
    

  

        
  

Są rzeczy już na początku, które mie 
martwią - zresztą myślę, Że niedługo dam tem 

wyraz, nawet w dość zdecydowany Sposób, ale jest 
to niejako imma kwestia, natomiast wydaje mi się, 

4,. że ZHR po zjednoczeniu powinien robić to sam, co 
AP) robił przedtem. 

Powiecdzieł mę a FEQriU 

dh, [omasz 35tmembosz 
2 MOWcie i ŚĆ PAJC tk O+CH 
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Tomasz Strzembosz, lat 62, brat bliźniak Adama, profesor historii TĘ 
na katolickim Uniwersytecie Lubelskim jeden z dwóch 
przewodniczących Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Żona 
Masżylą „PCH Bayjdowska, 2 dzieci. Mieszka na Żoliborzu w 
Waesząwie. 7 ; , 
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Dnia 9 III b.r. w Suwałkach na zapro 
szenie tamtejszych harcerzy gościł 
dh. Tomasz Strzembosz hm. Pierwsza 
oficjalna część spotkania odbyła się w 
harcówce II D.H. Explora im. Jerzego 
Kukuczki i miała charakter: "100-u py” 
tań do...". Następnie szanowny gość i 
instruktorzy udali się na uroczystą 
kolację do domu państwa Żukowskich 
(ciąg dalszy na stronie  ). 
tttiiziiiikkiktikikkkkiiktiiktkikiktkzikiikzizkkkk 

Zakończyła się akcja zbiórki książek 
Polakom mieszkającym na Litwie. Efektem 
całego przedsięwzięcia było zebranych 
około 2 tys. egz. książek o szerokiej 
tematyce. 24 IV b.r. drużyny które 
brały udział w akcji ( EXPLORA i 
CONCORDIA ) pojadą do Wilna, aby prze- 
kazać książki polskiej szkole (sprawoz- 
danie z wyjazdu w kolejnym numerze ). 
tktiititkktiiittktktizizitktkikikkkkkkkkktkk 

Dnia : 20: III ;B.m suwalscy harcerze 
przeprowadzili akcję "MAKULATURA" przy 
współpracy firmy Ebro. Zebrano około 
2,8 tony makulatury. 
Celem akcji była próba przyzwyczajenia 
mieszkańców miasta do wykorzystywania 
surowców wtórnych , podcelem zaś - 
zarobek. drużyn. Niewątpliwie uczestnicy 
akcji odnieśli spory sukces, gdyż w 
niespełna parę godzin zebrali tak dużą 
ilość makulatury, która tak czy inaczej 
zmarnowałaby się. Jedynym felerem akcji 
było to, że dopiero po całym 
przedsięwzięciu sprecyzowano cele i 
inne informacje, które nie dotarły do 
wszystkich drużynowych. 

tikzitkkkztitiiikikkzktkkkikikikkkkkkkkkk 

Rozpoczęła się akcja zbiórki pieniędzy 
na operację dziecka, które urodziło się 
bez obu rączek. Czaruś, bo tak nazywa 
się ten chłopczyk ma już dwa lata i 
wciąż czeka na pomoc. W ostatnim czasie 
harcerze zainicjowali sprzedaż książek 
1 pocztówek, z czego zarobek zostanie 
przekazany na w/w cel. Ponadto konto 
Czarka zwiększy się o fundusze uzyskane 
z akcji "MAKULATURA". Dokładne 
informacje dotyczące akcji "RĘCE 
CZARUSIA" podajemy na stronie * . 
tiititkiiiziitiiziiziiitkiikitizitzkizkEkzkktk 
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Dnia 2 IV b.r. rozpoczęły się "Dni 
Skupienia" dla harcerek i harcerzy z 
Suwałk. Te szczególne rekolekcje trwały 
przez dwa dni. W tym czasie harcerze 
wraz z  rekolekcjonistą ks. Jackiem 
Adlrem SDB - harcerzem z Ostródy 
rozważali prawo harcerskie w świetle 
naszej wiary. (Całość zakończyła się 
wspólnym kominkiem. 

tttiikktittttiikktitkkttttkikikikktkkiktkikkki 

Dnia 24 IV b.r. w Ełku odbyły się 
uroczyste obchody DNI MATKI ZIEMI. 0 
szczegółach całej imptezy dowiemy się z 
relacji naszego współpracownika z Ełku 
= Tomka  Andrukiewicza w następnym 
numerze. 
kkktkktkkttkkkkkkkkitkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Dnia 17 IV b.r. w Białymstoku odbyła 
wszystkich instruktorów 

Okręgu Północno-Wschodniego ZHR celem 
dokonania wyboru władz okręgu. 

tkkkkkkkkktkktktkitkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

W dniach 30.04 - 2.05.1993 odbędzie się 
VI WIOSENNY RAJD PUSZCZA. 
Organizatorem jest 78 BDH RANGERS. O 
szczegółach informujemy na stronie 

*kiktikkkiikiikkktkkkkkkikkikkkkkkkkkkkkkkkk 

W dniu 15 maja b.r. w Suwałkach odbędą 

się I MISTRZOSTWA SZACHOWE. Zapraszamy 

wszystkich chętnych do wzięcia udziału 
w tej imprezie. 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres 
redakcji lub telefonicznie "MARACUJA" 
tel. 72-97 (S-ki) po godz. 18%9. Zawody 
odbędą się w harcówce EXPLORY. 
Wiek nieograniczony, ciekawe nagrody ! 
kittitiikitkiitiikttitttkititiiiiitkkkikkkkikkitkik 

Dnia 24.04.1993 roku w Suwałkach odbył 

się DZIEŃ ZIEMI w WIGIERSKIM PARKU 
NARODOWYM. Z tej okazji urządzono 

coroczny bieg przełajowy. Ponadto w 

programie obchodów "Międzynarodowego 

Dnia Ziemi znalazł się konkurs rysunko- 
wy, zwiedzanie parku oraz dla chętnych 

zabawa przy ognisku. 

tkikkkttkkkkkkkitikikkikkkkkkkkkkkkitttkk 

ZAMBRÓW ŁOMŻA ??? 

tikitktkkkkkkkkitkiikikikkiktkitktktkitktkkk 
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Zbliża się 23.04 - Dzień: św. 
Jerzego - patrona harcerek i harcerzy. 
Święty ten walczył ze smokami, bronił 
skrzywdzonych, rozdawał jałmużnę - był 
RYCERZEM. 
Podobno z patronów powinno się brać 
przykład. A jak się to ma do 
rzeczywistości '? Czy rzeczywiście 
byliśmy, jesteśmy tacy jak ON ? Mam 
pewne wątpliwości. Nie wiem, czy 
znacie pewne fakty z początków 
skautingu. Otóż nasz twórca gen. 
Baden-Powell " wymyślił " skauting 
podczas walk z Burami. : 
Obrona  Mafekingu, w 
udział młodzi chłopcy - zwiadowcy, 
miała miejsce podczas jednej z 
najbrudniejszych wojen na świecie. 
To nie Niemcy ani Rosjanie wymyślili 
obozy koncentracyjne. Raczej się o tym 
nie wspomina , ale był to wynalazek 
Anglików, którzy zastosowali go 
podczas tej wojny. Zabijanie jeńców 
także było na porządku dziennym. 
ie chcę wybielać Burów, których 
metody także nie były piękne, ale to 
nie oni najechali Anglię. Ta zaś 
rzuciła swoje regularne wojska przeciw 
hodowcom i  farmerom z Południowej 
Afryki, którzy byli potomkami 
holenderskich osadników. 
Jest to dla nas o tyle istotne , że 
jednym z brytyjskich żołnierzy (i to 
wysokiej rangi) był nie kto inny, jak 
gen. Robert Baden-Powell. 
Nie mam zamiaru udowadniać, że Bi-Pi 
to zbrodniarz wojenny czy też coś w 
tym rodzaju - NIE. .- 
Moim przesłaniem jest to, żebyście się 
chwilę zastanowili przy okazji 23.04. 
Nie każda postać winna być wynoszona 
na piedestał bez jakichkolwiek za- 
strzeżeń. Swój sąd o ludziach (nawet 
wielkich i zasłużonych) musimy kształ- 
tować nie na podstawie legend, ale 
niezbitych faktów. 

której brali 

CO W TRAWIE PISZCZY 

  
  
  

archiwum 

  

  
  

kktikitkktkkkktkkkk ttkkttkktikkkikkkkkkk 
sf 
  

  

w * J 
y Ę + r : Ś + * : ł 

h : i E 
  
  =, 

m 

  

L7 
£J 

r
i
r
t
r
t
r
t
r
t
r
 

+ 
A
J
Z
I
E
T
Z
I
I
T
T
 

z         
  ia <a EE " £ 

5 "= "p. 

