dać odpowiedź jednym zdaniem. Wielką sztuką jest wy
tworzyć tego ducha w swoim otoczeniu i każdy, kto prowadzi prac, 
na jakichkolwiek odcinkach, musi o tym pamiętać, że jeżeli nie potraf 
wytworzyć tego klimatu psychicznego, ciągle będzie się coś rwało, będą 
z drużyny czy gromady uciekać. Nic ich nie wi.ąże. nic nie pociąga, 
każda zbiórka, jak to się mówi , ,odwalona” .

Co więc zrobić? — Gdzie przyczyny?
Druhu i druhno! W pierwszym rzędzie musisz zrewidować swoje 

postępowanie, obejrzeć swoją sylwetkę.
Jest prawdą wielką i zasadniczą, że na każdym szczeblu organizacyj

nym, na każdej funkcji harcerskiej trzeba żyć po harcersku. Popatrzmy
na słowa Naczelnego Skauta Świata; ......aby chłopców wdrożyć do
wypełnienia Prawa Skautowego i wszystkiego, na czym ono się opiera, 
drużynowy sam musi skrupulatnie przestrzegać jego zasad w każdiir 
szczególe swego życia. Niemal bez stówa nauki chłopcy pójdą za nim 

Jeżeli każdy, kto prowadzi pracę, będzie imponował swoją sylwetk 
swoją hurcerskością. to młodzież pójdzie za nim, będzie przeż-.Mit
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jego dążenia, chęć, zapał. W stosunku do grupy, którą prowadzi, wi
nien zdobyć się na cechy takie, jak sprawiedliwość, systematyczność, 
stanowczość. Wszyscy muszą wyczuwać oddanie śię pracy, muszą wie
rzyć, tak jak on wierzy w swoich ludzi i traktuje ich poważnie. Tak 
szalenie dużo zależy od sylwetki prowadzącego, od stopnia ukochania 
pracy, konsekwentnego realizowania planósv. Ale, aby przywiązać kogoś 
do grupy, scalić, trzeba wytworzyć coś swoistego* trzeba dać mocne 
przeżycia. One właśnie zwiążą w jedną trwałą całość. Stworzy się tra
dycja, własne zwyczaje i w- rezultacie nabierze dana jednostka oblicza. 
Właśnie o tych obrzędach, przeżyciach głębokich będę pisał.

Wiecie wszyscy, że w ruchu zuchowym pełną dłonią stosuje się 
obrzędy, każda zbiórka zuchowa powinna mieć obrzęd. Niejednokrotnie 
przez ten obrzęd i jego głęboki sens treści wychowawczej reasumuje 
się istotę zbiórki i myśl główną.

Dzieci kochają obrzędy. Niecodzienność, zaskoczenie, uroczysta for
ma powoduje, że dzieci przeżywają każdy tego rodzaju ceremoniał; 
wzbudza on w nich dreszcz zachwytu. Pewnie przychodzi im z pomocą 
fantazja, która dominuje nad dzieckiem tego okresu. Ale przecież, jak 
wielu jest starszych, dorosłych, którzy lubują się, są rozkochani w obrzę, 
dach, chętnie biorą udział w różnego rodzaju uroczystościach, procesjach 
i paradach, dla których sprawa dyplomu, orderu czy jakiejś oznaki 
jest głównym zagadnieniem życia!

Uczestniczymy we wspaniałych obrzędach religijnych, czujemy jakiś 
dziwny nastrój, który powoduje, że myśl ulata w niebo; zostają głę
bokie przeżycia. Od najdawniejszych czasów po dziś dzień, istotę, sens 
przyobleka się w piękną formę, łatwiej się w ten sposób przyjmuje, 
pamięta, odczuwa. Obrzęd odgrywa kolosalną rolę, wzmacnia wież 
społeczną, wiąże niewidzialną nicią tajemnicy i wspólnego przeżycia 
grupy, daje dziwne brzmienie słowom — nasza gromada — nasza dru
żyna — nasz zastęp.

Jak taki obrzęd należy przeprowadzić? Jak się go wyczynia?
Nie umiem na to odpowiedzieć i dać recepty. Jasnym jest. że pewne 

warunki muszą być utrzymane, nie może obrzęd być sztuczny, wymu
szony, płytki, a wypływający z chwili, nastroju, momentu; nie dany 
ńa siłę, a odwrotnie, choć z góry opracowany i przemyślany, musi 
trafić i wytworzyć nastrój.

Zresztą na ten temat zastanowimy się, reasumując cały cykl 
obrzędów.

Ty, druhno i druhu, pi-zec^ytaj je, wyczaruj w sobie nastrój, myśl 
głęboką, jeżeli ci się coś przyda, spodoba — zastosuj!

Napiszcie o obrzędach, które widzieliście, czy w których braliście 
udział, które przeżyliście. za«is»«w peszkowski
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KAŻDY KURS WODZÓW ZUCHOWYCH ROZPOCZYNAM O ŚWICIK

Jest ciemna noc. Pogodna noc indyjska. Otuliła swym pfaszcztm 
ziemię, drzewa, krzewy i kwiaty. USpiła zmęczone dziennym upałem 
zwierzęta i ptaki.

W  ciszę wpada poważny rozgw'ar w'iekow'ych drzew, drzew cr, 
widziały wiele i co wiele pamiętają.

Z traw', spod kamyków i rozpadlin skalnych dochodzą melodie pol
nych koników' cyt... cyt... cyt...

— Cyt... cyt... cyt... odpowiada im poszum traw  i szept suchych 
liści poruszonych westchnieniem wiatru.

Małe złociste świetliki jak małe gwiazdki migają na tle sylwetek 
drzew, jakby nakazując rozśpiewanym konikom ciszę i spokój...

I cisza, niczym niezmącona, majestatyczna.
Lecz co to ?
Kilka czarnych postaci przebiega dziedziniec starej rezydencji ma

haradży. Z zachowaniem bezwzględnej ciszy przechodzą przez liczne 
korytarze i drzwi i w'ydostają się na w'olną przestrzeń. Ze zdziwieni, 
zamilkły koniki polne, zatrzymały się w pół drogi tańczące liście.

Małe tylko świetliki mrugają radośnie, one już znają te szare syl
wetki. To przecież harcerze.

Jedna po drugiej, ciemne postacie schodzą się na miejsce swych 
codziennych zbiórek. W  skupieniu zajmuje każda sw'e miejsce na fan
tastycznych fotelach zbudowanych z kamieni.

W  mrokach nocnych padają słowa wodza.
— Przynieście po kilka gałązek na ognisko!

Jdziem y. Chrzęści nam pod nogami traw'a i suche liście, z cichym. 
szelestem osuwmją się drobne kamyki i piach.

Za parę tninut duży stos gałęzi leży na palenisku, lecz jeszcze nic 
zapalam y go, jeszcze chcemy chwilę pogrążyć się w mroku nocy i prze
lecieć oczyma strop niebieski, zatrzym ać się chwilę na gwiazdach i...

Wódz m ów i... — ,, Choćbyście stanęli n;ł4 najwyższym szczycie 
góry , choćbyście najbardziej w'ytężyli oczy, Polski nie zobaczycie. Lecz 
spójrzcie tylko w górę. Tam, nad nami. jasno świeci gwiazda wskazu
jąca północ. Tak samo bły.szczy ona nam jak i braciom w Kraju, Tak 
samo kierują się ku niej oczy wszystkich harcerzy polskich, szukających  
kierunku “ .

W ięc teraz rzucamy na.s'z wzrok ku gwiazdom i tam staram y su 
znaleźć nasz kierunek — PoLskę.

, , Za parę minut pierzchną cienie nocy i w schód zaróżow i się jutrzen 
ką. Będziemy czekać tego pierw'szego brzasku dnia, tego symbolicznego
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świtu, rozpraszającego ciemność, co ,, słoneczną kryje gdzieś dal i wielki 
jasny dzień".

W najgłębszym milczeniu, jakie zapadło po słowach wodza, bły
snęły słabe iskierki ogniska. Przy jego blasku nastąpiło zapoznanie się 
wszystkich uczestników kursu — przyszłych wodzów.

Ciemna noc zwinęła swe skrzydła, ognisko powoli dogasa. Nikną 
świetliki. Kończą swą arię ńocną koniki polne.

Świt...
,, Kochanej Rzeczypospolitej oddajem codzienny nasz tru d "... —■ 

brzmi hymn wodzów.
A potem, stojąc w kręgu twarzą ku Polsce, śpiewamy z całej mocy ; 

, ,Wszystko co nasze Polsce oddamy".
Wiatr poniósł w dal te silne słowa, a echo powtórzyło stokrotnie. 

Za chwilę miejsce zbiórki jest puste.
Wraz z nastaniem dnia nikną ciemne sylwetki, drzewa szumią 

długo, szumią bez końca.
Harcerze poszli do pracy! Ela WOYNILŁOWICZ

KAŻDY KURS WODZÓW ZUCHOWYCH KOiśCZĘ PRÓB.\ NOCN.\..'

