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Do naszych Czytelników. 
Dzisiejszym numerem rozpoczynamy: 

drugi rok wydawnictwa, zaczynamy drugi 

rok pracy, która jak zauważyliśmy jest 
nietylko potrzebna na miejscowym  tere- 
mie, ale dia wielu niezbędną. Niejednokrot- 
nie stwierdziliśmy, że wydawnictwo nasze 
znajduje coraz więcej zrozumienia u O3ÓD 
dorosłych,  szczególnii śród  przyja- 
ciół harcerstwa. żywimy więć nadzieję, ż 
przy należytem poparciu Szan. Czytelni- 

ków, uda się nam jeszcze więcej udoskoca- 
lić nasze pismo i uczynić je jeszcze bar- 

dziej poczytnem. 
Czytelnicy! zachęcajcie swoich znajo- 

mych do prenumerowania „Czuwaja*, 
gdyż w miesięczniku tym każdy znajdzie 
wiadomości, któremi się interesuje. Wska- 

zania, programy, gawćdy, różnego rodza- 
ju zagadnienia itp. materjał, który obej- 
muje nasz miesięcznik, to powód stałego 

abonowania „Czuwaja'. 

Harcerki! Harcerze! Pamięt: 
M zówki zawarte w „Czuwaju” są znako- 

mitem ułatwieniem w Waszej pracy har- 

cerskiej. Niech odtąd gazetka nasza bę- 
dzie w posiadaniu Was wszystkich, gdy 
tylko dla Was powstała. — Propagujcie 

„Czuwaja 

Zuchy! Czytajcie pilnie „Czuwaja*. — 
Śledźcie specjalnie Wasz kącik. Może ma- 

cie jakie życzenia? Piszcie do redakcji. 

Rodzice harcerek, harcerzy i zuchów! 
Nie skąpcie dzieciom Waszym kilka groszy 
na „Czuwaja”, przeciwnie chętnie 'dążcie 

| przyczyniając się do nabywania go. ba 
miesięcznik nasz to opiekun dzieci „Was 
szych, to ich przyjaciel, który chciałby 
stale im towarzyszyć i wychować ich na 
pierwszych obywateli kraju. „Czuwaj”. 

Redakcja. 
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Z okazji 15 rocznicy odzykania Leszna. 

STANISŁAW RATAJCZAK 

Wschód 
Z chwilą wybuchu wojny światowej 

dziwne, niepojęte uczucie zapanowało w 
sercach polskich mieszkańców Leszna. Zro 
zumiano, że to świt wolności Ojczyzny 
Nie zastanawiano się nad tem, jakiemi dro 
gami i środkami pozbędzie się ukochana 
Polska najeźdźców. Ale wierzono. I w ary 

tej nie zachwiały ani widoczna teraz w 
całej swej potwornej grozie potęga , Nie. 
miec, ani wzraslająca z każdym dniem 
buta pruska, ani nieprawdopodobnie szy 
bki, zwycię pochód państw centrai 
nych, ani opróżnienie miast i wsi polskich 
z kwiatu naszej młodzieży i oddanie jej 
na żer dla armat, ani przeprowadzanic 
przez miasto tysięcy żołnierzy, wziętych 
do niewc ni wreszcie dekorowanie mia 
sta zdobytemi na nieprzyjacielu armatami 
Wśród huku armat, wśród radosnego „hu 

ra” „niezwyciężonych* Niemców usłyszano 
Wieszcze słowa Zygmunta Krasińskiego, 

wygłoszone na publicznym wieczorze pol. 
skim: 

„Że ujarzmiciel, choć dziki i śmiały, 
przeznaczon zginie 

że zginą rzymskie triumfy i chwały, 
lecz Polska nie nie! 

a! 
grom zwycięski wbije w ziemię koły 
o sądu godzinie, 

giną grzeszne i wieki i światy, 

lecz Polska nie ginie! 

I wybiła „sądu godzina*. Pobity legł 
jedea z ujarzmicieli, potem drugi, a wiesz- 
cie i trzeci, najpotężniejszy. „Polska wol. 
na. Wódz nasz powrócił z niewoli germań- 
skiej, jak za poruszeniem różdźki czaro 
dziejskiej powstaje wojsko polskie w wol. 
nej już niepodległej Ojczyźnie”. Z ra- 
dosnem łkaniem przechodzą te słowa 
ust do ust. Wielkopolska jest jednak | 
cze w niewoli, Poznań i inne miasta o 
ludności przeważająco polskiej zrzucą nie- 
zadługo pęta niewoli, lecz Leszno, to mia. 
sto dziwnie ukochane, to niewdzięczne, któż 
re za dobrodziejstwa otrzymywane od Oj- 
czyzny odwdzięczało się ongiś sprowadze- 
niem nieprzy, p 
luzjąazmem 

jmowaniem z en- 

wydaniem w 
roku 1848 bezprzykładnie nienawisinej ode- 
zwy przeciw powstańcom polskim, to mia 
sto, które się stało siedzibą hakatyzmu, 
to miasto z stosunkowo nikłą liczbą Pola- 
ków, długo jeszcze miało pozostać w nie- 
woli.  
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4 młodzieży polskiej, wysłanej na 
front mało kto powrócił, a jeżeli powrócił, 
lo kaleką, na całe życie. Koszary przepeł- 
nione wójskiem pruskiem. Ani pomyśleć 
o odebraniu miasta siłą. A jednak tworzy 

się lu „Straż Ludową* i „Sokoła Mlo 
dzież w wieku przedpobórowym łączy się 
w karne oddziały skautów oddaje się 

pod rozkazy naczelnika ruchu. Nie ginie 
przecież nadzieja uzyskania broni i ode- 
brania miasta siłą 

Niestety. Następuja liczne ZO 
nia, które uniemożliwiają podtrzyman 

zamiaru. Młodzież harcerska więc opu 
miasto, aby poza jego murami na w 
już ziemi złączyć się z powstańcami i | 
iać krew dla Ojczyzny i wolności ziemi 
leszczyńskiej. W mieście nastaje ucisk. o 
jakim dotąd nie słyszano. Konfiskuje śic 

nie tylko flagi o barwach narodowych, 

„CZUWAJ 

lecz nawet obrazy Matki. Boskiej 
chowskiej W. aresztowaniach brutalny 

Niemiec nie zna granic. Zabiera się win 
nych i niewinnych. Nie przepuszcza się 
nawet starcóm i małym dzieciom. Pędzi 
się wszystkich do obozu da jeńców pod 
żeganiem 

Nadszedł nareszcie dzień 17 stycznia 
1920 r. 

Wojsko niemieckie opuszcza miasto. 
Za ehwilę: na spienionych koniach uka- 
zują się w ulicach miasta, udekorowanych 

szybko i sprawnie przez Potaków. pol 
scy ułani. Za nimi wkracza poważnie w 

mury naszego grodu nasz bohalerski I-szy 
Pułk Strzelców Wielkopolskich (obecnie 
55 Pulk piechoty), wilany z entuzjazmem 
przez wdzięcznych polskich mieszkańców, 

ch których z tą chwilą zajaśajały 
pierwsze promienie wschodzącego słońca. 

„Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy!” 
W każdym numerze „Czuwaja* oma 

wiać będziemy pokrótce jeden punkt Pra 
wa Harcerskiego, które nie będą podawane 
w przyjętym porządku, lecz w związku 

z ich aktualnością i potrzebą czasu 
Dawne to czasy, o których tylko z pod 

ręczników i wypisó torycznych wie 
my, a które niejednokrotnie wabią nas 

i zaciekawiają swą dawnością i odmitn 
nem życiem pradziadów naszych 

Najchętniej to już wszyscy czylamy 
powieści historyczne czy Sienkiewicza ezy 
Kraszewskiego powieści 
nas interesuje, bo sami jakby przeżywamy 
chwile dawne. I w tej gawędzie przenieś- 
my się w dawne nierzchłe czas 

Polska wtedy była silna i potężna 
pierś walecznego rycerstwa polskiego 
bijały się zakusy wrogów, którzy ziemię 
naszą chcieii zagrabić. A rycerstwo to dla 
nas harcerzy wzorem będac rganizowało 

się dla celów obronnych, a w dążeniach 
swoich pozostawało w łączności z koś- 

* ciołem. Hasłem rycerstwa ówczesnego by- 
ło: „Bogu swója duszę, swe 
me serce damom, sławę 
Szlachcic, zanim został rycerzem, przeby- 

wał na dworze księcia w roli pazia i 
ermka. Gdy poznano jego mestwo i wier 

ność, pasowano go na rycerza. Pasowany 
wśród uroczystości kościelnych, składał 
przysięgę, że będzie bronił wiary, stał w 
obronie uciśnionych, szezególniej wdów i 
sierot a sam pozoslanie posłusznym swym 

przełożonym 
Szlachelny to był stan stan rycer- 

ski 
Znamy wszyscy z historji i powieści 

sławny na całą Europę poiski stan Ty- 
cerski My harcerze, w spuściźnie po 
przodkach obraliśmy sobie ten stan ry 
cerski, by się stać takimi, jakimi oni byli 

polscy rycerze — przejęliśmy ich lra- 
dycje 

Przyrzekamy służbę Bogu, swe życie 
Polsce, serce bliźnim, a sami posłuszni 
jesteśmy Prawu Harcerskiemu. Sławy nie 
szukamy, skromni być mamy jak skromną 

prostą nasza odznaka lilijka 
Jednym ze znanych i sławnych 

cerzy wieku XV-go był Zawisza dia zbroi 
swej  szmeleowanej czarnej Czarnym 
zwany. Był to mąż znany w Polsce i za 

rycerz dzielny, odważny, szlachet-   

a cechowała go wszędzie i zawsze 

rawdomówność. Zawisza Czarny jeden z 
wielu tych pięknych postaci wzorów ry- 
cerzy polskich ' walczył pod Grunwaldem 
w roku I10-tym za Władysława Jagiely. 
Był pośrednikiem, dyplomata między kró 
lem polskim a innemi dwordmi królew 
skiemi 

W jednej z bitew pod Warną w roku 
1tt-tym zginął mężnie w walce z Tur- 
kami, nie chcąc szukać w ucieczec 

tunku 

Dia przypomnienia; to wam podalem 
bo tego rycerza zna każdy harcerz i wie 
dobrze, że (ak, jak Zawisza Czarny. tak 

m ma być wszędzie, i zawsze prawvtlo 
mównym. Postanowiliśmy naśladować ży- 
cie Zawiszy Czarnego, diatego w Dekalogu 

awa Harcerskiego umiesze hasło 

pracy nad sobą: „Na słowie harcx 
aj, jak na Zawiszy”! 

wiele wysiłków zdobyć się musi 

by temu Prawu sprostać, bo wi 
dobrze, że nie po ilijce, Krzyżu, mun 
durku poznać harcerza, lecz po czynach 
jego codziennych. Tak mnie moi zastępów 
uczyl powiedziałeś. ż to mu 

być wykonane na twym sło 

wie hareerzu* i zawsze podkreślali to 
w pracy druhowie drużynowi i zastępo 
wi mój dawni przewodaicy. Obowiązki 

nasze w Harcerstwie są trudne, ale prze 
cież pracujemy dla Polski i dla nas sa- 
mych. Wśród nas młodzieży, mocno zako 
korzenióne kłamstwo, coprawda nie lakie 
srogie, ale to popula „bujanie* moc 
no uderzają w er 

H. O. 
Raz dwa, raz dwa, trzy cztery 
Gwoździami nabite buty 
To maszerują Haodeery 
Stalą obcasów okutych 

Drapią dziurawy bruk 

łaz dwa, raz dwa, (rzy cztery 
U ukien chat przydrożnych 
Wnet rozlegają się szmery 

życzeń pobożnych 
sza się z tupolem nóg 

prawdomówności. 
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trzeba nad sobą pracować, zawsze 
eć o Zawiszy, panować nad sobą, boć 

nie przystoi tobie potomkowi sławnych 
rycerzy: ani kłamać, ani bujać, ani nie 

dotrzymywać słowa. Zawsze tą myślą o- 
wiani, wpatrzeni w Zawiszę Czarnego, po- 

woli odzwycżaimy się tych złych skłon- 
ności, a prawdomówność będzie nam far- 
czą obronną. Andrzej Małkowski, pierwszy 
polski harcerz; sumiennie kontrolował się, 

robił sobie widoczny rachimek suniier 
w swych poslępów, słów i myśli, opie 
rając, swe życie na Prawie Harcerskiem. 

Szczególnie pod względem punklual- 
ności harcerze, ba nawet przodownicy pra- 

harcerskiej, instruktorzy, nie dotrzy- 
mują słowa a oni w pierwszym rzędzie 
winni dać przykład 

Żaden s mie pozwoli, by kiedy- 
kolwiek miano powiedzieć: „Na słowie har- 
cerza nie możesz polegać jak na Zawiszy!* 
Nie pozwolimy na to. Będziemy się starali 
zawsze dotrzymać słowa czy to młodzik, 
ćwik, czy haremistrz. Zawsze chęć będzie- 
my mieli. mówić prawdę, by na nas mo- 

żna polegać i wszelkimi siłami, te chęci 

wykonamy. Lepiej nie przyrzekać, jeżeli 

nie możemy tego wykonać, Czynem do- 
wiedź od młódości przez całe życie, że 
dziesz śladami Zawiszy, a kiedyś w na- 
grodę za pracę nad sobą, zą to, że wal. 
czyłeś i zwyciężyłeś powiemy ci: „Na nim 

polegać, jak na Zawiszy 

Jak mrówka pracuj, jak orzeł myśl, a 
jak Zawisza prawy bądź!*. 

„Czuwaj! 

D. R. 
Raz dwa, raz dwa, trzy cztery 
Dziewczę za szyby szkliwa 
Posyła uśmiech szczery 

1 'w sercu struna tkliwa 
Wyszepce: z wami Bóg, 

Raz dwa, raz dwa, trzy cztęry 
Piosnka w porannych mgłach 
Budzi uśpione szmery 
4 łomolem nóg aż strach 

W. świat idą H. O. D-ery. 

Piolr Kasprowić  
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Pieronie ic kaj? Na zbiórkę? 

Obiod. To doczekajta dh. pek 
2 ida. Ostatni gwizd, w 

już stoji gotowe i wesołe w duż 
ciemnym holu starego zamczyska rudol- 
towieckiego. W prawo zwrot. erunek 

kuchnia marsz. 
br: 
dobr) 

zapachem zgło 

gardziołki okaerów. Lub o zgroża, 
za łeb się chwyta prowiantowy, który = 
nocześnie pełni funkcję iatowego. gdy 

piewają na melodję leśnych nastroji 

„Ach, mój Boże, My są biedni piątkoże, 
Za piątka robimy. nie dostaniemy. 

Kukuk, kukuk, j i się chce 
żołądek pisze 
po tej marmeladzie. 

zą się, 
to zajęcia popołudniowe, otwiera s ma- 
gazyn pokarmu duchowego”. Refer ga- 

we i wesołe gazet) kryję rą- 

bek takiej gazetki, żeby p żyć się na- 
szej warcie, która przez noc całą czujnie 

i solidnie mas pilnuje 

„Więc przerzucamy dalej 
By pochwalić sumienną nasz 
Która spokojnie chrapie sobie w łóżku 
Okryta kocami, z nóżkami w kożuszku! 
A gdy po smacznym Śnie świt nastani 
Myśli ze strachem: „Co się ze mną stanie? 
Prawdopodobnie będzie raport karny 
I wezmą ciężko zdobyty marny. 
Lecz grunt się nie p 5 to 

[zdrowiu szkodzi. 

Gdyż szczera praca znowu pieniądz rodzi 

I mamy nadzieję, że na, tem nie pop: 

Br wstrętny ten F 
urlopie, przywiózł sygnałówkę, co dzień 
rano wstaje we ej i na schodach gar- 
dłuje melodję pobudki, żeby go djabli, sam 
nie śpi i drugiemu nie daje, a prz 
tak było dobrze przedtem, człek zawsze 

archiwum 

chwilę podrzemał, gdy budzono j 
szcze pomocy gwizdka i _darc 
się inspekcyjnego. Teraz śpiesz 

na to rady. Ciemno jeszcze; 
znów gwizd! 

scy mas 
arbieni 

Nawet Bąk, wci j 
I nawet jeden rycerz Śpiący. 

