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pazeu M! PESTI NFLEM AMOEMAD. 

" dni ach 28 lipca — 11 sierpnia 

w Moskwie trwać będzie VI 

Światowy Festiwał Młodzieży 

i Studontów pód husłen "Pokój i 

Frzyjaźń". Weźnie w uin udział 

młodzież ze 144 narodów. 

Harcerstwo, które wchodzi w 

Młodzieży. 

Podobnie jak i inne polskie organizacje już w kwietniu wybierne-- 

my naszych najlepszych, którzy będą reprezentować Z.H.P. 

w Moskwie, Pamiętamy, że występy naszej młodzieży na zlotach 

Skautowych 1 Festiwalach cieszyły się zawsze dużym powodzenie - 

na pewno i teraz nawiążemy do tych tradygji, 

Nie wszysay będą mogli pcjechać na Festiwal, aloe i tu w Polsce 

możemy zawrzeć przyjaźń z młodzieżą różnych krajów. Przecież 

przeż nasze państwo będą przejeżdżać delegaci .- Przyjmiemy 

ioh serdecznie jak przystało na harcerską brać. 

Dużo radości sprawimy gościom Śpiewając ich narodowe pieśni — 

kędzie to wdzięczne pole do popisu -— ten rok właśnie jest rokiem 

miosenki Harcerskiej, - Możemy już przygotować upominki dla 

delegatów, a także wartc nawiązać korespondencje ze skąutami 

i pionierami Dęczie to na pewno wielką pomocą we wzajemnym 

poznawaniu się. Wiemy przesież jak starę tradycję mają spotkania 

młodzieży i jak bardzo zbliżają do siebie narody. A  



HPREERSTWO POLSKI e 
*Ww OKRESIE OKLPFEJI cz. fi. 
  

Ozłowiekowi, który wyszedł na me 

spotkanie wymieni'em hasło.Kaaał ni 

poczekać. Usiadłem pod płotem w ciunil 

słoneczników i popatrzyłem przed sie 

bie, W starej oegielni panowała 

idealna cisza. Nio nie zdradzało 

istnienia w jej opuszczonych murąch 

konspiracyjnej drukarni. Czas upły= 

wał leniwio, a ja bezmyślnie o3ppozym 

wałem.Ohyba po dwóch godzinach ukaza- 

ła się znajoma sylwetka, Przeppus:ają 

za nieprzewidz ianą zwłokę młody ocz%— 

wiek wręczył mi dwie solidne paczki, 

„zawinięte w szary pwier. Zapachni 

świeżą drukarską farbą. Po ohwili 

paczkach ukazały się spore tłusts 

plamy. "No, to cześć kclego "- meżo- 

cie wracać — iaźcie lepiej do Gar 

na okrężną drogą — szoną niepewni — 

rzucił na pożegnanie , 

Nie posłuchałem jego rady — ufny w swą szczęśliwą gwiazdę, 

e ufny, w powrotną drogę poszedłem szosą. Przebyłem niec 

y kilomstry, kiedy z nienqąoka, z za zakrętu szosy wyskoozyła 

czarna limuzyna, kilka metrów za nią toczyły się w tumanach 

y "budy! z żandarmerią, Zadrżałem z przerażenia, które 

ryszej chwili serce jakoby wtłoczyło mi do krtani. Krew zaczęła 

j pulsować. Były t> zaledwie ułamki sekund, Przelotnie tylko 

łem butne i nienawistne opasłe gęby niemie ckioh żandarmów, 

uzbrojonych od stóp do głów. Nagle, kiedy samochody mnie minęły — 

usłyszałem przeraźliwy zgrzyt nagle zatrzymywanego Samochodu. Struehłlą 

łem. Na plecac oczułem drgające ciarki, Teraz już po mnie, Możli- 

wość ucieczki żadna, Bo bokach szosy ciągnęły się płaskie, nagie łąki 

4 pastwiska — dopiero w dali ziełeniały nad brzegiem wżeki krzaki 

wierzby. Nawet się nie obejrzałem. Szedłem proste przed siebie, 

archiwum 
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o) 
TI nic cisza, Ci8SZA »+» 20 chwili usłyszałem ŁłoskołL-otwieranego bou 

samochodu i. stuka pol utbych_burt w o nawierz załnię szo sy, Żandarmi 

wychodzili z wozów. P> chwili ostre sł 

3 uformowańi Ww woo, otaczać zoozę 

ale mnie wcal3 

wany pierwszym odruch 

W takich NM Adkoch Ni 

ozymprędzej * osy i zemykająs Pas" m. 