Wspomnienia kursu w Panhali są 
dla mnie bardzo żywe może dlatego, 
że tam właśnie przeżyłam harcer- 
,stwo po raz pierwszy. Niektóre z 
nich pozostaną mi na zawsze w pa
mięci : do tych naleŻ5- ostatnia noc 
spędzona w Panhali.

Nocy tej błądziłam sama, nie tylko 
po dziedzińcu zamkowym, ale po 
całej, górzystej okolict', na której 
rozpościerały się wiekotve drzewa, 
dawne, pamiątki, gdzie żyły wciąż 
duchy przeszłości...

Noc była jasna, pogodna ,  gdy 
stanęłam w pełnym rynsztunku na 
dziedzińcu zamkowym. Chłodne po
wietrze przywołało mnie do przy
tomności , w uszach brzmiały mi 
jeszhze s ł o wa  Błędnego Ognika ;

- Wódz cię wzyw'u. W stań, idź do 
studni kolo głównej bramy !

Kr oki  s wo j e  skierowałam po-
14' tvm kistor\iC"-invm ia tn k u  ik> 

odbyivu/\{^ ki/.rw h u rcd r .
7 j. ;■!
kia
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śpiesznie w oznaczonym kierunku. Schodząc na dół po katniciinyel] 
schodach, czułam dreszcz na całym ciele, zrobiło mi się nieprzyjemnie. 
Pustka i ciemność ogarnęły mnie. Księżyc widoczny jedynie ze scht,- 
dów, prowadzących do studni, .uśmiechnął się do mnie. Naraz usłysza
łam z góry głos płynący, jak dźwięczna nuta; ,, Zejdź na dół, obmyj 
oczy, uszy, czoło. Oczy, abyś dobrze widziała, uszy, abyś dobrze sły
szała, czoło, abyś miała umysł jasn y".

Daj, Boże, abym rzeczywiście od tej pory miała oczy i uszy otwarte 
na wszystko co piękne i czarowne.

Nie jestem zdolna opisać tego uczucia, jakie mną wstrząsnęło, gdy 
znalazłam się obok Błędnego Ognika i kiedy usłyszałam:

— Co to jest szczęście?
Krótko i zdecydowanie odpowiedziałam: — Szczęście moje, to wtedy, 

gdy dam szczęście innym.
— Dobrze myślisz. Idź do wieży, tam otrzymasz dalsze wskazówki — 

powiedział Błędny Ognik. Niebawem drzwi starej wieży skrzypnęły, 
w górze zatrzepotał nietoperz, a równocześnie blask księżyca padł na 
stos leżących kartek. Podniosłam jedną i zaczęłam czytać.

— Nie można zasnąć nie zrobiwszy rachunku z dnia. Idź do opusz
czonego domu i trzy razy zapukaj.

Złożyłam kartkę i wsunęłam do kieszeni. Ruszyłam naprzód, a py
tanie — co tam będzie i gdzie dalej pójdę — nie dawało mi spokoju.

W domku coś poruszyło się niespokojnie, gdy zapukałam do drzwi, 
ale ijie wywołało to najmniejszego wrażenia, gdyż wnet poznałam gło> 
Czarnego Lwa. Wprawdzie wyraz , , w ejdź" wypowiedziany był tak 
strasznym zdawałoby się podziemnym głosem, ale pomimo to, uśmiech 
jak mgnienie oka przebiegł mi po wargach. Zbliżyłam się do ducha, 
usiadłam na ławce, a on począł mnie wypytywać, jak długo należę J  ■ 
harcerstwa i po co w ogóle wstąpiłam w jego szeregi.

Jak wiele innych, tak i ja może dopiero po raz pierwszy próbowa
łam odpowiedzieć na to pytanie. Po cóż tyle młodzieży gamie się d i 
szeregów harcerskich? Czyż nie po to, by przejść przez życie w sło
necznej atmosferze, jaką stwarza organizacja! A wszystko to wwpływ a 
z poczucia dobrze spełnionego obowiązku.

Po rozmowie Czarny Lew naznaczył krzyżyk na moim czole i kazał 
iść w kierunku Tygrysiej Bramy.

Droga pięła się ku górze, potem znowu opadała w dół, ku skalistym 
brzegom wąwozu. Ci.szu panowała wokół, żaden krzyk jej nie mącił, 
nawet ptaki nie kwiliły zmęczone całodziennym świegotem.

Zbliżałam się już do bramy, z dala ujrzałam migocące światełko 
Jak okręt zbłąkany szuka błysku latarni, a skoro ujrzy go, dąży w\ 
trwale ku brzegowi, tak i ja, wpatrując się w mdły błysk, śpieszyłam
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aby dowiedzieć się czegoś więcej, co jest najbardziej potrzebne w życiu.
I tu dowiedziałam się... , ,Pamiętaj, że wodzem wodzów jest Bóg. Za
stanów się, czy jesteś dobrym zuchem w Jego gromadzie".

Miałam iść dalej, ale dokąd?...
Z wysokiej góry koło wąwozu miałam wziąć kamień i zanieść go 

na dół, do sadzawki nad urwiskiem.
Po chwili opuściłam Tygrysią Bramę i poczęłam schodzić w dół 

na dno wąwozu.
Ciągle miałam w myśli słowa ,,czy jesteś dobrym zuchem w Jego 

gromadzie "  ?
Gdy stanęłam na górze, zimny w iatr powiał tak silnie, iż myślałam- 

że stoczę się w  przepaść tuż u podnóża góry.
Podniosłam z ziemi dość duży kamień i skierowałam się na drogę- 

■wiodącą do sadzawki. Tam ujrzałam postać otuloną w koc. Na rozkaz 
wrzuciłam kamień do wody, a potem zaczerpnęłam wody do kubka. 
Po czym nad tą  wodą podniosły się ręce ,, braciszka “ , który wrzucił 
do niej listek, a głos poważny wyrzekł słow a; „Pam iętaj, że służba 
Polsce to tylko przez pracę. Idź z tą  wodą pod rozłożyste drzewo’ "

Droga wiodła z powrotem przez dno wąwozu. W  górze pod olbrzy
mimi drzewami widniał strop nieba usiany milionem gwiazd.

Zdążałam do rozłożystego drzewa, gdzie poprzedniego dnia robiliśmy 
zajęcia. Szłam o wiele wolniej niż przedtem, gdyż bałam się, aby nie 
uronić kropli wody z kubka. Dziwne miałam uczucie, gdy zbliżałam się 
pod owe drzewo, gdy pośród wiszących korzeni ujrzałam postać w koc 
otuloną. To Ryś-Zuch. I usłyszałam słowa; ,,T ak samo jak trudno jest 
przynieść tę wodę, aby kropli nie uronić, tak też jest trudno przejść 
przez życie, aby nic nie uronić ze swego honoru. Wylej wodę. Idź do 
miejsca, gdzie zasiadamy w kręgu i zerwij przybitą do pnia sztyletem  
kartkę, której bronią dwie osoby w bieli.

— Pom yśl, czy krw aw y pot żołnierza, czy beznadziejność tych, co 
pozostali w Rosji Inb tych, którzy walczą .w Kraju, ty równoważysz 
sw oją pracą. Idź i p om yśl"...

Teraz szłam na naszą polanę. Przed oczyma stanął mi żołnierz zro
szony krw ią w łasną, potem nędzarz, w łachmanach, pod którego odzie
niem kryje się dynamit gazetowy, który musi kryć się przed wrogiem, 
pod ziemią kuć przyszłość 1‘o lsk i; następnie cień zesłańca w tajgach  
sybirskich... a wre.szcie ja sam a...

Drzewa indyjskie sz.uiuiaty. świetliki tajemniczo migotaI\ . gdv s ta 
nęłam na miejscu, gdzie miała być o u a  kartka.

Jak  dziwnie w yglądało tu miejsce u noe\... l.ijemniczo iKibtiał -.i-, 
od czerni żar ogni.sku. Przy nim stał człowiek w bieli.

Kto to jest ? — przebiegło nu przez głowę
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Podeszłam do drzewa i gwałtownym ruchem zerwałam kart kr 
Odeszłam nieco dalej i przeczytałam.

„Idź, pomódl się o siły na dahszą drogę zt'cia".
Rzuciłam okiem na żar dogasającego ogniska i poszłam do kapliczki.
Stare zamczy.sko spało snem twardym, niebawem i ja upojona \\ ia- 

trem i tylu wrażeniami usnęłam...
Ale noc ta ani na chwilę nie uśnie w mojej wyobraźni. Nie zapomii.i 

jej również ci, którzy tak samo jak ja błądzili po dawno zapomniany ch 
ścieżkach i rozmyślali sami nad sobą...

PF.DZIWIATK

A B Y W Z A S T 1-; P 1 E ■ B Y Ł  O D Ó B R  Z K

Razu pewnego lustruję zastęp wędrowniczek. Stwierdziłem i on 
stwierdziły, że mimo półrocznej pracy w zastępie, nie zżj’ły się i nir 
ma tu tej .sio,strzanej atmosfery, która w zastępie star.szy'ch .sióstr c\r  ̂
drowniczek winna panować.