3004.-2.05.93 
Po przetrwaniu wiosennej gehenny i 

stanu zimowej śpiączki Śnieżnej, pełni 
radości z życia oraz twórczego zapału i 
niezrównanej energii witalnej wychodzi- 
my z naszych legowisk. Przetarwszy oczy 
ukazuje się nam jekże piękny widok. Oto 
budząca się przyroda zwabia Nas do 
siebie zapachami wiosennych kwiatów, 
Kkwileniem ptaków i pomrukiwaniem 
dzikiej zwierzyny *, a także szumem 
zielonych liści. 
Niedając się długo prosić , zostajemy 
wepchnięci na łono natury, aby oderwać 
się od szarej, brudnej rzeczywistości 
dnia codziennego. 
Chcąc w pełni uczestniczyć w zgodnym 
bytowaniu z naturą musisz mieć 

  

wpisowe : 10.000 zł. 
polisę ubezpieczeniową 

legitymację szkolną 
pełny ekwipunek biwakowy i pionierski 
tylko wegetariańskie wyżywienie 
zasób wiedzy: ekologiczne biwakowanie 
program na KONKURS PIOSENKI NIECHCIANEJ 
sprytny jadłospis na  WEGETARIAŃSKI 
KONKURS KULINARNY Ea 
busolę, linijkę, farby, kredki i 
koniecznie grzechotki oraz specyficzne 
poczucie humoru + balon 

MY WAM ZAPEWNIAMY : pole biwakowe, 
wspólne ogniska, konkursy, moc wrażeń 
na terenie, nagrody, mapy. 

Spotykamy się w piątek 30.04.1993r. 
CZÓŁNOWIE (kierunek KRYNKI) w godz. 
1622 — 1822 

UWAGA ! Ostateczna interpretacja 
regulaminu rajdu należy do organizato- 
rów. 
ZGŁOSZENIA : 511 726 TOMEK 

515 392 RAFAŁ 

RADA NACZELNA 78 BDH RANGERS 

  

      
   



  

  

  
  

  
  

9 marca suwalskie Środowisko harcerzy 
gościło dh. Tomasza Strzembosza. 
Spotkanie, które odbyło się w harcówce Explory 
i Concordii miało charakter nadzwyczaj uroczys" 

ty, a to dla tego, że i gość był nadzwyczajny. 

Na początku każdy się spodziewał atmosfery 

"nadmichanej", ale gdy tylko zapłonęło Świeczko” 

wisko, można było poczuć się jak na zbiórce 

zastępu... 

Chociaż pytano o różne rzeczy (np. dh. Pigwa 
zapytała : "Czy druh był na Rysach ?" - odp.: "A 

którym wejściem?" - okazało się, że dh. Tomasz 

był nawet na Olimpie) to jednak dyskusję 
zdominowała sprawa zjednoczenia. 

Q obecnej sytuacji w ZHR Druh powiedział : 

"...Prawdą jest, że zjednoczenie ZIR z ZHP r. 

zał. 1918 wisiało na nitce, a ja tę nitkę 

trzymałem w ręku i jej nie puściłem. Zjednoczenie 
musi się dokonać w rzeczywistości -— jeżeli ma 

mieć sens ... Ja sprawę zjednoczenia widzę tak 

samo teraz jak i przedtem. Jeżeli zjednoczenie 

dokona się naprawdę, a ważne jest zjednoczenie na 

dole, to co się dzieje na górze może być takie 

lub inne. 
Byli inni,którzy od czterech lat parli do zjedno- 

czenia, ja bardzo o nie walczyłem w marcu '89 u 

ks. biskupa Górnego w Krakowie, kiedy późniejsza 

"18-stka" (jeszcze to nie było ZHP-1918) wycofała 
się (środowisko harcerskie nie wstąpiło do 

nowopowstałej organizacji ZHR). Wtedy miałem 

bardzo mocne i żarliwe wystąpienie u ks. biskupa 

Górnego (naczelny kapelan harcerek i harcerzy) - 
nie udało mi się tego zrobić. Potem sprawę 

odpuściłem. Właśnie można powiedzieć, że odkąd na 

czele "18-stki" stanął Hausner wydawało się, że 

są realne możliwości (...). 

I uważam, że jeżeli dokona się zjednoczenie na 

dole, a ja szedłem w tym kierunku ze względu na 

tzw. "dół", tzn. uważam, że jest to potrzebne 

drużynom, że poprostu na szczeblu drużyn nie ma 

istotnego uzasadnienia, dla którego te dwie 

organizacje miałyby być osobno. One wywodzą się z 

tego samego pnia. Różnice są bardzo odczuwalne na 

górze, ja to zresztą tak mocniej zauważyłem na 

"Zlocie 80-lecia Harcerstwa" i tam były rozmowy 

pod hasłem potrzeby zjednoczenia i doszedłem do 

wniosku, że tutaj właśnie ten podział jest czymś 
sztucznym. I ze względów również społecznych nie 

tylko dlatego, że społeczeństwo nie rozumie tego 
podziału (ale społeczeństwo wielu rzeczy nie 
rozumie), ale ze względów społecznych, ze względu 

na sytuację - powiem wprost + jaka jest w kraju, 

nasze zjednoczenie jest potrzebne. Oczywiście 

każda taka "impreza" może być powodem siły i 

słabości. Może być tak, że po zjednoczeniu możemy 
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być słabsi, ale to już będzie nasza wina, trzeba 

doprowadzić do prawdziwego połączenia - do tego 

zobowiązuje nas HARCERSKIE BRATERSTWO, Żebyśmy 

razem szli, bo ten podział, który był, dzieli coś 

istotnego 1 mógł powodować coraz dalsze 

rozchodzenie się. Tym co nas dzieliło przede 

wszystkim to był stosunek do przeszłości — prawda 

oni bazowali na statucie 1936, myśmy mówili, że 

jest on nie aktualny... 

Oni mówili "tradycyjne harcerstwo", a myśmy 

poprostu " harcerstwo na rok np. 1993 ". 

I ponieważ uznałem, że tamto musi przebrzmieć i 

musi odejść, dlatego, że nie może organizacja 

młodzieżowa maszerować z głową odwróconą do tyłu. 

Prawda, był okres, że było to jakoś uzasadnione, 

kiedy w okresie poprzednim podzielone drużyny, 

drużyny które powiedzmy sobie "przetrwalniki" 

(które zachowały coś, ale tylko coć z harcerstwa, 

ani pełna metoda, ani pełna ideologia), ciągle 

się weryfikowały i sprawdzały - "Czy my jesteśmy 

ci prawdziwi ?". Ale to było opóźnienie marszu, 

to było głową do tyłu. Czy my jesteśmy tacy sami, 

jak ci z 1936 roku ? W tej chwili uważam, że jest 

to sprawa przebrzmiała, że to jest zupełnie 

anachroniczny sposób widzenia, i że tu różnica 

winna spłowieć , to powinno odejść i my 

powinniśmy budować harcerstwo, które byłoby i 

prawdziwym harcerstwem i harcerstwem na dzień 

dzisiejszy i dlatego byłem za połączeniem. 

Uważam, że na szczeblu drużynowego, hufcowego 

itd., że nawet chorągwi trzeba byłoby szukać ze 

świecą. Nie widzę specjalnych różnic. Te różnice 

są na wyższym szczeblu. Ale również na wyższym 

szczeblu była bardzo wyraźna wola zjednoczenia. 

Wielokrotnie Rada Naczelna dała nam -to do 

zrozumienia, głosując wręcz za zjednoczeniem. 

Więc widząc sens jego na "dole" i respektując 

wolę (no jednak reprezentantów organizacji - 

czyli Rady Naczelnej - a wyście instruktorzy ją 

wybrali) zdecydowałem się na zjednoczenie. 

