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ZAMIAST WSTEPU 

Druhny i druhowie,instruktorzyłCzłonkowie 57 GDH.Zwracen się do Was w nadzieji, 

że po raz pierwszy mam okazję dotrzeć do każdego z Was.Do każdego kto trzymać 

będzie w ręku ten pierwszy numer "Małkowszczaka*.Nie będę tu pisał o DRUŻYNIE, 

bo dosyć jest o niej na pozostałych stronach,Chciałbym by każdy członek 57 GDH, 

który będzie czytał ten tekst wiedział,że zwracam się właśnie do niego osobńście. 

Nie do całej drużyny,nie do plutonu czy zastępu,ale właśnie do Ciebie druhu czy 

druhno!Często zadaję sobie pytanie dlaczego należysz do tej drużyny, dlaczego 

podjąłeś decyzję o tym by być harcerzem.łiem,że różne są powody,lecz mnie interese ją 

te najbardziej osobiste,Jeżeli jeszcze nie złożyłeś Przyrzeczenia to zastanów się 

czy będziesz miał dość siły by sprostać obowiązkom jakie na siebie weźmiesz .Bo być 

harcerzem jest bardzo trudno.Łatwo jest być wzorowo umundurowanym,przychodzić na 

zbiórki,opanować do perfekcji terenoznawstwo.Trudniej zrozumieć,że nie to jest 

w harcerstwie najważniejsze.To co najważniejsze tkwi w każdym z Was.To ludzka 

dobroć i życzliwość.Zdolność do poświęcenia dla innych,a nie dla własnej korzyści. 

[ mikt nie rozliczy cię nigdy z tego jak myślisz o swoich kolegach, jak zachowujesz 

się wtedy gdynnikt Cię nie widzi.kMusisz to osądzić przed własnym sumieniem. 

| drużynie jest oprócz Ciebie jeszcze kilkudzisięciu harcerzy i często trzeba unieć 

irezygnorać z własnego zdania i własnej przy jemności,by wszyscy razem mogli 

;zegoś dokonać.I tylko ten kto jest harcerzem w domu,w szkole,w kolejce po zakupu, 

zabawie na podwórku, jest nim naprawdę.Bo nie mundur,czy obecność na zbiórce ma 

stwierdzać fakt,że jesteś harcerzem.Ten fakt musisz potwierdzać każdego dnia sam, 

ą służbą dla Polski,chęcią niesienia pomocy innym.Swym wewnętrznym zdyscyplinowaniem 

karnością,Jeżeli dojdziesz do wniosku,że zbyt trudne to dla Ciebis zadania,zrezygnuj» 

rezygnuj i miej odwagę o tym powiedzieć,Bo być harcerzem to nie obowiązek.To Twoja 

scyzja by iść przez życie trudniej niż inni.To dobrowolne przyjęcie na siebie 

bowiązków.Ale jeśli już zdecydowałeś,że Twoje miejace jest wśród harcerskie j 

iny,to wtedy musisz mieć pewność,że każdy harcerz i harcerka, każdy instruktor- 

a ciebie bratem i przyjacielem.Że nigdy Cię nie zawiedzie,A jeżeli tak się 

Marzeniem moim je ) ( stała się taką rodziną.Twoją i moją.Każdego Kto będzie 

mieł odwagę nosić na piersi Krzyż Harcerski. 

CZUWAJCIE! 

Wasz Drużynowy  



"REFLEKSJA ROC?   

Kiedy spotkaliśmy się na pierwszej 

szczere chęci i duży zapał do pracy.Ogromna część członków wcale nie wied 

ną czym polega prawdziwe harcerstwo,Zaczynaliómy oć zera,to znaczy bez 

pieniędzy,nie mieliśmy żadnych przyjaciół,nikt nam nie pomagał. 

Nie wiadomo dlaczego nasza drużyna dostawała zawsze najtrudniejsz 

do zrealizowania w szczepie.Patrząc z p 

łatnienia 1 dziazalności,te przeprawy bar rysZgprawieni od 

samego początku z ciężką pracą, jaka na nas czekała,przetrwaiiśmy jeden rok» 

Można pomyśleć,że jeden rok to niedużo w porównaniu z innywi,starszymi,o ponad 

50-cio letniej tradycji drużynami.Ale dla 57 GDH to jest już sukces.Podczaa 

tego roku przechodziliśmy różne chwile,był czas,że drużyna się załamała, 

potrafiliśmy jednak się zmobilizować.Przez pewien okres czasu drużyna była 

represjonowana przez bezpośrednie instancje zwierzchnie ale właśnie to nas 

bardziej związało do wspólnej pracy i zabawy.Dziś jesteśmy dobrą i silną 

drużyną, mamy na swoim koncie kilka poważnych sukcesćw,dorobiliśmy się sprzętu 

drużyny,mamy swoje drużynowe obrzędy i zwyczaje.Najważniejszę jednak rzeczą, 

która powinna być w drużynie jest braterska więź i my jesteśmy nią związani, 

Patrząc z pozycji rocznej działalności trzeba też powiedzieć ile jest do 

zrobienia,Naszym największym utrapieniem jest to,że nie mamy harcówki ani 

żadnego kąta,w którym moglibyśmy się scłronić podczas zimowych mrozów na swoich 

zbiórkach. 

Osobiście wydaje mi się,że drużyna będzie narażona jeszcze n1 wiele trudności 

i niejedną kłodę będziemy musieli usunąć ze Bwej drogi,ale wiem że 57 Gdyńska 

Drużyna Harcerska '"Jędrusie" im.Andrzeja Małkowskiego przetrwa nie tylko 

następny rok,ale będzie żyła dłużej i przez cały czas pod skrzydłami tej 

drużyny będą się wychowywać harcerze na prawdziwych patriotów,na ludzi,którzy 

swoim życiem i pracą będą służyć Polsce zgodnie z haałem umieszczenym na lili jce 

harcerskiej: Ojczyzna, Nauka, Cnota. 

Jan Wydra org. 
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I - llasz bohater 

Małkowski Andrzej Juliusz / / twórca skautingu i harcsrstwa w Polsce. 