Ciężko im było, choć dużo miały dobrej woli. Powodów na to zł", 
żyło się wiele. Gdzieś jeden z punktów prawa wodzów brzmi :

Jesteś c:[ąsihą kręgu. Poznaj każdego i daj mu to, co masz sobie 
najlep.szego. Wierz, by tobie wierzono. Moc kręgu — to wiara i miło
wanie T

Poradziłem im z miejsca, kiedy .stwierdziłem, że naprawdę chcą 
się zżyć, że trzeba się poznać. Na najbliższą zbiórkę czy ognisko zastępu 
wszy.stkie przyniosą kartki, na których wypisują, co myślą o swoich 
koleżankach, ich zalety i wady. Kiedy kartki przejdą przez wszystkie — 
odnośne uwagi każdy zrobi w swoim dzienniczku. Wszvscv zbiera! 
się na ognisko, aby dokonać uroczystego spalenia swoich wad.

Oto wyjątki jednego z dzienniczków...
, , . . .  Hanka (zastępow a) powiedziała krótko, ale ciepło o na>z\■ 

zżyciu, o jego brakach. Bjdo bardzo dziwnie. Każda z nas rzuciła kartk.  
w ogień. Na moment się rozja.śniło. Hanka skorzystała z tego imiwi.ic 
— Przez te kartki każda z nas dowiedziała się o tym. co drug.i o n;- 
myśli, to rozjaśniło na chwilę nasz zastęp.

Ale tylko na poznaniu poprzestać nie możemy. .\lusim\ ikI .1 
dbać, aby atmosfera naszym zastępie była ciepła. abv uiuu I'..' 
dobrze ze sobą... Abyśmy czuli w zastępie ciepło siostrzane.

Każda z nas dorzuciła polano do ogniskti i wypow ied/i.it.i 
obietnicy: ,, Będę wszj'stko robiła, aby w zastępie b\ło n.un dola -

S:kici‘ ilv h lfg i-i /.. ŻV.vdv., ..c-.i- . '
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.GDZIE SŁYSZYSZ ŚPIEW TAM IDŻ, TAM DOBRE SERCA MAJĄ“ .

...Tam dobre serca mają... Nie pamiętani kiedy i gdzie czytałam 
to zdanie; pamiętam, że było to wówczas, kiedy sielsko-anielski siwiat 
młodzieńczych lat mówił mi o potędze młodoSci. Uderzyły mię te słowa 
mocno. Kocham bowiem pieśń i muzykę, która jest odbiciem naszej 
duszy. Znajdziemy w niej wszystko •. radość i smutek, ból i mękę, za
bawę i modlitwę. Nie jest to tylko coś, co śpiewa się dla przyjemności 
czy dla urozmaicenia chwili. W  piosence można znaleźć ukojenie i pod
nietę do czynu... ,,choć smutków tyle w krąg... śmiało w górę wznieść 
skroń i wierzyć, że smutków tych cień słoneczna kryje gdzieś toń“ .

Śpiewamy w chwilach podniosłych i wesołych, w chwilach triumfu, 
zmęczenia, w chwilach, kiedy serce rwie się w strzępy z bólu... i wie
lu, wielu innych. Piosenka charakteryzuje psychikę jednostki i ogółu, 
— Powiedz, co czytasz, a ja ci powiem kim je.steś. Podobnie możemy 
powiedzieć: — Po pieśni twej poznam duszę twą.

Pieśń w Harcerstwie zajmuje prawie czołowe miejsce, jeśli chodzi
0 czynnik wychowawczy. Nie ma zbiórki, uroczystości-wśród mar.szu, 
przy ognisku płynie piosenka, uderza hen w nieba strop. Ona nas łączy
1 zespala, podnosi i uszlachetnia.

Ze smutkiem stwierdzam, że śpiewamy jakby z musu. A glosy są 
dobre. Rozlega się piosenka, lecz taka nieciekawa. — I dziwnie rąbane 
są nasze pieśni; a przecież każdą z nich można przeżyć... , ,to naszych 
marzeń — naszych czynów śpięw " ... Nie rzucajmy tych słów na wiatr, 
nie gubmy ich w hałasie i krzyku, nie przedrzeźniajmy melodii, bo 
to boli.

Nie wolno profanować .świętości ducha, jakie przejatviaja się \v 
melodii czy pięknie słowa. Nie róbmy siekaniny, plącząc skoczne ma
zurki, żydowskie majufesy z patriotyczną czy symboliczną treścią pieśni 
ojczystych lub harcerskich.

Owszem, niech płynie .swoboda z pieśni obozowych; nie wolno 
jednak śpiewać brudem tchnących szlagierów, których treść nie jest 
zgodna z prawem naszym, a melodia razi ucho i wywołuje pewien 
niesmak. Tyle jest pięknych pio.senek — trzeba jedynie dobrej woli dru
żynowych, zastępowych i młodzioż\- liareerskiej. by pieśni te odnaleźć 
i zaśpiewać.

Chór harcer.ski nie potrzebuje specjalistów . a zrozumienia, przeży
cia i odtworzenia z lu/.ueiem i \verw a_.

Śpiewać i jeszcze raz śpiewać, N;i zbiórce, na wycieczce, przy każdej 
sposobno.ści.

Kochajcie waszą pieśń, o przyjaciele młodzi.
Ona się z waszych łez, ona sic z bólu rodzi.. Btedm OGNIK.



O G N I S K O

w w 0 0'  ̂ “ *
Gdy o-gnisko w lesie pło-nie i rozjaśnia ludziom mrook, ka-źdy pragnie, a-

. . ^ #■ • • • •
o -n o  tak św ieci-ło  ca-ły  rok. O-gni-sko, o-gnisko, pal-że się nam ciągle

- = E S = e t ^ iiP l
;T ^O-gni-sko, o-gni-sko, gdy za-gaśniesz, bg-dzie żal.

2 . Zapal ogniem serca nasze, 
Poł|cz w kr%g barcersk§ brać. 
A jak  siej| śm ierć pałasze, 
Tak my radość bgdziem siać.

2. Ognisko, ognisko,
Palże się nam cięgle pal! 
Ognisko, ognisko,
Wiedź nas w jasna życia dal.

I D Z I E M Y  W  J A S N Ą . . .

J . C icho, szeroko,
Ja k  oko spojrzenie śle, 
Ja k ieś  się snujg marzenia 
W porannej spowite mgle.

2 . Idziemy naprzód
I cięgle pniemy się w /wyż 
By zdobyć szczyt ideału. 
Św ietlany, h arcerski kr/y.

I D Ą  H A R C E R Z E . . .
Tempo di marcia

0- w
I -d ę  harcerze choc bez mu-zy-ki. H ej! mi-ny ma-ją h a r -d e .

fi
ta-kty w y -bi-ja-ja , aż ziemia

'  '  1 '  '  '
iemia dudni tw ar-da. H ej, naprzód m a is .- ’- lU i

-ir : . }= z -t^  '
- 0  śz

Czuwaj na wszystkie strony. Na wschodnich kresach trzymaj straż i
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z  u  C Ii o w  A

Siedł Janek przez rzeczkę, za-pa-lil fa - jeczkg. Spa-dla is-kra do wody, za-pa-li-ła

rzeczkę. Rzeczka się spali-la,^ a śle*pi-wi dzie-li, o-smoło-ne szczupaki do la-su le-

c i e - l i .  Hei-że, chłopcy, hej-że ży-wo, pij-cie faj-ki, palcie pi-wo.

2. Szedł przez wieś kusy Ja ś , co chodził z toporkiem. 
Opasywał się patykiem, podpierał się workiem.
Miał on też gospodę i zwierzęta hojne,
Cztery myszy do roboty i dwa koty dojne.
Hejże, chłopcy itd.

P A N D A T M G 1. O

Harcerstwo było i jest najlepszą organizacją dla dzieci i młodzieży, za
pewniający nietylko ujście dla jej zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, ale 
wywierającą przez samowychowanie bardzo dodatni wpływ, stając się podporą 
szkoły i pracy nauczyciela. Słusznie jeszcze przed wojną dekret Prezydenta 
R. P. podniósł harcerstwo do rzędu organizacji wyższej użyteczności publicznej. 
Oczywiście, nakłada to na kierowników pracy harcerskiej specjalny obowiązek 
utrzymania już zdobytych wartości i pomnażania ich w przyszłości oraz scistej 
współpracy ze szkołą i domem rodzinnym.

Zasadniczym postulatem harcerstwa i jego przyjaciół musi być zasada, 
iż zuch, harcerz, skaut czy wędrowniczka są nimi nietylko na zbiórce, czy 
na wycieczce, ale i w codziennym szarym życiu-w domu i w szkole.

Przypominam sobie lata 1915-1920, kiedy bytem harcerzem, kiedy pod
czas okupacji niemieckiej, harcerstwo zakonspirowane stwarzało atmosferę 
zapału i dawało piękne wyniki pracy. Dziś harcerstwo w Kraju zdobyło sobie 
uznanie skautingu światowego, a dla naszych dziewcząt i chłopców jest nie
doścignionym wzorem do naśladowania.

Obserwując rozwój harcerstwa w Indiach, a zwłaszcza prace w ostatnim 
roku, opartą o rzetelne podstawy i fachowość Druhów Br. Pancewicza i Zdzi
sława Peszkowskiego, nieliczących się z czasem i własnym wypoczynkiem, 
wyrażam im uznanie i podziękowanie oraz życzę dalszych pomyślnych wyników 
pracy harcerskiej.