Wilgi i gz egi poważnie drogi 

na 
Zapadał wc aziernikowy 

bo łuma pr i ,6 było gti 

Garwolina i w sznaczonym punkcie 

Wspomnisnia Ge ; jako były szło 

nizacji, która w minionym okre8 

dorzucam cziś dlatego; dyż tworzą 

związku Harcerstwa Polskicgo W czasie 

oho się odradza, kiedy w jego szeregi 

owa niemie okiej Kome niy 

li Głusków. Dziwnym to byłcy 

any. Ale gdybym tak kisr— 

ucieczki byłoby gorzej. 

ostrze „.. Skręciłem 

wiska 

nek "Szarych Sz eregów! ,7151 

niesłusznie zrmoślałonet. = 

już bis torię dział Xalnoś 

okupacji: WłaŚNIE + 

wstępują zastąpi nowych AL 
J 

aych ludzi. nkres Jkupacji %o dla harcerstwa polskiego okres niz 

łatwy. Nie było w nim y dohsdów i radości. pokoju» Była 

walka na Śmierć i 

krew wroga. Wie lu. 

byś 

Polsce oddzmy 

aby nie byży 

Kochane Druhny — Druhowie z Bydgoszczy 

Nieznany Wam i nieznaAjęć 58 OŚu 

starszy druh Wasz * zasyłam Wam wardzo 

brania harcerskiego; 

latach. 

Ale tylko przelewała 

1ee oddało rówńież ŚWoza 

zieniach, obozach 1 hitle= 

nie można dopuścić do 

patriotyzm; potężne 

„ winno ono i tersa 

stwn. WFszystko 00 nasze 

karceerzy Zależy, 

i 

biście; 

erdeczne 

Tea  
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j Je Wekaatla, WŁ przedstewiolcle prasy durocnakiej z onługu 

rr. JUL. Skachetem z głębuki.1 zeiniaresowonian i zedowuloniena r -z— 

.Prow, które Jedną tylko tr.skę 'xloły na okm, oby Wuna, kvohane 

Pruhny i Druhuwie, — był. lepicj prooować 1 Lepiej żyś w meszey 

pięlmoj użgenizęcji harcerskiej. | 

6ofur Blę myślą w dolcką przeszłość i widzę, że wozuraej 1: 2. 

się różni od Qzisiejj te senue dziś troska o prayszłuść Pylski, olu6 

niewyj-witcure słuwsiii, tu Baiu o©ddanLle syrawie, te rzeczy” ; 

wuść + 1 „bu file szozęście rnie ogarnia -— będzie ruzkwiteć Puisig, 

wspólne Matki. nasze, skoro 1dąe6 pu sobie pukulenia sĄ „geznięto 

tą saną myślą twórozą, ty sniyy:r uozucien 1 tyu snuyn wyBiłkiea 

precy + '1 dlatego, zdybyn się z Wtiei osobiście zetknął, ne pewna 

pu ekwili przypatrywania się sohie — zrczunielibyńny się 1 s1y 

di oezuli się pu horoersku, ohuć. suybie osłkiou nicznaai, * 

Zosyłen Wei Życzenie uw.onej pracy i nusze, pełne nądruśoci 

4 ostrożności życiowej — 0 zuwu.j l 

dr. Ignacy Kuzielewski 

W.rszewa, 16.I11.1957 r. 

Są to pozdrowienia dlo liaraerek i hurcerzy z 

jekić uzyskał ga dh. dr.lznrsego Kuzielowskiegu =nutura 

iWszystkć ou ncBze....," 'dh.phii.Zieliński Stefana 

W szozerej , >Dożp:.óredniej ruzuoqgie z dh.Zieliński:. 

Łorcerstwa polskiego, współprcee.wnik twórcy harcerstwa dh./n'rzaja 

Mrłkowskiógo, dług „letni rccektor pisna ułudzieży hercergkioj 

Tskout! 1 "Strażnicy Harcerskiej" pewiedzieł u.innymia "P lsle, 

rusi być ktejcn: nądryn, dudwirdozonym, politycznie wyrebiunyn! 