Urodził się 31.10.1388 r. w Trębkach k.Rutna.Pochodził z rodziny o tradyc jach 

patriotycznych i żołnierskich.Ucrzył się w gimnaz jun w Warszawie,Tarnowie i w 

Krakowie. 1905 działał w organizacji strajku szkolnego.Zagrożony aresztowaniem 

wyjechał do Lwowa gdzie uzyskał świadectwo dojrzałości ,W 1908 rozpoczął studia. 

Wstąpił do abstynenckiej orgenizacji "ELEUSIS",założonej przez Wincentego 

Lutosławskiego. marcu 1909 został członkiem a następnie instruktorem''ZARZZWIA 

W tym samym czasie zostaje instruktorem'"SOKOŁA".W styczniu 1910 r. otrzymuje 

Małkowski do przetłumaczenia książkę pt.'Scouting for Boys',której autorem był 

twórca csoutingu /w 1908/ Robert Baden = Pewell.Po zapoznaniu się z treścią 

książki M.staje się entuzjastą i propagatorem idei skautowej w Polsce,W 1911 

powstały we Lwowże/22 maja/ pierwsze drużyny skautowe, dzień wcześniej powołano 

Naczslną Komendę Skautową/w jej skład wszedł Małkowaki/.Od 20 marca do 20 maja 

prow ił H.pierwszy kura skautowy.W kwietniu wydano książkę Małkowskiego: 

uScouting jako system wychowania młodzieżyw Latem 1911 prowadził M.w Skolem 

pierwszy wakacyjny kurs skautowy na podstawie swego podręcznika. W październiku 

zaczyna wydawać dwutygodnik '"Skaut'.W pierwszym nunerze/15.XI./ukazał się 

wiersz'Wszystko co nasze'/aut.Kozielewski, Drohonowska/i przyrzeczenie skautowe. 

W następnych tekst prawa i ostateczna wersja "larszu Skautów'/dziś-od 1956r. 

"Hymn Harcerski/.Na łamach "Skauta'' wprowadza Małkowski synonim słowa Skaut- 

gdarcerz.W końcu 1911 odwiedza M, miasta Małopolski, wygłasza odczyty,wyda je 

instrukcje,zakłada drużyny i przeprowadza egzaminy skautowe.W 1912 wyjechał 

do Londynu dla zebrania materiałów do nowej książki o scoutingu/'"'Jak Bkauci 

pracują'/.Przywiózł zaproszenie od Baden-Powella na III Wszechbrytyjski Zlot 

Skautowy w Birmingham.W lipcu 1912 wziął udział w organizacji w żółkowie pod 

Jasłem tzw. sejmu eleuzyńskiego, na którym wygłosił referaty o skautingu i prze= 

prowadził ówiczenia skautowe.W 1912 odsunięty od N.K. zakłada H.własną drażynę 

we Lwowie.W 1913 organizuje wyjazd reprezentacji Polskiej na III zlot w Angli 

/42 skautówt11 instruktorów/.Dzięki M. reprezentacja posługuje się biało= 

napisem "Poland"/Ccza8s zaborów/.Na zjeździe Małkowski otrzymuje 
czerwoną flazą i 

a Świata „na równi z innymi założycielami narodowych organi= 

owa odznaczenie przed wyprawą do Angli przenosi Się 

19.V1.13913/.Pracuje tam jako nauczyciel 

kiego/.Wraz z żoną opracował i wydał 

W czerwcu wydaje brogszuJ 

314 wybucha wojna, dru 

poufną mi  



rdajs: "O aaj ” J 

i inne,Zaczyna 

się do korpusu gen.! 

jessy/ewakuacja z Rosji do Po 

w nocy z 15 na 16.1I.1 

zatonął koło Messyny.li.z5i 

syna Lutyka/ur.1916/.Dwaj braci 

i ; Ś Tamzimi e at 3 ję wyr 

w pierwszych walkach Legionów, Kazimierz/ lat 23/w wypraw. 

MATT TT MODLITRA CZUWAJ! 
Czuwaj! - 

nieustanny 
cerska służba 

Tekst PRZYRZECZENIA HAR 

s Man szczerą wolę całym 6 służbę Bogu i Polsce, 

nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu. 

1/Wactaw Błażejewski i ksander Kamiński 
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redaktorem pis: 

„Poległ w 

  

nazywał 

zeniu a ab 

w Ameryce Południowej,wi 

worzonym przez Robert 

owych 

umaczenie wyrazu Scout i pokrewnych na język polski nie 

ęte,Boy-scout przyjęło się natomiast tłumaczyć/za Eugeniuszem Piaseckin/ 

harcerz.Harcerz albo harcownik jest jest starym wyrazem polskim,który oznaczał Szcze- 

dzielnego rycerza,albo ady. konno wyjeżdżał w pojedynkę,albo 

am1''na 

małymi 

chcąc osobistym męstwem dodać swoim otuchy do walki. 

dworze bici si nazwą harcerzy wybrani rycerz8,którzy 

przyboczną. W ten sposób wyraz harcerz łączy w sobie starą 

jako wyraz zamarły nie wprowadza dwuznaczności do jężyka, 

ę polską odradza,dając jej nowoczesną treść, niewątpliwie 

1skim harcerzu znacznie szcześliwszy wyraz od angielskiego 

Andrzej Małkowski/"Jak skauci pracują'/  



  

Tradycy jne 

Gotów=używane 

Olgę Drahonows 

zującym do 

Lwowską Drużynę szybko rozpowszechniło s 

przyjęte zostało jako oficjalne przez cały 

KRZYŻ HARCZRSKI =odznaka organizacyjna wzorow 

ilitari".Projekt krzyża opracował w 1912 r. ksi 

Harcerski jest jedyną odznaką organizacji cywil ych,którą w 

wojskowym.Odzhaka posiada szeroką symbolikę.Jako wzorowany z najwy 

wojskowego, nadawanego za wyjątkową dzielność i odwagę,ma harce 

w każdym uczynku winniśmy działać jak najdzielniej i zawsze 

Wieniec laurowy i dębowy ma przedstawiać męstwo i zwycięstwo.l 

że ma przedstawiać siły i umiejętność,wiedzę i sprawność „Śr 

doskonałości i braterstwa.Promienie rozchodzące się od lilijki oznaczają 

stara się objąć swym oddziaływaniem jak najszersze kręgi młodzież 

również na niezrzeszonych.Tłumaczy się również te promienie jako światło gwiazdy 

przewodniej,symbolizujące fragment łacińskiej maksymy='"ku gwiazdom*/ad astra/.hi pierwotny 