Bombaj, dnia 30 marca 1045. Ddesat M. W. R. O. P. rajr Michat GOŁ.^WSKl



z KSI ĘGI  PRACY KRĘGU W O D Z Ó W

— ... Te trzy małe gwiazdki, to głowa, dwie jasne po obu jej stro
nach to ramiona, a te trzy niżej, tworzące skośną linję, to pas. Od pasa 
idzie miecz a niżej znów dwie jasne gwiazdy — nogi. To wła.śnie jest 
Oriom

Uzbrojona w laseczkę ręka wodza kreśli na niebie sylwetkę fanta
stycznego r 3'cerza. Niebo jest przedziwnie granatowe i usiane gwiazdami. 
Wśród nich konstelacje, które właśnie poznajemy. Jest ich dużo 
niektórzy wodzowie twierdzą, że za dużo jak na nasze możliwości za
pamiętania — ale tg tylko niektórzy, większość z uwagą wpatruje 
się w niebo. W  ogóle od pewnego czasu Valivade choruje na astrono
mię, a krąg wodzów jest w stadium najwyższym tej choroby. Toteż 
z każdego alarmu odpada kilka minut na studiowanie nieba.

Ale wszystko ma swój koniec — zostawiamy więc gwiazdj' w spo
koju i ruszamy dalej. Dokąd? — o tym wie tylko wódz. Nam zresztą 
jest to zupełnie obojętne. Ważne jest tylko to, że jest noc jasna i gwiaź
dzista, za nami uśpione osiedle, przed nami srebrna od księżyca droga, 
na której kładą się fantastyczne cienie starych mang. Ale marsz nasz. 
nie trwa długo — paręset metrów za obozem stajemy, aby rozpocząć 
ćwiczenia. Ćwiczenia (przerwanie linii kolejowmj) polegało na t\ni, 
że jedna partia miała wykonać pewną pracę na drodze, druga zu-. 
przeszkodzić jej w Wm. Ćwiczenie — zdawałoby się — dziecinne i cał
kiem nieciekawe, a jednak przeszło bardzo miło i dało nam dużo emocji, 
W ciszy nocy, przerj'wanej jedynie grą świerszczy, głucho odbijui-. 
się kroki patrolu i odgłos wbijanych w' szosę kołków, sprawiając w 
zenie niezmiernej ważności sytuacji. Nigdy nie spodziewałam .s ic , 

takie ćwiczenie może dać tyle wrażeń.
A potem ognisko pod drzewem, tuż obok szosy. Było krótkie, Ic. 

pełne wyrazu. Gawęda Wodza zwróciła nasze myśli ku Bogu i ; 
wiecznie żywym zagadnieniom wiary. Opanowmł na.s dziwne' nastr  ̂ ‘ 
i gdy wracając weszliśmy do kościoła, którego wnętrze, puste ,, 
porze i ciche, pełne jakieś zadumy i czającej .się po kątach poezji, pc- 
gowało jeszcze wrażenie bliskości Boga — każda zatopiła .sic w re 
wie z Tym, który jest na|więk,szym Dobrem i Miłosierdziem.

F R A G M E N T  P R A C Y N A D

W i I'm

S O B Ą

Czy każdy zdolny jest powiedzieć sam o sobie 
jak powiedział Platon? —

Każdy wszystko wie, w.szy.stko potrali zrobić, podejmuje 
konania tego co jest mu podsuwane, ale nie zastanawia su- n.ui 
i nie zapyta samego siebie c^r potniji, c^y posLiA.i nie/bviln\ d 
zasób wiadomości? —

Nagle wszyscy w'szystko wiedzą, a umiejętność zostaje uzu, i 
czynnik wrodzony. Zastanawiam się nad tym objawem, dlacz,--
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jest i czemu to należy przypisać. Jak dotąd, na wszystko istnieje jedna 
odpowiedź: W ojna... W ojna zabrała nam warunki niezbędne dla nor
malnego rozwoju, każdego z nas, wyrwała z atmosfery sprzyjającej 
naszej mentaliio^tci, zabrała nam dom, odcięła nas od naszego pnia 
i rozrzuciła po globie.

Ten fakt nie usprawiedliwia nas i naszego stosunku do .samych 
siebie, nie pozwala na odstąpienie od uczciwej rzetelnej pracy nad 
swoimi umiejętnościami, pracy nad zdobyciem wiedzy, u tym samym 
nad pogłębieniem intelektu.

Trzeba się uczyć systematyczności, koncentracji uwagi na danym 
wyłącznie przedmiocie, którym się interesujemy lub na pracy, którą 
wykonywtijemj' ( np. odrabianie lekcji).

Ważną również rzeczą jest skrupulatność, zarów no w my.śleniu 
jak i wykony’w'aniu pewnych czynno.ści.

Jak sobie przyswoić te właściwości, które drzemią w każdym z nas 
, i tworzą skarbnicę ukrytych możliwości, które, jeżeli nie zostaną przez 

nas samych wykształcone, zanikną, a na ich miejsce pojawi się dyle- 
tantyzm, błyskotliwo.ść i dialektyka.

Odpowiedź brzm i; przede wszystkim trzeba dobrej w'oli i trzeba 
umieć chcieć, nie w ystarcza bowiem tylko chcieć.

Istnieje szereg ćwiczeń, które wpływają na pogłębienie naszego 
intelektu. Oto jedno z nich:

Przeznaczamy' codziennie nie więcej jak 10 minut, w ciągu ktorj'ch 
myślimy w’ absolutnym skupieniu nad przedmiotem przez nas obranym  
lub wykonywujemy jakąś czynność, nie śpiesząc się, bardzo .skrupulat
nie. I tak:

1. Postawmy przed sobą kamień krystalicznej struktury i przez
roczysty i obserwujmy go.

2. Śledźmy za jakąś rośliną.
3. Notujmy wrażenia z obserwacji jakiegoś zwierzęcia.
Zestawmy kamień ze zwierzęciem, jaka jest między nimi różnica.

Uwaga na.sza winna być intensj'wnie skierowana tylko na to, w yłą
czając inne przedmioty. Jakie uczucia pojawiają się w rozmyślaniu
0 zwierzęciu i jakie porównania i myśli. Następnie uwagę kierujemy 
na roślinę, jakie myśli i uczucia wywołuje to u nas.

Ważnym w tymi ćwiczeniu jest: 1. dokładna obserwacja. 2. myśli
1 uczucia wywotane obserw acją, 3. czas obserwacji i myśli pow inien 
być równy, aby nie było przew'agr jednego czynnika nad drugim.

Chcę dodać, że ćwiczeń takich jest bardzo dużo i że dziennie w ięcej 
niż jednego iub dwóch w ykonyw ać nie należy i to po Ul minut każde: 
koniecznym jednak jest, aby wykonywać każdego dnia systematycznie. 
Każde ćwiczenie należy pow tarzać w okresie do dwóch tygodni, abv 
osiągnąć zdolność konkretnego, uporządkowanego i konsekwentnego 
myślenia.

C. R EPLA Ń SKA



D Z I E Ń  P O  H A R C E R S K U
w  niejednej rozmowie, na niejednym ognisku, gawędzie m<',uili — 

cie... dobrze, ale jak to zrobić, aby można było o dniu napisać, że j.m 
spędzony po hareersku.

Do drużyny należę, na zbiórki chodzę, drużynowy do mnie nie ni,i 
specjalnych pretensji, zastępowy to mój dobry kolega, dobrze z nimi 
żyję.

Druhno, druhu, wiesz przecież, że harcerzem czy harcerka Inć,  t(, 
nie tylko na zbiórce, ale wszędzie i w każdej chwili. Nawet powiem i i, 
że służba harcerska rozpoczyna się wlastnie po zbiórce, w domu, szkole,  
osiedlu; masz to wszystko, coś usłyszał, przeżył, przemy.ślał na zbior
kach, masz pokazać w życiu, praw da?... Zawsze od chwili kiedy o c z y  
otwierasz, by rozpocząć działanie, aż do chwili kiedy zamykasz o c z y  
do zasłużonego spoczynku.

Pierwszym warunkiem, aby dzień spędzić po harcer.sku to, bracie 
czy siostro droga, musisz dbać o zdrowie. Człowiek chory jest bezuż\- 
tecznym. Zamiast on działać i dawać ze siebie wszystko, to role -.i. 
zmieniają. Teraz przyszły dość nagle chłodne poranki, jak na Indu 
można powiedzieć mroźne, połowa dorodnych harcerek i harcerzy kich.', 
kaszle i jest zakatarzona.

Dlaczego? Tuż przed .świętami jedna zdawałoby się z dzielnych 
wędrowniczek pojeździła sobie row erem : zjadła lody i — czuwaj ~ 
lekkie, dzięki Bogu, zapalenie płuc. Przyszły święta, drużynowa mógł. 
zrobić wędrówkę, wycieczkę, a skończyło się na odwiedzaniu w szpitalu 
Jedna na to jest rada, dbać o swoje zdrowie, utrzym ywać czystosi-, 
higienę oraz uprawiać codzienną gimnastykę.