Który pracując. wola „pozwólcie mi 

Bym mógł j ze z wami na 

Znów jakiś druh po drodze jak a 

Z młotem na ramieniu, a 

Szepcąc po drodze buddyj. 
I podobno to z pier astępuu 

[(Saniee. 
Słowik 

Gdy staniesz w mroku | 
ranka, ukryty w mgłach na 
od bystrych fal Wisły, zobaczysz mrowisko 
przygarbionych i pochylonych ludzi, spie- 
szących się ma wszystkie strony. Tam 
znów rząd „kar* (laczek) wlecze się po 
stromej „ piszcząc nie nasmarowa- 

nemi osiami. 
pok dalej to „koliba* pa 

się toczy, a za nią tuż naprę- 
żone postacie pchają, swój ciężar. 

Podejdź bliżej. Zoba twarze we- 
sołe, uśmiechnięte, zadowolone, zdrowe, 
rumiane, z błyskiem w oczach, z harcer- 
ską pogodą ducha. Zaw. uprzejmi 
towi do usługi, a gdy czasem usłyszysz 
„pierona* lub nawet cholerę, nie martw 
się tem to tylko POWECZ 

życie się Ew ali wartko jak 
sza Wisła, nadchodzą czasem i takie chwi 

le, zdaje się, że ,, stko zdradza i 
wodzi*. Wtedy zamglony wzrok harcerza- 
junaka zwraca się hen ku bagnom Pole- 

sia, ku nurtom Niemna, ku równiinom 
chodnich rubii y/żynom Podkarpacia, 
piaskom Mazow , a usta cichym szeptem 

nucą:   
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„To pieśń bez słów to pieśń prz 
Matko! jesteś znów tak blisko, 
Jak ongiś nad 
Rzekłbym 

To pa 

skiej Ochotniczej Drużyny Roboczej, dzię 

ki której zadzierżgnięty został węzeł bra- 
terstwa broni między polskim światem pra- 
cy a kadrami jego harcerstwem. 

St. M. Kędzior. 

JULJAN SZPUNAR 

Gawęda b 
Jeżeli to prawda — bo człek isi 

we w tko potrosze wątpić zaczyna, 

narodu zależne są od wychow 
nia młodzieży, wrażliwej na dobro, I 
dę i piękno, to warto obecną gawędę po- 
święcić pozornie drobnej sprawie, która 
w istocie rzeczy jest jedną 
war plemiennych, godną 

miejsce w indeksie grzechów 
chrzczonych swego czasu mianem sarma- 
tyzmu. 

Jeżeli postanowiłem mapisać całą 
wędę na jeden jedyny temat, to dlalego, 
wada ta, (o której zaraz s 
łą się nagminną € horobą, z 
plagą egipską, i co najgorsza, s ka wy- 
łącznie ludzi niewinnych, solidnych, rze- 

telnych, i prawych, wobec czego kto. jak 
kto, ale harcerze powinni ją tępić bez- 

wzgfędnie, śmiało, odważnie, zaczynając, 
rzecz jasna, od siebie, aby Wam mie powie- 

że widzisz źdźbło w oku brala twe- 

ramu w oku twojem nie obac 
ądry i pracowity Anglik wymyśli4 

słowie, któremu zawdzięcza Wiele, 0- 
gromnie wiele: as to pieniądz”. Polak 

zawsze ma czas, nie wie, co z nim zrobić, 

nigdy mu się nie spieszy i dlatego często 
się spaźnia, lub niema go tam, gdzie być 
powinien. 

Gdyby tylko chodziło o niego samego, 
to pal go sześć, ale dzieje się rzecz da- 
leko gor ba równoc 
czas bliźniego, co, często ma miejsce 

ciu organizacyjnem, uniemożliwiając w 
ten sposób prawidłowy tok pracy. 

Jeśli chcesz więcej wiedzieć 

Haodeerów (Harcerskie Ochotnicze Dru- 

żyny Pracy) zaabonuj czasopismo ochot- 

niczych drużyn roboc h  „Junak'... Ce- 

na pojedyńczego numeru wynosi 20 gr. 

Administracja „Junaka*: Katowi Gmach 

Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego IV p. 

pokój 8: Konto w P. K. O. Katowice 

304819. (Przyp. redakcj 

ogniska. 
Na ten temat mógłby dy z Was 

ięl cowamie, poparte 
żdej dziedziny 
bardzo drażliwi 

wtedy, kiedy im 
się osobiście wytyka istotne grzechy, prze- 

to będ: i 
pięknej 

Wielbi urząd, czci króla, lecz sądzi 
wieka, 

Zacznijmy od pierwszego z brzegu 
adu. 

Pan prezes wyznaczył zebranie na go- 
dzinę siódmą. Już kilka minut przedtem 

przyszło paru panów, © 7-mej zaroiła się 
gromadka poczciwców, ale pana prezes 
jakoś nie widać. Ludziska się niecierpli'wią, 

jednak siedzą; szepcąc sąsiadom w ucho 
ą na zegarki i w kierunku drzwi. 
„kwadransakademie Ę 

pana prezesa niema. Nikt głośno mie 
oburza, nikt nie z zes 
ma władzę, moż 

zjawił się o wpół do ósmej. 
Skoro jesteśmy na zebraniu, 

trzymając się ściśle tematu, 
niądz!) zobaczmy, jak ono wygląd 

tu gadulstwa, sieczki, słomy, „mydła*; jak 
się to u nas w Lesznie mówi! Oto 

powy obrazek! 
— Proszę o głos — ryknął jeden z 

uczestników, wystawiwszy dwa palce rą- 
zem z ręką do góry. 

przeto.  



Proszę panów, ma się rozumi 
że np. co się t tego, ło i owszem, 

bo to trudno, nieprawdaż, proszę państwa 
(chociaż tam nie było ani jednej kobiety 

jakby to _ powiedzieć  przedewszystkiem 
chciałbym zaznaczyć, że mówca poprze- 

dni mnie już wyręczył, wyrwał mi popro 
stu z ust, ale skoro już jestem przy glo 

sie, to i ja, panie dobrodzieju. muszę w 
tej sprawie zająć jakieś stanowisko. któ- 

re właściwie, tak prosto powiedziawszy, n 
różni się od zdania pana prezesa. Ale co 

tu dużo gadać? Chodzi o czyny, nie sło- 
wa. Kochajmy się bracia! Cześć Dziękuję! 

Nasz oralor powiódł triumfalnem v- 

kiem dokoła a sekretarz zanolował doklad 
nie tekst przemówienia 

Takich urzędowych mówców mamy 
mnóstwo na każdem posiedzeniu i zebra- 
niu, wskutek czego trwają one niepomier- 
nie długo. Kto należy 

ja należę coś do dwudziestu! kto jest 

członkiem zarządu, ten przechodzi strasz 

liwe męki, słuchając bredni, skracających 
człowiekowi czas i życie 

r do kilku towarzystw. 

anie 
ię. Nie zi 

lo byli także bardzo mądrzy 
iali wprawdzie Anglików, ale 

hołdowali ich zasadzie, że czas to -pie- 
niądz 

Przykład 
Przedstaw 

tualnie o « 

z innej beczki 
ienie zapowiedziane punk- 
mej. Tak przynajmniej gło 

szą alisze. Już przed ósmą sala prawie 
pełna. Dyrek 
bilety. Minał 
szeze sprzeda 
zamyka kasę 
waż nie m 
nie oblicza 

tupała nogami o podłoę 
kami ilp 
9-lej a tu kto 

trupy sprzedaje jeszcze 
kwadrans akademicki, on je- 

je: Wreszcie przed dziewiątą 
i sunie przebrać się. Ponie- 
czasu na ucharakte 

publiczność bowiem 

biła w mie 
przeto wyszedł na scenę 

6 z galerji się odzywa 
— Widzisz go, to ten, co sprzedawał 

bilety 
Temat pc 

fasiemeowato 
szą mnie na 
prezes, znając, 
kam posiedzenie. 
nem hasłem 

miętajmy bowiem, że czas 

>wyższy możnaby opracować 

lyż liczne przykłady 
Irętnie o głos, lecz ja 

ich czcze gaduistwo. zamy: 
solwuję zebranie zna- 

i odśpiewaniem pieśni: Pa. 
to pieniąc 

Rozkaz Komendy Hufca Harcerek 

z dnia 5-go stycznia 13 

Gromadom i 
życzę pomyślnej pracy 

*w Nowym Roku i 
St. Rulkowiakowa, 

kom. hufca 
Kurs kierowniczek gromadek 

wych: Od 1 lutego 193% r. przy Kom. Huf- 
ca Harcerek zostaje zorganizowany kurs 
kierowniczek gromadek zuchowych. Wy 
magania: przynajmniej stopień ocholnicz 
ki, opinja drużynowej o pracy w druży 
nie, zamiłowanie do pracy nad « r 
Zgłoszenia pisemne należy nadsyla 
Kom. Hulca do dnia 2 

terminu 

przyjmować się nie będzie. 