projskcie krzyża,zamiast lilijki umieszczone była gwiazda.Krzyż sam oznącza drugi cz 

tej maksymy-"przez trudy'y/per aspera/-czyli poprzez pokonywanie własne j słabości 

aż po gotowość do walki i poświęceń dla ojczyzny.Symbol krzyża nawiązuje również do 

tradycji chrześcijańskiej.Na poziomych ramionach krzyża umieszczone jest hasło 

"Czuwaj'"„lilijka w centrum krzyża symbolizuje łączność z wszechświatowym ruchen skautowym 

i ZAP/połączenie organizacji skautowych,z których niektóre używały tylko Mli jkiy + 

Dwie gwiazdki znajdujące się na ramionach tej lilijki oznaczają dwoje jasno patrzących 

i śmiałych oczu harcerza.Tłumaczy się to również jako pożostałość po pierwotnej wersji 

krzyża.Pole ramion krzyża są wypełnione chropowatą płaszczyzną, co oznacza trudy i znoje 

harcerza jakie musi on pokonać by po walce z własnymi słabościami osiągnąć pełnię 

człowoeczeństwa.Tłumaczy się to również ilością i powszechnością naszej organizacji, 

Krzyże harcerskie były dawniej numerowane,mnożna na krzyżu oznaczać stopnie harcerskie, 

Krzyż harcerski możne nosić tylko po złożeniu przyrzeczenia.Po wystąpieniu z ZAP 

należy Krzyż zwrócić.Krzyża nie wolno darować ani wymieniać.Jest własnością ZEP, 

m 
archiwum 

  

„00 pierwsza zbiórka drużyny.Ustalenie koloru chust» 

Wiadomo,że drużyna będzie miała numer 57,nosiła niebieskie chusty 

a drużynowym będzie druh phm.Jarosław Warylewski. 

9.801 ,=Rajd Inauguracyjny/12 osób/.Zapada decyzja o zdobywaniu imienia 

Andrzeja Małkowskiego: 

01.10.80r.-Podział na zastępy.Odczytanie pierwszego rozkażu. 

r.-Pierwsze ognisko drużyny.Zajęcia z terenoznawstwa w terene, 

80r.-57 GDH bierze udział w Dniu Nauczyciela w szkole. 

udział drużyny w biegu patrolowym organizowanym przez szczep z okazji 

a LWP.Wygrywamy drużynowo/dwa patrole w pierwszej trójce/. 

80r, -Harcerze z 57 GDA zaci warty pod pomnikiem Harcerzy w gdyni i ucze” 

stniczą w odsłąnięciu pomnika na obłużu, 

W "Motywach'' ukazuje się nasza prośba o nawiązanie kontaktu z drużynani 

noszącymi imię A,Małkowak 

BOr. Udział funkcyjnych 57 zholeniu zastępowych w Łebie,Kadrę szkole- 

dla szczepu zapewnia również nasza drużyng.Pierwsze konflikty z 

odzykania niepodległoś nicy/.Dh.Jan Wydra oraz 

ką składają zobowiązanie inatruktorgi na ręce 

wykonują powierzone zada 

+oreni każ 3 5 "| i + maz terenie kani byłymi członkami Ta jnego 

rka Andrzejkowa. 

r.-I Mała Fyprawa Małkowszczaków.Pierwsze przyrzeczenie harcerskie w drużynie. 

gu patrolowym zajmuje dh.I.Kaczyńska. 

łońkowie drużyny składają ślubowanie na wiernoś J 

ają swą pracę,Dokonano podziału obowiązków/wybór funkcy jnych/ . 

się Rada Drużyny.57 GDH jako jedyna w szczepie organizuje samodzielnie 

zy.Posiadamy pieczątkę drużyny. Nawiązujemy kontakt z XV ŁDH im. 

integruje się,powsteją zwyczaje i obrzędy.Po złożeniu 

rskiego członkowie dm zystępują do zdobywania stipni 

cich.Zbiórki zastępów i żyny=raz w tygodniu.  



Harcerskiej 57 

sgu,tm i nocl £ I rzeDoywanmy 

1.02.81r.=Rozkazem j i 1 a zo je zatwierdzony program zdobywania 

ział 

12.02.81r.Udział w zbiórce alarme 

najliczniej.Narasta kor 

22.02981.-Spacer drużyny brze 

zuchowych szczepu. 

21.02.8ir.-Udział drużyny w biegu patrolowym z okazji"70-leci *+Zajmu jemy 

Il=sze miejsce, 

25.02.81r.=Wizytacja szczepu.Znowu stawiany się najliczniej 

Stycześ -Luty 1931r. 

Drużyna jest na tyle silna,że pomaga w pracy innym drużynom szczepu i orgańizu je 

dla nich imprezy.lamy ciągłe kłopoty z uzyskaniem pomieszczenia na zbiórki drużyny. 

Pracujemy przy remoncie harcówki szczepu/duży wkład pracy i pieniędzy/.15 ŁDE 

przesyła nam pozdrowienia z okazji dnia myśli braterskiej.Drużyna pracuje inte- 

nsywnie nad zdobyciem imienia Andrzeja Małkowskiego.Działające w tym okresie 

zastępy'dorobiły'się własnych proporców.Proporzec drużyny gotowy w połowie. 

Praca drużyny nie zyskuje aprobaty ze strony kom.szczepu.Nasza działalność 

wymyka Się spod jego'Kontroli"„Zbyt dużo samodzielnych imprez,krzywym okiem 

patrzy się również na fakt przywiązania harcerzy do drużyny.Nie przysta jemy do 

koncepcji pracy całym sczepem.Podobno dobrym wyszkoleniem naszych harcerzy 

dobrą pracą zastępów i całej drużyny,rozkładamy pracę szczepu, 

8.03.81.-Kolejny wypad ża miesto.Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej, 

14-15.03.8ir.Dwudniowy Rajd po Ziemi Kaszubskiej.2 członków drużyny wyjeżdża 

do Cieszyna na zaproszenie Szczepu im.'Szarych Szeregów. 

