
  

  

    

Pełnimy naszą harcerską służbę ! 
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Na pierwszy Zjazd... 
Niedługo odbędzie się w Paryż pierwszy  Wal- 

ny Zjazd Związku Harcerstwa Polskiego we Francji. W 

Zjeździe tym wezmą udział oprócz członków Rady Naczel- 

nej i Komendy Głównej, Komendanci Chorągwi i Komen- 

danci Hufców oraz delegaci poszczególnych drużyn i dzia- 

łacze harcerscy. Będzie to pierw od początku istnienia 

naszej organizacji ogólny Zjazd na terenie Francji. 

Przybędą na Żjazd delegaci i działacze lerentwi, aby 

wzajemnie podzielić się swym dotychczasowym dorobkiem 

oraz aby przedyskutować, ustalić i przygotować plan pra- 

cy harcerskiej na okres najbl Y. 

Minął pierwszy rok naszej pracy. Znaki harcerskie do- 

tarty do wielu naszych emigracyjnych środowisk. Mnożą 

się w terenie sztandary harcerskie. Liczba szonej w 

drużynach mlodzieży doszła do 7.000, pomimo wyjazdu 

do Kraju poważnej liczby harcerzy .Mlodzież eszona w 

Związku przeszła już pierwsze próby sprawności, pierw- 

sze prace organizacyjne. 

Większo: Was przeszła obozy letnie oraz Kursy in- 

struktorskie, które były dla was dobrą szkołą tak pod wzglę- 
dem wychowawczym jak oświatowym oraz żdrowotnym. 

zespoliliście się w jedną rodzinę harcerską i wytworzyliście 

kadrę młodych która wie czego chce: chce służyć swej 

prawdziwej Ojczyźnie, chce pracować s : od najmłod- 

szych lat dla wlasnego, dźwigającego : z ruin Kraju, 

pragnie odpowiednio przygotować się już na gościnnej 

mi francuskiej, do pracy, jaką ją czeka w Polsce Ludowej 

i Demokratycznej. 

Gdy więc spojrzymy na obecny stan naszego Związku, 

na wartości jakie on dziś reprezeniuje, możemy sobie z 

pelnym zadowoleniem powiedzieć, że warto mu było poświę- 

cić swój wysiłek. 

Ale nasze zadanie dopiero rozpoczęte. Musimy naszą 

dotychczasową pracę spolęgować, podwoić. Musimy w 

dołożyć starań aby tę pracę, zapoczątkowaną w pierw 

roku, ugrunować „aby dotychczasowe rezuliaty nas 

prac harcerskich umocnić i pomnożyć. Aby te szeregi 7.000 

harcerzy zosliały nielylko wzmocnione, zcemenlowane i zdy- 

scyplinowane, ale aby le szeregi w dalszym ciągu rosły, 
powiększały się dla dobra Polski Wolnej i Sprawiedliwej. 

Na pierwszym ogólnym Zjeździe Harcerskim we Francji 

rzucimy hasło: znaki harcerskie powinny 

dot r ze ld 0 W S<EY SEEREGOGC HK p dł Sk VG 

śiedli na terenio Francja zna wi 

cetsktepowinny dotrzeć ws ( 

tam gdzie tętni życie młodego Pota- 

ka. Skrzydłem harcerskiej ideologii ogarniemy całą emi- 

gracyjną młodzież. Pod naszymi sztandarami zjednoczymy 

całą młodzież harcerską, łącznie z tymi rzy dotychczas 

błądzili czy jeszcze błądzą wierząc w różne „orientacje”. W 
naszych szeregach jest miejsce dla każdego uczciwego, mło- 

dego Polaka. 

Musimy wspólnymi siłami budować Polskę, tworzyć jej 

kulturalne i malerialne wartości. W pracy dla tej Polski 

współdziałać powinni wszyscy jej obywatele, równi sobie 

w swych obywatelskich prawach i obowiązkach, równi 

w wartości pracy którą swej Ojczyźnie dają. 

CZUWAJ ! 

Mgr. DUSZA Michał 

Przewodniczący Rady Naczelnej 

Z.H.P. Oddział we Francji 

  

  

  

Rezolucja z Odprawy 
KOMENDANTEK I KOMENDANTÓW CHORĄGWI 

w dniu 16 lutego 

Komendanihki i Komendanci Chorągwi oraz Instruktorzy 

harcerscy zebrani na ogólnopolskiej odprawie w dniu 16 

lutego 1947 r. w trosce o młodzież i jej zdrowy rozwój zo0- 

bowiązują się: 

do prowadzenia na terenie młodzieży zdecydowanej i kon- 

sekwentnej walki z wpływami podziemia, którego dzia!al- 

ność narusza nie tylko podstawy budującego się Państwa 

Polskiego, lecz także podstawowe zasady moralnośc 

Dążyć do zmiany wśród młodzieży postawy negacji i t. 

zw. emigracji wewnętrznej, wyrażającej się w usuwaniu 

ię od odpowiedzialności i udziału w budowaniu Polski po- 

1947 roku w Warszawie 

stępu społecznego. 

Zobowiązujemy si; wśród wszystkich trudności przełono- 

wego okresu przeciwdziałać tym nastrojom, gruntując w 

świadomości mó!odzieży zasady demokracji, wiążąc ją z 

dókonywującą się przebudową społeczną i gospodarczą Pol- 

ski, wychowując w poszanowaniu prawa i rzetelnej lojal- 

ności wobec państwa i jego reprezentantów. 

Uważając, że jedynie wzajemne zrozumienie i współ- 

działalnie stanowić może zdrową atmosferę rozwoju dla mło- 

dego pokolenia, dążyć będziemy do braterstwa i jedności 

całej młodzieży polskiej. 
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NYRYRENGNO NE OPP NENA RENE NANENNEE NANA NAPNAN? 

Naczelna Rada Flarcerska i Komenda Główna Z.H.P. Oddział we Francji za- 

syła z okazji Świąt Wielkanocnych wszystkim Druhnom i Druhom na terenie 

Francji serdeczne życzenia świąteczne. 
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zmaduychuwstanie 
w sobie potrzebę odrodzenia, czuje potrzebę stania się innym 

człowiekiem. Do tego powstania moralnego daje nam przy- 

kiad na zewnątrz powstający z ruin wojennych cały świat, 

daje nam polot, wysiłek, powstającej z gruzów stolicy, 

gdzie się spełniają słowa: Warszawa umarła. Warszawa 

niech żyje! 

Jakżeby wyglądał taki człowiek, który po kilku latach 

nieobecności w swoim kraju chciał wrócić takim jakim 

był, któżby go zrozumiał? 

Jest rzeczą pewną, że świat zewnętrzny naturalnie prze 

do postępu, z siłą najwyższego dynamizmu i to właśnie 

jest jego wartością i pięknem. 

Wielki apostół narodów Święty Paweł zwracając się A ludzie historii z głośnymi nazwiskami to nie co innego 

do pierwszych chrześcjan w swym jasnym w treści prze- jak ludzie ci którzy zrozumieli ewolucję świata i dorzucili 

mówieniu (które cechuje wszystkie jego kazania) tak za- coś do jej postępu. 

argumentował znaczenie i doniosłość dla świata chrześcijań- Tak samo i ty, harcerzu, musisz otrząsnąć się ze sta- 
skiego sam fakt zmartwychwstania Chrystusa Pana: rych naleciałości, musisz uczuć potrzebę powstania do no- 

jeśli Chrystus by nie zmartwychwstał to nietylko na nic wego życia w świetle promieni łaski Tego który się nazy- 

by się przydała cała praca apostolska (jak kazania,konferen- wa Chrystusem — Narodów i tak jak On nie patrzeć na 

cje i pełne fatygi podróże) ale przede wszystkim na niczym śmierć i ruiny lecz w świat w zawrotnym postępie ato- 

by nie była oparta sama wiara nasza: mów rzucić harcerskie twórcze słowo: „Czynu” — Bo ono 

5-13 ; : p zostanie... gdy ciebie nie będzie... 
Jeśli się zastanowimy głęboko to rzeczywiście wszystko t.j. fi 28 o 33 

cały fundament religii chrześcijańskiej wypływa z tego fak- Ksiądz A. TOKARSKI 

tu, że Chrystus zmartwychwstał. Dlatego czy to będzie tajem- Naczelny Kapelan ZHP Oddział we Francji. 

nica Wcielenia czy Odkupienia to jest sam sens najwyższej 

ofiary Chrystusa na krzyżu, która niekrwawo ponawia się 

na ołarzu i bez Zmartwychwstania Crhyslusa Pa 

na nie miałby żadnej, gdyż brakłoby Mu było przeko- 

nania. 

, b 
Lecz Crhystus zmartwychwstal! Affe- 

O lym świadczy nielylko uslne świadeciwo apo- allelui Faai! a 
1 > stołów, ale głównie ich męczeńska śmierć za Chry- 2 > 

slusa i Pismo Święte, chociażby jako najstarsza księ- alfefuid. 

ga ludzkości. Więc Chrystus zmartwychwstał A za Chrystus 

tem lo wszyslkom co powiedział jest nielylko prawdą ale Zmartwychwstał | 

jest dziełem świętym, bo dziełem Boga-Człowieka. Dlalego 

dokonuje się ten wielki cud dla całej ludzkości, że świal 

pogański przemienia się w inny świat, w świat chrześci- 

jański, świat cywilizacji, w świat podobny do tego jaki 

wyszedł ze Wszechmocy Boga. 

Każdy z nas który przez zaniedbanie osobisle 

czy przez naleciałości niszczącej wojny (która nie- 

tylko zniszczyła domy, wioski, miasta, ale głównie 

zatarła wrażliwość moralną, w każdym z osobna) czuje ARTE 

archiwum  
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polany płonęło ognisko i wiatr 
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Dlaczego jesteśmy drużyną 

imieniem 
śpiew nie sprawił na Krystynie głębszego 

aśnie teraz. Był już wieczór, na środku 

tr szumiał lekko wśród liści. 

daleko mocny śpiew: „Nie rzucim ziemi 
skąd nasz ! 

echo 

wiosenna 

wa Roty 

iła „dlaczego właściwie je 

Była wycieczka drużyny. Jeszcze 

gdy drużynowa Janka zapy- 

my drużyną imieniem Marii 

powtarzało 

Konopnicki 

krasnoludk: 

Opałka... 

ko dłatego 

Dr 

jes 
mi 

J 

jej 
stkich, że jak g y jej nikt 

ama do siebie 

bajki 
„dlaczego? — Krystyna powtórzył 

jesz „O Marysi sierotce i o amiętała jeszcze te pięk 

tego krasnala Koszałka- 

ale czy ich drużyna tyl- 

jej jeszcze ta tęskna 

lyś w chórze: 

Tak, bajki były piękne, 

Acha, przypomniała 

Q a ć iewala kie 

mam brać d 
Mam 

ziewczynn, 

*:666 UL brać, 

Kiedy mi cię z 

Nie chcą ojce « 

biaiej chaty 

Nie spostrzegic 

użynowa śmiała 

t Marii nickiej, ale 

ętać, 

się: 
przede w 

szla inna pieśń, w 

I , Rota" 

Krys niła się lekko; Nie, nie z 
ydu, ale to było dla 

jakoś dotychc7 

tyna zadnego 

niej nieoczekiw . Bo tak się 

tis zdawało, ż isnością ws 

nie pisał, że zrodziła się sama. 
I oto dowiaduje się że autorką Roty jest Maria Konopnicka ] ł SH l 

Zamienila się 
o 

patronka ich drużyny! 