Wiem, że będą trudności, wiem chodzi o to, żeby 

ładnie przez nie przejść, trudności już są i będą 

„, tylko chodzi o to, żeby jeżeli stać nas będzie 

na lepszy styl gry to przez to przejdziemy. 

Jeżeli natomiast uwikłamy się w małość - to nie 

przejdziemy, ale wtedy możemy -— nawet jeżeli nas 

trzydziestu - to też możemy się podzielić. To nie 

jest problem. 

Są rzeczy już na początku, które mie 
martwią — zresztą myślę, że niedługo dam temu 

wyraz, nawet w dość zdecydowany Sposób, ale jest 

to niejako inna kwestia, natomiast wydaje mi się, 

że ZHR po zjednoczeniu powinien robić to sam, © 
robił przedtem. 

ciąg dalszy na str. następnej 
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( Chwila milczenia - cisza w harcówce ). 
Jedną rzecz chciałbym jeszcze powiedzieć 

bardzo wyraźnie, ja w ZHR chciałem pozostać, 

zostać w sposób bardzej istotny niż byłem dla- 

tego, że niestety - to jest zresztą moim takim 

dużym zawodem  - ja myślałem, że będę 

Przewodniczącym Organizacji (no wybraliście mie 
na tę funkcję, no to ją pełniłem), Że będę 

bardziej instruktorem. Niestety urzędolenie to 
nie jest to , co ja kocham. No i w tej chwili, 

kiedy odpadł mi bagaż różnych odpowiedzialności 

(dziesiątki różnych nasiadówek) ja będę mógł być 

z organizacją np. tak jak jestem teraz, poprostu 

- przy pniu! 
Oczywiście rozmawialiśmy z dh. Tomaszem 

jeszcze na inne tematy. Dowiedzieliśmy się o 

wielu bardzo ciekawych sprawach, ale za dużo jest 

tego aby to przelać na papier, dlatego 

ciekawskich prosimy o kontakt z redakcją (nasz 
adres skr. poczt. 128 ; 16-400 S=ki 1 ) - 
będzie można wysłuchać spotkania na kasecie 

magnetofonowej. 

Po tym uroczystym Świeczkowisku była jeszcze 

kolacja u Państwa Żukowskich, w czasie której 
drużynowi mogli podyskutować i usłyszeć wiele 

rewelacji. Między innymi dh. Tomasz opowiadał o 

pracy naukowej jaką prowadzi w naszym regionie 

(dotyczy ona okupacji sowieckiej), a także 

obecnej sytuacji w kraju. Wielkim natomiast 

zaskoczeniem była wiadomość o liście instruktorów 
- kandydatów do RN. ZHR , na której niektórzy 

mieli przy nazwisku literkę "o" - czyli do 

"olania"... Dzisiaj już wiemy jaki jest tego 

finał - pierwsza można powiedzieć, zapowiedź o 

rezygnacji z funkcji przewodniczącego była na 

Świeczkowisku, kiedy dh. Tomasz powiedziai to, co 

wcześniej jest napisane tłustym drukiem. 

Teraz już wszystko wiemy - w "Rzodkiewce" Nr 5 

jest oświadczenie dh. Tomasza Strzembosza 
następującej treści : 
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Oświadczenie 

Ponieważ, już po zakończeniu III Zjazdu Walnego ZHR, 
zostało ujawnione, że w czasie jęgo trwania została sporzą- . 
dzona "centralna" lista kandydatów do Rady Naczelnej, na 
której wyraźnie zaznaczono kogo spośród kandydatów należy 
"wyciąć" w głosowaniu, a tym samym eliminować z Rady,oraz, 
że ta właśnie lista stała się podstawą głosowania wielu dele- 
gatów, chcąc zaprotestować przeciwko tak głęboko niehar- 
cerskim i niewychowawczym metodom postępowania składam 
mój mandat do Rady Naczelnej ZHR. 

Nie pytam - i nie chcę wiedzieć - kto tę listę inspirował i 
sporządził. Protestując przeciwko takim sposobom "organizo- 
wania" wyborów do władz Naczelnych, nie chcę występować 
przeciwko nikomu: zwłaszcza przeciwko nowo wybranym wła- | 
dzom ZHR. Oświadczam także, że ZHR pozostaję i będą się | 
starał dopomóc organizacji w realizacji jej celów, na miarę 
moich sił i umiejętności. Do tego samego wzywam wszystkich 
instruktorów ZHR. 

Przykro mi, że wśród ludzi "do wycięcia” znaleźli się wybitni 
instruktorzy ZHR, których kompetencje oraz zasługi położone 
w czasie kilkuletniej pracy dla Związku są nie do podważenia. | 

Przykro mi, że właśnie w ten sposób realizowano mój nie- 
dawny apel o prawdziwe, a nie tylko formalne, zjednoczenie; 
zjednoczenie pomijające dawne podziały i dokonujące się 
wokół wspólnych nam wszystkich wartości. 

Przykro mi. że właśnie w ten sposób chciano - nie jest too 
wykluczone - oddzielić mnie, a może nawet poróżnić, z moimi 

Przyjaciółmi. Zawdzięczamy wszyscy ich wysokiemu pozio- 
mowi moralnemu, że tak się nie stało; że działanie "maszynki 
do głosowania” zastępującej autentyczne wybory. nie okazało 
się silniejsze od łojalności, przyjaźni i harcerskiego braterstwa. 

Kooy 
zuwaj: 

Hm. Tomasz >u zsmbO5Z, 

Warszawa 

  

    

( Byłem chyba prorokiem, kiedy w czasie ubiegło” 
rocznych wakacji napisałem do dh. Stanowskiego 

list, w którym powiedziałem, że dh. Tomasz...) 
No cóż, dzisiaj można tylko mieć nadzieję, 

tak jak i druh Tomasz, że spotykać się będziemy 
częściej przy ogniu! 

relację przygotował Johi 
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Książe Dracula wymienia ostatni pocału- 

nek ze swoją ukochaną i wyrusza na bitwę 

przeciwko Turkom. Na tle krwawoczerwone- 

go nieba walczą ze sobą sylwetki ludzi, 

wszystko zaś przyprawione jest taktami 

przejmującej muzyki. Tak 

Tak - jest to początek filmu Fran- 

cisa forda Toppoli pt. " Bram Stoker's 

Dracula ". 

Coppolla miesza 

prawdę historyczną z 

fantazją Brama 

Stokera, który uczy 
nił z księcia Dracu= 

1i wampira. 

wtad  Tepes 

jest postacią 
nistorycznę, był on O 

Urodził się w 14530 roku, a zma 

walki przebity turecką dzidą w 
Bohatersko bronił chrześcijaństwa 

muzułmańskimi Turkami. Słynął 

swojego okrucieństwa, to on wymyślił ka- 

rę pala, dzięki czemu zyskał przydomek 

Dracula 

On 

        AAA TYRYRKNI 
  r

 

W filmie ukazują się trzy Sylwetki 

Draculi wampira (grane przez jednego akto- 

ra Gary Oldmana ). Pierwszę z nich jest 

upiorny starzec, przebywający od wieków w 

swym strasznym zamku w Transylwanii, drugą 
jest uwodzicielski młodzieniec w ciemnych 
okularach z cylindrem na głowie , trzecią 

zaś potwór kojarzący się z szatanem. 
W filmie mopżemy 

doszukać się także 

odniesienia do proble- 

(mu AIDS. Przybywający 

do Londynu wampir 

niesie ze sobą zagro- 

żenie, którym jest 

wampiryzm przenoszony 

podobnie jak AIDS 

poprzez krew i seks. 
Dobry montaż daje znakomitą dynamikę 

filmu, akcja przechodzi w akcję, raz 

jesteśmy w marnym zamku, w którym dzieją 

się nadprzyrodzone rzeczy, następnie prze- 

nosimy się do domu wariatów, później 

widzimy ucinaną głowę, a zaraz po tym 
  

Tepes, co po rumuńsku 

znaczy "pal". Także drugi 

przydomek ma coś w sobie 

niepokojącego : JĘGCGI © 

z greckiego smok, wąż; z 

rumuńskiego - diabeł. 

listorycy są zgodni, że 

Wtad»Tepes pił krew swoich 

ofiar, nie był wampi- 

rem. 

ale 

Wampirem stał się do- 
piero w powieści Stokera 

"Dracula", wg. której zos” 

tał nakręcony film. 

