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Przedwiośnie czynu 

Jeszcze nocami mróz, by potem, jak dziki pies 
jak złodziej chwyta — napadać wioski i ryczeć — 
iskrzy się Wielki Wóz, patrzcie! — powódź już jest! 
na Mlecznej drodze zgrzyta — i księżyc z trupim obliczem! 

Czai się zator i fala — 
daleko są dwory, pałace — 
więc powódź szalona obala 
chaty bez podłóg — wieśniacze. 

Jeszcze się sypie śnieg, 
lecz już topnieje, lecąc — 
rzeka wyrzuca na brzeg 
kry, które w słońcu świecą! 

I tak co roku — od lat 
oślizgły i siny wróg — 
zatapia tysiące chat — 
przedwiośniem darzy 

nas bóg! 

Wielka jest siła przyrody — 
jak serca pulsują rzeki — 
ziemia puchnie od wody — 
trzęsą się chaty-kaleki. 

Nędza nadrzecznych wsi 1 tak co roku — co rok — 
ręce nad fale wyciąga a może by wreszcie — nie!! — 
i płacze głodna i drży, na brzegi betonu blok! — 
gdy woda pełznie po łąkach — Lud wreszcie pokoju chce! 

Czy to ma potop być rzek, 
czy też ma potop być krwi — 
sił ślepych zatrzymać bieg! 
kto potop zatrzyma? 

My! 

Jerzy R. Goetling. 
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Na rocznicę komuny paryskiej 
Upłynęło przeszło lat sześćdziesiąt pięć. Na 

wieść o wielkiej klęsce Francuzów pod Sedanem, 
oddaniu się Napoleona III do niewoli i marszu 
Prusaków na Paryż, stutysięczny wygłodzony 
tłum ludu pracującego zdecydował o losach 
Francji, o losach swej ojczyzny. 

Otóż 4 września 1870 r. lud Paryża ogłosił 
republikę i pozwolił b. posłom paryskim ukon- 
stytuować się jako „Rząd obrony narodowej. 
Członkowie nowego rządu, składający się prawie 
wyłącznie z burżuazji, nie wierzyli w możliwość 
obrony stolicy i nosili się z myślą poddania, lecz 
robotnicy i znaczna część drobnomieszczaństwa 
chcieli walczyć do ostateczności z najeźdźcą nie- 
mieckim. Wojska nie było, utworzono więc śwar- 
dię narodową, do której powołano pod broń trzy- 
sta tysięcy ludu paryskiego, przeważnie robotni- 
ków, drobnych rzemieślników i młodzieży. 

Ale zdradziecki „rząd obrony narodowej 
chciał przede wszystkim załatwić się ze zwycię- 
skimi Niemcami ugodą. Nie chodziło mu 0 obro- 
nę kraju, lecz o obronę zdobytej władzy; nie szło 
mu o wyzwolenie Francji od najścia wojsk ob- 
cych, lecz o ujarzmienie ludu zrewolucjonizowa- 
nego wypadkami klęski wojennej. 

W tym samym czasie, w którym na murach 
Paryża „rząd obrony narodowej" rozklejał śwał- 
towną odezwę, zapewniając, że Prusakom nie 
ustąpi „ani piędzi ziemi francuskiej, ani jednego 
kamienia z fortec' — jeden z członków tego rzą- 
du, Juliusz Favre, umawiał się w Wersalu z kan- 

clerzem pruskim Bismarkiem o zawarcie pokoju, 
o zapłacenie kontrybucji w kwocie pięciu miliar- 
dów franków w złocie i o wyrzeczenie się Alza- 
cji i Lotaryngii 

I tak 28 stycznia 1871 r, wygłodzony Paryż 
kapitulował. Wtedy już przy pomocy Bismarka 
przeprowadzone zostały wybory do Zgromadze- 
nia Narodowego, w celu zdecydowania sprawy 
wojny i pokoju. Większość Zgromadzenia oka- 
zała się reakcyjną; bogaci chłopi i burżuazja pra- 
śnęła za wszelką cenę pokoju; lud Paryża stanął 
do obrony stolicy. Nienawiść do ludu Paryża 
panowała wszechwładnie w Zgromadzeniu Naro- 
dowym. Postanowiono sprowokować lud, zmusić 
go do buntu, by później go zdławić. To też Zgro- 
madzenie Narodowe, po zawarciu pokoju z Niem- 
cami, wypowiedziało wojnę Paryżowi. Wówczas 
Paryż, jak jeden mąż, stanął pod bronią i roz- 
poczęła się wałka pomiędzy ludem Paryża a rzą- 
dem burżuazyjnym  zasiadającym w Wersalu. 
Paryżanie tym razem byli silniejsi niż przypu- 
szczano i dlatego zwyciężyli. 

Dnia 19 marca 1871 r. proletariat Paryża był 
panem, władcą i i sędzią, a czerwony sztandar pra- 
cy powiewał już z wieży ratusza i z miejskich 
gmachów publicznych. Komuna (czyli samorząd 
miejski) utworzyła się z radnych miejskich, obra- 
nych w poszczególnych okręgach Paryża na pod- 
stawie powszechnego prawa głosowania. 

Komuna paryska ziściła nadzieje, jakie 
w niej lud Paryża pokładał. Wywołała przewrót . 
w poglądach wszystkich klas, wykazując jednym, 
że ich przewaga jest przejściowym faktem histo- 
rycznym, innym zaś, że ich niewola i upośledze- 
nie nie są zgoła czymś wiecznym. „,„Wszystkie 
zakłady naukowe otworzono dla ludu bezpłatnie 
i usunięto spod wszelkiego wpływu państwa i ko- 
ścioła. W ten sposób — jak powiada Karol Marks 
— nie tylko dano wszystkim dostęp do wykształ- 
cenia szkolnego, lecz i uwolniono wiedzę z kaj- 
dan, w które ją zakuły przesądy klasowe 
i władza”. Komuna dokonała wielu dobrych.rze- 
czy na polu organizacji stosunków społecznych 
i gospodarczych. Ale działalność komuny była 
stale paraliżowana przez marnych chłystków, ka- 
rierowiczów i krzykaczy, którzy trzymali się z 
dala od pracy organizacyjnej, a chcieli się tylko 
wyróżniać przez pobrzękiwanie szablą i szumne 
krasomówstwo. Wreszcie nieporozumienia i kłó- 
tnie między kierownikami osłabiały działalność 
komuny i sprowadzały ją z właściwej drogi. Pro- 
wincja reakcyjnie usposobiona, jednak nie poszła 
za Paryżem, i to właśnie było najważniejszą” 
przyczyną upadku komuny, która istniała wszy- 
stkiego 72 dni. 

„Komuna — pisze Karol Marks — była 
prawdziwą przedstawicielką wszystkich zdro- 
wych żywiołów społeczeństwa francuskiego, 
a więc prawdziwym rządem narodowym, to zara- 
zem jako rząd robotniczy, jako śmiała pionierka 
wyzwolenia pracy, była w całym znaczeniu tego 
wyrazu międzynarodową. Komuna dopuściła 
wszystkich cudzoziemców do zaszczytu walki 
i śmierci dla nieśmiertelnej sprawy... Komuna 
uczciła bohaterskich synów „Polski, stawiając 
ich na czele obrony Paryża”. 

Rewolucjoniści polscy dostarczyli walkom 
o wolność w zachodniej Europie liczne rzesze 
wodzów i żołnierzy. To też w historii komuny 
paryskiej zapisani są złotymi zgłoskami polscy 
emigranci z powstania styczniowego, zwłaszcza 
Jarosław Dąbrowski i Walery Wróblewski*). 