> teraz cała v 

ra urodziła 

który powstał w 

A drużynowa mówiła 
poeice, kk i mówiła o 

zie, 

archiwum 

powsłania stycznia pozytywi które dzie, 

nadmierni ó go dążeniem ł amiasł 

ludzką, rozwinąć six 

pracy, l I odstaw, 

nych 

najpierw g0 poda 

zwrócić się 
warstw społeczeństwa i dźwigać ie 

do na dziej upośledzo- 
niewali... 

almosf życie młoda 

ło czułą struną, żala na każdy głos 

. Sprawy życia s SI zeństwa, spra- 
bojowniczk ióra. 

Konopni studia literackie i książki 

dla dzieci. 

I to co najbardziej uderza w jej twórczości to 

czucia, którym przeświellała każ jj utwór. A 
jbliżej spraw <ich: 

pisała wie 

SIła U- 

chciała 

dziw! Ja stoje na ziemi, 

] idą ttumami mutnymi 

których ja braćmi mymi 

= i patrzę — 4 nad nimi, 

I gdybym bya B 

To każdemu 

Ludzie, 

Stoje 
zowie... 

da!abym spok wiatła, i zdrowie”. 

Konopnicka ujmowala nędzę człowieka od strony bar- 

dziej ogólnej i jeżeli może ma się wrażenie, że spojrzenie 

poelki na sprawę krzywd zbyt dokład- 
ne i to chyba dlat Ilniość jej wi- 

dzenia pr aniają łzy. I izy te są łzami pła 

cej matki. iajdujemy je w słowach wierszy i jesteś 
my v itak jak wzruszona była poetka. 

chciala tylko wzruszać — wzru- 

: się sprawiedliwości ż 

wołała o naukę dla tych którz 

połe vcł e jest poł y I jest 

wnikliwe, 

Jednak Konopr 
ała polo by ) 

usunięcie krzywd, 

pozbawieni: 

Mówiła o nie powodują różnice 

układu spolecznego, że ci którzy najwięcej dają ze siebie 

to ci najbardziej nieznani, najbardziej pokrzywdzeni. 

dała 

byli jej 

agala 

prawiedliwości jaką 

A na wojnie świszczą kule, 

Lud się wali jako snopy, 

A najbardziej biją króle, 

A najgęściej giną chlopy. 

Długo 
mówiącą 

jej tw. 

jeszcze 

o życiu 

"czości. 

y słuchać drużynową 

ii Konopnickiej o znaczeniu i pięknie 

deklamowanym wiers 
jednak wracać... 

wiedziała że chyba ogo bardziej nie 

tę poetkę, która 

vdzonego. 

siebie szeptem, 

.. koniecznie. —- 

W takt kroków Krysty- 

wilą słowa. 

o palronkę drużyny 

— Muszę koniecznie, 

ala zasłyszane przed ch 

Idziem do 

Coś z 

ciebie matko nasza, 

pierworodnej rodziła nas gliny! 

Idziem do ciebie, nasza, 

Powracające do gniazd swoich syny! 

ziemio, 

matlco 

JAN KREPIEN  
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Udział młodzieży w ruchu oporu 
(MATERIAŁ NA 

Kiedy hordy hitlerowskie napadły na Francję, belg 

Holandię, 10 tysięcy żołnierzy polskich stanęło u boku sw 

przyjaciół Francuzów by bronić niepodległości swej prz 

branej ojczyzny. Lecz aby skutecznie walczyć z wrogiem 

nie wystarczy zapał szarego żołnierza, trzeba mu da 

odpowiednią broń i w dostatecznej ilości; a tego nie uczy- 

niono. Francja tak jak Polska i inne kraje została zaprze- 

dana przez rodzinną reakcję. 

Lecz ludność z Francji nie przyjęła okupanta 

z założonymi rękami. W drugiej połowie 

1940 roku naród francuski chwyta za broń by 

czyć z krwawym najeźdzcą. Formują się pierwsze ox 

partyzanckie wolnych strzelców (F.T.P.). Ci patrioci zbie- 

rają bron pozostawioną na pobojowiskach przez zabitych 

Anglików, Francuzów i Niemców. Nie tylko na zbieraniu 

broni ogranicza się ich działalność, żołnierze bez mundu- 

ru wysodzają w powietrze mosty, tory kolejowe, podrz 

cają bomby do biur hiilerowskich i klubów oficerskieł 

napadają znienacka na transporty broni, która zabierają, 

by mieć w co uzbroić swych kolegów których ilość rośnie 

z dnia na dzień. 
Oddziały partyzantów rosną w całej Francji, 

jak grzyby po deszczu. Młodsi i starzy zaciągają się 

w szeregi FTP, FFI, POWN i PMP, lecz największą 
zbrojną podejmują partyzanci z środkowej Francji, uchodzą 

w okoliczne góry i lasy. Tam zakładają swoje sztaby, ko- 

szary, świetlice ild. Nie brakło wśród nich i Polaków. Mło- 

dzi Polacy którzy nienawidzili krwawego najeźdzcy, za 

zniszczenie ich ojczyzny w imię wolności i niepodległości, sla- 

czają walkę z okrutnym cięmieżycielem niemal pół Euro- 

py. Ramię przy ramieniu z patriotami francuskimi, Polacy 

zmuszają okupanta, który równocześnie walczy na dwóch 
frontach w Związku Radzieckim i w Północnej Afryce, do 

pozostawienia na terenie Francji poważnych sił wojska, 

niezbędnych do utrzymania się przy władzy, a które mo- 

głyby odegrać poważną rolę w osiągnięciu celu do jakiego 

Przynać należy, że wszędzie gdzie walczą o wolność 

znajdziemy Polaków. Tak na przykład kolega S 
Stanisław, od chwili najazdu na Francję, wszystkie swe 

siły poświęca wielkiemu celowi, walce z najeżd Wie że 

u celu jest zwycięstwo. i wolność, lecz nie doczekał się tego. 

Osadzony w więzieniu, torturowany, przez gestapowców, 

lecz ufny w zwycięstwo sprawiedliwości, nie wydał niko- 

jego pamięci. 

W Carmaux, pod wodzą Romana Piotrowskiego (Zyg- 

munt) nasi koledzy, wspólnie z Francuzami i sowieckimi żoł 
nierzami zbiegłymi z obozu jeńców wojennych, przypuścili 

4 ataki na miasto Carmaux i Albi, które w końcu zdobyli. 

Zygmunt zdradzony przez szpiclów, został osaczony w do- 

mu który służył mu za biuro. Nie mając możności wyco- 

fania się, walczył wraz z dwoma młodymi łączniczkami do 
ostatka. Zygmunt,z maszynowym karabinem ustawionym 

w oknie, na pierwszym piętrze, strzelał do Niemców, którzy 

drogo zapłacili za' postanowienie ujęcia' go. Widząc że nie 

uda im się wziąść Zygmunta żywego, hitlerowcy podłożyłli 

bombę pod dom, który następnie wysadzili w powietrze. 

Z pośród gruzów rozwalonego domu, Zygmunt, chociaż 

ranny, strzelał dalej. Wówczas Niemey oblali ruiny benzyną 
i podpalili. Słaby na skutęk odnięsionych ran, i mimo dy- 

mu żrącego oczy 1 ognia przypiekającego skórę, Zygmunt się 

broni, aż wreszcie ginie w płomieniach. Wolał on umrzeć 

niż wpaść w ręce hord hitlerowskich. 

Takich przykładów wymienić można setki. Wszyscy ci 

bohaterzy mieli jedno hasło: „Raczej umrzeć stojąco niźli 

Pod koniec roku 1943 i niemal cały rok 1944, młodzi har- 

archiwum 

PRÓBĘ ĆWIKA) 

tajer e obozowe 

mun z ni w Związ- 

s organi- 

z okupantem, przez walkę 

żowali plany wroga i zapobiegli 

miec. Młodzi Grunwaldczycy śmia- 

i ke nielegalnych, prze- 

ach, apelując 

kolegów 

ld, jedyne 

j młodzieży polskiej 

y grobie 

polegiego 

partyzania 

Cagnac-les-Mi- 

młodzieniec poza 

jedność młodzieży 
pol go druha Ste 

nlody KSMP'owiec. 

„wypadzie”, nie 

„makisarzy” w 

ewali: 

Pomścimy braci 

w dwa lata, po krwa- 

] na. emigracji, nie tra- 

ye z myśli naszych b ; zy bez: różnicy przekonań, 
wspólnie walcz i gir w walce o wolność, w przed- 

dzień nasz wyjazdu do wolnej: ojczyzny, nie marnujmy 
cennego czę śnie. Podajmy sobie ręce, mi- 

:e ©: lepsze ' jutro, kształćmy: się, 
ąpić tych, których nam wojna 

poszanowaniu i miłości bliźniego oraz 
umieniu zbudujemy Polskę Ludową, Pol- 

ttóra dla nas wszystkich matką bę- 

SOŁTYSIAK STANISŁAW  
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Z Polski, z Francji i ze Świata 
Wolą narodu nowy parlament Rzeczypospolitej Polskiej 

wybrał na prezydenta Polski Ob. Bolesława Bieruta; który 
już od trzech lat, od momentu narodzin Krajowej Rady Na- 

Bolesław BIERUT 

Pierwszy Obywatel 

Rzeczypospolilej 

rodowej slał na jej czele i kierował jej pracą, który od 
trzech lat jest głową państwa. 

na 

NOWY RZĄD POLSKI 

Zaraz po wyborze Prezydenta Polski powstał nowy rząd 

z premierem Ob. Cyrankiewiczem na czele. Do rządu tego 

weszli przedstawiciele wszystkich partii politycznych: Pol- 

skiej Partii Robotniczej, Polskiej Partii Socjalistycznej, 

Stronnictwa Ludowego i Stronnictwa Demokratycznego. 

a 

ZWIĄZEK ZIEM ZACHODNICH 

W związku ze złożonym przez Delegację Polską w Lon- 

dynie w dniu 27. 1. 1947 r. Memorandum, w którym m. in. 
przedstawiony został postulat podpisania traktatu poko- 

jowego z Niemcami w Warszawie, Zarząd Główny Polskie- 

go Związku Zachodniego zdecydował wezwać cały Naród 

Polski w kraju i Zagranicą do wyrażenia swej woli w for- 

mie rezolucji i podpisów, które zostaną przekazane Dele- 

gacji Polskiej na Konjerencje Pokojową. 

Rada Narodowa Polaków we Francji przeprowadzi!a 

akcje zbierania podpisów pod rezolucją Wychodźtza Pol- 

skiego we Francji za podpisaniem traktalu pokojowego 

z Niemcami w Warszawie. Harcerstwo tak jednostki cen- 

tralne jak i drużyny czy zastępy przystąpiły w tej akcji 

z pomocą M.R.I 

a 

DZIEN MYŚLI BRATERSKIEJ 

Dzień 232-lutego — dzień urodzin Pierwszego i Naczelnego 

Skauta Świata Bi-Pi, święcony jest przez Międzynarodowy 

Skauting, jako dzień „„Myśli Braterskiej”. 

Wdniu tym skauci całego świata przekazują sóbie wza- 

jemnie pozdrowienia. 