Wkręcony w filmowy Świat 

baśni DE krwi, błyska- 

wic, mpirów i krwawo” 

czerwonego nieba. Nasze   

smakowitą pieczeń na kola- 

cyjnym stole. 

W czasie gdy na ekranie 

pojawiają się napisy końcowe 

i słychać dźwięk otwieranych 

drzwi wyjściowych, 

przebudzamy się z baśnio- 

wego snu i możemy "spokoj" 

nie" wrócić do domu bez 

obaw, że w mrocznej uliczce 

spotkamy jakiegoś wampira. 

Bram Stoker's Dracula — 

USA 1992 rok. 
Reż.: Francis Ford Coppolla 

Wyk.: Gary Oldman 

Winona Ryder 

Anthony Hopkins     pogrążenie w filmie wypeł- 

nia wspomniana, wykorzystująca motywy 

turecko-bałkańskie muzyka polskiego kom- 

pozytora Wojciecha Killara, który bawi 

się naszymi nastrojami. 

"Krew to życie: -—., te 

krzykuje Dracula załamany śmie 

jej ukochanej, wypijając kieli krwi, 

wypiera się Boga. Staje się w ten Sposob 
wamppirem, przed którym można się obro- 

nić tylko krzyżem, wodą 

naszyjnikiem z czosnku. 

święconą 
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WŁAD TEPES pRACULA Tom Waits 

Keanu Reevers 

Dyst. Syrena Entertainment Group. 

Cola       

   



  
  

  

    

Czy wiecie jakie Święto obchodzili= 

śmy w dniach 22-24 kwiecień ? Tak ! 

Właśnie ! Był to DZIEŃ MATKI ZIEMI. w 
ciągu tych dni odbyło się kilka wydarzeń 

związanych z ekologią. My proponujemy 

wam sprawdzenie Waszej wiedzy związanej 

właśnie z ochroną Środowiska i ekologią. 

Niżej zamieszczamy pytania na konkurs i 

UWAGA KTO PIERWSZY NADEŚLE DO NAS 
POPRAWNE ODPOWIEDZI - OTRZYMA NAGRODĘ ! 

1. Układ ekologiczny składający się z 

osobnika i jego Środowiska to : 

a) biocen 
b) monocen 

c) ekotyp 

2. Rośliny siedlisk piaszczystych to : 

a) kserofity 
b) helifity 

c) psemofity 

3. Najniższa warstwa atmosfery to : 

a) merosfera 

b) troposfera 

c) strotosfera 

Bigemeza to procesy : 

degradacji substancji organicznych 

powstawania materii żywej i nieoży- 

wionej 

wzbogacenie wód w związki mineralne 

5. Przystosowanie organizmu do warunków 

Środowiska określamy mianem : 

a) adoptacji 
b) akomodacji 

c) ekumulacji 

6. Zawartość soli, wapnia i magnezu w 

wodzie określa się mianem : 

a) przejrzystości 

'b) twardości 

c) lepkości 

7. pH gleby poniżej 7 to odczyn : 

a) obojętny 
b) zasadowy 

c) kwaśny 

8. Jakakolwiek ingerencja 

wykluczona jest w : 

a) rezerwatach ścisłych 
b) rezerwatach częściowych 

c) parkach krajobrazowych 

ŻYCZYMY SUKCESÓW I CZEKAMY NA WASZE LISTY. Odpo” 
wiedzi prosimy kierować na adres redakcji. 

ROZALKA 

człowieka 

PROPOZYCJE 
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Czytając "Przeciw śmierci" Mulforda targały mną 

sprzeczne myśli. Od początku istnienia ludzkości 
stawiano sobie pytanie - jak żyć ? I jak do tej pory 
nie znaleziono jeszcze . odpowiedzi, która 

zadowalałaby ogół. 

Z tym większą ochotą sięgnąłem po próbę sposobu 

na życie przedstawioną w "Przeciw śmierci". Na 

początku wszystko wydaje się spójne i logiczne. 

Teoria wyciszenia, odnajdywania w sobie plusów, 

stawiania na swoje możliwości — skądś to znamy. W 

dzisiejszych czasch pełnych stresu, pogoni za 

pieniądzem, braku wartości teorie zawarte w tej 
książce mogą pomóc nam w wyjściu z dołka -— ale czy 

na pewno ? Czy to, że w swoich myślach odrzucimy 

wszystkie negatywie pierwiastki znaczy, że nie ma 

zła ? O złu można nie myśleć, można udawać, że nas 

ono nie dotyczy, ale ono i tak istnieje. I ma się 

dobrze. 

Inną rzeczą jaka mi się nie podoba jest utopijność 
Mulforda. Przykład ? Proszę bardzo. Duchowy spokój 

odrzuca pogoń za pieniądzem i życie konsumpcyjne. Z 

drugiej strony mamy zachętę do kupowania sobie jak 

największej ilości ubrań. Jak to ze sobą pogodzić ? 
Nie wiem. I dlatego uważam tę nozycję książkową za 

trochę niejasną. 

Nie znaczy to, że jestem przeciwny czytaniu tej 

książki. Chcę tylko zwrócić uwagę na jej gorszą 

stronę, nie wytrzymującą próby dnia powszedniego. 

Mulford | 

PRZECIW 

ŚMIERCI _ 
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wystrzału 

ponieweź 

dzialnoć 

m CvG = 1.1 
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  Oprócz I kich szkół podsta raz kolej na pokaz fajerwerki 

wowych nr 1 i nrz byliśmy H harce W jesteśmy przy wyrzutni 

Truę z 
amd diwiy 

aDAFAaA CE!   
Min: 

Cała Q zorganizowana 

przez pana onatora Filipkowskiego 1 

jednostkę wojskową w Orzyszu. 

Dzięki życzliwości kaprali ( bo i tak 

nie mieli i 

zapoznani, 

wymiarac!: naubic. samóblieźnyc: typu 

Dana 
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  RELACJA 

Poza wyrzutniami zwiedzaliśmy także 

żołnierskie baraki. Wykonyne one były z 

wagonów kolejowych , nie biło z nich 

przytulnością. Metalowe, piętrowe łóżka, 
metalowe taborety, metalowy piecyk.. 

Przechodzimy do klubu żołnierskiego, 

daje się tam zauważyć schludne stoliczki 

i video ( tak na marginesie — wieczorem 

puszczają " Jak rozpętałem II wojnę 
Światową ") " 

Cały teren jest oblepiony sloganami np. 

"Rozkaz to rzecz święta". Harcerze czy 

nie skłania was to do myślenia ? 

| 

  

kiełbaska — co za rarytas ! W jadłospi- 

sie był jeszcze " kotlet po chłopsku " , 

ale jakoś go się nie doczekaliśmy. 

Szkoda mi tylko Piątka, który nie jadł 

prawie zupy na rzecz owego. kotleta, cóż 

wracał głodny. 
W końcu przyszła pora na odwrót. W 

czasie drogi powrotnej nasuwają się 

refleksje : " Wszystko ÓK , ale dobrze, 

że tam nie zostaliśmy. " 

" Przynajmniej wiem , co mnie czeka ". 

" Cały sprzęt nadaje się na żyletki ". 

" Po co ta maszyneria do zabijania, czy 
ludzie nie mogliby żyć w pokoju ? ". 

a
 

    
Po tych  koszmarnych widokach chwila 
optymizmu, zostaliśmy zaproszeni na " 

" żołnierską grochówkę ". Zajeżdżamy do 

stołówki w słynnej, na szczęście byłej 

jednostce karnej w Orzyszu. 