1 żę "Nie się w Pulsoe z tog o Gvbre nię z.ienia!, * « jedn.= 

częśńie ws„-riinał o Bwvi aróżach du Bydąuszozy w oze.gio „46rw= 

szej wcjny światewej, kiedy te wizytował z pulecenia władz kar= 

oerskio!: pierwsze drużyny no terenie Wialkopulski i Euwrza(dnw= 

neg Zuuoru pruskiegu). 

Szery Oień    



    

yborów " 
Lem 

" WY przedodnin w 
I pzez A 

Łada Komendy Chorągwi usteliła, że w miesiącu kwietniu odbędą się wybory do Bydguskiej Shurą4gwi Z.H.B., 
Wyborum winien przyświooaó Zdrowy rozsądek ioh uszostników oraz 
"pFowicdziamyść za przyszłe losy Związku, 

winni wejść ne jbardziej duświndcazoni instruktorzy, którzy SW. wkłudom pracy urcz CZRSOM przyczynią się du pudniesienia 

te ukres trud 16J Pracy, który vbuk powe. żnych 
Wwił pu Bubio dużc niedtoiząęnięć, 

ciągnięcie to w większuści Przypadków wypływają 
łudęzcj kedry instraktyrskicj oraz nie 

ku inetrakterów 1 dziełnczy Zwią 

z braku duś— 

ZOWNZC BŁUSZNCZ. 

Polskicgo; zku f.rocrst 
tej chili rio włączyli się 

Że naczelnym n szym zaćccnicn jost wychu 

zcełożcniari ZNP 

buzpuórcdnio du recy. 

„lania zgodnic z 
wenie rłudcga 

Polski Imduwcj, 
, ma ćwiedonych ubyw.te LL 

I Ghreńny Przyrodę Ojczy a BO stą " 

Druhbhy i 

punkt rskiego mówi 3 "Havcerz jest przyjacielen Przy body; j kno i tajemnice", 

ieczkąch w lasach,purkuch, 
irystycznyoh i 1 zmy oh i innych miejscach wśród bogactw 

rzyrody Polsli Imdowej ste no— 
Bogco twa te mamy możność w dzie 

przebywając wśród nich, 
5zcj pruey i nauki 

Jodn.«k nekłą 
Wenie bogactw, jakimi ge lasy, 6 50 SĄ Wy 

howujcie si ię na wycicezkach godnio.  
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j h y 

kgótkotrwstej przyj ot arzyby 

w spokoju. Nie wyc "25 AWAY 

Nie zekżła w lLcsadl zrii sk 

  

nistracji Lleśnsj, 

Nie mlaro     
zwierząt;    

  

    
    

  

aJci6 Teh'aTo 

Lie zustawcie 

    

miojsłtóćG 1 zne.ków, 

      

4 60 LI 

nacieków w zę jed « 

P dyż i 

ku ogólnego. Foros je szink ie vy 

w tekin stanie, w d Waszym t 

przed opuszczeniem r OZ dE) 

z konsorw i inne sc dysei 

mych l wrorowywk ż 

Stosniadu gię do wekczónck i 

Pomię te jąc © beśllę £ 

dami BŁJNNAĘ zyraą” 

o taq jka 
iwbr Wydz. Faza. Thora 

do pracy, do szkół zaśmi 

  

g0nr ujia    
jost brudno» 

Qv ją sziLa 

      

brac uu zdd      
ne obuwio i ©      

   

  

J2k dobry avs7 ż musimy dba$ o azystośś 

gólnie teraz, w okresie wiose 

  

Bie «honih setaóryah 

    Niełctwe. to sp.     m ale je 

  

      niec, do klasy + gazdo wszy 

    

   

szkolnyoh, w klasach 

©» bo of% nes to wszystko 

dzić powinno % 

y chodzić w czystym | 

mundurek hercerski;, wy= 

starają się dbać O sio= 

gó ozygliee Dlatego, tok 

  

ioszego obejścin.Szcze= 

zyje rczpowszeohnianiu 

dbaś o ozystośó. 

zkoky; ne dziedzi= 
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Fopatnzdie wakół siebie Mrukny i Druhiowie i zabierzoie się 