Twórca  Skautingu, Baden: Powell pragnął powiązać 

młodzież skautową całego świata miłością i przyjaźnią, by 

na tym fundamencie budować trwały pokój i szczęście ludz- 

kości. 

W Odrodzonej Polsce potrzeba braterstwa i jedności — 

dlatego też dziś przesyłając życzenia Skaulom na szero- 

kim świecie, postanowiamy jednocześnie realizować hasła 

archiwum 

braterstwa w wlasnym kraju i wspólnie ramię przy ramie- 

niu z czionkami Organizacji Młodzieżowych Polski i budo- 

wać gmach Odrodzonej Ojczyzny. 

Podajmy więc sobie dłonie — miliony silnych rąk! 

Idziemy razem bralerską gromadą w słoneczne jutra świl! 

Późno docierają do Was nasze „pozdrowienia w Dniu 

Myśli Bralerskiej. Komenda Główna ZHP Oddział we Fran- 
cji przesyla z tejże okazji serdeczne pozdrowienia i życze- 

nia pomyślności w pracy bratnim organizacjom młodzie- 

żowym i podległym jednostkom harcerskim na terenie 
Francji i kraju. 

a. 

WĘGIERSKIE HARCERSTWO 

POWOŁANE NA NOWO DO ŻYCIA 

Węgry będą reprezentowane na legorocznym Jamboree 

w Mpisson. Harcerstwo Węgierskie bowiem, po przegląd- 

nięciu swych podstaw ideologicznych, postanowiło zdemo- 

kratyzować również swój ruch harcerski. 

Jesteśmy przekonani, iż razem z druhami węgierskimi 

pokażemy na Jamboree, że harcerstwo może i powinno wy- 

chowywać młodzież w duchu demokratycznego wychowania 

obywatela państwa. 
Przewodniczącym „Hungarian Boy Scouts' został wy- 

brany druh Aleks KARACSONY. 

Życzymy naszym braciom skautom węgierskim owocnej 

pracy. 

s 

OSTATNIE WIADOMOŚCI O JAMBOREE 

Komendantem wyprawy z kraju na Jamboree jest hm. 

KORZENIOWSKI z Krakowa. Zastępcą zaś Komendanta 
został mianowany przez Naczelnictwo Druh CIAPA Czesław 
Komendant Główny ZHP Oddział we Francji. 

Polska deleguje grupę harcerzy w sile 150 — resztę zaś 

t. zn. 350 harcerzy będzie z szeregów ZHP Oddział we Fran- 

cji. W delegacji z Francji wezmą udział harcerze w wieku 

lat 13; 14 i 15. Starsi zaś tylko jako drużynowi i instrukto- 

rzy. 
Delegacja z kraju będzie gościć przez dwa tygodnie po 

Jamboree we Francji u naszych harcerzy. Należy zatem 

już podawać do Komendy Głównej, które drużyny i ilu har- 

cerzy pragną gościć u siebie przez dwa tygodnie. 

"R 

KONFERENCJA W MOSKWIE 

W poniedzialek 10 marca b.r. Konferencja pokojowa 
rozpoczęła swoje obrady. Na konferencje przybyli ministro- 

wie spraw zagranicznych Anglii, Ameryki i Francji wraz 

ze swymi korpusami dyplomatycznymi. 

a 

PROTEST ŚWIATOWEJ FEDERACJI 

MŁODZIEŻY DEMOKRATYCZNEJ 

Światowa Federacja młodzieży demokratycznej postała 

telegramy do O.Z.N. i do rządu greckiego z powodu Tnz- 

wiązania i prześladowania członków demokratycznej orga- 

nizacji młodzieżowej E.P.O.N. 
Światowa Federacja wzywa wszystkie swoje organiza- 

cje (64 narodów) do niesienia pomocy dla E.P.O.N. przez 

protestacje w formie wieców i telegramów. 

Rozwiązanie i prześladowanie demokratycznej organiza- 

cji młodzieży greckiej stanowi poważną groźbę dla wolno- 

ści it pokoju świata.  
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OO RZSOSOJ 

cĘ BG 3) 

Olo ja stary polski I L K zaczynam spis 

przeżycia, aby zanolowawszy dorobek być w stanie wyciąg- 

nąć wnioski jak należy postępować... U skraju... 

..Zacząłem od szukania przyjacielskich oczu. Miałem 

ochotę pracować, ale nie wiedziałem co uczynić, aby skupić 
wokół siebie kilku morowych chłopców. Nie przestając wę- 

szyć przy otwartych oczach i uszach doszedłem do instruk- 

tora po wskazówki... Już z planem działania w oparciu o 

instrukcje drużyny, warunki na stopień młodzika oraz Prze- 

wodnik harcerski wcząłem atak... Zebranie sześciu moru- 

sów dało począlek zastępowi przygolowawczemu który 

przekształciłem, uczyłem i następnie utworzyłem drużynę w 

której oni spełniali obowiązek zastępowych... 

Pierwsze spotkanie. 

Zgromadziwszy 6-ciu chłopców powtórzyłem słowa in- 
struktora o początkach skautingu i harcerstwa a następnie 
odczytałem po odśpiewaniu piosenki „Nie rzucim ziemi” — 

Konopnickiej, przyrzeczenie i prawo harcerskie. Miła gra 

zakończyła nasze pamiątkowe spotkanie. Znaleziony na szla- 

Szlakiem 

Zastępowych 

ku okaz laski, może czarodziejskiej, którą mnie oddano za- 

brałem jako znak naszej gromady, która postanowiła iść 

z pogodą w życie i powiadomić o istnieniu miejscową Ra- 

dę... 

Naslępne spotkanie. 

Druga zbiórka zgromadziła nas siedmiu i na niej wy- 

braliśmy z takich nazw jak: lwy, tygrysy, słonie nazwę Wil- 

ków bo Janee B. opowiedział o życiu, zwyczajach i prawie 

wilków, opierając się na opowie Kiplingo. Sam odczyty- 

łem urywek z II księgi Dżungli Kiplinga o prawie wilczej 

gromady. Wszyscy za jednego, jeden za wszystkich... 

Huknęła harcerska pieśń kiedy zastępowy ogłosił nazwę 

zastępu wilków która rozległa się po komendzie baczność 

i słowach — zatwierdzam nazwę zastępu. Komenda Spocz- 

nij. Wycie wilków stwierdzało zgodę i radość. Omówiwszy 

trzeci stopień i sprawność gońca oraz zbieracza znaczków 

pocztowych rozeszliśmy się zadowoleni. Sam udałem się po- 

wskazówki do instruktora w sprawie przygotowania ich na 

slopień młodzika i po obejrzeniu książek, poczynieniu wy- 

pisków, przygotowałem bieg harcerski zakończony ogni- 

skiem... (CZAR) 

WILK 

NASZ UDZIAŁ W „TYGODNIU ZIEM ZACHODNICH” 

Polski Związek Zachodni po dwuletniej pracy rządu i 

narodu nad zaludnieniem zagospodarowaniem i odniem- 

czeniem Żiem Odzyskanych organizuje na terenie całego 

kraju — jak i na wychodztwie, w czasie od 13 do 20 kwietnia 

b. r. „Tydzień Ziem Zachodnich” pod hasłem „Ziemie 

żachodnie — dobrobyt Polski, Pokój świata”. 
Zdajemy sobie dziś sprawę, Druhny i Druhowie ze 

znaczenia Ziem Odzyskanych. Na tej, bowiem piastow- 

skiej ziemi, gdzie do niedawna jeszcze ohydny barbarzyńca 

fabrykował broń i materiały mające służyć do zniewolenia 

wolnych narodów, dziś wykuwa polski rolnik, polski ro- 
botnik i pracujący inteligent nowe, szczęśliwe jutro. 

Wspólnym wysiłkiem Rządu i Narodu zostały dźwignię- 

te Ziemie Zachodnie z ruin i martwoty oraz włączone pod 

względem administracyjnym, politycznym, społecznym, 

gospodarczym i kuliuralno-oświatowym w całość Ziem pol- 

skich. Przez ten właśnie fakt przestały one być odrębnym 

terytorium państwa polskiego lecz stały się Ziemiami 

Zachodnimi Polski. 
Każdy z nas zdaje sobie dokładnie sprawę ze znacze- 

nia tychże ziem; że tam na Śląsku wydobywa się węgiel 

którym zasilamy nasz przemysł, rozwija się nasz prze- 

mysł metalowy, chemiczny, hutnictwo itp.; wie że na Po- 

morzu uprawiamy rolę, że na Mazurach kwitnie rolnictwo 

— jednyim słowem z Ziem Zachodnich płyną niezmierzone 

bogactwa służące do odbudowy naszej ojczyzny i rozwoju 

dobrobytu naszego narodu. 

Rada Narodowa Polaków we Francji organizuje w mie- 

siącu kwietniu za pomcą Miejscowvych Rad Narodowych 

Tydzień Ziem Zachodnich. Dokładny czas trwania będzie 

podany jeszcze w specjalnym okólniku R.N.P.F. 

Imprezy te będą miały charakter ogólno narodowy, któ- 

re właśnie mają wykazać całemu światu, a przede wsyst- 

kim naszej Ojczyźnie, że Ziemie Odzyskane są drogie dla 

archiwum 

każdego Polaka na emigracji, że emigrant interesuje się 

nimi oraz to, że zdaje sobie dokładnie sprawę z faktu, z tej 

wie'kiej prawdy, iż Ziemie Odzyskane stały się nierozer- 

"e..ą częścią organizmu państwa polskiego. 

Dla nas młodzieży harcerskiej i w ogóle młodzieży pol- 

skiej tydzień ten — ta impreza narodowa jest szczególnie 
ważny. Wykażemy w niej bowiem nasz zapał, naszą energię 

i zrozumienie życia narodowego. 

Bo oto przed dwoma jeszcze laty okrutny, hitlerowski 

barbarzyńca niszczył polskość w naszej ojczyźnie i na emi- 

gracji. Młodzieży polskiej groziła zupełna zagłada. Dziś, 

gdy na gruzach hitlerowskiego faszyzmu na Ziemiach Za- 

chodnich buduje się nowe życie i nowa przyszłość, my mło- 

dzież harcerska, młodzież wychodźcza, która powraca właś- 

nie na Ziemie Zachodnie weźniemy masowy udział w tych 

imprezach. 
Że strony naszej dołożymy wszelkich starań, aby dopo- 

móc M. R. N. które w połączeniu z wszystkimi organiza- 

cjami będą przeprowadzać ten symboliczny tydzień. Będzie- 

my nietylko zachęcać do wzięcia udziału całą kolonię, ale 

wystąpimy ze swoim programem:  przygołujemy pieśni 

występy w duchu patriotycznym. 

Zespoleni z całym wychodztwem wykażemy światu i na- 

szej Ojczyźnie, że młodzież harcerska na emigracji w zu- 

pełności rozumie hasło tego pięknego tygodnia: Ziemie 

Zachodnie — Dobrobyt Polski — pokój świata”. 

KOMENDA GŁÓWNA 

EEEEŻŻŹAA SCO 

JAK PRZEPROWADZISZ ZBIÓRKĘ HARCERSKĄ 

W DNIU ŚW. JERZEGO — PATRONA HARCERZY?  
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WRACAM) 
Wielu z nas myś do kraju zastanawia 

»ragnie głęboko nad drogą, jaką sobie obierze. 

do wojska drugi do szkoły, inny do [ ki itd. Ka 

ma rację, bo cóż ' sytuacji — jak- 

gdyby rzymskiemu niewolnikowi rozwiązano pęta i wpro- 

wadziwszy go do królew jo pałacu, kazano brać 
dusza pragnie. 