23.03.81r.-Szczepowy Festiwal Piodenki Harcerskiej-zajmu jemy I-sze miejsce 

25.03.8ir.-Drużyna organizuje Festiwal Piosenki Harcerskiej dla Rejonu, 

Zajmujemy II-gie miejsce. 

29.03.81r.-Udział w biegu szczepu z okazji rocznicy wyzwolenia Gdyni.57 GDH 

zostaje obrzucona wyzwiskami przez dh.Paczkowskiego: 

20.03.8ir-Przyjęcie zuchów do drużyny.Komendant szczepu stara się ograniczyć 

liczbę chętnych do drużyny-=zabraniając do niej wstępować.Jesteśmy "w/g 

Komendanta szczepu zbpt dobrzę,by zabierać innym drużynom kandydatów. 

Zuchy z płaczem i niechęcią zostają na drodze formalnego przymusu 

zapisane do innych drużyn. 

archiwum 

  

31.03.81r.Komendant Szczepu,dh.M.Paczkowski oświadcza,że od tego dnia będzie 

naszą drużynę gnoił.Rada Drużyny podejmuje dwie uchwały,w których 

zajmuje stanowisko wobec postawy Kom.szczepu.Liczymy na załatwienie 

konfliktu na szczeblu azczepu. 

05.04.31r.-Marsz kondycyjny/15 km/.Drużyna wkracza w okres bezpośrednich 

przygotowań do obozu.Komendant sczepu wszelkimi siłami stara się 

udaremnić nasz wyjazd na obóz. 

12,04.81r.-Drużyna podzielona na patrole,wędruje wysonująć zadania zawarte 

w rozkazach,na terenie lasów chylońskich. 

15.04,B1r.-Dh.dh.Krzesiewicz i Każska składają zobowiązanie instróktorskie 

na proporzec drużyny,który po Taz pierwszy jest zaprezentowany 

w całej okazałości, 

16.04.81r.-57 GDH pracuje społecznie na terenie Komendy Hufca 

22.04,Bir.-Turniej zast ępów 

21.04.31r.-Prace porządkowe na terenie nagazynu Komendy Hufcą/w zamian otrzymany 

namioty na obóz/ 

25-28,04.81r.Reprezentacja drużyny wyjeżdża do Łodzi na zaproszenie XV ŁDH,Pomimo, że 

wyjazd organizuje drużynowy 57 GDA i to właśnie nasza drużyna nawiązała 

kontakt z 15 ŁDH,nie może nas pojechać więcej ponieważ Komendant 

Szczepu musi też wysłać '"'swoich'' ludzi, 

Marzec-Kwicień_ 1951r. 

Członkowie drużyny spotykają się z rspresjami za przynależność do drużyny ze 

strony Komendanta Szczepu.Działalność druha Paczkowskiego powoduje jeszcze silniejsze 

skonsolidowanie drużyny i wytworzenie poczucia własnej odrębności i godności. 

1-3.05.81r.-Trzydniowy biwak pod namiotani. 

10.05,81r.Udział w azymutówce organizowanej przez'czarną Tzwórkę'', -za jmu jemy 

I-3z6 miejsce 

17.05.81r.-Udział drużyny w Rajdzie/ Salut Zwycięstwa/.Zajnujemy III-cie miejsce. 

24.05.8ir.-Praktyczne zapoznanie się z budową i działaniem KBKAK.Bieg patrolowy» 

26.05.81-Gościmy rewizytę harcerzy z Cieszyna.Oprowadzamy ich po Gdańsku. 

26-31,05,8ir.-Biwak trzydniowy 

10.05.81r.-zakończanie roku harcerskiego 

19-21.06.,8ir.-Biwak trzydniowy 

16-19.07.81r.-Biwak 4=ro dniowy 

25-21.08,81r.Obóz drużyny="Mazuey" 81" 

Czerwie-Sierpień-Lipiec 

Postanawiamy, że konflikt z komendantem szczepu będziemy musieli rozwiązać przy 

pomocy komendy hufsa.Liczymy się z ewentualnością działania poza szczepem, 

pracujecy nad akcją "Start".  



  

17.10.98ir.-Udział 57 

rskiej rozpoczyna się od 

do Krakowa/decyzja Komendy Hufca/wskutek k 

do skutku.Sprawa trafia 

do szkoły i harcówki, 

Nie ma jeszcze oficjalnej-decyzji Komendy Hufca ale faktycznie 

środowiskową.Zaczyna powstawać przy drużynie gromada zuchowa i działa 

funkcyjnych.W momencie gdy ukaże się I numer "Małkowszczake'' z8 

szc w sparwie naszej działalności i postawy Komendanta Szcz 

już wtedy mieli własne plakietki.Jesteśmy w trakcie poszukiwań 

Drużynowy 

Jarosław Warylewski phne 

",.. Rozproszy nas kiedyś życie na wszystkie 

strony.Zapomnimy kiedyś nazwiska 

obecnie w gromadę skupionych, 

zatrą się w pamięci twarze. 

Ale to,co łączy Nas dzisiaj-pozostanie 

DRUŻYNA 

Imienia Wielkiego RHarcerza! ...'' 

ae” /dh.Stefan Styczyński/ 

archiwum 
harcerskie. 

  

30NY 57 GDR /Wszystkie dane 

Rada Drużyny: 

1/Drużynowy = Jarosław Warylewski phm. lat 22,u1.Chylońska 111/36,81-041 Gdynia» 

peł.funkcje:komendant Poczty Harce j 57 GDH,zastępowy zastępu 

funkcyjnych, członek komisji instruktorskiej KH,z-ca koa.re jonu, 

2/Przyboczna- Jolanta Krzesiewicz org,,lat 18,ul.Bulońska 8 

peł.funkcje:kronikarz drużyny, 

j/Przyboczna - Anna Staniszewska odkr.,lat 13,ul.Gniewaxa 2-8/15,81-053 Gdynia, 

psł.funkcje:kronikarz drużyny, 

nd 4/Plutonowy - Marek Janiak odkr.,lat13,ul.Starogardzka 13/49,81-050 Gdynia. 