Ściśle się to łącz}' z rannym wstawaniem. Najgłupiej stracon> c/-> 
to ranne wylegiwanie się. Ani człowiek nie śpi, ani nic ixlpoc/v\\ 
męczy się i łamie. A czas leci...

Ciekawy przykład obliczeń daje Baden Powell, a propos rannee 
wstawania, w  Skautingu dla chłopców. ,,Tyle godzin czasu c/ lowicv  
dniu traci, co pomnożone tygodniom, miesiącem a rokiem daje : 
tygodnie dłużej życia".

Słyszę w sąsiednich blokach : , ,  Marysiu wstań ! — No jeszcze ■: 
siu, minutkę... W ładekl spóżni.sz się do szkoły!

Zrywa się kilka minut przed dzwonkiem, pędzi mcuc/c- . in.  
ność, półprzytomny Władziunio, i nic dziw nego, że kicha.  k,i . ! 
czas zahartow ać sio zimną wodą i gim nast} k.i [Virann-i 

Druhno, druhu!  Po hareersku to trochę inaczej 
rzywszy oczy, natychmiast kierujeni} s\\e imsli  do ' ' Iwi t  
prośbą o błogosławieństwo i łaski, i hop z ło/ka.  p.u-i w,i-
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^^'dechów - i^imiiastyka, m ycie się, toiileta. 1 tempo p r/ez cały d zień !...
Jeżeli ten sposób rozpoezyiia.sz dzieii, to bądź pewien, że do cie

bie będzie należał...
Rozpisałem się o poranku, ale dobry zastępo\\y i drużynow y to  

wie, że dobry początek zbiórki to nastrój i nastawienie na całe zajęcie. 
Jak nawala się od ran a, to dalsza część dnia pod ,, zdechłym azork iem “ . 
Nie sposób pisać o całym  dniu, przeskoczmy od razu do póżnci^o w ie- 
czoru, do czasu przed udaniem się na spoczynek. I przy sposolmości 
robienia rachiutku obgadam y cały dzień. ,, Cudów n ie m a " . Jeżeli ktoś 
tylko w m om entach chce być dobrym  harcerzem , h arcerk a, ii nie kon
troluje siebie, nie pracuje nad sobą, to takim zostaje - ale teoretycznie.

Czytałem wiele w aszych dzienniczków' i w nich w idać pcw ną w alkę, 
ale taką ,, papierow o"  przeprow adzoną. Nie ma tam  tlecyzji śmiałych  
i działania bezwzględnego...

Chciałbym już być lepszym ale... ale co, jestem ofermą, bo chcę 
trochę, a nie ma tam  słowna muszę.

Muszę, to znaczy kartkę rubrykuję, zaznaczam dnie, miesiąca i kon
troluję siebie.

I druhno, druhu, nie myśl o swoich w adach, myśl i .szukaj cnót i 
zalet. Nie ciągnij za sobą jak kule u nogi swoje słabości, one ci będą 
przeszkadzały w  pracy nad sobą, myśl o tym , jakim ty powinieneś 
być i eo ci do tego brakuje.

Jeżeli na słow ie h arcerza ma się polegać jak na rycerskim  słowie 
Zawiszy, to ty szukaj w' dniu i punktuj siebie, ile razy słowa twoje 
były takimi. A kiedy zagalopuje.sz sic i czujesz, że jesteś nie w porządku, 
to przerwij mówienie — lub powdedz prawdę. A w' rubryce praw do
mówność wpisz sobie kreskę, która je.st zdobyta tw oją pracą. Np. lubisz 
się kłócić, szukaj w* dniu chw il, gdzie byś z okazji takiej nie skorzystał, 
a wprost odw rotnie-m iał dobre słowo i uśmiech. O jednej rzeczy jeszcze 
siostrzyczko i bracie, musisz pamiętać i każdy dzień w tw oim  dzien
niczku kończyć stwierdzeniem ,, zrobiłem dobry uczynek Na koniec 
z chwilą robienia rachunku dnia popatrz, jak w ykorzystałeś czas. R a
chunek — to skrupulatne, spokojne wyliczenie. Czas to pieniądz 
w czasie wojny to  podwójna w artość pow iadają, więc bądź tw ard y , 
obliczaj sumiennie. Dziś za dużo straciłem , jutro go muszę odrobić. 
Pisz postanów ienie na dzień następny i wprow adzaj go w czyn! To trudna  
dość sprawa, ale ty przeeiesz nie eheesz bve karzełkiem, a Polakiem , 
który musi \vn pełnić lu k i-w y rw y , /robii>ne przez w rogów , stanąć za 
dziesięciu i trw ać. Dziś jest s^tuaeja niecodzienna. niezwykła. m\ m usi
my być mocniejsi niż zw ykli zjatlac/e ehleba... Czy zdwijesz sobie z tego  
sprawę? Druhno, druhu, e/y iv to rozumiesz ?

Z Jo sta w  PfS Z K O 'd 'S K .1 ,  hm.



N A M A R a i N E S I E C H W I L I

Żyjemy w czasach ciężkich, przykrj'ch i niezwykłych, jesteśmy je
dynym pokoleniem na przestrzeni naszych tysiąc letnich dziejów , ktiiii 
przeszło tak wiele, doświadczając tak niezwykle przykrych kolei losu 

Żyjemy na przełomie dwóch er kulturalnych i dwóch epok społeczno- 
politycznych, epok które swoje światopoglądy budują na zupełnie o d 

miennych etykach.
Dwa prądy — zachodni ze starą kulturą łaciń.skij, optu-la no w - 

nikach ewolucyjnego rozwoju ludzkości, m ający u swych podsi.iA 
ideologię chrześcijańską, i wschodni — burzyciel dotychczasowego ładi 
oparty na zupełnie odmiennej nam mentalności w schodu, prod dla kti - 
rego pojęcia prawda, ety-ka, sprawiedliwość, s:;c^ęście i iroliiość nie istniej: 
aczkolwiek słowa takie panują w jego słowniku. Ciągłe niezrozumieiu 
i dalsze poważne konflikty zachodu z ideologią wschodnio cv\ nik;ij. 
stąd, że aczkolwiek przedstawiciele tych dwóch prądów  uży\\t)j:i iiy. 
samego słownika, to każdy z nich co innego i inaczej rozumie poJ Im: 
■samym pojęciem.

Dziś walka toczy się już nie o istnienie takich czy innych, inni: ;- 
szych czy większych państw lub narodów; w alka tocz\ się o to, j.dc 
ład, jaka etyka ma nadal panować na święcie. Czy Chrystus mti m id. 
hetmanić narodom, czy też ma być usunięty spośród nich. Mimo w>- 
stkich dotychczasowych znaków na ziemi, przesądzających n;i kor/ -, 
prądów wschodu, należy przypuszczać, że rezultat ostateczny hid/i 
pojlobny końcowi Nieboskiej Komedii Krasińskiego, -w której jest pe 
wiedziane: Callilejc^yku, r̂wycią^płeś!

Los nas Polaków jest ściśle związany z tym  zwycięstw em, Chw k 
którą przez3'wamy jest o tyle ciężka, że nie wdent}', jak prędko nade 
dzie to zwycięstwo, które przyniesie nam absolutną w olność ui na /ia ■ 
czy w tym roku, za rok, dziesięć...

Pewmo.ść, wdara w  zwycięstwo ostateczne, jest nam bod/ccin 
przetrwania tych ciężkich chwil, których długości trw ;ini;i okrcslii nt 
nie może. Dziś musimy zachować spokój, rów now agę psyehic/n.i, a 
ność społeczną i godność narodow^ą. Musimy' w iedzieć, że eheoni\ w r , 
do Polski Piastów' i Jagiellonów'; Polski przedm urza od \\s/elkKh t 
wałnic ze wschodu; Polski, w której króluje Królów a n;i C/ę.siochou , 
i Ostrej Bram ie; do Polski — krainy wielkich tr;id\c\ j i \ccr--:,, 
i swobód obyw'atelskich, w' której by matki iiczyłt bez strachu  
dzieci pacierza, pacierza polskiego... Sursum  cordtt! .sanuu u ,

C\y po to {̂ostaliśmy N A T C H N IE N IE M  NAROlHHW .ilr  -a ■. .. 
imperialąmu germańskiego dostać siti iv pn^ ênwe i gwałt drugiego  n;ą\ r:,.a . , ■ 

Nas:{ p o lsk i realiom  dom aga sii; P o lsk i  7 Wi l n e m  i /
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■ja k  INDIANIE CHCIELr^ABIĆ KOLONISTĘ, JAK ON ICH UKARAŁ 

1 JA K  GO ZA S I Ł Ę  I ZG R A BN O ŚC  NA "WODZA W Y B R A L I
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c o  S Ł YCHAĆ W ŚWI ECI Ł  SKAUTOWYM
SKAUTOWA POMOC KRAJOM DOTKNIĘTYM W O JN Ą . Cały świat 

skautowy, a w szczególności skauting angielski, realizując 3 i 4 punkt prawa 
skautowego, organizuje na szeroką skalę pomoc krajom zniszczonym przez 
działania wojenne. Harcerki i harcerze angielscy stworzyli specjalne fundu.sze, 
przeznaczone na ten cel. Dziewczęta do 23 kwietnia br. postanowiły zebrać 
100.000 funtów szterlingów. Prócz tego tworzą specjalne skautowe drużyny 
pomocy, które udają się do krajów wyzwolonych spod okupacji niemieckiej. 
Jedna z takich drużyn, składająca się z 11 skautów, pracuje w Europie Za
chodniej już od kilku miesięcy. Jednym z celów tej pomocy jest odbudowa 
skautingu w krajach uwolnionych.