Jest rzeczą oczywistą: żna pójść do 

do średniej, na politechnikę, na uniwersytet 

wodowej — słowem wszędzie ie się tylk 

Harcerze obsiuguja kuchnię 

przy transporcie repatriantów 

Państwo polskie przeznacza dziś 
na szkoły. 

Ktokolwiek z młodszych ludzi znajdzie się w kraju nie 
może nie zapewnić sobie odpowiedniej prac y, nauki i przy- 
szłości. Państwo nasze robi wiele ułatwień, wiele udogod- 
nień, gdyż wie, iż na młodzieży opiera przyszłość. 

Jak wyglądają te szkoły? W kraju mamy szkoły pow- 
szechne, średnie, zawodowe i wyższe. Zatrzymamy się na 
średnich i zawodowych, gdyż te będą nas najwięcej obcho- 
dzić. 

Dla statystyki podaje następujące je sta SZKO- 
lennictwa średniego i zawodowego w 

ślnego budżetu 

Szkoly średnie ogólnokształcące 
Uczniów 

Szkoły nauczycielskie 

Szkoły zawodowe 

Uczniów 

Jokształcająco - zaw 

Uczniów 

Razem szkół średnich i zawod wych 

Społeczeństwo polskie coraz głębiej docenia 

nauki. Człowiek wykształcony zdaje sobie dziś 

swego zadania: — jest on zwyczajnym jak i 
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DO KRAJU I 
obywalelem państwa, swoją wiedzą zaś fachowa i dorada 
chce służyć państwu i zarazem krzewić naukę wśród jak- 
na jszerszych warstw społeczeństwa. 

W całym świecie po ostatniej wojnie nastąpiła wielka 
przebudowa społeczna, do niej musi być dostosowany cały 
system szkolenia. 

Szkoly średnie i wyższe uległy demokratyzącji, czyli, 
że państwo pomaga każdemu zdolnemu i chętnemu do ko- 
rzyslania z nauki, pragnie przez różne kursa usunąć krzyw- 
dy w czasie wojny itd. 

Jeżeli chodzi o szkoły zawodowe dzielą one się: 
a) szkoły dokształcające, 
b) centrala szkolenia zawodowego, 
c) szkoły rolnicze, 

d) szkoły przemysłowe, 

e) szkoły gospodarczo-spółdzielczo-handlowe 
Szkolenie zawodowe trwa zazwyczaj 3 lata, na poziomie 

średnim. Uczniowie są w wieku od 15 do 18 lat. Zadaniem 
zkół zawodowych jest przygotowanie młodzieży do wyko- 

vania zawodu, pogłębienia wykształcenia ogólnego oraz 
inie do życia społecznego i obywatelskiego. 

Zasadniczym zadaniem szkół zawodowych jest przede 
wszystkim dostarczenie fachowców do różnych dziedzin i do 
różnych funkcji życia gospodarczego naszego kraju. 

SZKOLNICTWO GÓRNICZE 

Ze wzgędu na zmianę struktury gospodarczej naszego 
kraju, wysuwa się dziś potrzeba szkolenia fachowców w 
przemyśle górniczym. Na Śląsku powstała nowa szkoła w 
Której nauka trwa 3 lata — szkoła zawodowa przemysłu 
węglowego: 

Do szkoły tej przyjmuje się młodzież po ukończeniu szko- 
ły powszechnej w wieku od 14 — 17 lat. Ze względu na zdol- 
ności wychowankowie tych szkół rozpadają się na dwie 
kategorie: 

1. młodociani robotnicy kwalifikowani, 
2. zdolniejsi, udający się do szkół średnich górniczych. 

W ten sposób w górnictwie wychowanek szkoły pow- 
szechnej czy też średniej, po odbyciu praktyki zawodowej 
obejmuje kolejno stanowiska robotnika kwalifikowanego 
wszystkich szczebli. 

SZKOLNICTWO WŁÓKIENNICZE 

Ostatnio tzn. w ubiegłym roku, w Łodzi zostało założone 
technikum włókiennicze. Szkoła ta ma za zadanie przygoto- 
wać nowe kadry techniczne, a tym samym umożliwić pra- 
cownikom pogłębienie wiedzy fachowej 

Kształcą się w niej technicy w dziedzinach związanych 
zprzemysłem tekstylnym, a więc:—w przędzalnictwie, tkac- 

twie farbarstwie, wykończalnictwie, dziewiarstwie i kon- 
fekcji. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują tytuł 
technika z określoną specjalnością. 

Kurs nauki trwa półtora roku. Od kandydatów wymaga 
się wysokiego poziomu przygotowania zawodowego. 

Nauka w technikum jest bezpłatna łącznie z całkowitym 
utrzymaniem w internacie szkolnym. 

Dla kandydatów nie posiadających censusu naukowego 
uruchomiono półroczny i roczny kurs przygotowawczy. 

Zaznacza się, iż do „technikum” przyjmowani będą pra- 
cownicy zakładów przemysłu włókienniczego z conajmniej 
pięcioletnią praktyką w danym zawodzie, ukończonym gim- 
nazjum nowego typu lub szkoła rzemieślnia dawnego typu— 
w wieku do lat 35. 

A więc i tu jeszcze raz podkreśla się — dbać o wykształ- 
cenie średnie. 

SZKOLNICTWO HUTNICZE 

Młodzież hutnicza kształci się również w szkołach za- 
wodowych. Szkoły hutnicze dzielą się z kilka działów: dział 
metalowy, przemysłowy, cynkowy, chemiczny itd. Są one 

r80łot 50uU v 
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tak zestawione iż nauka t styczna jest znakomicie połą- 

czona z praktyką. 

Szkolnictwo metalowe obejmuje cztery zasadnicze kierun- 

ki: ślusarstwo, kowalstwo, mechaniczną obróbkę i odlewni- 

ctwo. Pozatem przeprowadza się kursy krótko lub długo 

terminowe, które po ukończeniu dają kwalifikacje na mi- 

strze 

łcenie kadr hutniczych umożliwi nam wypełnie- 

nie luk i braków z czasów wojny jak również usprawni 

nasz przemysł. 

SZKOLNICTWO ROLNICZE 

Każdy człowiek ma swoje zamiłowanie do jakiejś spe 

cjalnej pra każdy kto chce być fachowcem w swoim 

zawodzie do szkoły zawodowej, uczyć się, potem 

przejść pre po paru latach staje się dobrym fachow- 

cem. 
Tak samo dzieje się z rolnictwem. Kandydatów wśród 

młodzieży jest sy zazwyczaj nie- 

chętnie odnoszą się do oświaty rolniczej, gdyż uważają, że 

rolnicta nie trzeba się uczyć — wystarczy umieć orać. 

dosyć — lecz sami rolni 

Tymczasem sprawa ta przedstawia się inaczej. Rząd 

polski zrobił nacisk na oświatę rolniczą. Powstaje coraz wię- 

cej szkół roln 'h — a wraz z nimi podnosi się kultura 

i dobrobyt wsi. 

Kształci się chłopców i dziewczęta. Miesiące zimowe wy- 

pełnia nauka yczna, w lecie znów uczniowie i uczen- 

nice pracują pod kierunkiem nauczycieli i instruktorów, na 

roli, w spółdzielniach i przetwórniach. 

Szkoły rolnicze dzielą się na roczne i dwuletnie powialo- 
kiego, oraz licea i gimnazjum 

rolnicze — połączone z internatami. 

Każdy więc kto ma chęci i zamik ie może kształcić 

na tym polu by przycz i końcu do usprawnie- 

nie naszej gospodarki rolnicz podniesienia kultury 

gospodarczej wsi i jej dobrobytu, wsi tak dotychczas 

niedbanej w Polsce przedwojennej. 

A DZIEWCZĘTA ? 

Wiele dziewcząt po ukończeniu szkoły po 
nawet po uzyskaniu małej ma — nie wiedziało dokąd 

mają kierować swe dalsze kroki. 

Przed wojną, musimy przyznać, w większości rodzice za- 

stanawiali się jedynie nad obraniem zawodu dla chłopców. 

A jednak w dzisiejszym, powojennym układzie sił społecz- 

nych, kobiety stanow liczniejszą część społeczeństwa są 

większością. 

Odradzająca się, z gruzów powstająca Polska, czeka na 

dzielne i umiejętne dłonie kobiece, na dojrzałe i świadome 

umysły, na serca zdolne do uczciwej i ofiarnej pracy. Pra- 

cy dla kobiet jest ro — trzeba się jedynie do niej odpo- 

wiednio przygotow zdobyć podstawę pracy zawodowej] 

którą daje wykształcenie zawodowe. 

Dziewczęta mają wiele możliwości do szkół zawodowych 

— a między innymi: gimnazja krawieckie,, bieliźniarskie, 

modniarskie, tkackie, trykotarskie, fotograficzne i fryzjer- 

Wymagany jest 15 rok życia i świadectwo ukończenia 

szkoły powszechnej: końcowy egzamin daje tytuł czeladni- 

tym zawodzie. 

Następny etap w szkoleniu zawodowym, to liceum, któ 

rego ukończenie daje już tytuł mistrzowski, a po ukończe- 

niu samego pedagogium — uprawnienie do nauczania w 

żkc nictwie zawodowym. 

Oprócz tych szkół istnieją jeszcze inne: 

1 roczne żeńskie szkoly Przysposobienia Gospodarstwa 

Rodzinnego, 
skie roczne szkoły Przysposobienia Hotelarskiego w 

Viśle i Bielsku, 

Dwuletnie liceum gospodarskie. 
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Kursy gospodarcze w Katowicach, Rybniku, Gliwi- 

cach. Przy niektórych szkołach istnieją internaty. 

Ministerstwo zdrowia posiada duże trudności do 

prowadzenia swych plan napotykając na brak pers 

nelu lekarskiego. Głównie chodzi o pielęgniarki. Do woj 

ny mieliśmy 12 szkół ztałcenia pielęgniarek. Obecnie 

poziom tychże szkół podniósł się znacznie i do końca 1947 

roku będziemy mieli 19 szkół. 

Umożliwiono również warunki i korzystanie z nauki 

dziewczętom na szeroką skalę. Przed wojną do szkoły takiej 

nie mogło chodzić wiele dziewcząt z ludu, czy dzieci robot- 

niczych ze względu na wysokie opła kosztowała 

miesięcznie 150 zł. (miesięczny zarobek 

Dziś nauka jest bezpłalna — biedniejsze 

mu jeszcze dodatkowo stypendia. Ja I Yl 

„, MY POLSKĘ DZWIGNIEM 

WŁASNYMI RĘKAMI” 

Na podstawie wyżej podanych możliwości z konkretnych 

danych dla młodzieży, nie będzie nam trudno 

sobie jaki zapał panuje wśród młodzieży w kraju, która 

roz mie już w pełni swoje zadanie. 

yobrazić 

Ilekroć spiewaliśmy pieśń — „Myśmy przyszłością naro- 

du' — zwykle były to frazesy — jedynie część młodzieży 

b świadoma tych słów. Dziś możemy na prawdę z za- 
wa, bo widzimy dokładnie i jaskrawx 

przyszłość. Państwo 
pałem śpiewać te 

iż w zupełności od nas młodych zależ 
polskie rozumie dążenie młodych. Prawo pełnoletności z0- 

stało skrócone o 3 lala. Dziś Polsce pełnoletnim staje się 

każdy młodzieniec i każda dziewczyna po ukończeniu 18 

roku życia. Prawo głosowania posiadają Obywatele po ukoń- 

czeniu 21 roku życia, a wybranymi być mogą po ukończe 

nych 25 latach. 