5/p.o.Zastępowy-Dariusz Ciecierski b.s.;lat12,ulStarogardzka 9/14,81-050 

6/Zastępowy = Karol Krenski ochot.,lat13,u1.Chylońska 95-109/94, 31-041 

peł.funkc je:skarbnik drużyny: 

1/Zastępowy  - Leszek Świst trop.,lat13,ul.Starogardzka 13/46,81-050 Gdynia, 

peł.Funkc je: gospodarz <irużyny» 

Funkcy jnig 

1/ Jacek Rotta ochot.-chorąży i bibliotekarz drużyny, 

2/ Izabela Kaczyńska ochot.=.opiekun gablotki drużyny, 

)/ Jan Wydra org, -instruktor drużyny, 

4/ Rafał Sompoliński org. -instruktor drużyny. 

Pełnopra członkowie drużyny: 

1.Anna Staniszewska odkr, -25,09.1980r./data wstąpienia/ 

2,Dariusz Ciecierski b.8. -25,09.,1380rs 13.Adam Kacprzak b.s. -25.09.1980r, 

3,Daniel Kalinowski ochot -25.09.1980r. 14.Rafał Sompoliński org.z08. 10.1980r. 

4,Jarosław Warylewski pha.=25.09.1980r. 15.Norbert Kozioł b.s.  =10.10.1980r, 

5,Jan Wydra org. -28.,09.1980r. 16,Tomasz Pacholczyk ochot.-05.11.1930r. 

6.Krzysztof Hallmann ochot.01.10.1980r, 17.Marek Janiak odkr. -05.11.1380r, 

4 „Izabela Kaczyńska ochot.=01.10. 1980r. 18.Jolanta Krzesiewicz org.-08.03,1981r. 

ek Świst trop. -01.10.1980r, 19.Robert Meller ochot.  -15.03.1981r. 

9,Dariusz Piątek tropa -01.10.1380r. 

Ó0.Jacek Rotta ochot. -01.10.13980r. 

li.arek Jachimowicz ochot,-01.10.1280r. 

i2.Karol Krenski ochot, -03.10.1380r. 

ANE STATYSTYCZNE /za ubiegły rok harcerski/ 

sbiórek drużyny ogółem:57 , Najwięcej obecnych na zbiórce:dnia 1.10,80r.-37 

Zbióćrek w terenie:22 „ Najmniej obecnych na zbiórce:dnia 11.1.81r.- 5 

Rajdów i biwaków: 12 
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Kandydaci do drużyny: 

1.Artur Krenski 

5,Pawsł Kostera 

6.Arkadiusz Brzozowski 

7.iUirosław Dynek 

8.Krzysztof Kwiatkowski 

9.Adam Łuczyński 

10.Jarosław Bojaruniec 

11.6rzegorz Szubelko 

12.41chał Kużajczyk 

Byli członkowie drużyny: 

1.Lucyny Rosławska 25.09.80-25.,02.81 8.Tomek Barański 

25.09.80-04.10.351 3,Małgorzata Kruszyńska 01 .10.80-17. 
2.Justyna Graban 

3.Jacek Ryciak 

4,0lek Gierkowski 01.10.80-29.03.81 11,Piotr Bruce 

01+10.80-25.02,51 12.Mariusz Rohde 01.10.80-25.02.81 
5,Tomek Mikołajczyk 

6.Marek Łopatyński 

7.Piotr Piekac 01.10.80-15.04.51 

Kandydaci nie przyjęci do drużyny: 

1.Katarzyna Niepawna 
2.Krystyna Sadowska 
3,Justyna Ulkowska 
4.Izabela Komosińska 
5.Edyta Glińska 
6.Katarzyna Kierznikiewicz 
T.Mariola Pozorska 
B.Leszek Prugar 
9.Sylwestre Dzimira 
10.Dariusz Starzecki 
11.Grzegorz Witkowiak 
12.Waldenar Gabis 
13.Robert Maroszyk 
14,Dariusz Krugły 
15.Mariusz Wiśniewski 
16.Cezary Komosiński 
17.Jacek Łopatpgński 

archiwum 
harcerskie.pl 

13.Artur Z 

14.Andrzej B 

15,Piotr 

19.Arkadiusz Drogoń 

20.Ewa Rej 

21.Anna Wiśniewska 

22.Witosław Szymański 

23.Mirosław Kubik 

12.00 

25.09.80-10.06.81 10.Anita Płandowska  01.10.80-31.12.80 

Y 01.10.80-31.12. 

01.10.80=07.01.51 13.Wiesław Alabrudziński 08. 10.30=06.05.81 

14,Aleksandra Kańska 08.10.80-25.03.81 

15,Sławomir Butrym 10.10.80-10.06.81 

16.Arkadiusz Cieluch 21.10.80-11.01.81 

17.Andrzej Seibert 26.11.80=18.01.81 

18,piotr Marchewka 26.11.80-03.06.51 

19.Mirosława Kańska  08.03.,81-27.09.B1. 

  

18.Jan Grudnowski 
19.Jacek Konkol 
20.Krzysztof Maszota 
21.Ilona Bendzitko 
22.Dariusz Dąbek 
23.Bogdan Brzozowski 

A.M. 
f okwey pret 

  

3STEPY I ZASTEPOWI 

0 tym jak pracuje drużyna decyduje praca zastępów a funkcja zestępowego należy 

do najważniejszych i najtrudniejszych w całym ZHP.Zmieniali się w drużynie 

zastępowi i składy zastępów,znieniały się nazwy,Tradycją drużyny stało się,że 

bez względe na wszelkie zmiany, zastępy utrzymywały swa nunery.Stąd fakt, że 

do swych numerów zastępy SĄ na równi przywiązane jak do nazw.Najlepszymn przykładem 

jest zastęp "Komandosów",który dopóki istnieć będzie zawsze będzie miał numer IV 

/bez względu na ilość zastępów w drużynie/.Można się w tym doszukać braku logiki 

ale zwyczaje i obrzędy rządzą się własnymi prawami.Stąd okresy gdy działały w drużynie 

np.itylko zastęp III i IY.Stąd wziął się fakt,że w skład Plutonu I wchodzi zastęp 

I i IV.Podane niżej daty dotyczą wyłącznie oficjalnych mianowań,powołania bądź 

rozwiązania zastępu.Gdy tych dat brakuje, znaczy że mimo nieumieszczenia w rozkazie 

drużynowego wszystko miało swój początek i koniec.Zawsze też zastępy miały swych 

wgodzów'-nawet wtedy gdy brak na to "dowodów" na papierze. 