Odprawa drużyaowych. Na sobotę, dn 
19 bm. zwołuję odprawę Drużynowych 

stycznia 
Po upływie żadnych zgłoszeń 

9: 

Przybocznych 
cówce sem 
wszystkich I 
bocznych 
obowiązkowe 

drużyn. w 
karbowe 

chunkowego. 

zast. pr. i 
wcześniejsze 
ległości. Przy 

o godzinie 15-tej w har- 

naucz. żeńskiego. Przybycie 
)ruchen drużynowych. przy. 
zastępowych, zast 

. Konieczne wszystkie książ- 
zgl. zaslępów 

próbnych 

Wobec "końca roku obra 

proszę wszystkie drużyny, 
romady zuchowe o jak naj- 
uregulowanie wszelkich za 

pominam o konieczności sta- 
rannego prowadzenia wszystkich ksiąg 

szczególności książki kasowej i dowo- 
(kwitów wpłat i wypłat 

„Czuwaj! 

St Rutkowiakowa, hm. 
hufcowa.   

CZUWAJ 
  

  

Rozkaz Komendanta Pow. Hufca Harcerzy w Lesznie 
  

  

« 11/34 z dnia 31 gruc 

1. Rozkazy N. Z: Hi. P. Naczelnictwo 
Z. H. P. Rozkazem L. 13 z dn. 14 listo- 

pada 1934 r. mianowało haremistrzem Dhą 
Kuczkowskiego Jana. 

Rozkaz Naczeł 
dnia: 15. XL 3f r 

wej próby na podharemistrza 
kom zuchowych kursów  instruktorskieh 
Gł. Kwat Chor. Pozn. Bruk- 

wicki Stanisław, Cieśliński Zygmunt i Szy 

mankiewicz Gracjan 

a Ilarcerzy. ;. 17 z 
Zaliczono część zucho- 

uczestni 

Hareerzy 

Rozkaz Komendanta Chorągwi Iarce- 
y. L. 6. Zwracam uwagę na dz. IV. p. 3. 

Terminarz raportów, który Druków Druży- 
nowych obowiązuje. p. 4. Czytanie Rozka 
zów i Okólników Kom. Chor. jest ko- 

niecznem z uwagi na potrzebę znajomości 
przepisów i terminów obowiązujących ka- 
żdego Drużynowego lub Wodza Gromady 

2. Zwolnienie Inionych obowiaz 
ków. Zwalniam b. o. Wawrzyniaka Anto- 
niego z obowiązków członka Komendy z 
powodu wyjazdu i dziękuję serdecznie 

współpracę. 

4) Przyjęcie do Z. H. P. po Przyrze- 
ezeniu. W dniu 29 listopada 34 r. złożyli 
ua ręce Druha Komendanta Chor. Hm 
Wład. Czarnieckiego Przyrzeczenie Har 
cerskie następujący młodzicy: Augusiak 
Wacław, Buksiński Władysław, Jędroch Jó- 

zel, Kurpisz Edmund, Lupa Edmund, E 
włowski Wacław, Rękoś Franciszek, Wi- 

dziński Franciszek, Włodarczak Bronisław 
«% 4 Druż. SŁ Czarnieckiego Leszno. 
W dniu 16 grudnia 34 r. złożyli na rę- 

ce Druha Hm. Jana Kuczkowski I 

rzeczenie Harcerskie nast. młodziey 
drzyński Henryk, Borówka Zygm 
czewski Jan. Jel Eligjusz, Jekel Fe z 
Kahl Edmund, Matuszewski Zygmunt, Na- 

wrot Frydolin, Peikert Henryk, Peikert 
Mieczysław, Szeibe Remigjusz, Wele Alojzy 
z 6 Druż. Tadeusza Kościuszki — Osiecz- 

ua. 

6) Zwolnienia z Drużynie: Na wniosek 
Rady Drużyny colam stopień młodzika i 
zwolnieni z Drużyny zostali: Jezierski Fe- 
liks, Przyjemski Zbigniew, 
Marjan, Dera Kazimierz, Dembiński Jul. 

Cichorzewski 

jan, Gano Pawel, Graczyk Edward, Stach 

Adam, Włodarski 
ław, Adamski Antoni 
recki Kazimierz, Martynów Bogdan, Wło- 
chał Stanisław z 12 Druż. Marszałka Józe- 
fa Piłsudskiego Leszno 

toman, Zgaiński Boles- 
Anders n, Gó- 

11) Zatwierdzenie stopni i sprawno- 

ści: Na podstawie pomyślnych prób za. 
twierdzam następujące stopnie: Uzyskali 
stopnie: harcerza orlego: ćw. Wawrzyniak 
Anloni z Kom. Hufca; ćwika: wyw. Men. 
cel Bogusław z 14 Druż.; młodzika: Adam- 

Filipiak Czesław, Grzesik 
Stamis- 

czak Bogusław 
Jan, Jezierski Mieczysław, Jur 

Franciszek z 1 Druż An. 
Bolesław, 

ław, Tala 

drzejewski Kazimierz, Eliński 
Jankowski Tadeusz, Kuberkiewicz Edmund 

Musielak Jan, Nowacki Stanisław, Nowac- 

ki Stefan, Orcholski Stanisław z 3 Druż. 

Biedrzyński Henryk, Borówka Zygmunt, 
Dolce: ski Jam, Jekel Eligjusz, Jekel Fe 

licjan, Kahl Edmund, Matuszewski Zyg- 
munt, Nawrot Frydolin, Peikert Henryk, 
Peikert Mieczysław, Szeibe Rer Usz, We- 
le Alojzy z 6 Druż Frąckowiak Ka. 
zimierz, Pawlak Bronisław, Pluta Alojzy, 
Wencel Władysław, Wojtkowiak Jan z 14 

Druż. Na podstawie pomyślnych prób 
zalwierdzam następujące sprawności, któ: 
re uzyskali: rolnika: Weyna Henryk, am- 
bulansisty, higjenisty ytanina: Kę- 
dzior Stanisław, Wawrzyniak Antoni > 

Zdobnika: Burzyński Edward, Kędzior Sta 

nisław, Nawrocik Gerha Pietrz Feliks, 

łalajczak Witold, Wa 
wrzyniak Antoni, mistrza do wszystkiego 
Pietrzak Feliks, Piosicki Wiadys 
lajczak Witold, Wawrzyniak Antoni, 
larza: Piosic Władysław, Ratajczak Wi 

told, zabawkarza. Burzyński Edward, Wa- 

wrzyniak Antoni; wskęzidrogi: Kędzior Sta- 

Piosicki Władysław  
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Kędzior Stanisław 

iak Antoni; fryzj 
wrocik Gerhard; ogrodnika: Nawrocik Ger- 

hard; malarza: Borówka Zygmunt. Ko. 
nieczny Aleksy, Wałkowski Marjaa, 
larza: ówka Zygmunt, Jekel I 
szewca: Wałkowski Marjan 

I gwiazdkę zuchowa u ali zucho- 
wie: Błażejewski Feliks, Dolczewski Sta- 
nisław, Fabiańczak Henryk, Fenglewski 
Jan, Maciejewski Jan, Stachowski Edmund 
Tomaszewski Felik 

LI gwiazdkę zuchową uzyskali i spra 
wności zuchowe: porządnickiego, prz 
cieli roślin i zw. zuchowie: Biedrzj 
ski Bronisław, Kuśnierski Henryk, Marcin. 
kowski Kazimiezr, Nawrot Tesdor. 

