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HARGERSKA DOLA ; 
0 20002000 200 MOW i EO AW M O ŁY 

Z miejsca na miejsce z wiatrem pół 
Do Dniestru fal z tatrzańskich gór 
Wszędzie nas pędzi wszędzie gna 
Harcerska dola ha ha ha, 

Nam trud nic straszny ani znój 
Bo myśmy złu wydali bój 

„.F.z niem do walki wczęż nas gna 
„Harcerska dola ha ha ha « 

Nasza-pogoda jasny wzrok 
„Nżechaj roznieci ludziom mrok 
Niechaj'i innym słońce da 
Harcerska dola ha ba ha . 
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KURS PRZYBOCZNYCH HUFCA KRAKOWSKIE GO 
w PODCZERWONEM 

Przed niecałym miesiącem wyjeżażaliśmy z Kra- 
kowa na kurs, z głębokiem przekonaniem w wiel 
kie stosunkowo jedgo znaczenie dla nas i dla 
naszego hufca, liyśl poprzedników, stworzenia 
specjalnego kursu dla Krakowa, została zre- 
alizowaną w tyt roku, Był to pierwszy w tym 
rodzaju, Nic zatem dziwnego, że z zapałem 
i nadzieją zjechało się nas dość dużo. A kie 
dy jechaliśmy, każdy roił w swej głowie różne 
wyobrażenia o kursie, Przeważnie były to wiel 
kie fentazje, nic więc dziwnego, że dla tych 
kurs wydał się innym niż myśleli, Bowiem ten 
miesiąc naszych harców był szkołą, przygotow 
waniem się do szarych czynów, które składa ję 
się czyny duże. ; 
Niemżx mieliśmy nigdy czasu, zawsze gawędy, 
wykłady, ćwiczenia, zawsze robota. 
Nie wiem, lecz gdyby się zdarzyło / w co wąt 
pię/, że znelazłby Się z nas ktoś, który by 
nie umiał dopatrzeć korzyści, niech tylko 
weźmie pod uwagę aiebie z początkiem sierpnia 
i siebie dziś, Odrażu zobaczy różnicę, 
Na kursie niema talclego, który by się nie x 
zmienił na lepsze, 
Zrazu mieliśmy wyszkolenie instruktorskie, 
wozylaóny się być wychowawcami, potem prze- 
szliśmy do omawiania naszych spraw krakowkkk 
wskich. I tu dopiero kryje się całe sedno 
obecnego kursu, 00 nigdy się nie zdarzało, 
omówiiiómy Pora cy hufoa, rozpatrzy | 
liśmy kwestje świetlie, szereg imprez, podda-      
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3 Lecz miłej pracy po drużynach, 
harcerstwie; 
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Was po swojemu śpiewem i przy- 

dania Polsce wszystkiego co nasz 

syśmy tu: jeszcze zostać, odejść 

nas obowiazek, harcerska dola 

tej po ziemi naszej wędrówce, po- 

miłe nam góry, czy nadbałtyckie 

w puszezach skrytę Litwę, czy 

, pokochaliómy góry „lasy, pola 
wieś, Żal opuszczać to obozowisko 

Czarnego Dunajca, żal roztać się zxma 

z Wami, Lecz trzeba ,bo czeka nas praca, 

Więc żegnajcie, a ku Wam naszą wdzięczność 

niech Wam las wyszumi, Czarny Dunajec Wwy- 

szemńrze, a echo pieśni naszych niech gdzieś 

się o krańce odbjeje, tu. wróci i żyję z Wami 

4ak jak wsród nds. pozostanie pamięć o Pod 

CZErWonema / ć ś 

Żegnajcie 8-4 
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Do czynu: 3 

padnie rozkaz: zwarta w szeregi drużyna    
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opuści Podczerwone -wrócimy do Krakowa na u 
sezon zimowej pracy, Długo „długo twardym 
snen spaliśmy; próżne były alarmy przy ja- 
oiół, Którzy chieli nas dzwignać... Owadnię- 
ci słodką drzemią zapomnieliśmy o przey, 
a ugory nasze bujnym chawsten pokryły się, 
Dziś każdy z nas mówi , Że już nadszedź dla | 
niego świt:- już wstał,..Dziś, kiedy zrodziło | 
się przeswiadczenie, że uderzyny silnie i 
w kowadła pracy,kiedy każdy z wiarą mówi | 
o lepszym bycie, wracamy po kursie do Kra- 
kowa, by w kuźniach pracy wykuwać wyśnioną 
lepszą pszyszłość. Znowemi zdobyczami „nowym 
doświadczeniem, z większą otucha i zasobani sił 
sił wracamy na jesienne harce, Ugorna jestta 
role, lecz my nusim się trudzić bez mtary' ! 
musimy wyplewić ' ' brud wszelki i chwest'', 
Jako zwarta gromeda ludzi czynu trvórczego, 
musimy pójść nieustępliwie naprzód, od pierw- 
szego dnia, od pierwszej godziny, oć pierwszej 
chwili rozpoczęcia harców jesiennyche 
Gi, wktórych piersiach już od miesięcy kilku 
powstał krzyle o naprawę '' Rzeczypospolitej 
Krakowiaków' ' muszą dać dowód ukochania swej 
ideji, muszą zbudować świat pracy owocnej. 
W hufcu naszym po drużynach jest dużo nie- 
dociągnięć, więc zabrać się trzeba nam , miod 
dym, w trudach ciężkich zachartowanyym z her= 
cerskin rozmachem do odbudowy. 
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czynem wszystcinu 

W której na znak wste- 

y wieczór, 
ogniu har-= 

w cichym skupieniu 

rego. bytu mó” 
0 pięknen-życiu har-| 

  
     



  

KRONIKA 

Obecnie gości u nas Dru 
przywiózł miłą nam wieść o 
weniu Z.h,P.u przez polską 
glii. 

ilk Qian, który 
£odner reprezento- 
delegację w An- 
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Brę dni temu ódwiedził obóz Tru. Szrzętny Cho 
mik orzywożąc różne wiedomośći ze Szwecji. 

ZŁAŁYŁKAAĄ1332-3.3-72.9.%32.2:9:2.0:0.2,3:02.2-0,2. 

Gawęda o samym sobie, — ” ostatnich dniach 
przy wieczornym ognisku mówiliśmy o sobie, 
Po osobistych zwierzeniach każdego z uwczest- 
ników dyskutowe liśmy nad swymi ow i va- 
demi, Zeznaczgć należy „że te gawęda pozosta- 
wiła po sobię najmilsze z gewęd wrażenie. 
Zbratała nas więcej ze sobą, wpoiła viększą 
szczerość i otwartość, 
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© > 0» 2hwoe  POWGYiHOÓo 22.06 . © © © £ 8.0. +   Pożegnelne ognisko. -- "czoraj na poże- 
gnalne ognisxo przyszło berdzo dużo gości 
z PodczBewonego Czarnego Dunejcai pobliskich 
vioser, Odwiedził również i ootem w imieniu 

„Łute jszych obywete Lj żegneż nas stary harcerz 
Przewiwlebny Ks, Joniec, -.- - | 
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