„do wiosennych porządków, Pomogą Wen w tym Wasbirużynowi,-Wwychawawoj © 

1 roazice. Oto pierwsze Wasze zedanie na nejbliższą przyszłość 

Bo jest i drugie zadanie — równicż ważne. W czasie robienłu wiogen= 

nych porządków zna jaziecie wokół siebie sporo nekulotury , /storych 

- szmeb, złumu metali i wszelkiego zudze ju butelek. Zbierajcie jet 

_Połączcio ze sobą te dwa zedenia; przyjerne z poŻyteci= 

nynż Upurządkujoie Wusze vtoezenie, a makuleturę; szńety; ZŁOMy 

vatelki. zewieźcie do zbiurnie vapadków użytkowych. Otrzynacie zę 

te oCpadld, które stenowią cenny gurowiec wtórny dle nasze,o PTZ 

mysłn; odpowiednią zapłatą w gotówce oraz weźmiecie udział w kczkt" 

sie orgznizowanym przeż Oentralę Ogpadków Użytkowych. 

A wiecie przecież, że arużynom Waszym potrzebna jest 

„każde złotówka wspólnie zarobiona na sprzęt wycieczkowy i obozowy; 

ne ekcję letnią. A noże wygracie nemiot lub inne pięlne przedmioty» 

Więc zabierzcie się do dzieła i bądźcie pewni, że zdubą” 

aziecie scbie opinię pożytecznych i gospudernych. Bo "harcerz jast 

pożyteczny i gospodorny"- mówi | 

6 punkt Prewa HerocrBKi650 e 

Szery Oień «+» 

W Bycguszczy w dniech 2 25 manca PrZEJDTOWE= 

dzuno kurs drużynowych Hufca" Powiet.- Brr o» w nim udział 35 drum * 

i Gruhów, 

— Ercgren kursu obojnoweł podstawowe wiedomości o pracy w druż 

i zestępie. Ń 

Przeprowedzano także dwie zbiórki pokazowe — herocrską i Gru 

zuchuwej: 

— Nejważniejszym chyba przeżyciem dlo kursantów był nisdziel 

harcerski, który Gle. wielu był "pierwszym w życiu!. Ror 

41 zimna bieg dosterczył SJ0rO efveji. Humoru dodatu. , wszy 

ne końcowym etepio biegu doskonała wrechówka z kiełba 

chleba. Tyłu to zasługą d-he Głudka, który wbrew wam NSZ. m. 

hardzo dbeł 0 ot, aby kuwsenci byli sByci. 

Przy podpumoweniu wyników biegu uozesjni. cy orzekli, że wymozinLn 

/0 zokwesie nłodzika 1. ochołninzii/ nie sprawiły im spcojt lnych 

trudności.  



  

    archiwum 
harcerskie. 

a)” 

Pełną wrażeń niedzielę zukończano kominkiem, na którym bractwo 

roaśplewału się och)czóy pomimo zmęczenia. 
4 

— Wypadało by również powiedzieć eoś o tym , ©2 robili uczestniey Kursu 

wieczorami po całodziennych zajęciach. A więc w gobotę i ponie= 

działek byli w kinie, a 1l0-ciu szczęśliwców w teatrze, 

- Jak wygląda podsumowanie tego szkolenia ? 
WZ 

Sprawa najważniejsza + Kurs stworzył drużynę drużynowych .Uczes + 2 

będą pracowali w zastępach. Zbiórki szkoleniowe, w poszczególn, >.. 

zastępach będą odbywały się początkowo raz w miesiącu. 

Drażynowi biorący udział w kursie wykazali maksimum dobrych chęci 

du pracy w harcerstwie i dletego uważamy, Że właściwie poprawadze 

pracę w terenie, 
Ło) 

%4d rodakcji. 
Zdaniem naszym dobrze się stało, że kurs taki się aabył r jednak 

mamy doń kilka zastrzeżeń — 

po pierwsze Z2 dużo wiadomości narazże 

w/g korespondencji = 

+ Kier.fursu dh. Horbulewicz N 

"= a " mas E W p 

WA 77 jk 

 



w PP PEL 
2E MODELE 

Wdogann idzie I l DZ W 4 

Idzie nasza królewska, polska wiosna, szozególnie przez nas harcerzy 

umiłowana, idzie w swej przepięknej szacie,a za nią ciągną niez1i- 

czone gromady ptactwa: 

Pierwsze ciągną skowronki, bociąny, za nimi żórawie,gęsi, kaczki, 

chmary szybkich jaskółek, czajki i całe masy innych... 