*) Życiorysy tych sławnych mężów znajdzie w 
książce pięknej Wł. Ponieckiego p. t. „Myśliciele i bo- 
jownicy'. 

  

Roczniki „Gromady” 

Roczniki „Gromady” z lat ubiegłych można nabyć w administracji po ce- 

nie zł 2,80 w pięknej oprawie i zł. 2,— bez oprawy 
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Armia wersalska wkroczyła do Paryża 21 
maja 1871 r. Przez trzy dni z rzędu mordowano 
nie żołnierzy komuny, lecz bezbronnych miesz- 
kańców, rozstrzeliwano starców, kobiety i dzieci. 
Kobiety bez trwogi ponosiły śmierć na baryka- 
dach i na placach stracenia. Ilu zamordowano? 
Niektórzy historycy podają 40—50 tysięcy, Fak- 
tem jest, że liczba zamordowanych i poległych 
w walce wynosiła 35 tysięcy ludzi! 

Mury cmentarza Pere Lachaise, które były 
świadkiem skartaczowania tysięcy komunardów, 
noszą dziś wieńce, które lud Paryża składa na 
grobach swych ojców — pionierów w walce 
o wolność. A wieńce te splecione są nie tylko 
przez lud francuski, lecz również przez organi- 
zacje socjalistyczne całego świata. Międzynaro- 
dowy kongres robotniczy w 1889 r., w czasie 
powszechnej wystawy w Paryżu, w obliczu tri- 
umfującego kapitalizmu, złożył historyczny wie- 
niec na murze cmentarza Pere Lachaise i zatknął 
tam sztandar wolności, który wypadł z rąk 
śmiertelnie ugodzonych bojowników. 

I odtąd co roku zbliżenie się daty 19-go mar- 
ca wprawia świadomych robotników całego świa- 
ta w nastrój uroczysty, przenosi ich myślą do tej 
walki bohaterskiej, która wieczną sławą okryła 
proletariat Paryża. W. Bieliński. 

Mordercy 

Już nie gwiżdżą syreny w Kartaginie, 

kiedy ukazują się faszystowskie samoloty. Strze- 

la się z armaty trzykrotnie i mieszkańcy są 

ostrzeżeni, Wówczas schrony zapełniają się ludź- 

mi. Ludzie, którzy jeszcze nie nauczyli się pano- 

wać nad swoimi nerwami, krzyczą i biegają w 

nieładzie. 

Wybuchają bomby zapalne. Daleko słychać 

trzaski. Słychać odgłos uderzenia i w tej samej 

chwili widać walące się budowle, które zdawały 

się być niezniszczalne. 

Krzyki grozy tych, którzy mieli szczęście 

być zwykłymi widzami, mieszają się z tymi, któ- 

rzy zostali trafieni i zasypani. Warczenie samolo- 

tów trwa. Od strony arsenału słychać nagły 

strzał armatni, 

Na wpół ubrany chłopak przechodzi opróż- 
nioną ulicą. Wygląda na przestraszonego. Nieda- 

leko od niego eksplodowała bomba. Tylko praw- 

dziwy przypadek zrządził, że uniknął narzędzia 

śmiercionośnego. Chłopiec biegnie i biegnie. Do- 

biega do domu, z którego słychać krzyki konają- 

cych, dym i płomienie. Słychać huk czegoś co pa- 

da z trzaskiem i miesza się z krzykami, dymem i 

ogniem w ogłuszającym zgiełku. 

Dziecko przyszło do siebie przed tym do- 

mem spalonym i rozwalonym. Przekracza drzwi 

wejściowe, którędy uciekają mężczyni i kobiety 

na wpół ubrani. To jest szpital cywilny. 

Biegnie krzycząc: ,„Mamo... mamo!...'. 

A lud przebiegający korytarzem nie pozwa- 

la chłopcu przejść. Nie może iść naprzód. Ludzie, 

dym, krzyki boleści; wszystko utrudnia mu. 

Podłoga zapada się. Ustępuje. Stojący na 

niej ludzie zapadają się razem z ziemią i kamie- 

niami. Prawie że puste materace ześlizgują się 

z łóżek metalowych. 
Biegnący chłopiec pozostał w bezruchu. 

Przed nim otwarła się otchłań, której głębię ob- 

liczyć niemożliwe, dym i proch. Lecz słyszane 

krzyki wskazują, że to jest otchłań śmierci. 
I tam został chłopiec, aż do chwili, kiedy 

można go było wydobyć, Kiedy cisza zapanowała 
uratowano tych, którzy jeszcze byli żywi. 

Chłopiec przystanął przed kawałkiem żela- 

za. „Co to jest?'' — zapytał. „To odłamek bom- 
by!” Chłopiec trzymał go rękoma drżącymi. Wi- 
dzi napis na nim, którego jednak nie rozumie. Na- 

tężając się odczytał go znowu. „Co to znaczy?'”. 

„Made in Germany' 7 September 1936. 
Wtedy chłopiec upuścił odłamek bomby i 

odszedł ze swymi towarzyszami. Szedł powoli 

drogą, szepcząc coś, mówiąc sam do siebie, Ktoś 

$o zapytuje: ,,Co ty się modlisz?'' Przerwał szep- 

tanie i głośno, energicznie powiedział: „Powta- 

rzam by nie zapomnieć napisu, który był na 

bombie, a która uśmierciła moją matkę!”. 

z jęz. esperanto. 

tłumaczył Sł. Dziwlik. 

Marco Ricardi 
Marco Ricardo należał do tych nieugiętych 

młodych Włochów, którzy prowadzą dalej wal- 
kę z faszyzmem we Włoszech. 

Za swoją działalność został skazany na dwu- 
letnie zesłanie na odległą wyspę. 

Czas ten wykorzystał dla głębokich studiów. 
Po uwolnieniu staje w pierwszych szeregach nie- 
legalnych bojowników w Mediolanie. Przy usiło- 
waniu przeniesienia przez granicę nielegalnego 
materiału został zamordowany. Policja dała 
znać rodzinie o jego śmierci dopiero po dwóch 
miesiącach. 

Wiadomości o jego śmierci są sprzeczne. 
Jedni mówią, że został postrzelony przez urzęd- 
ników celnych i „czarne koszule” (faszyści wło- 
scy) i że na skutek ran zmarł po dwóch dniach 
w szpitalu w Komo; inni mówią o walce między 
naszymi towarzyszami pod wodzą Marco Ricar- 
di i „czarnymi koszulami”, 

Czerwoni harcerze całego świata czczą pa- 
mięć tego dzielnego młodego robotnika, który 
swe socjalistyczne przekonania opłacił życiem.  



Pdwe'f 
(ciąg dalszy) 

— Uważajże dobrze, żebyś marchwi nie wy- 
targał! 

Paweł przysiadł w bruździe koło grzędy, 
wywiesił daleko język z ust, sapał z przejęcia. 
Nijak mu się nie mogło w głowie pomieścić, że 
to tak matka bez pomyłki pozna co marchew, 
a co nie. 

Zielono było na grzędzie. Malutkie, jak za- 
bawny lasek, nie większy od Pawłoweśo palca, 
rosły jarzyny. Wychodziły gęściutko z pulchnej. 
ziemi koronkową mgiełką listeczków. 

— Mamo, to marchew? 
— Marchew, marchew synku. Przypatrzże 

się, takie ma listki jak pióreczka, stępate, drob- 
niuśkie. 

Patrzył. Ale były przecież insze. Akuratnie, 
jak pióreczka. I drobniuśkie było tu wszystko. 

Nie, to już napewno nie była marchew. 
Okrągłe, przysiadłe przy ziemi. Wziął ostrożnie 
w spocone palce i pociągnął. 