12. Służba: Drużyną służbową na mie- 

siąc styczeń jest ponownie 1 Druż. St 
Leszczyńskiego. 

13. Administracj ź 

nych należy sumiennie oprae wać da. 
ne na podstawie ewidencji 

iżeczki służbowe winne być prze- 
na rok 1935 oraz wpisane stop- 

Do raportów roc 

nie, .s wności i uzupełniony wykaz słu- 
żby, ściśle na podstawie Rozkazów Kom 
Pow. Hul Harc i Drużyny. 

z dnia 5 

„Na słowie harcer polegaj 

jak na Zawiszy! 

ciół Har- 
y. W myśl nowych przepisów Zarządu 

kręgu powstać mają przy Drużynach 
y G Przyjaciól Harcerzy. Po- 

lecam przeto Radom Drużyn w ścisłem po- 
rozumieniu z Druhami Opiekunami zająć 

się sprawą pozyskania ź pośród szczerych 
Przyjaciół ruchu harcerskiego osób. któ- 

tymczasowy Zarząd Gron: 
Przyj. Harcerzy celem przemyślenia i u- 
stalenia organizacji Gr« 

Instrukcję organizacyjną prześlę w po 
łowie stycznia 

2. Bieg Czujnych Drużyn Harcerzy i 
Gromad Zuchowych. B 

archiwum 

Nie uregulowa. 
„zuwaja 

7 Krzemieniewo, 10 
Święciechowa za 8 

udzielam upomnienia za niewykonanie r 
kazu w terminie ustalonym. 

15. Składki: Na Biały 
y 100 zł, 3 

3—020 zł, 17 — 0.37 
Drużynom za składkę dziękuję. 

16. Sprostowanie: W Rozkazie t.. 10/34 

Druhom H. Rz. Zbo- 
iemu Franciszkowi i H. o. Szyman. 

kiewiczowi Gracjanowi serdecznie dzięku. 

2. należy dodać 

w Drużynach 3 i 5-tej 
żą rozwój akc bozowej 

swoich Drużynach. 
11 winno być: zatwierdzono s 

fiurcerza Rzeczypospolitej. 

17. Życzenia: W Nowym Roku życze 

Druhom  Instruktorom, Radom Drużyn 
Harcerzom Zuchom zdrawia i pomyśl. 

pracy nad soba i dla dobra Zwi 
Harcerstwa Polskiego „Czuwaj 

Jan Kuczkowski, 
haremistrz 

stycznia 1935 r 

z dniem 27 1. br. Zgłoszenia udziału w 
biegu Drużyny czy Gromady przynależy 
decyzji Rady Drużyny. Zgłoszenia do dn 

I. br. Warunek: do tego terminu Dru- 

żyny muszą uregulować swe zaległości w 
w opłatach bieżących. W czujnym biegu 
pod uwagę będą brane i odpowiednio 0- 
cemone 

zny pisemny program pracy 
astępów oparty na wytycz 

zramu rocznego 

2. Punktualność w wszystkich przejź 
h życia harcerskiego 

3. Terminowe uregulowanie opłat 

1. Postawa Drużyny i umundurowa- 

„CZUWAJ 

hi 
Zlocie Hufca 

6. Organizacja i am  urocz 

lokalnych udział Drużyny. 
Współpraca całej Drużyny w „Czu- 

waju” 

9. Zaprowadzenie administracji według 
książek wydanych p) GK. HB. 

10. Opinja Opiekuna i Zarządu Grona 

Gromada Zuchowa: 

1. Miesięczny program zbiórek 
mady. 

2. Punklualność w przejawach 
zuchowego 

3. Umundurowanie zuchów przepi 
sowę. 

1 Organizacja i program uroczyślości 
i pokazów zuchowych 

aczków i stanjolu na 
cele misyjne. 

6. Przybory do gier i zabaw zucho- 
wych w Gromadzie. 

Członek Komendy Pow. Hufca Harce. 
rzy musi być w czasie biegu na zbiórce 
Drużyny — Gromady Zuchowej, na Radzie 
Drużyny. Terminy zbiórek muszą być po- 

dawane do wiadomości Kom. P. H 
Bieg zakończony zostanie 15 czerwca 
roku. Wynik biegu czujnego dla Druży. 
ny Gromady może być (rojaki: a) bar- 

dzo pomyślny, b' pomyślny, ć) niepomyśl- 
ny. Wynik biegu ustali Komenda P 
Fuica Harcerzy 

Druhowie Drużynowi i Wodzowie Gro 
mad dokładnie przemyślą ujny bieg* i 
postarają się wszelkiemi siłami sprostać 
zadaniu. 

14. Odprawa Powiatowa. W niedzielę, 

dnia 27 sty lzie się Odprawa Po- 
wiatóowa w Lesznie. Począte godz. 10-ej. 
Udział Druhów Drużynowych 
nych i Wodzów Zuchowych obowiązko- 
wy. Zapraszam zarazem uprzejmie Dru- 

hów aiekunów 
e. Za życzenia Świąteczne i mo- 

e przesłane Komendzie Pow. Huf- 

nia odbęc 

pr 1aczonych dla ca- 

dziękuję 

Jan Kuczkowski, 

harcmistrz 

Komendant Pow. Hufca Harc. 

Kącik zuchowy! 
leksandrze, Jackowskiej Tzabeli, Łuczaków- Przy? sprawność „porządnickiej i 

szatarki* zuchom: Bródkównie Izabeli, Bał- 

dowskiej Ludmile, Maćkowiakównie Jad- 

Kamieńskiej Barbarze, Statkiewiczó- 

ramkiewiezównie Da- 
nucie, Zenktelerównie Irenie, Wieleckiej A- 

nie Trenie 
Obietnicę III gwiazdki dnia 16. 12. 

34 r. złożyły w Rydzynie następujące zu- 
chy z gromadki „Leśnych Kraśniąt*.: Do- 

lacińska Marja, Hofimanówna Bronisława,  
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zakówna Helena, Kwintówia Bar- Dr. Kazimie Fiweger - Szpunarowa. 
a, Kwintówna Hanna, Mereszówna Han- 

na, Mielochówna Wanda, Rzeźnikówna Sta- 

nisława, Urbaniakówna Pelagja, żawroc Już kryształ wód 
Danuta, Ko(kówna Aniela. Skowany w lód 

K. Poczeianka łtadośnie mknę 
refer. zuch. Cień goni mnie 

W powietrzu słońca promień d 
Zuchy! Wirują śniegu skry 

Co robić w styczniu? 
Ideologja. Omówienie i zastosowa-  prószenia oka. Bandażowanie ucha. nosa 
punktu prawa. Powstanie stycznio-  podbródka, policzka i oka 

Podać kilka ciekawych szczegó- 

Ślizgawka. 

6. Pionierka. Budowanie modeli mas; 
tów i bramek obozowych. Węzły (osemka, 
tatrzański skrajny) Naprawa lin 

łów 'z walk powstańczych i udział ziemi 
leszczyńskiej 

Tropienie. Przeprowadzać w dal- 
szym ciągu program z poprzedniego mie- 

Jesteś polskim zuchem, Jak lustra loń siąca 
Bo bronisz Ojczyzny, Slizgawki błoń, 3. Sygnalizacja. Zbudować stacje sygnua- 
Kochasz Ją zawsze, Mam łyżew stal izacyjne. ćwiczenia w celu szybszego na- 8. Różne. 
Więcej jak inni I sunę wdal dawania i odbierania znaków Morse'a juszów i oficerów policji. Rady Drużyn 

Jak motyl krążę. albo  plak, 1. Terenoznawstwo. Badanie i rysowa-  omówią udział w Ziocie i w pracach nad 
Bądź zawsze dzielny Przede mną lodu szlak. nie lereau wybranego pod przyszły obóz. wWysławą harcerską. Prócz tego przygolują 

p 

7. Wych. fizyczne. Program z grudnia 
Gry przeprowadzać możliwie na wolnem WIE I 
powietrzu 

Omówić oznaki funk 

27 5. Samarytanka. Omówienie postępo- obchód imienin Pana Prezydenta Rz 

LN BY 2 wania w wypadku krwotoku z nosa i za- Fela. 
I też serdeczny To zwrotów splot 

Ola — Zuch — II Gromadki. Wokoło mnie, — 
„Dobrych wróżek”. Świal kręci się. 