Obiadzik przynosi do stołu w wazie P.S. Serdeczne podziękowania dla pana 
żołnierz w białym fartuszku. Po tym co senatora  Filipkowskiego i jednostki 

opowiadali mi koledzy, którzy służyli w wojskowej w Orzyszu za zorganizowanie 

armii, do jedzenia przystępuję z taką tak wspaniałej wycieczki. 

pewną nieśmiałością. Głód, wziął górę, 

nawet niezła grochówa, daje się zauważyć  FOTOERAFONAŁ JOHAN 

Cola 

  

  

POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA ODDZIAŁ W 

SU(WAŁKACH zaprasza do korzystania z ochrony 

ubezpieczeniowej życia, zdrowia oraz posiadanego 

majątku w Zakładach: i Przedstawicielstwach na 

terenie naszego województwa. 
Jako Zakład Ubezpieczeń z wieloletnią tradycją 

gwarantujemy szybką i sprawną obsługę klienta 

oraz taką samą likwidację szkód. Szczególnie 

polecamy młodzieży wyjeżdżającej na obozy 1 

biwaki oraz wycieczki ubezpieczenie następstw 

nieszczęśliwych wypadków w 6zZA5ie trwania 

takowej imprezy. 

Z PZU MOŻESZ CZUĆ SIĘ BEZPIECZNY . 
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Mały Czaruś, który ma obecnie dwa 

lata urodził się bez obu rączek. Bez 

pomocy medycznej pozostanie do końca 

życia kaleką - uzależnionym od * osób 

drugich. Nie wszystko jeszcze jednak 

stracone! Istnieje szansa pomocy 

dziecku poprzez wykonanie precyzyjnych 

protez biologicznych poruszanych siłą 

mięśni szczątkowych kończyn. 

Koszt kompleksowego 

wynosi około 600 mln. zł. Rodzice 

Czarka są w trudnej sytuacji i nie 

mogą pokryć takich kosztów. 

W Suwałkach sprawą tą zainteresowało 

się wielu ludzi. Między innymi 

Stowarzyszenie " Spełniona Nadzieja " 

utworzyło konto na ten cel. 

My jako harcerze możemy również 

pomóc Czarkowi. Takie przypadki nie 

powinny pozostawić żadnego harcerza 

bezczynnym. Apelujemy więc do Was 

drodzy czytelnicy " HaSzru " oraz do 

wszystkich ludzi dobrej woli, wrażli- 

wych na cierpienie dzieci 

pokrzywdzonych przez los o pomoc I Czy 

będzie to datek pieniężny, czy akcja 

zarobkowa, czy też inne działanie 

mogące przyśpieszyć leczenie Czarka * 

każdy pomysł jest dobry, każdy Wasz 

drobny wysiłek uszczęśliwi drobną 

istotę, która wciąż cierpi i czeka na 

ludzką pomoc. 

Na razie podajemy konto, na 

można wpłacać pieniądze : 

leczenia 

które 

STOWARZYSZENIE " SPEŁNIONA NADZIEJA " 

BRR S.A. W POZNANIU 

0/SUWAŁKI 

ŁY YSBUC-950905- 132 -<2 

"RĘCE CZARUSIA" 

J Informujemy również, że wpłaty 

na ten cel podlegają odliczeniu od 

dochodu przed jego opodatkowaniem. 

Pragniemy Was także powiadomić, iż 8 

maja bieżącego roku odbędzie się 

wielka akcja dobroczynnya pod hasłem 

«" RĘCE  CZARUSIA ". z wstępnych 

informacji wiadomo, że w tym dniu 

ZZO YYYYYYCYK CZCZO COO OOO 
POZ KO dA 
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odbędzie się koncert rockowy, z 

którego cały dochód zostanie przezna” 

czony na rzecz Czarka. Ponadto w tym 

oraz wcześniejszych dniach będą 

zbierane pieniądze w puszki. 

Są to na razie bardzo ogólne 

informacje. Szczegóły całej akcji 

poznamy dopiero dnia 26 IV, kiedy to 

zbierze się całe grono ludzi przygo” 

towujących tą akcję. Chcę tylko dodać, 

iż na pewno sprawa ta zostanie 

nagłośniona przez -Radio Białystok, 

które temu celowi patronuje niemal od 

samego początku. 

Jeżeli chcielibyście pomóc Czarkowi to 

kontaktujcie się z redakcją " HaSz=u 

Tak niewiele trzeba by pomóc małemu 

dziecku. Odrobina szczerych chąci 1 

już możemy przyczynić się do czyjegoś 

szczęścia. Zastanówcie się nag Cym"1 

dajcie znać. HEJ ! 
Smę tny 
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REFERATY CHORĄGWI       

Związek Harcerstwa Rzeczypospol IteJ 

Północno-Wschodnia Chorągiew Harcerzy 

REFERAT CHARYTATYWNY Piotr Bubela 
15-740 Białystok 

ul. Antoniukowska 3/50 

  

  
KOCHANI !!! 

Od XII.199Zr. działa w naszej Chorągwi '""REFERAT 

CHARYTATYWNY . Jesteśmy już po pierwszej dużej akcji, mamy pewne 

kontakty, doświadczenia. Jak dotychczas opiera się on na 

starszych członkach T8 BDH  >Rangerst tj.3 chłopaków i mojej 

skromne j osobie.Posiadamy pewne poważne plany co do nasze j 

"działalności, jednak bez WASZEJ pomocy będzie to niemożliwe. 

Zwracam się do WAS abyście spojrzeli po swoich chłopakach 

GZY> i dziewczynach (w drużynach swoich i przyjaznych) i 

spróbowali dostrzec tę osobę „która będzie odpowiedzialna za tę 

działkę na Waszym terenie czyli tzw. stały współpracownik filii 

Jeśli już znajdzie się taki zapaleniec (ale poważny 17-18 

letni) mam dla niego pierwsze zadanie--bardzo ważne 

zadanie.Mianowicie musi on spojrzeć dokoła siebie i zauważyć te 

miejsca gdzie potrzeba nasz j pomocy materialnej czy 

organizacyjnej. Trzeba to zrobić bardzo profesjonalnie, poprzez 

rozmowę, wywiad z danymi osobami czy instytucjami. Trzeba 

poprostu zareklamować coś takiego jak HARCERZE a przez to nasz 

referat. 

Ponieważ jedno zadanie to zbyt mało, mam podpunkt do tego 

'pierwszego.Przy takim wywiadzie trzebaby wy łuskać odpowiedź: jak 

My to możemy zrobić (aukcja, choinka, kwesta, impreza dochodowa). 

Kolejnym krokiem jest przelanie tego na papier i wysłanie na 

mój adres (w Gażówku?. DO 05 A 2 1993R. 

Z WASZYCH prac domowych powstanie BANK POTRZEB oraz BANK 

POMYSŁÓW. 

Kończąc, pragnę aby Mój referat stał się NASZYM referatem i 

abyśmy kiedyś usłyszeli z ust obcych: JESTEŚCIE WSPANIALI ::! 

Z harcerskim pozdrowieniem 

G-.ZUWASETSE 

PT Planuję spotkanie szefów terenowych 

Ref. Charytatywnego tal czasie Zlotu Chorągwi. Do tego 

trzymajcie się i piszcie do mnie listy !!: 

DZIEKUJĘ 
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Od redakcji : W numerze tym zamieszczamy list na- 

szego czytelnika, który krytycznie ustosunkował 

się do artykułu, którego autorem jest W. SCEPTYK, 

a który zamieściliśmy w 6 numerze HaSz-u pt. 

"MY I ONI - czyli poobozowe refleksje". Cieszymy 
się bardzo, Że w końcu trafił się ktoś, kto ma 

własne poglądy i nie boi się o nich wypowiadać 

publicznie. Tym samym zachęcamy innych, którzy 

rają odmienne stanowisko w sprawach poruszanych 

na łamach naszej gazety. Zapraszamy do dyskusji. 

Cześć Johan ! 

Strasznie, bardzo, ogrome dzięki za list. 

Istotnie długo do siebie nie pisaliśmy , ale 

biorę część winy na siebie. Zwyczajnie - przez 

ostatnie dwa (a może i więcej) miesiące 
autentycznie nie wiem "w co ręce włożyć". Teraz 

dopiero mam trochę luzu. ( ... ) 
Co do krzyżówki to wybaczcie, ale termin zgłoszeń 

'minął 10 IV , a ja wasze pismo dostałem dziś, tj. 

14 b.m. 

W tym numerze skąd-inąd uderzył nrmie jeden 

artykuł= "MY I ONI - czyli poobozowe refleksje". 