Wyszło mięko z ziemi. Ale w palcach były 
dwa, Tamto okrągłe, i drugie strzępiaste. Jakże 
to mogło być? Przecież tamte tylko chciał wyr- 
wać, tak, jak matka robiła. 

Przyjrzał się uważnie. Jużci, to była mar- 
chew. Malutki, jak mysi ogonek korzeń był już 
przecie marchwianym korzeniem. Już odrobin- 
kę żółciła się białość, już się węził ku dołowi. 

Zerknął bokiem. Matka nie widziała. Cisnął 
wyrwane zielsko na kupę do innych, a marchew 
smyrśnął dalej na grzędę, w runiejącą nać. 

Plewił dalej. Bolały go kolana od kucania, 
ścierpły plecy. Słońce dopiekało nieznośnie, bo 
akurat tu nie było żadnych drzew. Spojrzał tę- 
sknie w głąb ogrodu, gdzie stara Antoniowa ple- 
wiła pod rozłożystą jabłonką. Aż stąd było wi- 
dać, jak plama cienia kładzie się na całą grzędę, 
ruchoma, przejrzysta i wabiąca. 

Ale matka pełła furt właśnie tu. Poczuł, 

jak drobne kropelki potu spływają mu z czoła 
prosto na nos. Poczekał chwilkę, Kap — i upadła 
kropelka z końca nosa na śrzędę, 

— Nie siedź, Paweł, nie siedź, trza pleć! 
Popatrz, jak Makosiowi plewią! Ino się miga. 

Paweł westchnął. Makosiowi chłopcy plewi- 
li, ale przecie byli ze dwa razy więksi od niego. 
Westchnął z głębi trzyletniego serca. W dodatku 
tam, gdzie robili makosiowi chłopcy, marchew 
była większa, i było łatwiej rozróżnić ją od 
chwastu. 

— Mamo, a to? 
— Lebioda! Nie nudź! Tyli chłop i marchwi 

od lebiody nie rozpozna. 
— A lebiodę targać? 
-— Targać! Zielsko przecie! 
Zacudował się Paweł, Warzyła nieraz mat- 

ka lebiodę i dobra była. A tu każe targać i cis- 
kać. 

Ale wymiarkował sobie zaraz, że to widać 
dworskie, to inaczej. Pewnie lebiodę na innej 
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śrzędzie sadzą, widać obie z marchwią jakoś po- 
śodzić się nie mogą. 

Źle mu było ciskać chwasty na kupę. Prze- 
kładał je do drugiej ręki, ściskając mocno. Spo- 
ciła się ręka, aż zapiekło. 

— Mamo, a to pokiel będziemy plewić? 
— Pokiel nie wyplewimy — powiedziała su- 

rowo matka. Prędko, sprawnie czyściła grzędę 
z chwastów. Spojrzała, ile to już. Od razu było 
widać — przerzedziło się trochę, szerzej mogły 
się rozeprzeć marchwiane listeczki. Uradowało 
się w niej serce, tak to ładnie wyplewiła. 

Ale teraz zobaczyła dalej na grzędzie ciś- 
niętą tu i tam wyrwaną marchew. Akurat ko- 
rzonkiem do góry sterczały sobie wesoło z rosną- 
cej nasi. 

— Paweł! zła krew, marchew targasz? Je- 
szcześ tu pociskał? Poczekaj, poczekaj, jak kar- 
bowy przyjdzie, zaraz uwidzi, będziesz ty miał! 

Paweł skrzywił buzię w podkówkę. Bał się 
karbowego, jak wszystkie dzieci. I od tego gorą- 
ca troiło mu się wszystko w oczach, Już do zna- 
ku pomieszało się, co lebioda, perz, ognicha, a co 
marchew. 

— Nie trza beczeć — 
Magda. 

— Do każdej roboty trza się przyuczyć. Ale 
bekiem to gówno zrobisz. Patrz dobrze, poma- 
lutku sobie rwij, palcami za sam wierzch bierz, 
drugą ręką se odgarnij, żeby ci się po dwa na- 
raz z marchwią nie targały. 

Ale Paweł kiwał się coraz senniej. Przemo- 
cą otwierał oczy, sapał, rwał. 

— Nie śpij, nie. Tyś już przecie duży chłop, 
za rok, to już krowy pójdziesz paść, 

— Krasule? 
— E, zaś. Dworskie krowy. 
— Z chłopcami? 
— Z chłopcami. Ale teraz trzeba pleć. 
Ale Paweł siadł sobie wygodnie, bo mu do 

znaku nogi ścierpły. Urwał jeszcze ze dwie le- 
biody, głowa przechyliła mu się na bok, zesunął 
się w brózdę i spał, zgiąwszy pod siebie gołe, po- 
kryte zeschłym na słońcu błotem nogi. Magda 
zrazu chciała go budzić, ale się rozmyśliła. Po- 
prawiła chustkę na głowie i ze zdwojoną pilno- 
ścią pełła a pełła. 

pouczała spokojnie 

Wanda Wasilewska. 

Rewolucje marcowe 

Rok 1848. Rewolucja w Wiedniu, Berlinie, 

Budapeszcie i Brukseli. 

Rok 1871. Po przegranej wojnie obwoła- 

nie komuny paryskiej. 

Rok 1917. Rewolucja w Petersburgu: 'Re- 
publika sowiecka. 

Rok 1919. Strajk generalny w Berlinie. 

Rok 1934. Walki austriackich robotników z 

faszyzmem Dollfusa.  



Belgia 
Korespondencja własna „Gromady” 

Do grudnia 1935 r. ruch czerwono-harcerski 

w Belgii był zupełnie autonomiczny. Podzielony 

był między dwie centrale, ponieważ w Belgii 

mówi się dwoma językami: po flamandzku i po 

francusku. W grudniu 1935 r. czerwoni harcerze 

mówiący po francusku połączyli się z Młodą 

Gwardią Socjalistyczną, politycznym ruchem 

młodzieży socjalistycznej. Tworzą dziś jedną 

organizację o dwóch sekcjach: politycznej — 

Mł Gward. Soc. i wychowawczej — czerw harc. 

Współpraca daje dobre rezultaty. Ze strony rzą- 

du belgijskiego nie ma żadnej kontroli i czerwo- 

ni harcerze mają zupełną swobodę działania. 

We francuskiej części Belgii (południe) li- 

czą cz. h. przeszło 3000 członków. W tym roku 

chcą przeprowadzić wielką propagandę i wierzą 

w jej skuteczność. Wydają pismo „Młody Pio- 

nier” doskonale redagowane i poruszające tema- 

ty wychowawcze, kulturalne, ekonomiczne i po- 

lityczne. 
Posiadają także swą spółdzielnię „Czerwo- 

ny Sokół”, która zaopatruje członków w sprzęt 

harcerski. 
W kwietniu odbędzie się kongres, który 

ustali program do wiosny 1938 r. Delegacja bel- 

gijskich czerw. harc. weźmie udział w obozie 

międzynarodowym w Anglii i w olimpiadzie ro- 

botniczej w Antwerpii. Poza tym urządzą własny 

obóz w. okolicy Antwerpii. 

Przygotowują obchód 1 maja. Niektóre ośrod- 

kiwprowadziły gaztekę mówioną, omawianie prze- 

czytanych książek, gawędy na tematy aktualne. 

Postanowiono zbudować własne schronisko. Po- 

szczególne ośrodki czerw. harc. prześcigają się 

w zbiórce pieniędzy na ten cel. Wre też praca 

przygotowawcza do obozu i do wyjazdu za gra- 

nicę (Anglia i wystawa międzynarodowa w Pa- 

ryżu). Czynią wszystko, aby stworzyć wielki 

ruch wychowawczy dzieci robotniczych. Kores- 

pondent nasz (redaktor „„Młodego Pioniera ') 

kończy pozdrowieniami dla wszystkich czerwo- 

nych harcerzy w Polsce i życzeniem owocnej 

pracy. 