SKAUCI SŁUŻĄ OJCZYŹNIE. Wieści, nadchodzące z krajów już wy
zwolonych i uwalnianych spod okupacji niemieckiej, świadczą o tym, że 
skauting chociaż był zabroniony, nie tylko przetrwał zwycięsko niew'ole, lecz 
przy tym w wielu wypadkach wzmocnił się i zjednoczył. Wszędzie, gdzie sie 
pojawią żołnierze alianccy, tam natychmiast jak spod ziemi wychodzą skauci, 
aby przystąpić do pracy przy organizacji i odbudowie kraju, a w szczególności 
przy niesieniu pierwszej pomocy.

FRANCJA. Przedwojenny skauting we Francji był rozbity na 5 różny.n 
organizacji; 2 żeńskie i 3 męskie. Była niezdrowa rywalizacja i było też wielo 
nieporozumień. Niewola nauczyła mądrości życiowej naszych braci Francuzót 
— wszystkie organizacje doszły do ścisłego porozumienia, a za główny wspólny 
cel postawiły sobie — słn\rć Ojc^^y^nie.

Cel ten wprowadzono w czyn w walce podziemnej, a specjalnie w pod
trzymywaniu ducha w narodzie drogą szerzenia prawdziwych wiadomośt; 
podawanych przez radio alianckie. Praca drużyn i zastępów była prowad 
przeważnie przez młodocianych. Naturalnie, praca skautowa była zabroń;; : . 
lecz, jak wieści głoszą, nie była prześladowana w takim stopniu, jak w Pu:-.: 
pod obu okupacjami.

BELGIA I HOLANDIA. Tak jak we Francji, praca nie ustawała, ; 
musiała zejść w podziemia. Ilość harcerek i harcerzy wzrosła. Na tc. . .
wyzwolonych szybko postępuje wznawianie jawnej pracy skautowej ; ; j 
skautingu w pracach nad przywróceniem normalnego życia.

SZWAJCARIA. Harcerki szwajcarskie obchodziły srebrn\' jubile.. - 
wstania ich organizacji.

HISZPANIA. Organizacja skautowa nie istnieje. Starzy skauci V- . 
napisali list do Międzynarodowego Biura, wyrażając nadzieję, że 
czas, kiedy będą mogli włożyć mundur skautowy.

NOWA ZELANDIA. Harcerki nowozelandzkie obchodziły di 
powstania Girl Guides Association.

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PÓ ŁN . Skautki .iir,e -■ 
czasu ataku japońskiego na Pearl Harbour poświęciły i-S.-t-Hi.iVK) -■ 
w najrozmaitszych służbach dla państwa.

ANGLIA. OBOZY SPECJALNE. Wynalazkiem yyoicp,;-..
Ojczyźnie — były obozy leśne (praca w lasach), obozy rolne , ■ 
i obozy zbierania owoców. Harcerki angielskie nic pozostaią ■ :
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O K O N T A K T Y  Z P O L A K A M I  W A M E R Y C E

Nawiązując do rezolucji Walnego Zjazdu komisarzy Skaulingn i komisarek 
QÓr Zjednoczenia Polskiego rzymsko - katolickiego w Amer)-ce, umieszczonego 
na stronicy /cS’cS’ numeru 5 Skauta, podajemy adresy }nlodzieżr amerykańskiej, 
która pragnie korespondować z młodzieżą polską. R edakcja

Joan Kmak, 930 N. Gairfield.
Joanette Morydz, 1753 N. Augusta Blvd. 
Rosemary Kucińska, 1741 W. Augusta Blvd. 
Jean Węgrzyn, 2335 W, Thomas St.
Alice Kay, 5213 So. Kastner Ave.
Dorothy Jayko, 914 N. Winchester Ave. 
JacquoUne Czech, 2724 N. Lawndale Ave. 
Jean Gijsior, 1621 Oakley Blvd.
Marian Zielińska, 948 N. California Ave. 
Antoinette Marie Górecki, 1539 West 19th 

Street, Chicago 8, 111. 
Rosemarie Thiel, 2037 Webster Ave.

Chicago 47, 111.
Patricia Kordek, 2532 W. Augusta Blvd. 
Lorraine Bartosiewicz, 1014 Damen Ave.. 
Eleanor Trochowska, 219 N. Damen Ave. 
Regina Ciukaj, 2325 West Jowa.
Patsy, 2656 N. Springfield Ave.
Virginia Zielińska, 948 N. California Ave. 
Dolores Koronkiewicz, 1034 N. Oakley Blvd. 
Lorraine Śliwa, 2347 W. Jowa Street. 
Dolores Brady, 2524 N. Cortez St.
Hermina Białek, 1339 No. Maplewood,

Chicago 22, 111.
Helen Mrozek, 2123 Evergreen Ave.

Chicago 22, 111.
Theresa Sobolewska, 938 N. Washtenow. 
Constance Skweres, 2626 W. Jowa St.
Emily Kawa, 916 N. Washtenow Ave. 
Wszystkie powyższe adresy s ę : Chicago, 

Illinois, U. S. A.
Helen Łuszcz, 4640 S. Springfield Ave.

Chicago, 111.
Christine Brzoznowski, 4604 S. Springfield 

Ave. Chicago 32, U l. 
Geraldine Maciejewska, 4953 So. Keeler Av.

Chicago 32, 111. 
Irene Krzas, 2007 N. Harding Chicago 18,111. 
Joanette Petuszka, vi629 Wolfram Street. 
Dorothy Lodygowska, 2047 Moffat Street, 

Chicago 47, 111. 
Lillian Więckowska, 2036 Shakespeare Ave.

Chicago 47, 111.

Jacquelyn Siekierski, 2439 Carmen Ave.
Chicago 25, 111.

Lorraine Janowiak, 2243 Lyndale Street,
Chicago 47, 111.

Rita Schielka, 2242 Leavitt Street,
Chicago 47, I I I. 

Eleonor Paszko, 936 Willard, Chicago 111. 
Rose Nawaj, 1913 No. Kimball Ave.

Chicago 47, Illinois. 
Dorothy Lech, 5156 S. Massawit Ave.

Chicago 38, 111.
Dorothy Formarski, 2423 Evergreen Ave.

Chicago 22, 111. 
Dolores Tomaszewski, 5051 Roscoe Street, 

Chicago 41, 111. 
Esther Bussa, 5044 Henderson,

' Chicago 41, HI.
Loiwtta Golemba, 5029 Cornelia Ave.

Chicago 41, 111.
Gloria Slominski, v3446 Harding Ave.

Chicago 18, 111.
Sophie Bujka, 3425 Laramie Ave.

Chicago 41, 111.
Leona Czaplińska, 3639 Wolfrom Street,

Chicago l i t .
La Verne Becek, 5205 S. Mayfield Ave.

Chicago 38, H I.
Lillian Kręglicki, 3038 Av. 48th Ct.
Lottie Lacek, 47515 Throop Street,

Chicago 9, I I I .
Virginia Stańczyk, 1236 W. 50th PL

Chicago 9, 111,
Esther Kowalski, 4907 So. Kedvale Ave.

Chicago 32, lU .
Christine Kosiek, 3819 W. 45 Street,

Chicago 32, U l.
Lorraine Kosiek, 3919 W. 45 Street,

Chicago .\2, lU .
La Verne Kwllosz, 3618 S. Honore Ave.

Chicago 9, U l.
Bernadlne Baby, 3601 S. MorshHeld,

Chicago, lU .



m t t t t t t ;

Zagadnien ie  po w ro tu  przesied lonych  uc iek in ieró w  i e m ig ra n tó w  w o je n n yc h .

Oblicza się, że prócz Rosji i Dalekiego Wschodu jest około 30.000.000 ludzi bezdomnych 
i rozrzuconych po całym świecie. Obliczcie, ile trzeba pociągów i czasu na przewiezienie tej 
liczby ludzi wiedzęc, źe dla przewiezienia 1.800.000 Francuzów z Niemiec do Francji trzeba 
byłoby uruchomić 24 pociągi dziennie w ciągu 9 miesięcy.

Jeszcze jeden „ N a j “ ...

Otatnio wywiercono najgłębszy szyb naftowy na świecie — 15.279 stóp angielskich czyli 
3 mile angielskie. Średnica rury na powierzchni wynosi 20 cali, na samym dole — mniej niż 
8 cali. Naturalnie, miało to miejsce w Ameryce w Texas’ie.

P ierśc ien ie  S atu rn a.