Młodzież posiada dziś zaufanie, nikt nie odnosi się do 

niej lekce co: hart, siła woli, miłość, poświęcenie się i 

odwaga w z niemieckim okupantem, wykuły piękne 

młode charaktery, które są w stanie zastąpić dziś starszych. 

W Polsce, w chwili obecnej, mamy najmłodszego pre- 
mamy kilka generałów powyżej 

profesorów univ i mlodych 
miera na całym świec 

lat 30, mamy młody 

pionierów życia gospodarczego. 

k widzimy z tego, wracaj do kraju ot*tereją się 

d remi olb nie możliwoś nad którymi trzeba po- 

dyskutować i głęboko się zastanowić. Dziś w Ojczyźnie każdy 

obywatel jest potrzebny i to na różnym polu a więc w za- 

wodach w armii, w administracji państwowej, w lotni- 

ctwie i marynarce, gdzie mamy poważne luki i brał dl 

Wszystko to wychodzi na jedno: — te wspaniałe moż- 

liwości może wykorzystać każdy z nas — do tego potrzeba 

mu jedynie, zdolności, zamiłowania dobrej woli i dużo wy- 

siłku do powiększenia swoich wiadomości. A więc głowa 
do góry. Dyskutujmy dziś na zbiórkach — czym ja będę 

- co mnie pociąga i do czego mam zamiłowanie. Wracamy 

do kraju, ale już z gotowym planem, aby nie tylko nie e 

żyć polskiemu społeczeństwu, lecz pomóc mu. Bo pamię- 

tajcie, tylko wt porządek, sprawiedliwość i 

dobrobyt, gdy każdy z nas znajdzie swoje prawdziwe miej- 

sce, czyli 

nowiskach. 
To znaczy, że nikt nie będzie ciężarem w tym wyścigu 

pracy, każdy z zadowoleniem będzie pełnił swoją służbę. 

Dziś młodzież w kraju przoduje w wyścigu pracy. Młodzi 

pracują i uczą się zarazem — oto konkluzje i konsekwencje 

przemian społecznych w kraju. Wszyscy zarazem dźwigają 

wielki gmach odbudowy — rzucając mocną pieśń z milio- 

nowych piersi: „My Polskę dźwigniem wiasuymi ręk mi?" 

Na młodzieży dzisiaj, opiera się już nie tylko frazeologicz- 

na przyszłość, nie jak się mówiło kiedyś — przyszłość gdzieś 
tam daleko za lat trzydzieści czy piećdziesiąt, ale konkretnie 

wprost namacalnie: — 

Na młodzieży naszej w kraju opiera się jutro Polski. 

Zebrał Zdzisław PIS H.R.  
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WALNA NARADA 

Sobota: -- Drużynowy zwołał szóstkowych na naradę. 

Jutro wielka gra. Szostkowi czekają w napięciu. Jutro rano 

o 9 godzinie zbiórka szóstkami przed szkołą. Druh Drużyno- 
wy rozkłada plan terenu. 

— Szóstka „Górników” uda się w kierunku zachodnim. 

Na skraju lasu, na hałdzie rozdzielą się odpowiednio i bę- 

dą zbierać węgiel. Zebrany węgiel szóstka będzie odnosić 

regularnie, w koszu do szóstki „Odra '”. 
— „Odra ulokuje się na tej samej linii, o kilometr dro- 

gi od górników. Podzieli się na trzy dwójki i będzie odnosić 

kosze z węglem przez las w kierunku południowym, aż do 

rzeki. Następnie, obok kępki przejdą przez bród i będą szli 

wzdłuż rzeki — aż do mostu. Na moście będzie łącznik, któ- 

ry wskaże im dalszą drogę. 

— „Policjanci” rozstawiaą się pojedyńczo wzdłuż rzeki, 
po prawym brzegu, począwszy od brodu aż do drugiej kęp- 

ki. Wszyscy będą mieli na rękawach opaski. W razie naj- 

ścia wrogów można kuć na odległość 3 kroków. We wodzie 

kuć nie wolno. Skuty policjant lub przeciwnik oddaje swą 

opaskę i wychodzi z gry. Można się wykupić. 

— Pomorzanie” podejdą bliżej kolonii. Rozstawią się 

w zagajniku między mostami. Wystawią jedną czujkę na 

most, która będzie wskazywać drogę dla zuchów z szóstki 

„Górników”. Następnie będą odnosić węgiel do szkoły, naj- 

krót: drogą przez kolonię, tu będę na Was czekał — 

Czuj zuchy! 

NA STANOWISKACH 

Punktualnie o dziewiątej rano odbył się raport drużyny. 

Po raporcie nastąpił odma na stanowiska. Górnicy roz- 

stawili się na hałdzie w następujący sposób: trzech pozo- 

stało do zbierania węgla wraz z szóstkowym. Dwóch zu- 

chów odnosiło pełny kosz do lasu, gdzie czekali na nich 

chłopcy z „Odry”. Szósty zaś zuszek służył za łącznika. 
Zuchy z „Odry” podzieliły się na trzy dwójki. Każda 

Dziś wielka 

gra drużyny 
(Ciąg dalszy cyklu: 

Nowa gra zuchowa „Ziemie Zachodnie” 

Patrz na ostatniej stronie Wielki Konkurs!) 

z nich miała po dwa kosze. Jeden napełniali węglem i odno- 

sili do miejsca przeznaczenia, drugi.zaś stał w gotowości 

do napełnienia. Druga dwójka odchodziła po piętnastu mi: 

nutach. Następna zaś każda, zależnie od powrotu poprzed- 

niej. 

Policjanci rozstawili się po prawym brzegu rzeki u- 

krywszy się w zaroślach. Szóstkowy położył się tuż przy 

brodzie. Czekali w natężeniu chwili natarcia. Ale z której 

strony 

Pierwsza dwójka zuchów z „Odry” ruszyła w drogę z 

pelnym koszem. Szli szybko, prawie biegiem, starając się 

nie wywoływać najmniejszego szmeru. Wyszedłszy z lasu 

przebiegli chyłkiem przez pole — wązką ścieżką do brzegu 

rzeki. Szli jakiś czas wzdłuż brzegu, aż doszli do kępki. Tu 

na brodzie leżało powalone duże drzewo, tworząc naturalną 

kladkę. Zuchy przeszły ostrożnie na drugą stronę. 

Tuż przy brzegu zatrzymał ich z cicha szóstkowy poli- 

cjantów. 

— Teraz mówił szeptem; będziecie iść wzdłuż brzegu 

ścieżką. Iść cicho, nie zatrzymywać się. Wzdłuż brzegu 

są policjanci. Was nie ma prawa nikt skuć, ani uwięzić. 

Wróg ma tylko prawo odebrać Wam kosz z węglem. Gdy- 

by taki wypadek zaszedł — to wracajcie zaraz do mniel 

Zuchy puściły się znowu naprzód. Szły z obawą, ale 

zważając na słowa szóstkowego, nie zatrzymywały się 
wcale. Tak doszły do mostu nie napotkawszy na nikogo, ani 

na swego, ani na wroga. Na moście czekał ich jeden z „Po- 

morzan'” i wskazał drogę. 

Teraz szli w kierunku kępki za mostem. Tam leżały 

na kocach, wyczekując — zuchy z „„Pomorzan*. Dwóch 

pierwszych zerwało się szybko na nogi, wymieniło kosze 

i popędziło biegiem przez kolonię do szkoły. 
„Górnicy” wracali z zadowoleniem. Maleńkie serdusz- 

«a szybko uderzały w piersiach. Udało się — byleby teraz 
szczęśliwie z powrotem. Po drodze, tuż obok kępki napotkali 
przemykających w milczeniu z koszem pełnym węgla 

dwóch następnych zuchów. Minęli się bez słowa. 

Szóstkowy policjantów, pytał, czy nie zauważyli czego; 

po drodze. Nie. Dziwne, że nie widzieli ani jednego poli- 

cjanta. 

NIEPRZYJACIEL 

Drużynowy zuchów pochylił się nad planem. Obok nie- 

go klęczy drużynowy harcerzy — Olek i zastępowy Bronek. 

— A więc słuchajcie mówi drużynowy zuchów do oby- 

dwóch klęczących, zaprosiłem jeden wasz zastęp do wzię- 

cia udziału w grze. Bronek zabierzesz swój zastęp — sze- 

ściu chłopców i ukryjecie się w zagajniku — po prawej 

stronie rzeki. 
Będziesz wysyłał po dwóch, kolejnie na stanowiska nad 

rzekę. Mogą oni odebrać kosz z węglem — zuchom — ale 

nie wolno kuć niosiących. Żuchy bez kosza wracają z po- 

wrotem. Trzeba zachować ostrożność — bo wzdłuż brzegu 

są ukryci policjanci. Prawo kucia na trzy kroki. Można 

się wykupić. 

Weźmiesz opaski dla twojego zastępu, Skuty wychodzi 

z gry. Węgiel będziecie składać w zagajniku. Pamiętaj — 

tylko dwóch może podchodzić. 

Ty, Olek, pójdziesz z nimi i będziesz pilnował porządku. 
Zobaczymy kto wygra — to znaczy kto więcej będzie miał  
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węgla — czy zuchy dostawią więcej koszów do szkoły, czy 

też wy im więcej odbierzecie. Jeśli przegracie to jutro cała 
drużyna idzie na dwie godziny na hałdę z zuchami i wszy- 

stko jest liczone na konto zuchów. 

A więc uwaga! Tylko cicho i sprawnie sprawować się. 
Czuj — Czuwaj! 

NAPAD 

Druga dwójka z „Odry'” już po raz drugi wyrusza z 

pełnym koszem. Chłopcy są paleni — oddychają ciężko. 

Idą szybkim krokiem bojaźliwie patrząc w krzaki. Już 

przeszli pierwszą kępkę, gdy w tem nagle z boku dał się 

słyszeć szept — stój! Zuchy ruszyły biegiem, ale tuż z za 

krzaka wynur. ię rogatywka. Z tyłu za nimi też leżał 

harcerz na skraju ścieżki. 

Przerażeni chłopcy nie wiedzieli co mają począć. Jeden 

zaczął nawet płakać. Na co harcerz uśmiechnął się ładnie, 
pogłaskał płaczącego po buzi i powiedział: 

— A (teraz wracajcie po drugi kosz! Oddamy go wam 

gdy się gra skończy. To mówiąc zabrali kosz z węglem 
i zniknęli w krzakach. 