W dzień i w nocy słychać w górze wysoko, radosne ich głosy i widać 

jak oiągną coraz ty nowe klucze i gromndy, a wszystko ożywione ra- 

dosną wieściąs wiosna idzie I 

4 czyż my mamy byc ostatni ? Nie | Idźmy 1 my ją witaó, lecz nie 

w naszych izbach I 

Idźmy tam ją witać, gdzie ona się najwięcej objawia. Idźmy na ł 

w pola, lasy, dabrowy ! Idźmy ją witeó jak przystało na harcerzy, 

miłośników przyrody. Niech piosenki nasze zabrzmią wszędzie na r'.ni 

ze śpiewem ptaków, niecoh nasze zielone i szare mundury zazięleni4 

się wszędzie wraz z pierwszą runią zbóż 1 traw i niech jeden zgodny 

hymm popłynie t wróciła wiosna. I poszły nasze drużyny w las. 

W ostawnią niedzielę — jakkolwiek niczbyd pogodną;'kilka drużyn 

z Ośredka bydgoskiego wyruszyło na "tropienie wiosny" — na całodaiunn 

wycieczki, Nacz obserwator zanotował w lesie za lotniskiem 

(ul, i Szosa Szubińska) obecność takich drużyn jak 4 drużyna har- 

oerska przy Podstawowęj Szkole dla Niewidomych, harcerki z Dio 

Pedagogicznego, harcerze ze szkoły przy ul. Koyńskiej i Słonecznej, 

a także drużynę harcerzy im, d. Kilińskiego ze Szkoły Podstawowej 

przy ul. Śląskiej. Te dwie ostatnie drużyny biegiem haroerskim 

1 oałodniowym biwakiem zakończyły zdobywanie stopnia młodzika,   0 znięrzchu przy rozpalonym ognisku, odbyła się pierwsza na tereni i 
+ s 

Ośrodka ZHP w Bydgoszozy — piękna uroczystość przyrzeczenia harccr:= | 

kiego. 

Pięknie 1 poważnie brzmiały słowa 3 "Mem szczerą wulę całym życier. 

pełnić służbę Polsce Ludowej,... "- Skandowane przez 60 haroerzy za 

dh.phm Stefanem Zielińskim — odbiórającym to przyrzeczenie, 

Draterski uścisk dłoni i pocałunek oraz formułę "08 dziś jesteście 

harcerzami" zakończyły tę uroczystą chwilę, Ę 

d potym 2... rozgrzane marszem i pieśnią wracały drużyny do 

jaśniejącego łuną świateł wieczornych miasta, by po przespanej nucy 

zebrać się do nauki. A wspomnienie przyrzeczenia harcerskiego puaue= 

tanie w duszach 1 sercach tych, którzy je wczuraj składali na zayszG.     
archiwum    
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W ostatniej „chwili. duwiedzieliśmy się o tym, że w dniu 14,IY.br, 
w cufon wył zez: Kppuściska złożyło przyrżebzenie delszych 46 dru 
hw. ' 

Wiele drużyn chodzi już na wydieczki,, oryanizuje biegi patrolowe; 
zdobywa stopnia i, sprawności, przyęubo” d e f 
wuj + do wyjazdn na obozy. Ale nie 

we wszystkich tętui prawdziwe życie har- 

oerskie. Mamy wi jeszcze drużyn,któr 

twardego,mimowegó anu( 

Gzaonkowie pewnych drużyn zefytani, kto 

jest bohaterem ich Arużyny, prawie bez 

nysłu wymieniają nazwisko swego druży— 

że drużynuwi ci oleszą się 

u Gunlci.e:: swoioh wychowanków, 

mie jabaś tam Ilanka Sawicka Czy Ta— 

ale onlL są bohaterami 

Cerski 

znkt 

j ekawe 

ET 

Zdenia były puazielune = rybacy wróżyli. vstrą zimę, inni łagodna, 

a jeszoze inni na podstawie rzekomo wiąqżianych bocienćw, które 

ły z południe zapowiadali. wozesną wiosnę i piękne lato. Aladamy 

semochodu +* kierunek Inowrocław.Po przejeśdzie okożo 

goszczy zauważyliśmy w lesie wznoszące się ktęby dyzma 

tam; w celu sprawdzenia źcódła tego zjawiska i nagle, 

spostrzegliśmy krzytające się dzieci wokół ogniska. I 

dni "figlai skiego marce 

To ożynesh dziewsvzę!t ! Chi.,oów zórientowaliśmy się, że to właćnie ;  