Pode mną tylko kryształ wód. Co robić w lutym : 
Nad głową nieba cud. 

1. Ideologja. 10 punkt Prawa Harcer- nie chustką rozcięłą i nierozciętą dłoni, 
skiego. Propaganda morza Dlaczego musi- łokcia, ramienia, czaszki, piersi, twarzy, no- 
my mieć własne wybrzeże i port. Sło- sa i ucha 
sunki narodowościowe na Pomorzu. Wielki 

czyn Polski Gdynia! Nasza flota nan 

przyjdą było lepiej". WITEK DA dłowa wojenna i handel morski 

„Ludziom po pracach apostołów było A w uszach świst 
I wiehru gwizd, 
Szalony pęd, 

powodować powinna, aby tym, co po nas Gwałtowny skręt. 

lepiej i nami codzień ła jedyna myśl 

Terenozmawstwo. Rysowanie planów 
różnych objektów. Baadnie terenu Zlotu 
Narodowego w Spale 

2. Tropienie. Trudniejsze tropy ua Śnie- 6. Praca ręczna. Budowanie urządzeń 
i kapliczek obozowych. Przyszywanie gu- 

3. Sygnalizacja. Dalsza wprawa w na-  zjków i wstawianie latek 

dawaniu i odbieraniu Morse'a 

Adam Mickiewicz 

7. Różne. Rady Drużya przygotowują 
4. Samaryalnka. Co robić w wypadku obchód rocznicy odzyskania morza. 

bólu zęba, żołądka, głowy. Bandażowa- Fela. 

Co pisze dhna Helena Śliwowska, 
Komendantka Zlotu, 

o przygotowaniach do Zlotu Jubileuszowego 
Dzieli nas zaledwie pół roku od Ztotu Zlotu, który ma być dla nich dalszym 

Jubileuszowego. który ma zobrazować do-  clapem pracy całorocznej, każda drużyna 
tychczasowy 25-lelni dorobek Harcerstwa, przyniesie swój dorobek, to co ma najlep- 
podnieść poziom naszej pracy, dzięki wy- szego, a jednocześnie postara się jak naj.   mianie najlepszych wartości. ięcej ze Zlotu wynieść. Komenda Zlotu 

Praća wre w całem Z. H. P. — w dru- iduje i przygotowuje wszystko co bę 
żynach, Chorągwiach i w Komendzie Zlo- dzie mogło ułatwić życie drużynom od 
tu. Drużyny żyją i pracują pod słem 11 do 2 lipica 1930 r. W tym asie 

archiwum 
harcerskie.pl  
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zobrazujemy nasz dorobek w  rozmaity 
sposób: postawa harcerska wykaże nasze 

wyrobienie, obozowanie, gry, zawody i po- 

kazy zdobytą sprawność harce 
wystawa” natomiast rozwój masz 

chu w ciągu lat 25. Wykresy i ekspon: 
zilustrują rozwój Organizacji, służbę dla 
Polski — okres walk o niepodległość, wz 
kę z bezrobociem, pracę społeczną itd. 
Podkreślona będzie podwójna rola Har- 
cerstwa, jego znaczenie społeczne i zna- 
szenie dla jednostki 

Program Zlotu będz przygotowany 
Harcersiwo według następ 

h wytycznych 
1. Służba dla Zlotu 

Organizowanie życia drużyn w za- 

zgłoszonej służ 
3. Przygotowanie wystawy 
Podstawową jednostką życia Zlotu jest 

na, j £ jna Chv- 

j się zorganizować życie Zlotu w 

różnych dziedzinach 
Chorągiew, która ma poważny dorobek 

zakresie wędrowniclwa objęta metodykę 

+ dziędzi- wędrowniclwa, uwzględniaj 

nę najszerzej wraz z ckwipunkiem, biwa- 
kowaniem, wędrówką zespołową i samotną 

itd 
Na wysławę wniesie ona wykres tras 

wędrówek w ci lat. Wielką prze- 
strzeń przemierzyły harcerki na wędrów- 

kach zastępó służbie dla , Polski. 
Gotowość harcerska jest hasłem dwu 

Chorągwi, ale zakres prac wybrane in- 
zie zaspakajała potrzeby u 

Złotu w zakresie rzemiosł. Z 

więc warsztaty szewskie, krawieckie, 

stworzy małą wyslawę życia 
Wystawa ta pokaże nam co- 

dzienne zmiany będzie stałem odbiciem 
co się na terenie i w życiu Zlotu 

i sama Chorągiew zorganizuje po- 

cztę Ziotu w formie gier. Drużyny będą 

„wyzywane* do coraz szybszego i coraz 
innego dostarczania poczty adresatom. 

„ Chorągiew, która zorganizuje  łącz- 
na Zlocie, zainstaluje telefony, tele- 

instaluje radjostację nadawczo-»d- 
Wszelkie gry i biegi z zakresu 

sygnalizacji będą również należały do niej. 

archiwum 
harcerskie.pl 

Szpital zlotowy będzie prowadziła ta 
sama Chorągiew, która podczas wojny w 

20 anizowała i prowadziła jeden 

ze e szpita ali wojskowych 

Trudna prace gospodyni Ziolu*, 0- 
bejmująca dostarczanie prov 
wadzenie hotelu dla gości i poradni dla 
wszystkich Chorągwi nie pozostała bez 
przydziału ypiekowano się również przy 
rodą, obozownictwem, krajoznawstwem, hi- 

gjeną życia obozowego itd. 

Program prac ni iernie ciekawy 

bogaty musi być 

Drużyny. które pojadą na Zlot będą 
oceniane za opracowanie i wykonanie pro- 

mu za udział w pracach całości Złotu, 

oraz za wyniki w zawodach i grach, do 

) stawały. 

Prócz naszych drużyn na Zlot pr 
będą dawne harcerki, Polki z zagranicy 

skautki - cudzoziem 

Chcemy poznać dawne harcerki, które 
tworzyły podstawy programu i metod har- 

cerskich, chcemy, y one zobaczyły na- 
szą obecną pracę i oceniły jak wzrósł 
jeh posiew. Może Zlot je zespoli, z na- 
mi na nowo i wrócą do nas. 

będą obozować przy 
agwiach, ażeby ułat- 

wić współżycie i zbliżenie z nami naszych 
sióstr. Skautki cudzoziemki rozł 

przy tych Chorągwiach, które się ich 
jami specjalnie interesują. 

Polki z 
poszczególnych 

Terenem Zlotu będą piękne lasy Spały, 

położone nad Pilicą. 
Tam rozbiją obozy Chorągwie. Zanim 

jednak przybędą, Kwatermistrzostwo wy- 
buduje drogi, zelektryfikuje teren, zbuduje 
magazyny żywnościowe. Około 10.000 ha 

rek jak wykazuje dotychczasowe oblic 
stkich krańców Polski 

swoje dotych- 
, zleci się ze 

czasowe zdobycze, podzielić się niemi 
ruszyć z mowemi siłami do dalszej pracy. 
Muszą one być gotowe do wypełnienia tej 
służby. być gotowe do wypeł- 
nienia każdej żąda od nich 

życie.   

„CZUWAJ 

Rocznicę Powstania Listopadowego ob 
chodzila skromnie 4 Druż. St. Czarniec- 
kiego w swej harcówce. którą bardzo po- 

mysłowo udekorowano. Na  uroczysi 
zbiórce drużyna w liczbie ok. 30 he 
rzy witała komendanta Chorągwi Dha Hm 

Mgr. Czarnieckiego, Opiekuna Dha Dr. Jór- 

gę i komendanta Hufca Hm. Kuczkow- 
skiego. Urozmaicony program zbiórki prze- 
platany deklamacjami, śpiewami i re- 
feratem, zakończyła serdeczna gawęda Dh. 

Komendanta Czarnieckiego. po której od 9 

harcerzy odebrał Przyrzeczenie Harcerskie 
Dzięki dobrze ułożonemu programowi 

sprężystej organizacji zbiórka była bardzo 
miła Dh. Komendant wyraził swe za 
dowolenie. 