Wisła ruszyła. 

Droga jest piękna... 

Pod takim tytułem czytamy sprawozdanie 

z ostatniego kongresu wychowawców czerwono- 

harcerskich w Belgii. Był to kongres samokryty- 

ki Przez krytykę rzeczową dotychczasowych 

metod starano się dojść do nowych, słusznych 

metod. Główny nacisk położono na konieczność 

wykształcenia -pedagogicznego i na poczucie so- 

cjalistyczne. Człowiek, mający wychować mło- 

dzież robotniczą na socjalistów, musi być socja- 

listą nie tylko z przekonań lecz i z ducha. 

Kongres ten był przejawem woli ruchu czer. 

harc. w Belgii do kroczenia naprzód wytyczoną 

przez niego samego drogą. Rozjechano się z en- 

tuzjazmem, nadzieją i radością w sercu. 

Droga jest piękna, naprzód towarzysze! 

Francja 

Czerwoni harcerze rozbiją swe namioty w 

lecie pod Paryżem. Od 21 do 30 sierpnia odbę- 

dzie się na tym obozie międzynarodowy zjazd 

czerw. harc. wracających z międzynarodowego 

obozu w Anglii. Zjazd ten połączony będzie ze 

zwiedzaniem ogólno-światowej wystawy w Pa- 

ryżu. 

Anglia 

Gromady czerw. harc. w Londynie wybrały 

się na cmentarz, gdzie pochowany jest Karol 

Marks. Chwile spędzone przy grobie wywarły 

na harcerzach głębokie wrażenie. Charaktery- 

styczne dla naszych czasów, że tablica pamiąt- 

kowa umieszczona na domu, w którym mieszkał 

Karol Marks, zalepiona jest papierem ponieważ 

była kilkakrotnie demolowana przez faszystów. 

   



PRZEWODNIK 

Dlaczegó bawimy się? 

Czerwone Harcerstwo stara się wychowywać tak, 

aby młodzież tego nawet nie zauważyła. Całe życie w 

gromadzie, środowisku, wzajemne oddziaływanie na sie- 

bie, wspólne obozowe życie, to są wszystko środki i me- 

tody wychowania czerwono harcerskiego Jednak jedną 

z najważniejszych metod wychowawczych jest zabawa, gra 

jakakolwiek. 

Do jakich wychowawczych celów dążymy za pomocą 

$ier i zabaw? . 

1. Stopniujemy wszelkie wiadomości, umiejętności, 

zręczność itp. Stąd należy gry często odmieniać, aby 

ćwiczyć wszechstronnie, a unikać jednostronności i idące- 

$o w parze z nią znudzenia. 

2. Wzmacniamy wolę uczestników, która często do- 

piero w grze się uwydatnia, Gra zmusza do decyzji i szyb_ 

kiego wykonywania swego zamiaru, aby osiągnąć dobry 

wynik. Na nic w grze niezdecydowania i długi namysł. 

Czyn musi następować szybko i tu chłopcy pozbywają się 

ślamazarności oraz niedołęstwa. 

3. Prowadzimy do inicjatywy i pracy. Gromada, 

zastęp, partia, team, potrzebuje nie tylko biernego działa- 

nia i wykonywania ruchów, rozkazów podanych przez 

prowadzącego grę, ale współdziałania, własnych pomy- 

słów i planów do odniesienia zwycięstwa, Często gry są 

takie, że wymagają przemyślenia i samoistnego działania 

każdej jednostki. Tu się uczą chłopcy przedsiębiorczo- 

ści, inicjatywy. 

4, Usuwamy bojaźliwość, a uczymy odwagi. Ka- 

żda gra i zabawa potrzebuje współdziałania i aktywno- 

ści. Chłopcy bojaźliwi i wstydliwi, którzy niechętnie 

przystępują do pracy, dopiero w grze oduczą się trwo- 

żliwości, zbytniej skromności, wstydliwości itp. [I te 

właściwości u czerwonych harcerzy i przyszłych działa- 

czy socjalistycznych są nie na miejscu. Każdy winien 

się cenić według tego, ile dokaże. Ludzie nieśmiali ma- 

ło zdziałają i dokażą, tak jak pyszałki mogą wiele po- 

psuć. 

5 Prowadzimy ku wytrwałości. Chłopcy w tym 

ckresie wieku są niecierpliwi i niewytrzymali. Zaledwie 

gra się rozpoczęła, już chcieliby ją zakończyć. Długi 

przebieg gry, zabawy nudzi ich. Lecz każda gra wymaga 

czasu, zanim się „gracze rozegrają”, nim ich porwie gra, 

nim nastąpi wynik. W ten sposób z przebiegu gry chłopcy 

uczą się, choć nawet tego nie przypuszczają, że trzeba 

wytrwale walczyć aż do zwycięstwa, dla którego trzeba 

poświęcić własny wysiłek, pracę. 

6. Kształcimy zmysł organizacji, dyscyplinę. Czę- 

sto gracze grają, a zwycięża gromada, zastęp, team. Je 

dnostka tam musi się podporządkować interesowi całości. 

Gracz musi powstrzymywać swe osobiste porywy, pra- 

śnienia, by nie psuć gry i nie unicestwić zwycięstwa swej 

śrupy. Myśl o całości, a zapomnienie o sobie, to jedna 

z najpiękniejszych własności, które rozwija gra. 

7. Wreszcie grą dopomagamy do kształcenia zmy- 

słów oraz do samokierownictwa. Większość gier jest na- 

stawiona na pośrednie lub bezpośrednie ćwiczenie zmy- 

słów. Drogą gier nie spowodujemy by głuchy usłyszał, ale 

zaostrzymy słuch, u innych zmysł powonienia itp., a co 

najważniejsze, nauczymy zmysłów tych używać. Zaś co do 

samokierownictwa we wszystkich grach i zabawach, zwy- 

cięstwo zależy w dużej mierze nie tylko od doskonałości 

grających, ale i od dobrego kierownictwa (planu gry), 

któremu wszyscy się podporządkowują. Kierownik gry 

uczy się kombinacji, jak w granicach prawideł znaleźć 

najodpowiedniejszą drogę do zwycięstwa. Reszta, która 

śledzi jego postępowanie, uczy się z nim. 

Czerwone Harcerstwo chce wychować nie tylko lu- 

dzi samodzielnych (w dobrym tego słowa znaczeniu), ale 

i takich, którzy potrafią prowadzić niesamodzielnych lu- 

dzi nie ku własnym egoistycznym celom, ale ku powszech- 

nemu dobru wszystkich. 

Jak widzimy z powyższego, gra i zabawa to nie tyl- 

ko zabicie czasu na zbiórce, to jest metoda wychowawcza, 

to środek do urabiania charakterów. 

Jak prowadzić gry? — pomówimy innym razem. 

Stefan Dziwlik. 

Esperanto w Czerwonym 
Harcerstwie 

Rzucone przez Karola Marksa hasło „Proletariu- 

sze wszystkich krajów łączcie się!'' wzywa do nawiąza- 

nia stosunków z obcojęzycznymi towarzyszami. [I tutaj 

język „esperanto'” nie tylko może, ale wiele działa. 

Nikt nie zaprzeczy, że w Czerwonym Harcerstwie 

powinno być prowadzone esperanto, bo jego użyteczno- 

ści na polu zbliżenia młodzieży socjalistycznej nie trze- 

ba dowodzić 

„Gromada” w r. 1932 rozpoczęła drukowanie lekcji 

języka Esperanto i jakoś nie dokończyła. Nie wiem, co 

na to wpłynęło, ale wiem, że szkoda przerwanej pracy. 