archiwum   
  

RASĄ 

* nwroorska drużyne a Nowej Wsi Wielkiej im. A. Mickiewicze pow. Byceusne2 

Jakv zainteresowęni włączyliśmy się do kręgu, 

któremu pbzewodniozyłn druhna drużynowo. 

Ozym powitały nas zastępy "Kukułek", Zającz= 

ków" i "Wiewiórek! ? = pioBenkaomi, których 

zncją dńżo, ucząc się w czasie trwania reku 

hercerskiej picsenki, Drulmy puozęstowały nas 

pierwszą herbatą, którą same, w warunkach 

obczowych przygstoweły. Herbate była za słod= 

ka i w dvdatku posiedała dużo __ isadzy,ktśra 

wpadła przy odkrywaniu kotła, ponieważ steł 

w niedalekiej odaległcśoi od ognisko = pod 3 „ACH Z wiatr. 

CZY Ws Ze zrozumieniem podchodzi do spraw herosrstwa 

„A SS kierownik szkoły Ob. Dudziński, który umoż= 

; Ś „£ e iwiż drużynie założenie hareówki w nowowy= 

„E,5 %, Z bud AOR gmachu szk.ły. 

RONA »SDrużynie życzymy pumyślnych hareów, a kie- / 
1 

J %, rownietwu szkoły dalszej oweenej pracy w utąo* 
af Pk | 

H.$.1 

AD. 

) 

% 

W owo płeniu Z.E.P. 

ff W zdrowym ciele, zarowy dnoh " 

557 r. przy Komsndzie Ohorągwi A.,H.P. 
cerska Służba Zdrowia» 
pracy i arcgucennego ozagu włoży 

jej pierwsi cohotnicy z lekarzem dru= 
hem Jackiem Snieg.ckim na czele» 
H.5.2. usteliła, że będzie się zbierała oo 
drugi czwartek O godz, 17,00 w Komendzie Cho= 
rą.wi przy ul. Dworcowej 56. > 
Nstumiast oo ozwartek ud godz.L17= 10 pełnio- 
ne będ; dyżury przez czł.nków H.8,7,; którzy 
będą udzielali informacji zeinteresowenym 
aruhnum 1 druktma 
Jekt zafanie w vkregie początkującym H,HB,Ze 
pragnie zorganizować kurs dla senitariuszy 

1 'arużynowych» 
, ZcintereBowene Ośrzdki orz Hufee winny się 

zwreonó w wątpliwych „przypadkach o „emo 
i radę do H,B.Z., którą w ohwili ubeonej 
reprezentują % lek. 

— druhna Dehrendt Zdzisława  felcz.= * s 

- Białowąs Mirosława  dz.FOK- " Hinze Lev)-- 

aiel.dypl. * Rychlicka Irena lekarz =-Kuczewski, ZDię:--'7' 

Leke — Qruh  fniegroki Jacek piel, = Śikorska Denic e 

SR Nowioki Sylwester | — Jędrzejewska Tosę ©  



  

Praca w hufou Grudziądz=Północ ruszyła pełną parą.liczy on już 18 
Qrużyn i przygotowuje się obecnie do wyjazdu na obór, zdobywając pe— 
KE wj fundusze przez organizowanie imprez oraz zbiórkę złom i bu- 
elek, Ę 