Zuchom zrobiło się dziwnie, nieswojo. Nie mówili nic 

do siebie, tylko płakali. Szli powoli z powrotem. Doszli do 

tkowego policjantów i opowiedzieli całą historię: 

— Oho, rzekł tamten, zaczyna się. Odesłał szybko pła- 

czących wciąż jeszcze zuchów z powrotem, sam zaś zniknął 

w krzakach. Zostawił na swoim miejscu jednego policjanta 

ściągając dwóch dalszych do siebie i tak rozrzuceni o parę 

PZ 
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metrów od siebie poczęli się czołgać wśród trawy i krza- 

ków do wskazanego przez dwóch górników miejsca. 
Pierws zóstkowy, po upływie dziesięciu minut zauwa- 

żył czołgających się w trawie, z drugim już odebranym 

zuchom koszem węgla harcerzy. Było ich dwóch. Szli pra- 

wie razem. Szóstkowy dał ik by idący za nim zatr 

mali się. Sam począł czołgać się do harcerzy chc ode 

im drogę do zagajnika 

Doszedłszy na odległość trzech kroków szepnął ostro stój! 

Doszedł do leżącego nieruchomie harcerza i zerwał mu o0- 
paskę z rękawa, równocześnie biorąc kosz z węglem. Wtem 

z boku wpadło ciche stój! To drugi harcerz który zauważył 
podkradającego się policjanta, odbił się o dwa kroki w tył 

— w ten sposób zyskując szanse wygranej. Szóstkowy 

dostał się do niewoli. Harcerze zabrali jeden kosz, drugi 

szóstkowego i ruszyli czołgając się ku kępce. 

Mieli jeszcze dobrych pięcset metrów przed sobą. 

(Ciąg dalszy nastąpi) 

ZET-PE 

  

  

TANIEC GROMADY OGNIKÓW 
Przy kominku zasiądły „Ogniki”. Dzisiaj mają ułożyć 

swój taniec, a to rzecz wcale nie łalwa. 

— Druhno, woła Miłoszka, ja znam kilka figur, inne 

z pewnością też znają lo, połaczymy razem i sklei się z te- 
go taniec. 

Zuchy marzą o słońcu i wiośnie 

— Ależ pomyśl, Miłoszko, czy prawdziwy taniec polega 
tylko na połączeniu pewnych figur, które może jedna z 

drugą wcale nie harmonizują, czy wtedy każdy kto zoba- 

czy nasz taniec mógłby powiedzieć że to „Ogniki'' tańczą? 

— No tak, druhno, ale jak to zrobić, żeby tak każdy po- 

znał, co my tańczymy. Przecież taniec nie umie mówić 

więc to niemożliwe, zawołała Danusia. 

— Gdyby to był inny taniec, taniec jesieni, czy zimy, 
to byłoby łatwiej, ale taniec ogników, to doprawdy trudno 

— dorzuciła zmartwiona Wisia. 

— A ja myślę, że to wcale nie jest takie trudne, jak 

się nam zdaje. Spójrzcie tylko uważnie na płonący ogień 

na kominku, może on wam podpowie jak to zrobić. 
O, jakie ładne języki, jedne żółte, inne czerwone, jeszcze 

inne błękitinawe, złote. Jedne odważnie strzelają w górę 

inne przygasają i drżąc lękliwie pełzają wolno po kawał- 

archiwum 

kach drzewa. Ogień dogasa szarzeje, trzeba poruszyć lekko, 

a znów snop iskier tryśnie w górę — mówiła zapatrzona 

w kominek drużynowa. 

Spójrzcie, czy te rozigrane płomienie ognia nie wykonują 

jakichś ruchów tanecznych, czy nie opowiadają nam swem 

migotaniem historii swego życia od rozpalenia się aż do 

wygasnięcia? 

— Aha, teraz, druhno, to już zupełnie rozumiem, klas- 

nęła w ręce uszczęśliwiona Miłoszka. Mamy poprostu od- 
tańczyć to, co nam pokazał ogień, a więc, „Ogniki”” — tań- 

czymy. 
Miłoszka ujęła ster w swoje ręce. 
— Zróbmy trzy kółka: pierwsze największe, drugie 

wewnątrz mniejsze, a najmniejsze w środku. 

Klęknijmy wzystkie, pierwsze zacznie tańczyć koło 

zewnętrzne, bo przecież ono najpierwsze zajmie się od 

ognia, potem ogień z nas przejdzie na drugie kółko, a z nie- 
go na trzecie. Jedne będą takimi ognikami, co strzelają w 

górę inne będą lekko pełzały po ziemi, a potem, powoli bę- 

dziemy dogasać. Najpóźniej zagaśnie środek, bo przecież 

najdłużej żarzy się popiół wewnątrz. 
Zuchy ybko wykonały polecenie Miłoszki, ustawia- 

jąc się w kółka zaczęły zcicha nucić pioenkę gromady 

iw takt jej wykonywać leciuchne ruchy. 

Nie było to wcale trudne: taniec ten nie wymagał jed- 

nolitości ruchów. Każdy „Ognik” tańczył tak jak zrozu- 

miał i wczuł się w swoją rolę. Wystarczało odczucie i od- 

tworzenie tego, co przemówiło swą treścią w tańcu. 

„Ogniki” nie spuszczały oczu z Miłoszki i każdy jej 

ruch zostawał natychmiast spostrzeżony i naśladowany. 

Zuchy wiedziały, że ona najlepiej potrafi oddać treść tańca. 

Taniec ich zrażu spokojny, stawał się nagle gwałtow- 
ny i szybki, tak jakby płomienie walczyły ze soba * to, kto 

z nich pójdzie wyżej, lub większą przestrzeń ogarnie. 

— Ale to jeszcze nie wszystko — zawołała Jadzia. Mu- 

; przecież obmyśleć kostiumy, v» tez nich caly tanie 
straci urok. Uszyjemy sobie sukieneczki w kolorach ognia. 
Każdy „Ognik” będzie miał trochę inny odcień, a razem 

będzie to wyglądać jakby prawdziwy ogień się palił. 

Nasz taniec będzie prawdzywym tańcem ogników! 

Maria Konarzewska  
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Ć5 ŁA PIE HARCEREK 
ZM 

HARCERKA NA KOLONII Style *aży” niłodźieży w "Paiste" szaciekawimny - wsejslidch. dzieje dzie je 
32% mowie pol- 

„Jak dobrze nam glęboką MOWIE 
Wędrować białą wstęgą sz0s 
Patrzeć jak gwiazdy niebo złocą 

I czekać co przyniesie 

coś nowego i co dzień, co 

i i wesołego 

Jak przyjemnie wtedy 
tyl się tyl 

kiej. Ile to nieraz nauczycielka ma z nimi kłopotu, trzeba 

jej pomóc. Pop ać sło ,alskie źle wymówion źle 
pisane, niedopowiedziane. to wszędzie gdzie je się sły- 

. Los pr 
nosi nam wiele ! podzianek, czasem bardzo radosnych. 

Umiejmy kor ać z nich w pelni a 'ą4cujmy zaw- 
sze nad sobą i pomagajmy drugim. Wied; będziemy silne 

owolone. A uśmiecl vznoś h zędzie tam przede 
ystkim gdzie o niego trudno. € hor emu dziecku — drobny 

prezent, owoc, zabawka nawet przez sieb „robiona, może 
zapalić w jego oczach wesołe 

ś tak jest urządzony, że i 

nie wszystkie będą 

I zaradne. O tym 

ble opow ją, więc pon hnie wiadomo. Naj- tego trzeba ? 
gorzi że-piosenka mówi zekaniu n s, kiedy to po- uw ie temu ) 'SIĘs< naokoło i zaradzać złemu. Nie- 

kto « klo się 

] 

dolno nie prawda. Najmądrzejsi ludzie twierdzą, że los 

abiamy. Albo że każdy ki a dwa końce 

drugi dobry). Albo — w najgorszym 
że nie ma takiego złego, co by na dobre nie wyszło. 

powiedzonka krążą po świecie, bo świat już jest lak 

idzony, że ciągle trzeba coś poprawiać i nieraz mocno 

było wszystko dobrze. A lu nieraz chodzi 
o takie drobnostki które, mimo że male, składają się prze- 

natężyć, żeby 

widzi się, jak jakaś staruszł 
ciężar tobołke ama jest, nie ma jej kto 

ledy dwie mocne ręce harcerki, które ulżą sta- 
zmęczonej twarzy zabłyśnie uśmiech wdzięcz 

ności... 

A polska he rka, , na obczyźnie, odgrywa donioślej- 
rolę. Tu s ż na st polskoś polskiej mowy 
czności Z tjem ojezystym. Kiedyś, może w tym roku, 

znajdzie się gronie tej wielkiej rodziny harcerek i har- 
j własnym, w Polsce gdzie wszystko jest 

Trzeba być do tego przygotowanym. ; 

Frzeba znać Sy, kak żeby wiedzieć za co go się kocha, Na kursie. pielęgniarek w kraju, 
w pełni korzystać z tego, że się jest Polką: we Właśnej 5 
yźnie. Znać dobrze swój kraj to nie tylko znać przede może zająć sierotką, go j iajbardziej. brąkuje,. może 

stkim rodzinną mowę i zwyczaje, ale i wiedzieć jak jej us sukienke, książkę kupi zabawić. m,.co jesz- 
młodzież, jak się kształci, jak każdą chwilę poświęca ze nie wracają — dodawać oluchy ł o nauki i pra- 

asnemu rozwojowi i nauce. Nie trzeba byśmy tutaj poza cy nad sobą. Bo życie, jak się j 'ym, jest bardzo 
krajem, stały niżej. Musimy się same dużo uczyć o Polsce piękne a to co najpiękniejsze jeszcze jest | l nami 

kraju. ć innych. Na świetlicy wśród zabaw zebrań młodzieży, powrót do l 
opowieścią o naszym kraju, naszych dzieciach, o harcer- Zofia KONDRACKA 

„archiwum  
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Nadza Fonika 
GZM EB: 

Główna Kwatera Ilarcerzy 

Warszawa 

ROZKĄZ NADZWYCZAJNY 
NACZELNIKA HARCERZY 

z dnia 28 stycznia 1947 r. 
(Wyjątki) 

Giówna Kwatera harc ą g.ęboką przykrością i od- 

razą przyjęła wiadomość o morderstwie dokonanym przez 

członków 15 Poznańskiej Drużyny Harcerzy. Jakichkolwiek 

szukaliśmy wyjaśnień dla tia, na którym przejawiają zwy- 

rodniaie czyny wydaje nam si, iż niedozór strony grona 

instruktorskiego Chorągwi Wielkopolskiej, nierozwaga m:o- 

dych i niedoświadczonych, a pozostających bez dostatecznej 

kontroli drużynowych, staly się jednym z elementów u':at- 

wiających popelnienie zbrodni. Korpus insiruktorski wszyst- 
kich chorągwi powinien raz je 3 rzeczowo zanalizować 

swoją dotychczasową postawę obywalelską i wychowawczą 

i odpowie na pelne obawy pylanie, czy wykazuje do- 
stateczną baczność i rozwagę w stosunku do ludzi z zewnątrz 

którzy nie wahają się użyć młodzieży dla swych zbrodni- 

celów. 

1) Skreślam raz na zawsze z imienia i z liczby 15 Poz- 

nańską Drużynę Harcerzy z listy drużny związku. 

2) Zarządzam za!ab? ogólną w Chorągwi Wielkopolskiej 

na okres 8-ch tygodni przez założenie krepy na krzyże har- 

cerskie 
3) Zwalniam z funkcji hufcowego IV. Hufca harcerzy 

w Poznaniu. 