Drużynowy 

ZASTĘP I 1 "Skauci'-nazwa: zatwierdzona rozkazem L.J/80 z dnia 8.10.1980r. 

zastępowi:Marek Łopatyński od 8.10.80 do 07.01.81 

p.o.Wiesław Alabrudziński od 07.01.81 do 12.02.81 

Zastęp'Skauci'/posiadał proparczyk/rozwiązano rozkazem L. 16/81 

z dnia 12.02,19Bir. 

"Karny" - zastępowy Piotr Marchewka od 27.02.81 do 31.03.81 

zastęp rozwiązano rozkazem L.20/81 z dnia 31.03.81r. 

"Jędrusie'"-zastęp powstał na bazie zastępu starszoharcerskiego, 

nażwe zatwierdzona rozkazem L.21/81 z dnia 30.04,8ir. 

zastępowy: Jarosław Warylewski. 

Zastęp rozwiązany 31.08,81r. 

"Kosynierzy'' —nazwa zatwierdzona w październiku 1981r. 

zagtępowiip.o.Krzysztof Hallmańn - 

„, »0.larek Janiak 

p.o.Dariusz Ciecierski 

e 

ZASTĘP II/żeński/ + "Fłóczykije'-nazwa zatwierdzona rozkazem L.4/80 z dnia 22.10.81 

zastępowi:Anna Staniszewska 8.10. 80=13.01.81 

Izabela Kaczyńska 13.0t.81-12.09.81 

Zastęp "WTłóczyki je''/posiadał proporzec/rozwiązano 12.09.51. 

—— 
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ZASTĘP III : "Euatac 

by wyjść na przeciw zainteresowan 

pracę drużyny.Wprawdzie niewi 

i jest to okres przejściowy 

adejdą lepsze czasy dla PH 57 GDH, 

Nie brak nam natomiast osiągnięć spektakularr 

PR została powołana do życia 8 stycznia 1981r, rozkazem L.12/81 
ZASTĘP_IV; 'Komandosi'' -nązwa zat 8-rozkazem L.3/8C dnia 56,10 Pierwszy znaczek został wydany w dniu 8 stycznia ”z okazji 40 Rocznicy 

zastęp posiada pror € Roberta Baden-Powella.Komenda Hufca zatwierdziła działalność poczty rozkaz 
Zastępowi:Aleksanier Gier ak ( 1 z dnia 1 lutego 1981r.Do tej pory wydano 20 znaczków/w różnych odmianach/ 

Jacek Rotta 17.12.80-27.02.81 Znaczki/stemple/wykonywane są w technice gumorytu i odbijane w trzech 
Aleksander Gierkowski 27.02.81 +03.81 /czerwony,fioletowy,zielony/.Wykonane matryce są używane do produkcji 
Leszek _Swist 31.03.81= oraz wydawnictw poza filatelistycznych.Łączny nakład wszystkich wydaw 

liczbę 5 tysięcy egz.PH 57 GDH wykonała stempel dla Szczepu Harcerskiego przy S 
oraz komplet stempli dla 4 GDH im,B.Chrobrego z okaz ji jej 50=cio lecia.W chwili WZOBY „WYDAWNICTW. POCZTY „EARCERSKIEJ „57, GDR obecnej dwie matryce PH 57 GDH są nieprawnie użytkowane przez K 
S.P.36.PH 57 GDH wykonała/m.in./karty pocztowe i koperty dla potrzeb uczestników 
obozu wędrownego drużyny, obsługiwała uroczystość 50 lecia "Czarnej Czwórki”. 

57 ( Wszystkie wydawnictwa są opisywane i umieszczeane w "Katalogu Wydawnictw 57 

Jesteśmy jesdną z około 50 działających w Polace Poczt Harcerskich/oficjalnie zareje- 

Krenski,Dodatkowym aspektem działalności 57 CDH Poczty Harcerskie 

niemały udział w zaspokajaniu potrzeb finansowych drużyny/wpływy ze 

Ph 57 GDH posiada od czerwca Bir. własną pieczątkę zarejestrowaną w 

Zachęcam wszystkich do ' zainteresowania się działalnością poczty.Można spróbować 

swych sił przy wykonywaniu matryc, zapoznać się z działalnością poczt harcersk 

działających w czasie II wojny światowej i obecnie rozwijać swe zainteresowa 

filatelistyczne, 

  

u Kto świat swych uczuć i myśli rozszerza 

      powiększa siebie i Ojczyznę swą, 

a to jest celem harcerki, harcerza, 

którzy potężną Polskę widzieć chcą." 

archiwum 
harcęrskie.p  



DROWNY - "MAZURY "Bi" 

0 tym,że drużyna pojedzie na obóz wiedzieliśmy od początku.Pomimo trudnej sytuacji 

w krsju a zwłaszcza trudności jakię napotykaliśmy ze strony komendanta Siosópu dh 

P skiego,nasz samodzielny obóz doszedł do skutku. Choć przygotowywaliśmy się 

do nisgo długo,trwał tylko 17 dni.Jednak wystarczyło to by każdy z uczastników 

zu obiecał,że za rok społicamy się na szlaku. 

OÓbóż trwał od 5 do 2] aierpnia, 9 uczestników,trzy namioty,trzy kochery, dwie saperki, 

dwa kociołki,dwie busole,etc.,-to było to z. czym 

yliśmy.Wróciliśmy wszyscy,trochę sprzętu zostało na Mazurach,ale każdy wrócił 

bagażem wspomnień i wrażeń,Wymiernymi efektami było:136 pkt.na otp.,47 przyznanych 

sprawności i 1 stopień harcerski.Poczta Harcerska 57 GDH zapewniła nam karty,koperty 

i stemple obozowe.Każdy z zastępów posiadał swój proporczyk i swoją pieczątkę. 