Mie wiem dlaczego, ale SCEPIYK absolutnie 

wyidealizował stosunki wśród Niemców. Może : 

istotnie tych tarć nie było tak widać w ich rys. WILK OJCIEC 
zachowaniu, ale nie przesadzajmy, tarcia między 

nimi były ogromne. 1 to nie tylko pomiędzy UWAGA! 

poszczególnymi osobami, co jeszcze byłoby E 

zrozumiałe, ale pomiędzy ich grupami również. Prawdopodobnie z  "HaSz"-em zacznie 
Ponadto nakładała się na to różnica wieku; młodsi 

podrywali starszych, a. — stargd«- "gnożl1i" 

miodszych. Poza tym tarcia między nimi (nie wśród pwd.*WILK OJCIEC HR. 
wszystkich) były duże. 

Poza tym SCEPTYK neguje ideę koedukacji. Moim 

zdariem nie ma racji. To chyba właśnie owa 

pruderla, o Której sam pisze, jest powodem, dla 

którego ma on taki własny stosunek do koedukacji 

zaznaczam, Że jestem w drużynie koedukacyjnej — 

' POMARAŃCZARNIA " Warszawa ). Szkoda, że SCEPTYK 
nie rozwinął swojej myśli, bo nie berdzo jest z 

czym polemizować. Ale cóż, mówi się trudno i 

Kocha się dalej. 

  
        

współpracować na stanowisku grafika 

  

Gd: EG 

SKŁAD GAZETY PRZEPRASZA ZA DRUKARSKIEGO 
CHOCHLIKA, KTÓRY NIESPODZIEWANIE ZAKRADŁ 
SIĘ DO 6 NUMERU "HaSz"-u W ARTYKULE PT. 
"MY I ONI - CZYLI POOBOZOWE REFLEKSJE", 
ZAMIESZCZONEGO NA STR. 10 TEJŻE GAZETY. 
SZCZEGÓLNIE PRZEPRASZAMY AUTORA TEKSTU. 
(zamiast umożliwia byto uniemożliwiaj       
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Hej ! Żyjemy w świecie cywilizowa- 

nym, pełnym kominów, samochodów, fabryk 

itp. Coraz częściej porusza się problemy 

ochrony Środowiska, ale niestety często 

są to tylko słowa. 

Za parę lat rzeki będą pełne Ście- 

ków, lasy zamienione zostaną w ogromne 

śmietniki, a my piękno przyrody będziemy 

oglądać tylko w telewizji lub na 

fotografiach i obrazkach. 

Tak więc od dzisiaj każdy z WAS przesta- 

nie używać proszków, płynów, dezodoran- 

tów -— substancji, które szczególnie 

zagrażają przyrodzie. Idąc do sklepu 

zwracamy uwagę na napisy i różne znacz- 
ki. Do koszyczka wkładamy tylko te 

środki chemiczne i inne artykuły, które 

posiadają 

- napis : NIE ZAWIERA FOSFORANÓW 
- znaczek (w kolorze zielonym) 

kulę ziemską ( i wiele 

- zwracamy także Ad żeti 

sg testowane na zwierzątkach 

Jażeli sę w porządku, wówczas 

lub 

innych ) 

produkty nie 

znajdziemy J 

tam napis 

NOT TESTED ON ANIMALS 
owiedzcie o tym mamie, cicuci, 

sąsiadce, koleżance i 

Przynajmniej my nie zaśmiecajmy 1 

zatruwajmy Środowiska. 

Teraz nazwy produktów, które mogą być w 

naszych domach SUN (LICHT, CIE ( jego 

opakowanie wykonane jest z polietylenu, 

który nie emituje szkodliwych substancji 

i jest obojętny dla wód gruntowych ), 
LENOR, VIZIR, PERSIL. 

babci, 

koledze. 

nie 

  

CIEKAWOSTKI 

  

  

  
  

A na koniec krótki wierszyk 

Idąc ulicą nie rzucaj śmieci 

dotyczy to dorosłych i dzieci 

Matki dobre i żony wzorowe 

kupujcie proszki bezfosforanowe 

To przyniesie szczęście rodzinie 

bo w rzekach i kranach 

czysta woda popłynie 

Ten bez fosforanów 

tyle co zwykły kosztuje 

a ponadto przyrody naszej nię truje 

Nie chcesz mieć chorób - unikaj freonów 

Coś dla przyrody zrób czasem 

Zostaw samochód i idź 

„ gą 

na spacer 

Z NI Ki 
BA m | . k 

ak. AW 
Przyszła najpiękniejsza pora roku, a wraz z 
nowe znajomości, przyjaźń, być może pierwsza 

miłość. Z pewnością wielu z WAS ( tym razem 

zwracam się tylko do mężczyzn ) zastanawiało się 

jak zrobić pierwszy krok, jak zwrócić na siebie 

uwagę lub gdzie zaprosić dziewczynę. 
Na pczątek przeczytajcie parę wypowiedzi dziewczyn 

z I L.0. w Suwałkach, które na pytanie: "Co lubisz 

u po" , a czego nie lubisz ?"- odpowiedziały: 

: lubię długie włoSy., uśmi.ech 

nie lubię niepewności, 

brudnych skarpet 
lubię swobodność w nawiązywaniu znajomości, 

możliwość dogadania się 

nie lubię kłamstwa i plotkarstwa 

lubię poczucie humoru, swobodę, luz 

nie lubię oszustwa, zdrady, niekonsekwencji 

w słowach i czynach, nie zadbanych ciuchów, 

włosów itp. 
lubie blond włosy, fajnie ścięte, poczucie 

humoru 

nie lubię długich kudłów i brudnych ubrań 

lubię ładny uśmiech, czyste, krótko 

przystrzyżone włosy, super iigurę 

nie lubię szpanerstwa, pyskowania, oszustwa 

lubię oryginalność, posiadanie własnego 

zdania, długie, czarne włosy, musi się 
czymś zajmować, stare ciuchy 
nie lubię niedbałych rąk i 

szpanerstwa, pijactwa 

nlą 

nieśmiałości, 

paznokci, 

46 
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Bardzo ubolewam nad faktem istnie- 
nia dyskusji (w niektórych środowis- 
kach  ') na temat drugiej części 
czwartego punktu Prawa Harcerskiego : 
"...a za brata uważa każdego innego 
harcerza". Może jednak dyskusja jeszcze 
nie jest tak niszczącym środkiem 

GE ale f 
1. Coraz bardziej da się zauważyć w 
ZHR atmosferę biurokratycznej formali- 
zacji stosunków między jednostkami na- 
sze a A ( żadna to "nauka 
dorosłego życia" ). 

KAŻDA ORGANIZACJA, 0 ILE TEMU NIE 
PRZECIWDZIAŁAĆ, DĄŻY DO POGRĄŻENIA SIĘ 

W CHAOSIE. 

Prawo Careya 

granica między 

malności, a zaufaniem braci 

nawet "dobrze, że nasza 
organizacja nie ma zbyt "dużej kasy", 
bo ineczej pozakładalibyśmy biura nawet 
dla nufców - tak jak ZHP-56 w minionj 
=poce. Mo cóż, podobno każda organiza- 
cja dąży do rozbudowy swoich struktur, 
a potem błądzenie w nich. 
2. Jakże często autokratyzm nie 
spośród nas powoduje, że w 
braterstwa, które wcale nie 
on rodzi się 

Zaciera . powoli 
potrzebą £ 
NĄ = dz 

DZE uB 

których 

miejsce 

oznacza 
wzajemna 

E zaufania , a 
gu 

rzecież "drze= 
(dawniej bywał: A tak, że 

zobaczyć krzyż harcerski u 

czuło się - je można 
powierzyć sprawę, pie "a i 

ć jest obcym «człowiekiem 
że będzie OK. 

Skauting to braterstwo - to 
związek rzucający most 

ducha służby Bożej ponad 
wszelkie różnice stanu, wyz- 

nania, narodu i rasy. 