Wysiłek ze strony uczących się niewielki, a korzyść o- 

$romna. Bo cóż warte są międzynarodowe zjazdy, obo- 

zy, kiedy ich uczestnicy nie mogą się wzajemnie porozu- 

mieć? To istna legendarna wieża Babel! 

Proletariat całego świata przekonał się o wartości 

tego języka i związki robotnicze esperantystów są bar- 

dzo silne. Corocznie są urządzane robotnicze kongresy 

esperantystów, wychodzi wiele czasopism, książek w ję- 
zyku esperanto, co chlubnie świadczy o rozwoju espe- 

ranta wśród proletariatu. Tylko o Czerwonym Harcer- 

stwie cicho! A „biali* harcerze mają swoją Skautową 

Ligę Esperancką, w Polsce zaś swój kącik w „Skaucie'” 

i idea ta wzmogła się, bo przekonano się o jej praktycz- 

ności. 

My czerwoni harcerze, którzy wychowujemy się na 

świadomych bojowników socjalizmu, powinniśmy kores- 

pondować z całym światem, wymieniać myśli, dowiady- 

wać się o sposobach pracy za granicą, aby tym lepiej 

u nas na polu wychowywania pracować. 

Piszący te słowa zorganizował i prowadzi w Krako- 

wie dwa kursy języka esperanto i obecnie uczestnicy 

jednego kursu nawiązują korespondencję z zagranicą, 

z bratnimi organizacjami socjalistycznymi. 

Język esperanto jest bronią do walki z faszyzmem 

i dlatego Hitler czy Salazar w Portugalii naukę tego ję- 

zyka zakazali. Stefan Dziwlik.  



Plan pracy na kwiecień 

W kwietniu mamy do wykonania dwa b. ważne 

przedsięwzięcia: powitanie wiosny w końcu kwietnia i 

przygotowanie do obchodu 1-go maja. 

Powitanie wiosny urządzane corocznie przez hui- 

ce lub gromady musi oprócz oficjalnej części jak prze- 

mówienie, przerzeczenie, popisy deklamacyjne gromad, 

obejmować zabawy harcerskie i zawody sportowe. Trzeba 

to wszystko tak urządzić, by harcerze na tej pierwszej 

wycieczce mogli posmakować życia harcerskiego. Plan 

opracowany dokładnie i starannie musi przewidywać rze- 

czy nowe a nie stale się powtarzające. Święto to ma być 

świętem harców. Wycieczki wielkie urządzamy b. rzadko 

i dlatego należy tak wszystko urządzić, by święto to 

pod względem organizacyjnym (poczucie masowości) i 

harcerskim wypadło jak najlepiej. Czas należy rozłożyć 

w ten sposób, by do obiadu skończyć część oficjalną a po 

obiedzie wielkie zabawy i harce. 

Na 1-go maja zwykle do pochodu ściągamy dzieci 

robotnicze, bo wiemy, że lubią one iść w pochodzie. Ale, 

aby utrzymać jakiś porządek podczas manifestacji, musi- 

my dzieci przed tym przygotować. A więc zrobimy akade” 

mię w gromadzie, na którą zaprosimy dzieci i zapoznamy 

je ze świętem. Uroczystości takie należy urządzić na 
kiłka dni przed 1 maja. 

Program winien obejmować krótką gawędę o zna- 

cześniu i historii święta robotniczego, popisy harcerzy, 

deklamacje i śpiewy, a na końcu zbiórka w szeregu 

i hymn wszystkich uczestników, którzy mają przyjść na 
pochód. Przeróbcie na akademię sztukę z „Gromady* Nr. 
2 z lutego. 

Przewodnicy winni już w kwietniu rozmawiać z har- 

cerzami i ich rodzicami na temat obozu, bo ci, którzy ma- 

ją pierwszy raz wyjechać na obóz, będą mieli wiele ro- 

boty nad uzupełnieniem osobistego rynsztunku. Gromada 

musi myśleć nad pomocą dla harcerzy zasługujących na 

wyjazd a niezamożnych, 

Tematy gawęd. Historia i znaczenie 1-go maja. 

Wiadomości wś gazet robotniczych. O ochronie przyrody 

na wycieczkach. 

Wołam o sprawność w Cz. H. 

Na podstawie doświadczeń własnych i innych towa- 

rzyszy, uważam, że należało by wprowadzić w życie czer- 

wono-harcerskie sprawności. 

Nie zależy nam na takim lub innym znaczku, tylko 

na wychowawczym wpływie procesu osiągania doskona- 

łości w różnych dziedzinach. Podczas osiągania sprawno- 

ści harcerz robi wysiłek, wykonywa pewną pracę; od nas 

zależy, by ta praca była twórcza, — przy tym powstaje u 

niego głęboki szacunek dla pracy, dla ludzi pracy. Nawet 

w harcerstwie burżuazyjnym to zrozumiano. Dlatego wo- 

łam wielkim głosem: porzućmy uprzedzenia, wytyczmy 

program sprawności harcerskich i społecznych; pozwól: 

my harcerzom zamiast słuchania bajek. wyżywać się w naj- 

bardziej odpowiednich dla nich kierunkach. 

Zapraszam przewodników gromad do dyskusji na 
ten temat, a Radę Główną Cz. Harcerstwa proszę uprzej- 
mie o zastanowienie się nad projektem. 

Don Kichot. 

archiwum 

Wielki obóz 
(dyskusja) 

W styczniowej „Gromadzie* tow. J. D. Kretkowski 

pisze o obozie czerwonych sokołów. Nie wiem, co pod 
nazwą „obóz” rozumie, ale zdaje mi się, że życie obozowe 
pod namiotami. A czerwone sokoły nie mogą mieć obo- 

zów pod namiotami. Dlaczego? Są dwa powody: 

1. Sprawa zdrowia dzieci. Czerwony sokół to dziec 

ko w wieku od 7 do 11 lat, a jak wykazała ankieta leka- 
rzy, to klimat polski nie nadaje się do spędzania nocy 
pod namiotami przez dzieci. Grozi im przeziębienie, po 
czątki reumatyzmu itp. Dziecko jest mało zahartowane, 
nawet dziecko robotnika i długi szereg nocy, spędzanycii 
pod namiotem, odbije się ujemnie na zdrowiu dziecka, 
a tego chyba żaden przewodnik nie pragnie. 

2. Sprawa psychiczna. Dziecko w wieku czerwonego 
sokoła żyje więcej uczuciowo, aniżeli czerwoni harcerze 
czy dorośli. Obóz rozbity w lesie daje dziecku wiele prze- 
żyć duchowych zbyt mocnych. Człowiek dorosły czuje 
czasem strach, a cóż dopiero dziecko? Przeżycia takie 
nie pozostają bez śladu na rozwoju psychicznym dziecka, 
a czasem nawet wywołują zaburzenia fizyczne i fizjolo- 
śiczne. 

Stąd wniosek, że dzieci, czerwone sokoły mogą mieć 
tylko kolonie, Są jeszcze inne powody przeciw obozo- 
waniu czerwonych sokołów, jak np. to, że czerwone har- 
cerstwo nie będzie miało później dla chłopca uroku, cze- 
śoś pożądanego, ale głównie chodzi o dwa powyższe. 

Zajęcia na kolonii tow. Kretkowski ujął dobrze, ży- 
cie Indian itp., to są atrakcje bardzo przyciągające dziec- 
ko, dające mu zapomnieć o wszystkim, tylko żeby nie bvło 
zbyt wiele wojen, wychowania militarnego, bo tam nie 
można by było mówić o „kulturalnym i braterskim ustroju 
społecznym”, o który towarzyszowi chodzi. 