Opr wspomnień została kronika obozu/dh.dh.Krzesiewicz i Staniszewska/, trochę 

zdjęć rzezroczy.Już po powrocie z obozu mogliśmy się "dowiedzieć" o naszej 

wędr 

Kadra obozu: 

dant= Jarosław Warylewski phm. 

Z=ca kom.= Jolanta Krzesiewicz orze 

trop.Leszek Świat rzaatępowy 

trop.Marek Janiak 

ochot „Jacek Rotta 

„astęp II 'Adidasy** - ochot.,Krzysztof Hallmann -zastępowy 

ochot.Marek Jachimowicz 

Zastęp I *Trampki' - trop.Anna Staniszewska -zastępowa 

ochot+Izabela Kaczyńska 

Fregmenty obozowej kroniki-spisanej wierszem przez dh.Jolentę Krzesiewicz 

Pierwszego dnia spacerkiem szliśmy lasem 

z plecakami wraz,fikołki robiąc czasem, 

Dziewczyny co nxzywały się 'Trampkami"' 

nie mogą iść ze swymi plecakami, 

Ta słaba płeć,co mało unieść może 

wciąż myśli,że być może ktoś pomoże, 

archiwum 
harcerskie.pl 

Drugiego dnia muzeum zwiedziliśmy, 

Gałczyńskiego osobę poznali 

I w Wierzbie już byliśmy przez dni parę 

ryb łowiąc w bród i kąpiel robiąc stale, 

larze tam Krzyśka biorąc niechcący 

ochrzcili go "Pagajem walczącym". 

I znowu marsziw takt noga za nogą, 

przez pola,las,przez bagna,no i drogą. 

Komendant Już swe czoło 

bo spotkat znów przeszkodę n 

Wspaniały duch panował między nami, 

gdy w Rynie był'Zajazd pod Kasztanami/ 

Na obiad są gołąbki i kotlety, 

I każdy już goni do toalety. 

Korzystamy raz któryś za autostopu, 

tym sposobem'*doszliśmy '* aż do Skopu. 

Ze Skopu zaś idziemy do Kozina, 

lecz Kozina jak nie ma tak nie ma. 

Komendant nam przekazał smutną wieść 

"Qd września już pożegnam was i cześć", 

czemuż to drużynę swą pożu 

p kilka łez wylanych 

Wystarczą ci 

we już odbyły się zawody 

I każdy z nas wykazać się gotowy. 

[ nadszedł dzień-zdajemy na sprawno 

Sprawiły nam one''deczko'' trudności, 

Dziewczyny mkną przygodnym dosyć wo 

Pojechały-milicyjnym radiowozem. 

3ze /Za pewną wsią,co Dziwiszewem zwie się 

irodze./Rozbiliśmy namioty nasze w lesie, 

Przez kilka dni w tym miejscu byliśmy 

Piłkarski mecz sznacianką tu graliśmy, 

Przez pewną noc strachu się najadłyśmy 

Lecz puszczańskie miano zdobyłyśmy. 

Ciemną nocą-powiem to wam otwarcie 

Ania bardzo lubi stać na warcie, 

Raport ma dzisiaj właśnie zdać druh Leszek 

I każdy ma na twarzy swej uśmieszek 

Komendant jest w sumie bardzo morowy 

Z pomocą i radą zawsze gotowy. 

Żegnamy się z obozem na Mazuraca 

Spotkamy się na pewno ża rok w górach. 

Jolanta Krzesiewicza 
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Fragmenty kroniki obozu/prozą/-spisanej przez dh.dh.Krzesiewicz i Staniszewską 

5,08, -Dzisiejszy dzień zaczął się dla nas o godz. 5 rano,kiedy to z pełnym 

ekwipunkiem spotkaliśmy się przed szkołą,W pociągu zajęliśmy dwa 

przedziały.Ponieważ byliśmy tylko w naszym gronie podróż minęła nam 

wesoło i śpiewająco.Po siedmiu godzinach jazdy dotarliśmy wreszcie 

do Rucianej=Nidy.Tutaj odbył się pierwszy obozowy apel i pierwsze zwiady. 

Ruszyliśmy w dalszą drogę.Niestety co kilkanaście minu musiał być odpoczynek. 

Droga łatwa,plecaki bardzo ciężkie w pierwszych dniach obozu,Pod wieczór 

przybyliśmy na camping,Po kolacji przygotowanej przez dziewcząta odbył 

się apel.Dh.Ania pełniła pierwszą wartę. 

6.08, /Pranie-Ruciane Nida-Kulinowo/ ź 

Zaraz po śniadaniu poszliśmy do Prania.W Praniu zwiedziliśmy leśniczówkę" 

muzeum.Z powrotem do Rucianego wracamy stopem. Najwygodniejszą podróż miały 

uBuki',które całą trasę przejechały luksusowym niemieckim wozem. 

Odbyliśmy statkiem wycieczkę po jeziorze Nidzkim i tęm samym sposobem 

do Wierzby nad jeziorem Bełdany.W czasie podróży przepłynięcie przez śluzę 

i przeprawa promowa. 

7,8.08. /Kulinowo/ 

Oprócz jedzenia,którego powoli zaczynało brakować,mieliśny tk wazystko 

co potrzebne jest do życia harcerzom.Był konkurs zdobnictwa obozowego, 

lekeja pionierki obozowej,kąpiel,konkurs łowienia ryb i udział w charakterze 

widzów/oprócz K.fallmanna/ w chrzcie żeglarskim.Drugiego dnia komendant 

wyrusza do Mikołajek po prowiant. 

9,08, /Kulinowo=Mikołajki/ 

Trasa trudna:bagna, pokrzywy i "stromizny*' W Mikołajkach w kolejce po ooiad, 

Błądzeniu przy wyjściu z miasta towarzyszyło kupienie 18 róż dla z=cy kom. 

Nocleg nad jeziorem, złajkami.Warta sprząta w nocy pozostałości po 

"Turystach''. 

ołajki=Sady-Wielka Jora-Notyst/ 

Dzisiaj chcieliśmy dojść do Rynu.,Niestety,droga gorsza od wczorajszej. 

zendant nie przyjmuje propozycji noclegu od sołtysa/pi janego/Wielkiej Jory. 