Pierścienie planety Saturna są ostygłe i składają się z milionów małych stałych ciał 
zwanych ,, małymi księżycami

P ożeracz ropy  n a fto w e j.

Jeden z amerykańskich pancerników może odbyć podróż z zachodniego wybrzeża Stanów 
Zjednoczonych do Południowego Pacyfiku i z powrotem przy jednorazowym zaopatrzeniu się 
w paliwo. W czasie tej podróży zużywa on 750.000 galonów płynnego paliwa (ropy), która 
wystarczyłaby na ogrzanie średniej wielkości domu w ciągu 50 lat.

N ajw iększe osiągnięcia naukow e 1 9 4 4  roku.

Poniżej s% podane zdobycze naukowe roku 1944, które Watson David uważa za naiważ' 
niejsze:

1. Zastosowanie napędu rakietowego w samolotach.
2. Użycie w wojnie bomb latających (bomb-robotów) i wielkich bomb o automatycznym 

napędzie.
3. Szerokie i skuteczne zastosowanie związku chemicznego DDT, jako środka niszczą

cego owady, a w szczególności roznosicieli malarii (komary) i tyfusu (wszy).
4. Użycie penicilliny do skutecznego zwalczania wszelkiego rodzaju chorób.
5. Chemiczne przekształcanie drzewa miękkiego w twarde przez użycie specjalnych 

sposobów impregnowania.
6. Użycie syntetycznego środka chemicznego pod nazwą silicone do wyrobu materiałów 

przeciwdeszczowych i izolacyjnych.
7. Rozszczepienie krwi na 7 składników, które są używane do leczenia różnych chorób 

oraz w chirurgii.
8. Zbudowanie matematycznego robota, jako automatycznego kontrolera obliczeń.
9. Użycie w powietrzu ultrafioletowego światła i trójetylenu glicol do zapobieżenia cho

robom, powstającym w czasie jazdy samolotami.
10. Wejście do walki największego na świecie bombowca B-29, tzw. Superforteca.
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nO KILYlî K

Przestawcie litery tak, by powstały dŵ a 
imiona męskie czytane poziomo.

Z A G A D K A
Nietrudna zagadka;
Na „ S “ torba duża,
Przez , ,M “ nazwa kwiatka,
(Nie narcyz — nie róża),
Przez , ,H “ siedzi w ścianie.
Przez , , B “ jest przy brodzie,
Na , , J “  to pytanie,
Przęz , ,R “ mieszka w wodzie.

Z A G A D K A

Przez , , B “ — widzisz na ulicach,
Przez , ,D “ — na ksigżek stronicach, 
Przez , ,K “ — ptaka tak nazwano,

*  Przez , ,M “ — milczącego miano.

K W A D R A T  MAGICZNY

A ] Ą E" G

N

0  .0  0 0

S I / 1 X

Znajdźcie 4 wyrazy, czytane poziomo i 
pionowo. I. sprzęt pleciony, 2. cześć ciała 
zwierzęcego, 3. inaczej kanapa, 4. inaczej 
ślad.

Ł A M I G Ł Ó W K A  L I T E R O W A

Z następujących liter ;
A, A, 1, I, I, L, M, P, P, R, R, S, ułóż 

dwa wyrazy, które pewnie wiele razy słyszałeś.

R O Z S Y  P A N K A

Z następujących sylab ułóż przysłowie 
ludowe;

BĘ, CHA, CHA, CIE, CIE. DZIE, W. 
GO, LU, NA, PO, PO, ŚW IĘ, TE. WOJ.

Za trafne rozwiązanie wszystkich zadań 
10 osób drogą losowania otrzyma nagrodv 
w postaci książek.

Termin nadsyłania rozwiązań upływa ■ 
dniem 31 sierpnia 1945 roku.

IL'j'A'i!; osób. kttire ir da ls-ym  c'Afj-;/ ii.ides/.tły tr.ińw  j.k :.:-
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K R O N I K

K
„ H O R Y N "  W A P E N I N A C H

Apeniny, te same stare góry pa
miętające starożytnych Rzymian, pa
miętające również wojsko Polskie, 
dowodzone przez gen. Henryka Dą
browskiego, patrzą obecnie na walki 
2. Korpusu Polskiego, który bronią 
toruje sobie drogę do Wolnej Polski.

Wśród zieleni, pokrywającej zbo
cza Apenin, zielenieją również mun
dury żołnierzy polskich. Żołnierzy, 
wśród których można spotkać wielu, 
noszących na piersi swej mały skro
mny krzyż, w którego środku pro
mienieje lilijka.

Znanym nam jest ten krzyż, jak 
i znanymi są nam ci ludzie: widzie
liśmy ich przecież w Polsce, nieje
dnokrotnie bawiących się w żołnierzy. 
Byli to młodzi, z ogniem w oczach 
chłopcy.

A tu we Włoszech spotykamy ich 
po raz wtóry, z tą jedynie różnicą, 
że jako ludzi dorosłych i niebawią- 
cych się naśladowaniem żołnierzy, 
ale żołnierzy prawdziwych, biorących 
czynny udział w  prawdziwej wojnie 
i bijących się o prawdziwą wolność.

Ci żołnierze - harcerze jak również 
większość innych żołnierzy 2. Kor
pusu ma ciągle w pamięci żywe 
obrazy i wspomnienia ze Środkowe
go Wschodu. Bo właśnie na Środko
wym Wschodzie w r. 1943 w Iraku, ' 
na terenie wojska zostało odbudowa
ne harcerstwo polskie.

W tym to czasie, to jest 3. V. 4.3 r, 
w jednym z oddziałów powstał krąg 
starszoharcerski H oryń , składający 
się z 9 członków samych , , starych"  
harcerzy.

Program pracy Kręgu oparty został 
przede wszystkim na założeniu; praca 
żołn iersk a jest pracą harcerską. 
Wprowadzając w życie prawo har
cerskie i w wolnych chwilach dok
ształcając się w zakresie wiedzy ogól
nej, przewędrował H oryń  przez Irak, 
Palestynę, Egipt, przepłynął morze 
Śródziemne i obecnie przebywa w 
Apeninach, maszerując do Polski. 
Czuwaj! Kudzerski, phm.

P Ó Ł N O C N A  R O D E Z J A  —  L U S A K A

W dniu 21 marca b. r. odbyt się 
match piłki nożnej pomiędzy szkołą 
angielską a reprezentacją hufca har
cerzy. Match zakończył się zwycię
stwem harcerzy w stosunku 2 ; I

W pierwszy dzień Świąt Wielka
nocnych odbył się pod ,,Dewajtisem“ 
(stara, rozłożysta figa, która widziała 

- wszystkie ważniejsze uroczystości 
harcerskie w Lusaka) ognisko, w 
którym brała udział młodzież obu 
hufców. Gawędę aktualną o pracy 
harcerstwa podziemnego w Polsce 
wygłosił phm. Z. Słowikowski. Dru
żyna Zawiszy Czarnego urządziła 
dnia 3 marca całodzienną wycieczkę, 
na której były przerabiane; budowa 
kuchni polowych, praktyczne stoso
wanie węzłów, wywiad, podchod\- 
i marsz ubezpieczony.

Drużyna skautów z Lusaki urzą
dziła również w’ycieczke nad ,,B :a 'a  
W o d ę ".

Dnia 23 kwietnia, w dniu patrona 
skautów całego świata, odbyto się 
wielkie święto harcerskie, o którym 
tak pisze druh phm. Słowikowski:

232



■; i i .  IV rano ó godz. 7. 30 na boisku 
'■ sportowym odbył się raport, po któ- 
: rym nastąpił odmarsz na miejsce 
■ mszy św. polowej. Potem odbyła się 

defilada: harcerki i harcerze masze- 
: rowali zwartym szykiem, natomiast 

zuchy — po zuchowemu. Wieiką 
' sensację wywołała gromada „Indian“ , 

puszczając przed samą trybuną chmu- 
. rę strzał z łuków własnej roboty.

Po defiladzie urządzono wielką 
owację córce gen. Baden - Powella, 
założyciela skautingu.

Drużyny i gromady są umunduro
wane w 100%.

Po obiedzie o godz. 15. 30 roz
poczęły się pokazy poszczególnych 
drużyn. W zawodach w siatkówkę
0 mistrzostwo hufca zwyciężył zespół 
drużyny im R. Traugutta. Gra chwi
lami była na zupełnie dobrym pozio
mie. Zuchy rozegrały mistrzostwo 
w ,, Dwa ognie “ . Następnie były 
pokazy gimnastyki i piramidy.

Dużo zdrowego humoru wniosły 
zuchy. A więc był i bieg w workach,
1 bieg z jajkiem na łyżce, i ,,Lelum  
PoleIum“ , i wyścig zjadania jabłek, 
wiszących na sznurkach i wiele in
nych.

Harcerki i harcerze robili pokaz 
szybkiego rozstawiania obozu, poka
zy samarytanki, sygnalizacji i inne. 
Najciekawszy z pokazów był pokaz 
budowy mostu linowego na wysokości 
8  metrów! Pięknie był zainscenizo- 
wany upadek z mostu i ratowanie 
potłuczonego, gdzie miały pole do 
popisu harcerki.