Stełan Dziwlik 

Ciekawe gry: 

Rzeźbiarz 

Chłopcy stają w szeregu, a przed nimi staje „rzeź- 
biarz” z zawiązanymi oczyma. Na dany znak podchodzi 
ku chłopcom (lecz nie wie w jakim porządku stoją) i do- 
tykiem stara się rozpoznać, kto to jest. Jeżeli „rzeź- 
biarz” pozna swoje dzieło następuje zamiana miejsc. 

Szachownica 

Na szachownicy o 25 polach kładziemy 5 białych 
1 5 czarnych kamieni (kostek, guzików, kwadracików z 
kartonu). Takie same szachownice i kamyki mają gracze. 
Pozwalamy im patrzeć na rozstawione kamyki pół minuty, 
po czym mają ustawić w ciągu oznaczonego czasu na swo- 
ich szachownicach kamyki na podobnych polach. Po 
ustawieniu porównujemy i punktujemy. 

Czy znasz ludzi? 

Wytnij z gazet podobizny znanych ludzi, aktorów 
kinowych, polityków itp., nalep na karton i pozwól ogla- 
dać zastępowi przez trzy minuty 10 takich portretów, 
a potem niech napiszą, kogo ten obraz przedstawia. Mo- 
żna utrudnić, wymagając kolejności. Zamiast sławnych 
ludzi mogą być reklamy firm, tytuły pism itp. 

Stefan Dziwlik.  



Nad Czeremoszem. 

Obserwatorium Il 

Hop! Z sykiem, trących się o długą, stalo- 
wą żerdź, chwytów, zjeżdżam nad redakcję 
„Gromady', Mam przed sobą wielką drogę. Ale 
przedtem pragnę zabrać korespondencję tych, 
którzy do mnie napisali Obserwatorium moje 
dymi od wielkich zapasów energii, a ten jedno- 
stajny łomot, jaki, być może, słyszycie to jest 
ładowanie akumulatorów, świateł, urządzeń lot- 

niczych i hamujących. 

Przez okno wjeżdżam do redakcji. Siedzi 
w niej za górą listów, pism, gazet, makulatury 
i innych drobnoustrojów t. zw. Hela Ces, naj- 
piękniejsza redaktorka. Nie znacie jej? Znacie 
napewno, Wita mię t. zw. śmiechem i wołaniem: 

— O, Nasz Brat! Są tu listy dla was! 

Jako człowiek niesłychanie małomówny 
i zajęty bez żadnego gadania zabieram pakę li- 
stów i — odjazd. 

Siadam sobie wygodnie w mojej przedziw- 
nej maszynie i czytam. Oto dosyć duży list Jędr- 
ka P., który dla dokładności nie podaje ani na- 
zwiska ani miejscowości, z której pisze. Na ko- 
percie stempel poczty: „Pociąg Grodno—Lida . 

Dobrze. Czytajmy. 
„Nasz Bracie! Bardzo mi się, owszem, podo- 

bało, co piszesz, ale dlaczego nic nie napisałeś 

o tym, że w naszej wsi (gdzie? — uwaga moja) 

zebrano 15 zł na Hiszpanię i że ja dałem 60 śr, 

które składałem cały rok (5 gr miesięcznie). Nic 

też nie napisałeś, że niedługo będziemy tu, wszy- 

scy chłopcy, czerwonymi harcerzami. A przecież 

to ważne”. 

Racja, Jędrek! Ważne i to bardzo. I to, że 
potraficie w olśniewającej nędzy zebrać 15 zł i że 
Ty, całorocznym ciułaniem, pomagasz braciom 
w krwawiącej za nas wszystkich Hiszpanii — ale, 
żebym te ważne rzeczy wiedział, żebym o nich 
mówił, żebym je opisał i podkreślił, trzeba mi 
o tym donieść. Więc do ręki pióro, ołówek, kart- 
kę pocztową, kartkę z zeszytu i zaadresować: 
Redakcja „Gromady (adres masz na samej 
„Gromadzie' — i dopisać: „Obserwatorium '). 
Wtedy, z Waszych listów wyjdą na jaw nie tylko 
takie wspaniałe rzeczy, jak u Jędrka, ale wiele, 
wiele innych, wesołych, smutnych, poważnych 
i byle jakich — jednym słowem: życie. Prawdzi- 
we życie, które będziemy razem obserwować. 
Bracia czerwoni — piszcie do Obserwatorium 
i odpowiedzcie na takie pytania: 

1) Ile masz lat? 2) Czy uczysz się czy pra- 
cujesz? 3) Gdzie mieszkasz? 4) Kim są twoi ro- 
dzice i co robią? 5) Co Cię najbardziej zajmuje, 
co najwięcej lubisz robić? 6) Czy czytujesz ga- 
zety i jakie? Książki? 7) Czy jesteś zadowolony 
ze swojej szkoły (lub pracy) ? — co w niej jest 
dobrego, a co złego? 8) Jeżeli jest Ci źle, to ja- 
ka, jak sądzisz, jest przyczyna tego? 

„.Musiałem przerwać pisanie, bo oto moje 
obserwatorium ze zgrzytem się zatrzymało nad 
Chinami. Przede mną wrzał, kipiał i żył swoim ży- 
ciem Nankin, stolica, w której mieści się obecny 
rząd chiński, Zobaczyłem całe tłumy młodzieży, 
dorosłych i nawet starców, wykrzykujących coś 
w swoim (oczywiście chińskim) języku. Czy któ- 
ry z Was zna ten język? Nie. A widzicie, tam 
każdy gada bez trudu po chińsku. O co im cho- 
dzi?  
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— Precz z Japonią! 

— Niech żyje wolność! 
Aha, już wiemy! Kto czyta gazety, to wie 

że Japonia rośnie, rozrasta się w swojej zabor- 
czej pysze do panowania, do zagarniania coraz 
nowych krajów, nowych obszarów. Już od 1904-5 
roku, kiedy Japonia rozgromiła Rosję carską, 
kiedy to zdobyto Port Artura, kiedy flota japoń- 
ska zadała tak potężną klęskę marynarce rosyj- 
skiej koło wyspy Cuszimy, kiedy zajęła Koreę 
(półwysep), kiedy weszła na Sachalin — widać 
było, że jest to państwo kapitalistyczne o zamia- 
rach imperialistycznych (zaborczych — dla chęci 
zysku i ujarzmienia wolnych ludów). Po tym 
przyszła wojna światowa. Japonia znowu zarobi- 
ła: dostaje pod „opiekę'* szereg kolonii niemiec- 
kich na Oceanie (wyspy Marshalla, Karoliny 
i inne). A po tym — coraz dalej. Mongolia, Man- 
dżuria. Stworzono „państwo , nazwane Mandżu- 
kuo. Jest ono, niby to, niezależne, ale tak samo, 
jak zły uczeń, słaby, posadzony na pierwszej 
ławce, istnieje tylko o tyle, o ile mu podpowie- 
dzą od tyłu i wesprą. To też Japonia umieściła 
tam zdetronizowanego cesarza chińskiego Pu-i 
i panuje w „samodzielnym' państwie. Ale tego 
za mało. Coraz silniej naciska się na ogromne 
Chiny, Drżą łapy generałów japońskich, wyciąg- 
nięte po łup. Ale Chiny nie są już takie, jakimi 
były dwadzieścia lat temu. Rozumieją, co im 
$rozi. Wiedzą, że Japonia zniszczy ich narodo- 
wość, zakuje w kajdany niewoli, wyssie wszyst- 
kie soki żywotne, aby przemysł japoński i han- 
del rozwijał się i żeby pulchniały wyspy Nippo- 
nu, u stóp obrazkowego; ośnieżonego wulkanu, 
Fudżi-jama. Wtedy odezwała się w Chinach 
zdrowa myśl o wolności dla 400 milionów nędza- 
rzy, proletariuszy, o wyzwoleniu z pęt tysiąclet- 
niej niewoli i o uchronieniu się od ostatecznego 
zdławienia swobody przez imperializm japoński. 
Chiny powstały, Jedna część wierzy, że będzie 
można ugodzić się z krwawym smokiem  japoń- 
skim, a druga (ogromnie większa od pierwszej) 
walczy o samodzielność, o wolność dla ludzi pra- 
cy, dla proletariatu, o przymierze z bratnią Ro- 
sją sowiecką. Jest to ta część, o której słyszycie: 
Czerwone Chiny. I te Chiny zwyciężą — 400 mil- 
ionów ludzi wydobędzie się z pęt! 400 milionów 
ludzi będzie jadło co dzień, będzie mieszkało w 
należytych warunkach — pod ciepłym, dobrym 
powiewem czerwonego sztandaru. 