W liceum Fedagogicznyn liozne kominki i wieczorniee przyniosły 3000 zł 
icezodu. Przy drużynie Liceum założono już Koło Przyjaciół Harcerzy, 
do którego wenzli rówież dyrektor szkoły oraz prof.prof. Osiński 
d Łapiński. Prof, Łapiński sobowiązał się 4o baainteresownego uczenia 
młodzieży piosensk haroerskich, 
W arużynie przechowywany jest pieczołowioie sztandar 16 Jruż; in. 
GSzefą Boniatowskiego. Irużyna 16 pracowała kiedyś ne terenie Lioeun 
4 byża jeńiny z najlepszych na terenie niasta. 
Peace hufoa wiąże się Ścióle m życiem społeczeństwa grudziądzkieg0, 
czego towode: były harcerskie warty w dniu wyborów. W akcji tej wy= 
różaliła się drużyna przy Szkole nr 39, 

mm a ii 

gonzczy 

Rozkaz L 5/57 Głównej Kwatery Hercerskiej, którym ogłoszono rok 1957 
„Rokien Piosenki Harcerskiej, nie pozostał bez echa. Pisze do nas 
drużyna z Niemcza, że uroczystym kominkiem zapoczątkowano u niej Rok 
Tiosenki Harcerskiej. Kominek ten odbył się 2ł lutego br.;a do dnig 
dzisiejszego drużyna nauczyła się już wielu piosenek harcerskich 
i ludowych. 
Najbardziej naszym druhom z Niemcza przypadła do Beroa piosenka 
Harcerska dola", która została wybrana pieśnią drużyny i śpiewana 
jest na dwa głosy. W nauoe pieśni pomaga wydatnie kierownik szkoły. 
Wierzymy, że w Roku Pieśńi Harcerskiej i inne drużyny rozśpiewają 
się tak, jak drużyna z Niemcza. 

Hufoowi Grudziądz=Powiat = trzeba pomóc, 
  

FTufiec ten miał 24 drużyny — w większości koedukacy jne. Na wyróżnienie 
zasługuje Arużyna z Diałochowa, gdzie pomocy udzielają druhna Genowefa 
Wiśniewska oraz druh Józef Głowacki, 
Drużyna ta zajęła IV miejsce w czwórboju "Świata Młodych", Do pracy 

powiatowym włjczył się ostatnio doświadozony instruktor druh 
ki, któremu trzeba pomóc, by w niedługim czasie takich arużyn 

$ w Bisłochowie było coraz więcej, 
Druhny i Fruhowie powiatu grudziądzkiego | 
Steńcie do walki o wychowanie młodego pokolenia w Z.H.E, | 

H.5.1.  



  

  

zzy Ośrodkach i Hufoach » 

1y biuletynu "Fydgoskiej Czuwajki" pregnie drukować 

swoje wfdanie — w związku z”cżym zwrecemy się 

1o wszystkich łączników H.S.1.; drużynowych oraż sym= 

nadsyłania swoich uwag pod adresem naszeż0 biulety= 

ymywali z nami ócisł: łączność» 

s o nadsyłanie, wszelkich teriałów o pracy drużyn harcerskich; 

oheielityśmy ujrasó w prasie, radiu czy F.K „Filmowej 

Towiedamiajoie nasz zespół © swoich zamierzeniach na przyszłość, 

Chcemy być zawsze z Wemi, i Wem pre emy służyć przeće wszystkim I 

Zespół H.5.1. 

AGĄJNK REFĄTEKIANTOM " 
„amet Bes, 

«sze z pełne, Świądomością podohwyciło apel w niesieniu) 

triantoma 

enówoie się w ozym Wy moglibyście podjąć 

EK» 

a anez respół redakoy jnya 

EoSslo 

Bmaany I. Di ile oraz zwolennioy Z.H.Po *ogłaszanmy 

kok u e "nycgoskiej Ozuwajki" ne najlepszy artykuł szkoleniowy, 

problemowy, gawędę; opowi edanie, wspomnienie, wiersz orez pio= 

e prace bęcCzi emy zomieszezeli w naszym Biuletynie 

Ponadto bę przyznawane nagrody» 

H.8:1-  



archiwum 
harcerskie.pl   

KA 2, y ; 
wycieczkowych PPU JEN je na Krołszych 

bugbuy 0 Kóto DJ Miniit. 

Koda 
PSZÓZEW SS 

£ 

okupu żuchni wymagające dłuższego czusokresu bustowy 
Słośujemy jE na postojach  najm; „jednodniowych. 
Ćzas 'rwania budowy od 20-słu do ŻÓstu minut. 

A Va: *posob wy konania kushni ociega na, lym z6 wziemie 
"wbija sie w podkowę kilka ' polików, kiere osłada się  
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