Baden Powel 

BS OEBDY BSK I 
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Naprawdę wśród skautów jest żar 

braterstwa , tylko trzeba go rozdmuchać 
żeby był płomień. 

taki 

tracą 

. 2 dla Suwałk = przykładu nie trzeba 
szukać — suwalski hufiec. Braterstwo tam 

Lt ale stawianie przez o 

nie inaczej...Różnice kon- 

nufcowy 

wsrod _ drużynowych, midzy 

mia) + sta Le 54 

= Poz 1o 
WS YSG Lin 
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Dawno już wyrosłem z ognistych 1 co, spodobało WAM się ? Jeśli tak to w 
dyskusji na temat 10 punktu Prawa następnym numerze ciąg dalszy. A jeśli 
Harcerskiego, ale to, co widziałem ż - nie = to trudno, każdy ma prawo do 
ostatnio „, skłoniło mnie do małej swojego zdania. 

refleksji. : . 

W dniach 26-28.03 odbył się W Suwałkach 

Festiwal Piosenki Harcerskiej. Miałem 

"przyjemność" przyjrzeć mu się od innej YNY 

strony, od której mało kto ogląda NSE SEO:c 

festiwale. CYWA URE WALCA 
Harcerze - artyści zostali zakwaterowani 

w bursie. Ponieważ nie znali miasta, 

więc od razu spytali się o drogę do 

sklepu monopolowego. Efekty dały znać o 

sobię oKałó 29 w. nocy. Odbyło się 

"harcerskie "Śpiewanie". W oparach 

alkoholu wyto ( bo nie był to Śpiew ) 
popularne, obrzędowe piosenki z 

repertNATU JIup 120. WILKI *, "” IRA" 

  

  

Dla wszystkich znudzonych <inowo" 
telewizyjną sieczkę, jaką nam serwują 

mass-media „, chcę zaproponować coś 

innego. ć 

Dwa filmy, mogące wydać się tak różnymi, 

a jednak tak sobie bliskie. Obydwa mówią 

o czymś prawie dziś nie występującym = o 

s przyjaźni. 

Pierwszy z nich to "Gallipoli" P. 

z Helem Gibsonem i Markiem Lee. 

Drugi to słynny już u nas "K=2". 
W obydwu filmach para mężczyzn podejmuje 

wyzwanie rzucone im przez życie. Tyle 

tylko” , że” życie rzędzi się 'swoiini 

prawami i czasem daje nam piękne chwile, 

a czasem nie szczędzi tragedii. 

Wojna i zdobywanie gór to swoisty na- 

zard. Niektórzy zyskują ż0, alko $451 

tacy ę 

Świetna gra kt j mistrzowskie 

zdjęcia i wspaniała muzyka podnoszą już 

i tak wysoki poziom tych obrazów. | 
Ci, którzy lubią filmy ambitne nie będą 

fiarcersko to nie tylko 

Śpiewanie - to również głośne tupanie. 

Wyobraźcie bi tabuny druhów i 

drunenek pędzących po schodach w 

ciężkich butach = nic przyjemnego. 

Najlepsze wrażenie robił jednak druh, 

który tubalnym głosem krzyczał przez 15 

minut o odprawie opiekunów. 

Dawno już nie byłem na festiwalach, 

jednak te , które widziałem bały zgoła 

inne. 

Czyżby przez kilka lat aż ak się 

„zmienili : harcerze 772 

  5 

4 
I 

zawiedzeni. A ci, którzy nie mogą takicn 

Dla wszystkich miłośników poezji filmów strawić, niech lepiej oglądają " 

chciałbym zamieścić fragment wiersza *. DYNASTIĘ „7 

M.K. Nowosielskiego pt. "Wizy dla 

Wizygotów !" i w. SCEPTYK 

Ww. SCEPTYK   
  bal w balonie 

bar w baraku 
bas w Bastylii 
bez w bezpiece 

gar w garderobie 

gaz w gazecie 

golf w golfsztromie 

grom w gromadzie 

UWAGA |! Harcerski Krąg Seniora im.  "bataliom 
WIGRY" działający przy Chorągwianej Komisji Histo- 

rycznej Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej w Suwałkach 

pragnąc ocalić od zapamienia 17-letnią działal- 
ność byłej Komendy Suwalskiej Chorągwi ZHP im. 

Henryka Dobrzańskiego Hubala oraz przekazać Żywym 
: ck słowem młodzieży 80-letnią historię Związku 
jad w jadaczce Zwołuje w dniach 29-30 maja 1993 r. I ZŁAZ 

kał w kałuży "SENIORA" , na który pragnie Was serdecznie zapro” 
pała w pałacu. sić. Odbędzie się on w bazie obozowej KH ZHP 
post w postaci Suwałki w miejscowości Garbaś k/Filipowa -— woj. 

raj w rajstopacn suwalskie. Chętnych prosimy o kontakt z redakcją w 
celu poinformowania o szczegółach organizacyjnych. 
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DEPESZE - subkultura fanów brytyjskiego 
zespołu rockowego Depeche Mode. Zespół 
ten zadebiutował w 1979 r., jednak świa- 
towy sukces odniósł dzięki trasie kon- 
certowej po USA w 1988 r. W 1985 r. kon- 
certował w Warszawie i od tego momentu 
datuje się jego coraz większa popular= 
ność w Polsce, czego jednym z efektów 
było pojawienie się subkultury d. Nie 
był to pierwszy przypadek uformowania 
się odrębnej subkultury młodzieżowej naf 
gruncie fascynacji wybranym idolem sceny 
muzycznej. Podobnym, choć na o 
większą skalę, może być zjawisko beatle- 
manii w latach 60-tych. Własną 
stylistykę w wyglądzie i zachowaniu, 'os- 
cylującą w kierunku wyrazistej subkultu- 
ry, kultywowali także w latach /0-tych 
fani Davida Bowie czy nowojorskich grup 
postawangardowych. D. swój styl oparliĘ 
głównie na image'u scenicznym gitarzysty 
D.M. Davida Gahama : krótko przycięte, 
postawione włosy, czarna, skórzana 
kurtka (tzw. ramoneska), czarne spodnie, 
czarne pantofle na grubej podeszwie. 
Sami mówią o sobie, że łączy ich jedynie 
zamiłowanie do tej samej muzyki oraz 
podobny wygląd. Nie przyznają się do 
żadnej ideologii - twórczość  D.M. 
zaliczana niekiedy do postmodernistycz= 
nego nurtu w rocku, nacechowana jest 
świadomym dystansem do jakiejkolwiek 
ideologii. W porównaniu z innymi subkul- 
turami D. sprawiają wrażenie grupy nie- 
agresywnej. 

MIŁOŚNIKÓW 

wiele gi 

NIEZIDENTYFIKOWANYCH 

D
U
D
D
D
D
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A
 

Za to bardziej dbają oni o swoją wizu- 
alną wyrazistość, co naraża ich na ataki 
ze strony skinheadów, czy nieco rzadziej 
metalowców ( w 91 r., w wyniku bójki 
między D. a metalowcami na dworcu kole- 
jowym w Płocku, jeden metalowiec został 
wepchnięty pod pociąg ). 

". Słownik subkultur młodzieżowych "- 
Mirosław Pączak — Semper — W-wa 1992 r. 
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nie moja 

Kujące 
osobą, fajne i zaska- 

pomysły, zadbany wygląd, 
uysportowana sylwetka 
nie lubię różnokolorowych skarpet 
papierosów, egoizmu, używania 
wulgarnych słów 

Dorota: lubię czyste włosy, odmien 
od innych, oryginalność, wł 
styl, ciekawe poglądy na świat 
nie lubię szpanerstwa, picia, 
palenia, dwulicowości, uległości, 
braku własnego zdania 

nos 

asny 
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Jak sami zauważyliście, 
powtarza się ładny 
humoru i czyste włosy. 
Nie są to chyba zbyt wysokie wymagania 
Teraz pozostało WAM już tylko poświeę 
jeden wieczór na przeglądnięcie szafy 
poćwiczenie uśmiechu. 
Następnego dnia idziemy 
Kupujemy ładny bukiecik 
POWODZENIA!!! 

najczęściej 

uśmiech, poczucie 

P.S. Pamiętajcie, że najważniejsza 
punktualność ! 

Babcia 
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ZROZUM 
ROZ UM 

TYM RAZEM NIE MA RCA, 
KRZY FowECLW. 

(MOZE i DLATEGO , 2E TAK MAŁO 
ROZWIĄZĄŃ PRZYSEK LI ŚCIE — 4— 

- WSŁYSTKIM TYM PRZ ESLEMY TWIXAJ. 