Biorę do ręki następne listy, ale, niestety, 
dziś nie będę ich mógł czytać. Naciskam odpo- 
wiednią dźwignię i z wyciem dartej przestrzeni 
walę na zachód. Hiszpania. Jestem znowu nad 
Madrytem. Widzę, że całe gromady głodnych 
Niemców uciekają w różne strony wśród ulewne- 

śo deszczu. Uspokojony, zniżam lot i widzę taki 
obrazek: 

— Miguelo- Byłeś dziś w dzielnicy uniwer- 
syteckiej? — pyta mały, dwunastoletni chłopiec, 
przepasany taśmą nabojową, zabłocony i roześ- 
miany. Odpowiada mu rówieśnik, rudy, jak ko- 
ra sosny, ale sympatyczny, 

— Nie! Ja dzisiaj pomagałem wozić cement 
do okopów koło Wzgórza Aniołów. Widziałem, 
jak na górze wrzeszczeli w strachu czarni mor- 
dercy- 

— Co, widziałeś ich? 

,. — Tak. Jeden uciekał akurat i odpiął mu 
się pas, zaplątał się w nim i pacnął na ziemię, 
a potem stoczył się wprost do naszego okopu. 
Nic nie rozumiał. A więc kto to był? 

— No, kto? 

— Murzyn. Ale taki blady, że wyglądał jak 
papier do pakowania. Sam go zaprowadziłem do 
komendy milicji, : 

— Zazdroszczę ci. Nie bałeś się? 

— Żaden czerwony harcerz się nie boi. 

Wasz Brat. 

  

: 

Na majówce. 

  

Czy uregulowałeś już prenumeratę „GROMADY?  
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Grube podkute buciki 

Działo się to tej zimy w Belgii. Mróz był, 
a w nocy spadł spory śnieg. Czerwoni harcerze, 
którzy się wybrali na wycieczkę mają nosy czer- 
wone, ale im to nie przeszkadza przez całą dro- 
gę wesoło śpiewać, Co za piękny dzień! 

W lesie rozpalili ognisko i zasiadłszy doko- 
ła wsuwali zabrane z domu zapasy. Cała grupa 
to starzy harcerze tylko Joasia, trzynastoletnia, 
świeżo przybyła do gromady. 

„Jakieś ty buciki włożyła, Janko. Muszą 
być bardzo ciężkie? 

I Joasia myśli: „Ja bym takich nigdy nie 
włożyła — jakie one brzydkie”. 

Dziewczęta patrzą na swoje nogi w grubych 
mocnych bucikach i na zgrabne pantofelki Joa- 
si I one kiedyś szły w takich na wycieczkę. 

„Nam nigdy nie zimno w nogi, nie przema- 
kają, a do chodzenia buciki muszą być mocne”. 
Joasia nic nie odpowiedziała i rozmowa urwała 
się. 

Przez trzy niedziele z rzędu był mróz, a w 
lesie sucho i pantofle Joasi triumfowały ponie- 
waż wytrzymały i były stokroć elegantsze od 
ciężkich bucików Janki. To też Joasia przycho- 
dziła nadal na wycieczki w świątecznym ubraniu 
i swych eleganckich pantofelkach. 

Tej niedzieli zbiera się na deszcz. 

Tym niemniej trzeba iść, bo może się tak 
. z . 24% ód ł d 1 

cały dzień ,„zbierać”. Naprzód wesoła $romado! 

Drobne kropelki zaczynają spadać na drze- 
wa i ziemię. Nie będzie się można dziś zatrzy- 
mać w drodze. Drogi rozmiękły, Buciki oblepio- 
ne błotem, ślizgają się. Ale i w taką pogodę mi- 
ło jest wędrować, a błoto nie przeszkadza śpie- 
waniu. 

Joasia jest tak pochłonięta omijaniem „tego 
wstrętnego błota', że nie myśli o śpiewie z towa- 
rzyszami. 

Jej zgrabne pantofelki są zupełnie zniszczo- 
ne, pończochy całe zabłocone. 

Nie mówi nic, ale patrzy z zazdrością na re- 
sztę harcerek, drwiących sobie wesoło z błota 
i idących śmiało tam, gdzie Joasia nie śmie stą- 
pać. Nareszcie szosa! Joasia jest znowu wesoła. 
Rozpalają ognisko i zjadają szybko swe zapasy, 
ażeby nie przemarznąć na wilgoci. Bo już nie 
kropelki padają, ale deszcz drobny, przenikają- 

cy, ciągły. 
Ale właśnie teraz należy śpiewać, by do- 

wieść, że się jest młodym i że się drwi z deszczu 
i wiatru- 

I maszerują grube podkute buciki! Co ich 
obchodzi deszcz, skoro są odziani w nieprzema- 
kalne kurtki. Joasia maszeruje odważnie, lecz 
już przemokła do nitki. 

Ciężkie, podkute buciki Janki ubijają ziemię, 
małe pantofelki Joasi zapadają się i wyglądają 
okropnie. 

Maszerują dalej. Nie można wciąż śpiewać, 
rozmawiają grupkami. 

Janko, ile kosztowały twoje buciki?" 

„Nie wiem, bo mamusia kupiła u jednego to- 
warzysza”. 

„Czy kupuje się odrazu z gwoździami?” 
„Nie, nabija się potem”. 

„Aha”. 

„..I następnej niedzieli, ponieważ ojciec Jo- 
asi ma pracę, a oboje rodzice rozumieją potrzeby 
harcerskie, przychodzi Joasia w nowych grubych 
bucikach, podbitych ogromnymi gwoździami. 

  

Wielki konkurs 1-majowy 

Rada Główna ogłasza wielki konkurs dostępny dla 

wszystkich ośrodków cz. harcerskich na najlepsze urzą- 

dzenie przez cz. harcerzy obchodu 1-majowego dla dzieci. 

Przy rozstrzygnięciu konkursu będą brane pod uwagę: 

1) program obchodu dostosowany do wieku dzieci, jego roz- 

maitość, pomysłowość,  żywość i barwność (dekoracja 

sali), 2) ilość uczestników, 3) ilość wykonawców (cz. 

harcerzy), 4) ilość wykupionych z Rady Głównej odezw 

majowych dla dzieci, 5) ilość sprzedanych 1 maja ,„Gro- 

mad'. Dopuszczalne jest urozmaicenie programu przez 
występy osób spoza Cz. H. 

Ośrodki stające do konkursu winny nadesłać do dn. 

19 maja r. b. szczegółowe sprawozdanie z odpowiedzią na 

powyższe punkty. Należy również opisać nastrój panujący 

na sali. — Celem obchodu (akademii) winno być bliższe 

związanie uczuciowe dzieci z Cz. H. i socjalizmem. Pro- 

śram winien przewidywać część poważną — nastrojową i 

część wesołą, radosną. 