Po zbiórce Druh Komendant Chor: 
żywo dowiadywał się 

w Drużynach, o potrzebach mie 
które omawiał Dh. Komendant Kuczkow- 

Dh. Jórga, Prezes K. P. H. dzielił 
się z Dhem Kom. Chor. wynikami wspól- 

pracy Społeczeństwa z ruchem harcerskim 
i sprawą reorganizacji Kół Przyj. Harc. 

Wieczorek laaeczny ur: ziła w dn 
1 grudnia ub. r. Komenda Pow. Ilutfca Har- 
cerzy w sali Strzelnicy. Licznie zebrani 

Przyjaciela Harcerstwa szczególnie star- 
za młodzież przy doborowej orkiestrze, 

a się ochoczo. Punktualnie o god: 
tej z uwagi na adwent zabawę zać 

no. Dochód, przeznaczony na Zlot, wy- 

niósł 85 zł ś j 

Zebranie Zarządów Kół Przyjaciół Har- 
cerek i Harcerzy odbyło się w święto, dn 

udnia Be GH. Dha. Dr: 

Józgi. Na i rzybył z Poznania 

okręgowy kierownik P. H., Działac. 
Hareerski, Dh. Sworowski Czesław. Za- 

rząd Koła Przyj. Harcerek reprezentowa- 
ła Dyr. Dr. Mondeiska i Dhna Kom. Hm. 
Rutkowiakowa. Zarząd K. P. Harcerzy sta- 

wił się w komplecie w osobach Dhów: Rut 

kowi prol. Znanieckiego i Hm. Kucz- 
kowskiego. Celem zebrania byto uzgodnie- 
nie projektu reorganizacji Kół Przyjaciół 
Hareerstwa na terenie Leszna. Po wymia- 
nie zdań, zdecydowano się, aby oba K. P. 
H. połączyć w jedno, tworząc w ten spo- 
sób jedną instytucję opiekuńczą dla Har- 
cerek i Harcerzy na terenie całego powia- 

tu. K. P. H. organiz ć będzie pr: 
żdej Drużynie miejskiej czy wiejski 
no Przyjaciół Harcerek 
rych członkowie będa 

kami K. P. H. sceatral 
władz opiekuńczych przy dobrej woli Przy- 
jaciół Ruchu Harcerskiego w wielkiej mie- 

e przyczyni się do Mharce zenia tak ro- 
dziców zuchów, har 
i całego społeczeństwa. 

„Ach to Zakopane*, krotochwilę Adol- 
Walewskiego odegrał zespół 

święto 8 grudnia na scenie „Sokoła  
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Grono Przyjaciół przy Drużynach Harce- 
rek i Harcerzy wykazały wiele dobrych 
chęci, zmierzających do zasilenia fundu 
szów potrzebnych Drużynom Szkół P< 
szechnych hęci te zostały nagrodzone 
tak na popołudniowem jak i na wiec 

nem przedstawieniu liczną frekwencją 
dzieży i obywatelstwa, które zrozumiało 
cel pracy Gron. i pospieszył na przed- 
stawienie. Dekoracje sceny. etekty świel- 

ne, doskonała gra artystów-amatorów. go- 
dna była podziwu i nagradzana była wie 
lokrotnie hucznemi oklaskami i szezerej 

głośnem śmiechem wszystkich rozbawio. 

nych widzów. Wysiłek organizatorów przed 
stawienia i ich szezere zajęcie się pracą 
pomocą szym Drażynomi są godne na 

śladownictwa i szczerego uznania 

Grona te wiedzą czego chc do cze- 

go dążą i w każdej imprezie wyczuć mo- 
żna ich głęboką troskę o mł yxdzież harcer- 

ską, którego to zajęcia się nią zuchy i 

harcerze nigdy nie zapomną. 

Przedstawicieli Harcerstwa Leszczyń- 
skiego w osobach Prezesa K. P. H. lqha 
Dr. Jórgi, Dhny Hm. Rutkowiakowej — 

Komendantki Harcerek, Dha Hm. Kuczkow 
skiego Komendanta Harcerzy. przyjał 
w dn. 12 grudnia w Starostwie zast. P 

Starosty p. referendarz Krause, któremu 
edstawiono sprawy Harcerstwa Lese- 

zyńskiego i wyjazdu Drużyn *Reprezenta 
nych na Zlot Narodowy do Spały. P 

Referendarz bardzo przychylnie ustosun- 
kował się do wysuniętych prośb, związa 
nych z potrzebam Ś rozwoju 

ruchu harcerski 

P. Burmistrz Kowalski przyjął w tym 
samym dniu przedstawicieli Harcerstwa w 

Ratuszu w czasie wizyty wypowiedział P 
Burmistrz szereg serdecznych słów pod 
adresem Harcerstwa Leszczyńskiego, uznał 

wysiłki organizacji około wychowania przy- 
szłych obywateli oraz przyrzekł jaknajdalej 

idącą pomoc że strony Zarządu Miejsk 

) uznania dia pracy 

Harcerstwa wypowiedziane przez PP. Bel. 
Krausego i Burm. Kowalskiego świadczą 
że tak władze państwowe jak samorząd». 
we cenią pracę Harcerstwa i wszefkiemi 

sposobami stań ę dopomóc w tej pra- 

cy nad wychowanić odzieży.  Przy- 
chylne stanowisko względem Harcerstv 

cieszą nas niewymiernie i diatego się dzi 
limy tą wiadomością z Przyjaciółni Ruchu 

Harcerskiego 

W. Osiecz Drużyna Tadeusz: 
ciuszki weszła w nowy okres pracy 
ściła w niedzielę 16 grudnia Dha Ko 

mendania Hm. Kuczkowękiego. Wysiłki 
Drużynowego. Wodza Gromady Zuchów i 
Opiekuna Dha_ Brukwiekiego uwieńczow 
zostały sporem dorobkiem. Śliczna, przy- 
fulna, najwyższa w hufcu harcówk w 

szkoie, baza operacyjna sztabu harcerzy 
i zuchów osieckich. Z okien harcówki pa 
trzy się z góry na całe miasteczko i roz 
ległą okolicę. Przybory do gier, skromna 
umebiowanie, bibljoleczka, czasopisiaa, olo 

dorobek pracy ostatnich miesięcy. Dobra 
wola i sumienna praca zawsze wydadzą 
swe owoce. Na podwórzu szkoliem Dh 
Komendant odebrał od 12 harcerzy rzy 

rzeczenie Harcerskie, zobowiązawszy 
do mocnej. wytrwałej pracy w Drużynie 
Wodzem Gromady i Opiekunem zostajc 
nadai wypróbowany szermierz idei har- 
cerskiej dh. Brukwicki. Drużynie życzy 
my pomyślnej pracy w okresie roku jubi 

leuszowego 

Odprawa Drużynowych Ośrodka adby 
ła się w dniu 18 grudnia w biurze Ko 
mendy. pod przewodnictwem Dha Komen 
danla. Omawiano sprawy organizacy jac 

sprawy. związane z raportami rocznemi 

rozkazami N. Z. H: P G-=Re M 
Kom. Chor. i Kom. Hufca. Wici złotowe 

organizacje opłatków w Drużynach i spra 
wy osobowe. życzeniami świątecznemi za 
kończono odprawę. 

W Wiikowickiej 14 Dru 

brego w niedzielę 23 grudnia w obec- 

ności Dha Hm. Kuczkowskiego odbyła się 
próba na stopień młodzika, którą zdało 

pomyślnie* pięciu ochotników. W ich h 
cówce jest też ciepło i przytulnie choć u- 
meblowania jeszeze nie mają ale widoczną 
jest ochota do pracy i dużo młoc 
go zapału. 