Wieczorem odbył się kominek zu
chowy, w czasie którego odbyło się 
rozdawanie gwiazdek zuchowych i 
„p asow anie" na harcerzy.

Na uroczystośći był obecny Konsul 
Generalny R. P . p. de Rossei, córka

Sn. Baden Powella oraz przedsta- 
ciele angielskich władz skautowych, 
inna defilada i popołudniowe po

kazy były filmowane przez angielską 
sekcję kinematograficzną.

B W A N A  M ’ K U B W A

Daleko w teren — jak pisze druhna 
hufcowa — nie możemy chodzić, 
gdyż w obecnej porze deszczowej 
w olbrzymiej trawie tuż za obozem 
(osiedle Bwana M’Kubwa jest poło
żone w buszu) kryje się masa węży. 
Drużyny harcują w granicach osiedla, 
dużą część dnia spędzając na boisku. 
W ciągu wakacji odbywały się wy
cieczki do jeziora odległego o 7 mil.

A B E R C O R N

Dnia 12 marca br. odbył się ko
minek, w czasie którego phm. Słowi
kowski odebrał przyrzeczenie har- 
serskie.

Dnia 18 marca zastęp ,,Lw ów “  
w czasie wyprawy w teren uratował 
od wielkich kłopotów Kierownika 
osiedla, wyciągając jego auto, które 
ugrzęzło w błocie aż po samą karo
serię.

Innego dnia zastępy ,, Słoni "  i 
„T ygrysów " również były na wy
cieczce, w czasie której usiłowano 
zrobić nieszczęśliwy wypadek. Otóż 
w czasie kilkuminutowej kąpieli jedno 
ze ,,słon iąt" chciało się koniecznie 
utopić. Ponieważ woda była jedynie 
po kolana, przeto wszystkie usiłowa
nia spełzły na niczym 1

U G A N D A  K O J A

W niedzielę dnia 22. IV .45. odbyło 
się uroczyste poświęcenie nowootwar- 
tej świetlicy (izby) zuchowej. W  huf
cu harcerskim w Koja pracę zuchową 
bardzo dzielnie prowadzi dhna h. R. 
Maria Aurzecka.

P O Ł U D N I O W A  R O D E Z J A

Druhna phm. Stanisława Barska 
pisze:

— Pewnego dnia zostałam zaproszo
na na uroczystą zbiórkę jednej z dru
żyn skatuek w Salisbury. Vt' czasie tej 
zbiórki skautki składały przyrzecze-
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nie. Druhna Barska otrzymata również 
odznakę, skautek „koniczynkę" na 
pamiątkę tej wspólnej zbiórki polsko 
-angielskiej. Po zbiórce wszystkie 
uczestniczki podążyły do miejscowe
go parku „po tropach" — a w parku 
już czekała herbatka z ciastkami!

S A L I S B U R Y

Dnia 21 kwietnia skauci angieiscy 
urządzili zawody pływackie. Na uro
czystość tę w charakterze gości przy
jechały delegacje harcerstwa polskie
go w składzie 15 harcerek i 15 har
cerzy ze wszystkich hufców harcers
kich w Południowej Rodezji (z Ru- 
sape — 15, z Digglefold — 8, z Ma- 
randellas — 7).

O godz. 6 rano czekali skauci i 
skautki angielskie na dworcu, aby 
ich powitać. Po przybyciu pociągu 
na dworzec, anglicy po prostu rzucili 
się do wagonów, aby czym prędzej 
pochwycić swoich gości. Okazało 
się, że Anglików przybyło więcej 
niż było zaproszonych gości i oba
wiano się, że nie dla wszystkich 
wystarczy. Naturalnie, że nie star- 
czytol Tym bardziej, że energiczniejsi 
zaprosili sobie po dwie osoby. Wza
jemne przedstawianie się odbywało 
się sposobem towarzyskim — a więc 
wymieniano swoje imiona, podawano 
na powitanie lewą rękę i — Anglicy 
porywali do domów swych gości. 
Zdaje się, że młodzież nasza czuła 
się nieźle, bo już za godzinę spoty
kałam na mieście, to chłopców w to
warzystwie skautów, to znów harcerki 
w towarzystwie skautek, prowadzące 
dość ożywioną rozmowę ( choć na 
dworcu wszyscy się obawiali, że nie 
dojdą do porozumienia ze swoimi 
gospodarzami). Najmłodsze harcerki 
trzymały się z Angielkami dosłownie 
za szyję i tak spacerowały.

Ożywienie panowało nic tylko 
wśród młodzieży skautowej, ale w 
całym prawie mieście.

Po południu były zawody pływac
kie, które zaszczycili swoją obecnoś
cią przedstawiciele naszych władz, 
a więc: Pan Konsul z małżonką, 
pan Kralewski, pan Inglot i inni.

W czasie zawodów nasi harcerze 
jako amatorzy pływali oraz skakali 
do wody i podobno robili to nieźle. 
Zainteresowali się tym sędziowie 
angielscy i ocenili, że niekiórzy nasi 
chłopcy pokładają wielkie nadzieje 
w tym kierunku i nawet niewielkiego 
trzeba im treningu. Najlepsza pły
waczka na całą Rodezję p. iMorgen- 
rood, która należała do grona sę
dziowskiego, sama zaofiarowała wszei- 
ką pomoc w nauce pływania dla 
naszego harcerstwa.

Po zawodach młodzież nasza zwie
dziła Muzeum w Salisbury, po c/.ym 
wszyscy udaliśmy się do jednej z izb 
skautowych, gdzie skauci przygoto
wali wspólną kolację oraz wspólne 
gry, które miały uprzyjemnić ez:,- 
do chwili nadejścia pociągu.

Skauci i skautki bardzo byli zado
woleni z naszych gości; ja wpadiatii 
do kilku domów z tutejszą Commis
sioner ( Komendantka Chor.igw: ) 
Duncan. Wszędzie mówiono ne 
że nasze dzieciaki są , ,welcome" 
a jedna najmłodsza — nasz .-us . 
otrzymała w prezencie kilka lałeN 
swej świeżej przyjaciółki Ang...-, 

Myślę, że takie spotkania bar 
wpływają na zbliżenie polsko -. . 
skie, niż referaty propagand 
jakieś broszury. Oczywiste, 
zetknięcia się z gospodarz, z 
jednoczesnym zapoznauan 
naszym krajem, z naszwm 
mi, mogą nam przynieś 
żytek i powiększyć gro ■ ■
Polski.

Bardzo chciatabv m, ab-, 
cerki troszkę więcw ■ g 
po angielsku, iśdaie ■■ 
ostatnim spotkaniu w  ̂ . . 
się do wspólnych p̂o i 

b t a n i s t a wa ,  :'..i
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z Ż Y C I A  H A R C E R S T W A  W P A L E S T Y N I E

W h o ł d z i e  ś w .  P a t r o n o w i .

Dnia 22. IV. 45. w Liddzie w wi
gilię uroczystości św. Jerzego, ks. 
phm. Kozłowski, kapelan Junackiej 
Chorągwi Harcerskiej, odprawił uro
czystą mszę św. w kapłicy rzymsko 
-katolickiej. W kaplicy złożono pła
skorzeźbę Matki Boskiej Bolesnej, 
wykonaną w bronzie a oprawioną 
w marmurową ramę z odpowiednim 
napisem, według projektu art. Ter
leckiego.

Po nabożeństwie liczne reprezen
tacje młodzieży wraz z przedstawi
cielami władz harcerskich udały się 
do grobu św. Jerzego, gdzie W ice
przewodniczący Rady ZH P na Wcho
dzie z ło ż y ł w iązan kę kwiatów.

Przed nabożeństwem Komendant 
Chorągwi hm. J .  Płonka złożył ra
port obecnemu na uroczystości Ko
mendantowi Szkół ppłk. dypl. R., 
który w towarzystwie Wiceprzewodni
czącego dokonał przeglądu drużyn..

Po uroczystościach w Liddzie dłu
gi korowód ciężarowych wozów ru
szył do Beit Nabala, gdzie spożyto 
śniadanie. Basen i rozgrywki w piłkę 
siatkową, zw iedzanie pobliskiego 
osiedla żydowskiej młodzieży wy
pełniły czas popołudniowy. Wieczo
rem odbyło się uroczyste ognisko 
z przyrzeczeniem. W innych ośrod
kach pracy harcerskiej, a to w Tel- 
Aviv i Ain-Karem wraz z Jerozolimą, 
odbyły się również uroczyste ogniska.

D ow ódca /. H'\ na Środkow ym  Wschodzie 
ycenerał W. odw iedził R eferat H arcerski

P rzed  uroczystością: Kom endant S zkó ł A -  
nackich i  W icefrzewodniczący Rady Z U P ■

Płaskorzeźba M atki łlosku f łiolesne/ opra- 
w i  o n a  li' I li m c k ti m i c o i u d  o b
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morze, na morze, 
spienionych grzbietach fal. 
morze, na morze, 
zwycięstwo płyńmy w dal!

Czeka Gdańsk i wierna Cid\;'.;a 
Na zbawienia rychły cud.
Od Kłajpedy do Siczeema, 
Czeka na uas polski lud.