W skład sądu konkursowego wchodzą członkowie 

K. W. Rady Głównej Cz. H. Rozstrzygnięcie konkursu 

nastąpi dn. 1 czerwca, Najlepsze ośrodki zostaną nagro- 

dzone, a ich sprawozdania będą drukowane w ,„Groma- 

„dzie. 

Zachęcamy wszystkich do tych zawodów! Cz. harce- 

rze, wszak nie brak wam pomysłowości. Nie darmoście 

harcerzami! 

Rada Główna udziela porad w sprawie urządzenia 

obchodu. 

  

Wszystkie gromady przystępują do konkursu l-majowego 

archiwum t 
=| harcerskie.pl Riżaże  
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Z życia gromad 
Sosnowiec. Hufiec zagłębiowski prowadzi cieka- 

wy kurs teoretyczny dla przewodników. Uczestniczy 

w nim 34 towarzyszy i towarzyszek z 12 gromad. Ze 

względu na znaczne odległości między gromadami ucze- 

stnicy zbierają się tylko w niedziele, przy czym zebrań 

tych będzie cztery. Przewodnicy i kandydaci, którzy 

z dalekich stron przybywają do Sosnowca (np. z Jaworz- 

na, Hajduk, z Kluczy, Będzina), zostają na kursie przez 
całą niedzielę wysłuchując 5—6 wykładów.  Kierowni- 

kiem kursu jest t. K. Szymański. 

Dn. 14 ub. m. odwiedził kurs wice-przewodniczący 

Rady Głównej Cz. H.. tow. R. Jasiński, który miał 5-go- 

dzinny wykład na temat psychologii i wychowania so- 

cjalistycznego. Postawa kursistów bardzo dobra, biorą 

żywy i inteligentny udział w pracach kursu. 

Kraków. Dnia 7 lutego hufiec.uczcił akademią dzie- 

sięciolecie. Po raporcie przewodników gromad zabrał 

głos tow. hufcowy Stefan Dziwlik. W krótkich słowach 

streścił pracę Czerwonego Harcerstwa w ciągu 10-ciu 

lat. Następnie zabrał głos tow. Piotr Flacht delegat Ko- 

ła przyj. Cz. Harc. z ramienia ZZK Koło Kraków. Po- 

pięknych deklamacjach oraz śpiewach zasiedli wszyscy 

do stołu, gdzie komitet obchodu z zebranych dobrowol- 

nie składek, uraczył wszystkich herbatą i ciastkami. Na 

uroczystość przybyli również rodzice niektórych harce- 

rzy, życząc nam, by drugie dziesięciolecie już w wolnej, 

socjalistycznej Polsce obchodzone było. 

Koło Przyjaciół miesięcznika „Gromady” 
Z inicjatywy tow. hufcowego St. Dziwlika i tow. 

M. Tyszkiewicza powstało Koło Przyjaciół mies. ,,„Groma- 

da'', które ma na celu kolportaż tego pisma oraz nawiązanie 

z nim bliższego kontaktu (uwagi, krytyka, artykuły itp). 

W skład powyżsześo Koła wchodzą delegaci z każdej 

gromady hufca krakowskiego. Jak praktycznie wyglą- 

dać będzie praca tego Koła, wykaże najbliższa przysz- 

łość, a oceni sama Redakcja „Gromady*. 

Obecnie praca w hufcu idzie całą parą. Zbiórki 

gromad, zastępów, gromady przodowników i różne kursy 
jak łączności, esperanta, zapełniają świetlicę co wieczor. 

Również na łamach „Gromady** hufiec dziękuje tow tow. 

kolejarzom, a szczególnie tow. Flachtowi i Goli, którzy 

hufcowi jednają sympatyków i opłacają świetlicę hufca. 

Warszawa. 2 gromada im. L. Wyryńskiego wznowi- 

ła pracę harcerską na śródmieściu. Przewodnik tow Kret- 

kowski 

m 

Lwów. Gromada im. Mateottiego urządziła akade- 

mię ku czci rewolucji austriackiej. Akademia udana. 

Łódź, Hufiec łódzki zorganizował kurs dla sekre- 

tarzy, skarbników i kronikarzy. 21 lutego odbyła się 
akademia z okazji rocznicy rewolucji austriackiej. O- 

becnych 302 osoby. 53 harcerzy składało przyrzeczenie. 

Ogłoszono konkurs gazetek ściennych. 

Powstało przy Robotniczym Banku Spółdzielczym 

„Koło ciułaczy”, liczące przeszło 100 członków. Celem 

Koła — propaganda oszczędności na obozy. 

W zbiórce hufca wzięło udział 228 harcerzy. Żegśna- 

no hufcowego tow. Tomczyka idącego do wojska, Hufco- 

wym został tow, Zyśmunt Kucharski. : 

Listy 

Tow. Steła pisze: „Dosyć dawno byłam * czerwoną 

harcerką. Było mi tam tak dobrze, że chwile spędzone tam 

do najszczęśliwszych w moim życiu należą, Swobody, wol- 

ności, równości i przyjaźni, jaką wśród Was odczuwałam, 

nie spotkałem już potem nigdzie, Nade wszystko jednak 

kochałam naszą „Gromadę* i jeśli ktoś przejrzy rocznik 

z przed 4—5 laty ujrzy, że pisałam do niej dużo, Już od 

3-lat-nie-przeglądałam naszego pisma, aż tu całkiem przy- 

padkowo widzę je powiększone, ciekawe. Serce mi za- 

łomotało radośnie i doznałam dziwnego wzruszenie, jak 

wtedy, kiedy pierwszy raz kroczyłam w pochodzie 1 ma- 
ja. Postanowiłam do, Was napisać, że jestem zawsze jed- 

nakowa, czerwona, kocham Was wszystkich z Ochoty, 

Woli, Mokotowa, Pragi czy Żoliborza i mam nadzieję, że 

mi odpiszecie, czy chcecie mnie do Siebie przyjąć”. 

Tow. Stefciu! Wróć i pracuj, jak pracowałać zawsze 

dzielnie. 

Tow, Irena Penzik — Sanok. — Dawna nasza Prenu- 

meratorko i Towarzyszko! Piszesz nam, że chciałabyś 

ujrzeć w Sanoku czerwonych harcerzy. Nic prostszego — 

zorganizuj gromadę, Warunki odpowiednie macie — Dom 

Ludowy, o którym piszesz w liście, będzie Waszym opar- 

ciem. Wierszy nie zamieścimy. Wolimy prozę. 

Tow. Henryk Kraśnicki. — Artykuł o „pomocy zimo- 

wej” nie pójdzie, Choć zgadzamy się zupełnie z poglą- 

dem Waszym na tę sprawę, to jednak sprawa ta była już 

niejednokrotnie omawiana na łamach pism robotniczych, 

na wiecach, zebraniach, zbiórkach harcerskich i dostaz 

tecznie została naświetlona, Piszcie dalej. 

Na fundusz prasowy „Gromady” 

. Tow. Januszek, Stasiek i Waldemar „War- 

szawa - Śródmieście zł 2.06. 

„ Julian Wojciechowski zł 15—, 

. R. J; — w drugą rocznicę śmierci matki zł. 5—., 

archiwum 
harcerskie.  
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Astronomiczny konkurs 

„GROMADY” 

Podać nazwy powyższych gwiazdo- 

zbiorów. 

Odpowiedzi nadsyłać do dn. 15-go 

kwietnia r. b. zaznaczając kiedy, o jakiej     godzinie i w której stronie nieba zaobser- 
  

wowano gwiazdozbiory. 
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