Kłamcy «w 
Pan A mówi, że pan B kłamie. Pan B mówi, że pan C kła- 

mie. Pan C mówi, że pan A i pan B kłamią. Który z nich kła- 

mie, a który mówi prawdę? 

Amulet : Ę 

Puzela, a GS 

zo aczył, pokazujemy na rysunku. Przyjrzał się uważ: 
nie glinianej płytce. Odkrył, że ktoś zapewne upuścił jego, N 
amulet,” rozbił, a potem posklejał. Flamaster wypatrzył, że 
płytka rozpadła się na Sery części wzdłuż boków pól licz- 
bowych. 

Spróbuj odtworzyć kształt części, na które rozbił się a- 
mulet, a także jego pierwotny wygląd. 

TERMIN 
- 21.1V.-- 20.V. 

JEST 

PEŁNA DUMY 
KRÓLEWSKIEJ 

| ŻAVJSZE 
MA 
KRÓLEWSKI GES 

Jaka jest róża? Wytworna, 

DTI powier zchownmośc r 

GodNOSE Aka i 

KWB; G dużycł WYMIOGGNIAĆC 

Możecie w kazdych Oko!cznOS 

ciach liczyć na zę: 
Róża w domu. Spok 

10wazona mn ) 

siópę Nie 2 
cza się luciżmi m 

tami zbytku. Goceni: 

wygodnego zycia 
Róża w miłości. Oczywiście 

— pamiętna Daje z siebie dużą, 

aie też wyrnaua cd partnera wiele. 

Oqgromnie ceni życie rodzinne. Nie 
jest zmienna w uczuciach, ale wy- 

redna 
Go lubi róża? t adnie urządzony 

dom. komfortowe: podróże. zmia- 
nę otoczeria. Wypoczywa najchęt- 
niei w luksusowych miejscuwoś- 
ciach WOtla i słońce —- to jej ży- 

wioł. 
Rady dla róży Poni:waż nie 

lubi błyszc: ec. bywa że „js nara- 

żona na towarzy 

nak nie 

przed i 

zbie” 

Cają | 
iewskość = ty 

wożć Das» i ka, 
bok 

urny I 

róza 

21. =: AR V 
- głowie Przadz 

adny gest i łeske 
v5y cdłóż na 

Jak można zamienić miejscami fortepian i bibliotekę, 
wykonując najmniej przesunięć? 

  

biurko fortepian 

kredens 

biblioteka ;         
  

SEE 

= Oto zadanież óre przypomina tego  oęeniadkego węża, 
który sam siebie zjadał od OBORA — traktuje ono bowiem 
ER © sobie s samym: 
+ Hipoteza pierwsza: hipoteza diiża jest fałszywa, a hipo- 
teza trzecia jest prawdziwa. 

Hipoteza druga: hipoteza czwarta jest prawdziwa, a hi- | 
| poteza szósta jest fałszywa. 

Hipoteza trzecia: hipoteza czwarta jest fałszywa, a hipo- | 

teza piąta jest prawdziwa. 
Hipoteza czwarta: hipotezy druga i szósta są obydwie | 

| prawdziwe. 
Hipoteza piąta: hipoteza pierwsza jest prawdziwa, a hi- 

poteza druga jest fałszywa. 
Hipoteza szósta: hipoteza czwarta jest fałszywa, a hipo- | 

teza piąta jest prawdziwa. | 
Co najmniej jedna z tych hipotez jest prawdziwa. Które | 

| są fałszywe? 

  

KĘ GCiS 
ALE 
TAJEMNIC ZY 
Jaki jest uarcyz? inieligentny 

bystry o szerokich zainteresowa 
niach. Pracuje z rozmachem. ale 
na krótką metę i często zmienia 

projekty. 
Narcyz w domu. runo go 

przytrzymać na dłużej. Chyba że 

prowadzi ruchliwe życie t 
skie, bo wtedy może błyszczeć | 
porrować. Niełatwo zjtrzymać Go 

w domu na stałe. 
Narcyz w miłości. Niestety. nie 

zawsze można liczyć na stałość 

jego uczuć. Chociaż syrnpatię oka 

zuje w sposób pełen wdzięk': na 

ogó! jego uczucia S4 przelotne 
Ciągle szuka nowych wrazeń. 

Co iubi narcyz? Poniewaz jest 
zmienny, lubi tajemn:czość i nie- 

pewność, ciągłe podróże, nowe 
znajomości Odpoczywa — w ruchu 

Ciągnie go świat egzotyki, dalekie 
podróże, a nawet ryzykc. 

Rady dla narcyza. Mnie; zapa 
trzenia w siebie Povairz wokół 
Obok cie:ne żyją i mne. kwiaty 
Unikaj chłodu i mepewnych pe 
chiebcow 

TVCZNY 

NAYCYZ 

21V-20.VI 
  
  

Ha Sz 

archiwum 

harcerskie.pl      



  

    

  
  

  
  

  

OD REDAKCJI : Cześć Wierszokleci ! 
Chyba nie macie natchnienia lub nie możecie zdecydować się na przysłanie swego utworu albo odbiła WAM wiosna i się zakochaliście. Na brak tego pierwszego najlepszy jest długi spacer z 
druhenką lub druhem, a Ci którzy drżą na samą myśl ujrzenia swego wiersza w HaSz- u niech się uspokoją i szybko coś przyślą, bo jak nie to 

Ci, których spotkało to trzecie, czyli wielka miłość, niech stworzą coś romantycznego i również przyślą. CZEKAMY P.S. W tym numerze z braku nowych utwo- rów zamieszczamy kolejne wiersze Ćwirka. 

  

zasnuwa Świat 
mokry opar dusi życie. 
I ten zapach 

- duszący 
ni to kadzidła 
ni wiew Śmierci 
we mgle 
toną ludzie 
jak papierowe okręty 
w morzu zapomnienia. 

  

Frieddiemu Mercury 

Życie jest autostradą 
miłość to tylko jeden pas 
który prowadzi do jednego końca 
nie ma odwrotu 
nie ma zwalniania 
gdy wjechałeś na drogę 
jedź do końca , wytrwaj 
lub wróć na tarczy 

Ja dojdę 
jestem silna 

dosięgnę gwiazd. 
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KUPIMY KAŻDĄ ILOŚĆ CZARNYCH 
BERETÓW I GETR 

2 SDH CONCORDIA 
BABKA ul. Korczaka 2/14 

16-400 Suwałki 
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WSZYSTKICH _ ZAINTERESOWANYCH _ OBOZAMI 
ZAGRANICZNYMI W ROKU 1993 I "94 PROSZĘ 0 KONTAKT NA ADRES : skr. poczt. 128 

16-400 SUWAŁKI 1 SĄ WIADOMOŚCI OD DH. EWY URBAŃCZYK - KOMISARZA ZAGRANICZNEGO ZHR 
zikttiikktkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkikkkki 

ORGANIZATORZY HAL'93 PROSZENI SĄ O ZŁOŻE- NIE DO SEKRETARZA CHORĄGWI (15-740 B- 
STOK ; UE. ANTONIUKOWSKA 15/33) NASTĘPU- JĄCE DANE DOTYCZĄCE OBOZU : 
— termin 

- miejsce 
- ilość uczestników 
- preliminarz 

  

  

  

GD REDAKCJI : Jeżeli chcielibyście za- 
mieścić jakieś ogłoszenie w HaSz=u to 
Walcie jak w dym, zawsze się znajdzie 
trochę wolnego miejsca dla WAS.   

PISMO REFERATU PRASOWO- INFORMACYJNEGO 
  

  

CHORĄGWI PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ ZHR 
  

  

SKŁAD REDAKCJI: Smętny - (red. 
Babcia, Rozalka, Johan, Cola. 

WSPÓŁPRACA: Sceptyk, Filipek, 
Tomek. 

W KONTAKCIE REGION. : Krzesimir (B-stok) 
Tomek Andrukiewicz(Ełk), Dzieju(Zambrów) 
Bigos (Suwałki). 

WSZYSTKIE KONKURSY, LISTY, ZAMÓWIENIĄ, 
ITP. NA NASZ NOWY ADRES: 

nacz.) 

Wujek > 

  

skr. poczt. 128 
16-400 SUWAŁKI 1     
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