Harcerz wiesie pomoc bliźnim. Dobrze 
zrozumiały hasło rzucone przez Wodza 

w ostatnim rozkazie niektóre Drużyny. W   

„CZUWAJ* Str 

wigilję świ: (arodzeai: har- kie opi ję świąt Narodzenia w har- kie opisy, tradycyjnego łamania się 
BE tych Drużyn składano paczki, kiem, które w numerze lutowym 
przeznaczone na gwiazdkę dla biedzych. . my. i 
I harcerze w myśl swych zadań slara : 
ją się przepaść między nędzą a szczęś- W miedzielę, dn. 30 grudnia 1934 r. ciem zmniejszyć. oba. przeciwiegle br obchodziło Ko "szego Harcerstwa skro połączyć trwałym mostem. Szczćra radość miną uwoczystość dzielenia si 
2 dokonanych uczynków rozwesela. Wasze Fo tradycyjnym zwyczaju dzielenia 
pogodne oblicza kochani Harcerze i Zuchy atkiem i składaniu wzajemnych 
dają spokój ducha, dają ukojenie - Aż zasiedli członkowie do suto zastawionego dość. życia „bo sita nasza w sercach  Stolu. Podczas podwieczorkwokolicznościo- jest we przemówienie wygłosił dh. prezes Ko- 

waiski i dh. Kurz: 
Opiatki w Drużynach odbyły się lub godzin 

Następnie kilka 
ś i : spędzono w miłym nastroju przy jeszcze się odbędą. prosimy więc o król. śpiewie i grach j de, 

Wynik losowania 
wielkiego konkursu gwiazdkowego „Czuwaja'. 

W myśl regulaminu wyżej przytoczo 
go konkursu odbyło się w niedzielę. dnia " 

1934 r. o godzinie 4 w har- „260 
cówce Koła losowanie nagród. Wynik lo- i BU Us sowagda je GA Podl pĘ 

nagrodę nr. | wylosował numer 155 8 398 2 145 u 215 257 439 

353 ja 
432 
346 

Nagrody można odbierać w dą nie- 
dzielę stycznia w harcówce Ko 

go Harcerstwa im. K. Pułaskiego w 
sznię przy ul. Żwirki i Wigury (Gmach 
Komendy P. W.) od godz. 16—17. 
nie odebrane w terminie staną 

nością redakcj 

nagrodę nr. 16 wylosował numer 98 
Z 17 419 

„Dobrze jest uczyć się rzemiosł, i sztuk, i nauk; nie tylko u Europejczyków, 
ale i u Jurków, i u dzikich można nauczyć się wiele rzeczy połrzebnych. Uczcie się 
tedy, abyście żyli pracą własną, jako Apostołowie żyli z ciesielstwa. i tkactwa, bednar- 
stwa; ale nie zapominali iż są apostołami, nauczycielami rzeczy większych niż owe 
rzemiosła i sztuki i nauki”. 

Adam Mickiewicz,  
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a «66 

Rozwiązanie Il konkursu z nr. 8 „Czuwaj . 
i A Gr ybrego rozwiazania t 

ardzo dużo hadesłano nam ,rozwią- dna Gr dobrego rozwiązania nie 

zań. Z tego zainteresowania bardzo się cie-  nadt 

szymy i dobrze byłoby, gdyby wszystkie 
drużyny brały udział w konkursie 

Wyszczególniamy tylko dobre rożwia- PAŚNALYE dobry 

zania. Rozwiązania z 11 Druż. z 5Wit 

ciechowy nie były brane pod uwagę. dia ; | i SP 

że ie l Czu Rozwiązanie  nede Kornick 
tego, że Drużynowy nie zapłaci za „Uzu : k ( 

waja w terminie mund 1 Dr. Molenda Zdzisław, 5 Druż 

e | Talarczyk Edward, Konieczny Jan 9 Druż., 
Ci co mylne rozwiązania „Made tali ASC gel Władysław, Wojiko- 

i artwi drugi ra : > o 
niech się nie martwią, na drugi raz już ik Feliks 14 Druż. Chrapcza 

POSZZNZEPIE: Feliks, Wielicki Eweryst 
tozwiązania Zuchów lub Harcerzy na Ą i 
Ea r U I. nagroda przypadła: Wojikowiako 

pisane „na czysto* przez Wodz lub Dru- AR ZAMODIOĆ 

> R > i i Feliks „ 14 
żynowego idą zaraz do kosza. Pr musi 

być własna IL nagroda przypadła: Talarezykowi 

Edwardowi z 9 Druż. 

|. Zagadka dla zuchów: 
Odczytaj hasło: 

„Ogień* 

śni M acz BE Bolecdze "Do 

Rozwiązania nadesłali: Wiśniewski Mar- Tarcerz służy Polsce czynem. I 

je joj :k Jan z 5 Druż. Leszno jan, Wojtaszek Jar ś p e RE Goli 

Antoszkiewicz Antoni, Cyba Henryk, Swin brów „Jeleni 1 Druż Orłów 

ka Marjan z 9 Druż. Zabor — Pluta  siów*, 9 Druż. „Lisów*, 14 Druż 

Zyd yruż. Wilkowice. „Wilków, „Zubrów*; 17 Dru ! 
Zygmunt z 14 Druż : ; 

4 ) 1. Zastępowi „Orłów * 9 Druż. 
Nagrody: śpiewniki zuchowe. Przyp 5 7, „żubrówć 17 Druż. 3. Zastę- 

dły zuchom: Wiśniewskiemu Marjanowi z 

5 Druż. i Antoszkiewiczowi Antoniemu z 

bre rozwiązania madesłaly zastępy: 

powi „Lisów* 14 Druż 
Zainteresowani zgłoszą się po m: 

dy w biurze Kom. Pow. Hufca Harc 

h , js 
w godzinach urzędowych. „Czuwaj! . 

9 Druż 

Il. Rozsypanka: 

Zdanie brzmi: „Zuch codzieanie wy- Ń 

i Fomenda P <a Harcerzy 
świadcza komuś przyjacielską usługę. Ża Komenda Pow. Hulca Harcerzy 

  

Prenumerata „Czuwaja” miesięcznie zł 0,15 — kwartalnie zł 0,40. 

Należytość za prenumeratę należy uiścić z góry. 

Adres Redakcji i Administracji: Leszno, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 19, m. 3. 

archiwum 
harcerskie.pl 

ili. KONKURS 
Komendy Pow. Hufca Harcerzy w Lesznie. 

Regulamin konkursu! 
- W konkursie mogą brać udział zuchyi harcerze Hulca leszczyńskiego, którzy pil- 
nie uczęszczają na zbiórki gromad, zastępów i drużyn. 

. Rozwiązania. nadesłane do Komendy, będą prawomocne wtedy dopiero, o ile 

żyna zapłaciła w terminie należność za „Czuwaja*. Drużyny ośrodka do dnia 
yny powiatowe do dnia 20-go każdego miesi 

nia należy nadsyłać do dnia 23 każdego m ąca do biura Komendy 

G. Narutowicza 18 w godzinach urzędowych. ć 

„. Wyniki konkursu ogłoszone będą w następnym numerze „Czuwaja”. 

. Rozwiązania muszą być zaopatrzone w podpis: imię i nazwisko — gromada 
względnie zastęp przy Drużynie. 

6. Rozwiązania mus być podpisane przez Drużynowego względnie Wodza Groma- 
dy, celem potwierazenia p. 1 regulaminu. Ś 

7. Rozwiązanie pisać można ma szarym papierze, lecz nigdy na kartce z zeszylu 
szkolnego. | 

3. Regulamin ten obowiązuje w następiych konkursach. 
  

|. Zagadki dla zuchów: 
Dwunastu braci tańczy wokoło, 

Czasem im zimno a czasem wesoło, 

Lecz tańczyć muszą wciąż wokoło? 

Biegną czterej bracia równiuteńką drogą 

Gonią się i gonią, dogonić nie mogą? 

Za dobre rozwiązanie obu zagadek trzy nagrody. Narysować i dobrze podpisać. 
  

Il. Zagadka? 
Rozwiązać mogą Gromady. 

„Zawsze wesoło nam. tu jest nasz raj!* 

Zgadnąć co to za piosenka? Napisać całą zwrotkę jako rozwiązanie. 

Dwie nagrody dla gromad zuchowych. 
  

Il. Sylabówka : 
Dla ochotników i młodzików. Ułożyć zdanie. 

Har — chcę — to — jak — bie — na — ce — Za — rzu! — po 
Na — le — szy! — gać 

Dwie nagrody praktyczne dla harcerzy. 
      IV. Odczytaj hasłe : 

Rozwiązanie zbiorowe zastępami! wywiadowcy — ćwicy. 

Jełeń — Wódz. Trzy nagrody dla zastępów. „Czuwaj!*.  
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TO LATO MIŁOŚCIWE ZUCHÓW, 

HARCEREK i HARCERZY. 
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