4) Zawieszam caly skład Komendy Wlkp. Chorągwi har- 

cerzy, obecny Komendant ma peinić swoje obowiązki do 
czasu nowej decyzji. 

5) Zarządzam na dzień 9 lutego r.b. w Poznaniu odpra- 

i uktorów hufcowych i drużynowych chor. Wlkp. 

) dzam na dzień 15 i 16 lutego r.b. w Warszawie 

odprawę Komendandów chorągwi i Kierowników Kszta:- 

cenia Starszyzny. 

Rozkaz niniejszy podać do wiadomości korpusu instruk- 

torskiego wszystkich Chorągwi (do drużynowych włącznie). 

Naczelnik Harcerzy 

(>) KIERZKOWSKI Roman hm. 

NA DANINĘ NARODOWĄ 

Hufiec Montigny zebrał sumę 4.000 fr. na Daninlę Narodową, 

którą przekazał M.R.N. 
Hufiec Bruay-Thiers zebrał sumę 1.500 fr., którą przekazał 

Komendzie Głównej. 

_ 

KURS ZASTĘPOWYCH W ABSCON 

Na miejscowości „Abscon* został założony kurs zastępo- 

wych 16-go stycznia 

Prowadzą kurs : druh DRABIK Władysław cw:k drużynowy 
druh DERKA Zygmunt cwik 
druhna GOLDiit anna pionierka druż. 

Stan kursu przedstawiał się do ia 26 stycznia: 

5 druhen z Abscon i 3 druhny z Fenain 

4 druhów z Abscon i 2 druhów z Fenain. 

Z kursu zastępowych zdało stopień Młodzika i Ochotn'czki 

archiwum 

HARCERZE Z FRANCJI 
NA KURSIE PHM DLA ZAGRANICY 

W cytadeli w Warszawie na Żoliborzu w „X” pawilo- 

nie” bawią harcerze z Francji na kursie phm zorganizo- 

wanym specjalnie dla nich. Komendantem rsu jest sam 

Naczelnik Harcerzy hm. Roman Kierzkowski zastępcą Ko- 

mendanta jest Druh CIAPA Czesław. 

"R 

Harcerze z Francji znajdują się w towarzystwie stacjonu- 

jącej tu w Cytadeli żołnierzy IL. Dywizji Kościuszkowskiej, 

zdobywców Berlina. 

Złożyli oni wizytę w Głównej Kwaterze Harcerzy gdzie 

byli przyjęci przez Druha Naczelnika i członków G.K.H. 

złożyli również wizytę w Naczelnictwie Z.H.P. — gdzie 

byli przyjmowani przez druha Przewodnicząc hm. Wie- 

rusza Kowalskiego i druhnę Lewińską Pelagię sekretarkę 

generalną Związku. 

Wycie , krajoznawczą po Warszawie prowadził Druh 

phm. Brydak G.K.H. zapoznając uczestników kursu ze 

iszczeniem Warszawy. 

Kurs rozpoczął się 8 marca w Cytadeli (siedziba kursu). 

W dniu 11 marca byli na otwarciu kursu M.5S.Z. dla 

polonii zagranicznej. 

Harcerze z Francji zwiedzą szereg miast w Polsce, mię- 

dzy innymi bawić będą w Krakowie i na Górnym Śląsku 

gdzie zapoznają się z warunkami w jakich pracują nasi 

górnicy. Odwiedzili ochronki i sierocińce R.T.P.D. na Zo- 

liborzu w Warszawie. 

Wykłady na kursie prowadzą druh Naczelnik, druh 

hm. Sosnowski, wice-przewodniczący Naczelnictwa druh 

hm. Aleksander Kamiński, druhna phm. Lewińska 

i Druhna Dewitzowa Naczelniczka. 

łarcerze pra jeden dzień poświęcić przy odbudowie 

Warszawy. , wizytę Ministrowi Oświaty oraz odwiedzą 

organizacje młodzieżowe, jak Z.W.M. i O.M.T.U.R. 

W związku z przybyciem delegacji harcerskiej ukazało 

się szereg komunikatów w prasie krajowej o harcerstwie 

we Francji m. in. w „Życie Warszawy”, „Dziennik Ludo- 

wy” „„Repatriant” itd. 
Harcerze odwiedzą również muzea i teatr w Warszawie, 

będą podejmowani herbatką przez Harcerki i Harcerzy Cho- 

rągwi Warszawskiej. 

na święcie w Bruay Thiers 6 druhów stopień Młodzika i 7 dru- 

hen stopień Ochotniczki. Po święcie kurs jest prowadzony nadal, 

Stan kursu przedstawia się następująco : 

10 druhen z Abscon i 4 druhny z Fenain 

7 druhów z Abscon i 2 druhów z Fenain. 

Instruktorzy terenu Abscon dziękują Komendzie Kursu z 

Cappy za dobre wyszkolenie, ę 

Dziękujemy także naszej Polsce Demokratycznej. 

tnicy kursu posyłają Komendzie kursu z Cappy rakie- 
'ip — cip — tajol ; cip — cip — tajol; cip — cip — tajol. 

Druh drużynowy : Drabik Władysław, cwik. 

m EH 

ZABAWA HARCERSKA 

W dniu 9. II. 1947 r. miała miejsce zabawa harcerska Ko- 
mendy Chorągwi ,Pomorze”, zorganizowana przez Komendę 

Chorągwi. W zabawie wzięły udział drużyny harcerskie z Pa- 

ryża i okolicy, zanotowano obecność 227 gości nie-harcerzy.  
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HARCERZE JEDNOŚCIOWI Z B. DRUŻYNY 

LISA* KULI PRZESYŁAJĄ POZDROWIENIE 

DO „CZUWAJ 

Druh Jan Leśniak, druh Józef Leśniak, druh Henryk Stacho- 
wiak oraz zuch Edward Krzyzostarek, przynaieżni obecnie do 
drużyny harcerskiej im. Tadeusza Kościuszki w Bruay-en- 

Artois. 

Drużyna w Abscon (kurs zastępowych) 

ŚWIĘTO HUFCA ROMBAS 

Dnia 16 lutego odbyło się święto hufca Rombas. W święcie 
wzięły udział wszystkie drużyny harcerzy i harcerek podlega- 
jące hufcowi. Komendę Główną reprezentowali Naczeiny Kape- 
lan ZHP Oddział we Francji TOKARSKI Antoni, sekretarz 
Komendy Głównej druh Zdzisław PIS HR ; obecny był również 
p. o. komendant chorągwi „Odra i Nisa'”* druh WOJKA Wa- 
cław Dz. p. p. 

ść rozpoczęła się w kościele mszą świętą, po któ. 
rej nastąpiło złożenie wieńca pod pomnikiem Nieznanego Żoł 
nierza 

Uroczystość harcerska. rozpoczęła się na sali o godz. 15,00 
przy udziale organizacyj społecznych. Po skończonej akademii 
odbyło się uroczyste przyrzeczenie harcerskie. Podczas uroczy- 
stości zebrano 1,240 fr. na sieroty. 

Cała uroczystość byja zorganizowana w celu zdobycia fun- 
duszów na sztandar hufca, 

m 8 

ODPRAWA HUFCA ROMBAS 

Dnia 17. II. odbyła się odprawa hufca Rombas, w której 
wzięli udział wszyscy drużynowi, p. o. komendant hufca druh 
ŻYNKIEWICZ Stanisław, p. o. komendant chorągwi druh 

WOJKA Wacław oraz druh PIS 

m m 

BIEG HARCERSKI W CRANSAC 

Dnia 16. II. br. odbył się bieg harcerski w Cransac, zorga- 

nizowany przez p. o. hufcowego druha Kozuba Mar:ana. 23 
harcerek i harcerzy zdało nowe stopnie — życzymy im po- 

wodzenia. 

aa 

BIEG HARCERSKI HUFCA PECQUENCOURT 

Dnia 23. II. 1947 r. odbył się bieg harcerski hufca Pecquen- 
court na stopnie ochotniczki, młodzika, tropicielki i wywia- 
dowcy. Brały udział w biegu drużyny żeńskie im. Wandy Wa- 
silewskiej, Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego oraz dru- 
żyny męskie im. Adama Mickiewicza, Andrzeja Małkowskiego, 
Juiiusza Dąbrowskiego 

Trasa biegu była ciężka, z przeszkodami naturalnymi jak 
rowy ; trzeba było też przerzucać kładki. Długość trasy wyno- 
siła 4 km. Bieg trwał od godz, 10 do 14-tej. Od godziny 14-tej 
do 1%-tej przerwa obiadowa. Od godz. 17-tej rozpoczęły się 
występy harcerskie. 

Switała Leokadia. 

WYCIECZKA DRUŻYNY NOYELLES-SOUS-LENS 

W niedzielę 16 lutego drużyna harcerska w liczbie 16 harce- 
rzy z opiekunem drużyny wyruszyła na wycieczkę zimową. 
Druh opiekun postarał się o kamion z mleczarni, który za- 
brał nas po drodze. Na radzie drużyny wyszukaliśmy już te- 
ren porządny, gdzie będzie dość sucho i gdzie będziemy mogzii 
zrobić podchody. Najlepiej nadawał się do tego las Vimy, który 

znajduje się 11 od nas. Zajechaliśmy więc na miejsce, je- 
szcze 2 kilometry szliśmy na punkt zbiórki, Podchody trwały 
2 godziny. W końcu zastęp Wilków zwyciężył. Pozostało się 
3 w zastępie, a linka była przecięta. Cały dzień był zajęty 

grami terenowymi 

W drodze powrotnej śpiewaliśmy, przechodząc przez wio- 
skę, a tu ktoś mówi: „To są harcerze, widać że Polaki, bo 
przez taki czas to trzeba być odważnym aby iść bawić się do 
asu'”, Jak to usłysze.iśmy, to nasi harcerze aż się wyprosto- 
wali i głowy do góry podniesli aby pokazać, że to prawda. Za 
godzinę zaszliśmy do domu. Każdy z nas był trochę zmęozo- 
ny, lecz nikt się do tego nie przyznał, bo każdy z nas po tym 
dniu zabawy i pracy zadowolony powrócił do domu, 

Opiekun drużyny : Łaptos. Drużynowy : Mikrut. 

HARCERSTWO W KOLONII BARROIS 

pracuje w dalszym ciągu intensywnie dla dobra ij korzyści spo 
łeczeństwa ; ojczyzny: Rozumiejąc jaki obowiązek na nim cią- 

ży, ochoczo z uśmiechem na ustach wykonuje swoje prace i po- 
winność względem społeczeństwa. W porozumieniu z miejsco- 
wą Radą Narodową w. miesiącu grudniu drużyna żeńska prze- 
prowadziła zbiórkę węgla na pomoc zimową. Drużyna na ten 
celi uzbierała 2.500 kg. węgla. Teraz w miesiącu styczniu har- 

cerstwo w kolonii Barrois w porozumieniu z M.R.N, przeprowa- 
dziło piękną akcję pomocy starcom, rozsprzedając na ten cel 
specjalnie przeznaczone znaczki od R N. we Francji. Harcerst- 
wo na ten cel uzbierało sumę 2.400 fr. Powyższa suma zosta- 
ła przekazana M.R.N. W tej zbiórce na specjalną pochwałę za- 

ją druhny: Przysiuda Janina, Nowaczyk Krysia i harcerze: 
Rybacki M.. Szczepaniak G., Tarabuła Jan 

Switafa I.eokadia, pionierka 

WIECZOREK HARCERSKI DRUŻYNY 
LICEALNEJ MĘSKIEJ W PARYŻU 

Dnia 20. II. w sali Lamande odbył się wieczorek harcerski 
drużyny męskiej im. Zawiszy Czarnego, poł ony z wręcze- 

niem krzyżów harcerzom po przyrzeczeniu. Na wieczorku byli 

obecni komendant główny druh CIAPA Czesław, phm i druh 

PIS. 

ODPRAWA KOMENDY CHORĄGWI 
„DOLNY ŚLĄSK” 

Dnia 2. III. w Waziers odbyła się odprawa komendy chorą- 
gwi „DOLNY ŚLĄSK”, którą prowadził nowo mianowany p. o. 
Komendant Chorągw druh Zaremba Bernard phm. 

Ze święta w Rosieres 

archiwum 
harcerskie.  
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ODPRAWA KOMENDY CHORĄGWI POMORZE 

Dnia 23. II. odbyła się pierwsza odprawa Ko DEneJ Chorą 

gwi „„Pomorze”* z udziałem Komendanta Głównego, oraz dru 

żynowych. Na odprawie uzupełniono skład K« ady Chorą- 

. P, o. komendantem chorągwi jest druh WOJTASZEK Emi 

Na odprawie tej omówiono plan pracy Komendy Chorą- 

gwi, jak również postanowiono urządzić w krótkim czasie im- 

prezę na ufundowanie sztandaru komendy chorągwi „Pomo 

rze'” 

WYJAZD INSTRUKTORÓW DO KRAJU 

Dnia 28. II. 1946 r. z transporten wracającym z rolnikami 

lo kraju wyjechało 8 instruktorów ZHP Oddział we Francji na 

kurs instruktorski do Warszawy. Instruktorzy pełnili przez ca- 

ły czas przygototowań do odjazdu oraz w czasie odjazdu służbę 

harcerską w iransporcie. 

Do kraju wyjechal druh WOJTASZEK Emil, druh BART 

KOWIEK Józef, druh KLIMANEK Jan, druh SZYNKIEWICZ 

Stanisław. druh PACZYNSKI Mieczysław, druh W AWRZYNIAK 

Władysław, druh GWIEK Józef oraz druh CIAPA Franciszek. 

Życzymy im owocnej pracy na kursie instruktorskim oraz 

pomyślnych wyników. 

| i) 

ODPRAWA KOMENDY GŁÓWNEJ 

Dnia 6. III. odbyła się odprawa Komendy Głównej w Pary- 

żu, w której wzięli udział wszyscy Komendanci Chorągwi. Od- 

prawę prowadził w zastępstwie komendanta głównego druh 

Zdzisław PIS H.R. Przedyskutowano program pracy Oraz sytua- 

cję w terenie 

Bm 

ZAKONCZENIE KURSU ZASTĘPOWYCH 

W LENS 

Dnia 9. Ill. 194% odbyło się zakończenie kursu zastępo- 

wych w Lens, poprzedzone biegiem harce am W zakończeniu 

wzięli udział p. o. komendant chorągwi druh Z areimba Ber- 

nard oraz druh Jarzyna Ignacy. Kurs prowadziła bardzo dziel 

nie druhna Rydz Fernandyna, drużynowa z Lens (brawo! 

W święcie wzięły udział okoliczne drużyny oraz 33 harce 

rzy i harcerek z hufca MA ricourt. Przybyła też na tę uroczy 

stość drużyna z Vendin- s] ze swoją drużynową STELNIC- 

KĄ Elżbietą. 

DRUŻYNY HARCERSKIE W MONTLUCON * 

POZDRAWIAJĄ HARCERKI I HARCERZY 

WE FRANCJI 

w Montłucon powstały dwie drużyny przy wysiłku druha 

Golika. Henryka oraz druhny ( nauczycielki) Stepien Romany 

Dz. p. p. Drużyny pozdrawiają wszystkich harcerzy i harcerki 

z Francji. życzymy im owocnej pracy. 

ZAKONCZENIE KURSU ZASTĘPOWYCH 

W BRUAY-EN-ARTOIS 

W Bruay-en-Artois został zakończony uroczyście kurs zastę- 

powych. na którą to uroczystość przybyli p. o. kome ndant cho- 

rągwi druh ZAREMBA, hufcowy druh SZOSTAK, druh BO- 

ROWCZAK, SROKA i inni. 

a m 

ŚWIĘTO HARCERSKIE W CRANSAC 

Dnia 16 marca w Cransac odbyło się święto harcerskie ze 

mszą świętą odprawioną przez naczelnego kapelana ZHP Od- 

dział we Francji ks, TOKARSKIEGO Antoniego. Na święcie zor. 

ganizowanym przez hufcowego druha KOZUBA Mariana i przy 

pomocy obydwu drużyn — złożyło przyrzeczenie harcerskie 

20 harcerek i harcerzy. 

archiwum 

Święto zaszczycili swoją obecnością konsul ob. Arasimowicz, 

ks. kapelan. Tokarski i sekretanz Komendy Głównej ZHP druh 

Zdzisław PIS. 

ŚWIĘTO HARCERSKIE W HOUILLES 

W Polskim Gimnazjum w Houilles, w którym harcerze 

harcerski zorg zowani w dwie drużyny, stanowią 80 proc. 
uczniów i uczennie, odbyło się staraniem druha drużynowego 

Staniszewskiego Aleksandra i druhny drużynowej Karbowskiej 

Barbary, święto harcerskie połączone z biegiem. 

Rano mszę świętą odprawił ks. kapelan TOKARSKI Antoni, 

w której wzięły udział dwie drużyny harcerskie oraz członko- 
wie komendy głów - sekretarz K, G. druh Zdzisław PIS HR 

oraz druhna LAME Władysława 

Po biegu o godz. 16 rozpoczęła się uroczystość harcerska, 

kominek z 5 zoze niem. Przyrzeczenie złożyło 24 druhów 

i 26 druhen 

HARCERKI I HARCERZE POMAGAJĄ 
W REPATRIACJI 

Harcerze i harcerki z drużyn. gimnazjalnych w Houilles 

odwiedzili repatriantów w VITRY-sur-SEINE, czekających w 
schroniskach na pociąg do kraju. Harcerze i harcerk; pod kie- 

rownictwem druhny LAMENT Władysławy „druhny SZLEZAK 
Janiny oraz druhny Stefci i druha LEMANSKIEGO prowadz 
gry i zabawy z młodzieżą, a w końcu urządziii ogólny harcer- 
ski kominek. - 

Sala była wypełniona po brzegi. Na kominku było przeszło 
400 osób. Kominek trwał od 15.30 do 18,30, Repatrianci z żalem 

entuzjazmem żegnali karcerki i harcerzy, prosząc o szybki 
powrót. 

ZIP Oddział we Francji, dowiedziawszy się z prasy o 

okrutnym morderstwie dokonanym na członku bratniej or- 

ganizacji ZWM, które miało miejsce w Poznaniu, potępia 

sprawców mordu, potępia tych, którzy młodzież polską pro- 

wadzą na manowce lub wciągają ich do podziemnych orga- 

nizacji, a ponadlo tych na emigracji, którzy milecząc apro- 

buja zwyrodnialty mord. 

Na tegoroczne Dżembo 

PAMIĘTAJ O DNIU 23 kwietnia : 

zakończenie akcji pomocy Sierotom 

Co już zrobiliście ?  
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WIELKI KONKURS 
DLA DRUŻYN HARCERZY, HARCEREK I ZUCHÓW 

W. niniejszym numerze Gazetki ,,Czuwaj”” dajemy dal- 

szy ciąg dla zuchów p.t.; Nowa gra zuchowa ,,Żiemie Za- 

chodnie''. — Każda i każdy z Was pilnie śledził przebieg 

gry według załączonego planu terenu, planu drużynowego 

zuchów i przebiegu połowy gry. Każda drużyna pragnąca 

brać udział w konkursie musi zbiorowo, a więc na zbiór- 

ce drużyny przedyskutować zamieszczony plan oraz przebieg 

akcji tak aby móc konkretnie opisać dalszą część gry, a mia- 

nowicie |) w jaki sposób podeszli harcerze do linni strzeżo- 
nej przez „,policjantów >” 

2) Co się stało z wziętym do niewoli szóstkowym 

policjantów ? 

gra — kto uzbierał 3) Jaki przebieg miała dalsza 

więcej węgla, harcerze czy zuchy '? 

4 Co zrobiła drużyna z zebranym węglem ? 

Dalsza część gry jest już zgóry opracowana w Redakcji 
Chodzi obecnie jedynie, o to, która drużyna śledząc pilnie 
plan terenu i akcji nadeśle najbardziej trafne odpowiedzi 
na cztery powyżej zamieszczone pytania. 

Za najlepsze rozwięzanie konkursu redakcja gazetki 
„„Czuwaj”” daje w nagrodę drużynie nowy namiot czterooso- 
bowy (francuski). Rozwiązania nadsyłać do 30. IV bu. 
Wynik będzie zamieszczony w przyszłym numerze. 
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KĄCIK FILATELISTYCZNY 

KILKA SŁÓW DO FILATELISTÓW 

Jak 

gcome 'óżnych, miły 
muszle zęby dzikich zwie 

miarę postępu kultury, zaczęto 

niejse jak: nalepki hotelowe, 

innych drobiazgów 

HSEHT2| 
_€ Sminę et Ots) 

Rm» des zraviara. 

Ba 

Z końcem 19 wieku pojawił się znaczek pocztowy, j 

zyskał w krótkim czasie amatorów kolekcjonowania. W 

związku z zapytaniami kierowanymi do redakcji wprowa- 

dzamy kącik filatelistyczny. Zadaniem naszym będzie przed- 

stawienie zasad filatelistyki i to nietylko dla tych którzy 
są już filatelistami ale dla wszystk Zapoznamy Was 

z wydanymi znaczkami polskimi, i będziemy informować o 

nowościach krajowych i zagranicznych. Zapraszamy Wszy- 

stkich do naszego kręgu. Piszcie nam co Was interesuje — 

a my będziemy udzielać odpowiedzi, aby poprzez znaczki 
pocztowe ułatwić Wam wędrowkę po świecie. Tak będzie- 

my mieć możność poznania innych, czasem bardzo dalekich 
krain i zawarcia z nimi przyj i 

Rzucamy hasło: W / z Z.H.P. mają sprawność zbie- 
racza znaczków pocztow 

archiwum 

MALE ZUCHY 
Gdzie się zjawi mały zuch 

Tam odrazu gwar i ruch 

Tam odrazu śmiechu wiele 

Radość, życie i wesele! 

Choć ma tylko osiem lat 

Mały zuch to wielki chwat 

Jak zaśpiewa kujawiaka 

Same nogi zaczną skakać. 

Małych zuchów każdy zna 

Mały zuch-to ty i ja ż 

Józek, Władek, Antek, Franek 

Michaś Stefek; Staś i Janek 

Tak jak rzeka płynie czas 

Wnet urośnie każdy z nas , 

l z wesołych, małych zuchów 

Stanie dzielna gwardia druhów 

W górę głowa, w górę nos 

Zaśpiewamy sobie w głos; 

„Choć jesteśmy jeszcze mali 

Będziem Polskę budowali”. 
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