Nocleg na "dzike * nad jeziorem.Zastęp'Adidasy gubi swój proporczyk. 

/Notyst-Ryn 

Na obiad stawilińmy się w.Rynie.Po obiedzie zwiedzanie miasta i nocleg 

na campingu. 

"Ryn-5kop=lonetki-Kozin/ 

się do autobusu, podróż do Skopu "Stopen' 

narszu czerwonym szlakiem dochodzimy do Monetek,oddalo= 

słownie jeden/„Ratuje nas traktor,którym dojżdżamy 

zina.W drodze Marek Jachimowich wykorzystuje kostkę masła 

narowania'' munduru. Zwiedzanie starej kapliczki i próby doprowadzenia 

statkiem w czasie burzy,niektórzy okazują ob jawy 

"choroby morskiej*,Nocleg na polanie,woda po kostki. 

17.08./Węgorzewo=Radzie je-Skrzypy-Doba-Dziwiszewo/ 

>dze zajęcia z terenoznawstwa,Jeden z druhów usiłuje wyznaczyć azymut 

bezpośrednio na torach kolejowych-bez skutku.Nieudany obiad a w nagrodę mleko 

i Krowy.Deszcz.Na kolację płatki owsiane. 

'Dziwiszewo/ 

ranie.Naprawa namiotów i plecaków.Dziewczęta zdobywają sprawność 

Książki*-pięk iki kory brzozowej.Turniej piłki nożnej.Or 

mują ostatnie miejsce,lecz zaliczają wymagania na sprawności, 

w roku przyszłym?Dziewczętom udaje się zdobyć miano 

Puma*',Ania='"Koliberek'.Chłopców pokonał sen podczas nocnej 

iadanie,kolacja-płatki owsiane na 

20.08./Dziwiszewo-Kamionki-Guty=( 

zabrakło żywności.Posiiek 

sklepem w Kamionkach/chleb ze solą i oronżada/„W Giżycku obiad,na deser obiecane 

przez komendanta lody.Kąpiel pod prysznicami na campingi I kat.Posiłki pr 

na kuchenkach gazowych.Deszcz.Marek Jachimowicz choruj 

21.08, /Giżycko-Gdynia/ 

Ostatni dzień.ostatni apel.Ostatnia pobudka i po raz ostatni' 

na obozie "Kulbaczyć się!". Rozdanie nagród/nawet komendant dostały ,Korz 

zy iadki i zwiedzamy Olsztyn.W Śdyni żegnany się z dh.Jolą i częścią 

uczestników po których przybyli rodzice.Rorwiązanie obozu w Gd.-Chylonii. 

J.Krzesiewicz,A.Staniszewsza 

oraz J.Varylewski,który dodał 

swoje "trzy grosze'' 

archiwum 
harcerskie.pl  



POEZJA W ZIELONYMWUV MU NDURE U "Jolanta Krzesiewicz 

"WSPOMNIENIA" 

Gdy dojdę do końca mej drogi, 

i zrzucę ż ramion plecak ciężkawy, 

leżąc na ziemi z nogami go góry 

myśląc o Was,napiję się kawy, 

Odpocznę,a później rozbiję namiot 

bo spokojne noce-pod dachem z tropiku 

Bez niepokoju,radości i smutku 

spędzę życie bez gwaru i krzyku. 

Rozpalę ognisko,by wieczorną porą, 

patrząc na iskry wspominać lata młodości, 

piy razem z garstką chłopców w mundurach, 

wędrowałam w poszukiwaniu miłości. 

Przypomnę sobie nasze biwaki, 

na których nocą stałam na warcie, 

gdzie w ciemnym lesie przy kilku namiotach 

z mym wrogiem snem walczyłam zażarcie, 

Pamiętać będę nocne wyprawy 

ogniska w miłym przyjaciół gronie, 

uśmiech na twarzy,niebieskie chusty, 

i wszystkich w kręgu splecione dłonie. 

Zatęsknię do dawnej drużyny, 

do słowa wywołującego przyjemne dreszcze, 

Usłyszeć "druhno" chciałabym znowh. 

Choć jeden raz.Przed śmiercią jeszcze. 

archiwum 
harcerskie 

"RARCERKA - ZWYCZAJNA DZIEWCZYNA! 

Earcerks-królowa wędrówek 

włóczykij w zielonym mundurze, 

jak ptak polecieć by chciała 

wysoko,wysoko ku górze, 

Choć plecak przygniata do ziemi 

choć pot leje się z czoła, 

na twarzy zawsze jest uśmiech, 

harcerka jest wiecznie wesoła. 

Wieczorem namiot rozbi ja 

i szybko zasypia znużona 

a rankiem znów idzie wędrować 

choć ludzie mawiają:szalona. 

Harcerka pod niebem błękitnym 

z wiatrem idzie w zawody 

Nie czuje słońca,spiekoty 

nie straszne jej niepogody. 

Choć czasem łza z oka kapie, 

nie skarży się,nie narzeka. 

Wierzy,że ból i cierpienie 

uszlachetniają człowieka, 

W małej kieszonce na sercu 

fprójlistna koniczyna. 

Ten mały symbol harcerstwa 

nosi zwyczajna dziewczyna. 

196 się uczymy 

j się uczyć o wiele milej, 

tycznie ubrani chodzimy, 

nas wyróżnia zawsze i wszędzie, 

my z pomocą innym spieszymy. 

sćódziesiąta siódma" dr 

zwiedzamy kraj nasz wzdłuż i wsz 

i chciałbyś mieszkać w namiocie, 

przystąpić do nas możesz też, 

siedli wieczorem przy ogniu to znowu tańczył v 

o swych problemach prawili. tuż nad moją głową, 

Księżyc błądził po niebie 

ktoś smutną piosenkę śpiewał 

a ogień płonący żarem 

wszystkim serca ogrzewał, 

 



nie miłej służ! 
j trud 

iMy pierwsza Dry.gada 

strzelecka gr ia 
Na stos rzuciliśmy 
nasz życia los;,na Stos, nA Stos. 

cierpienia, 

1 a łez Czynem bogaci 

Najstarszy wilk zawoł 

Tak!tak! tak! tak! 

Rak! takltak! Laki 
Rozlega się dokoła, 

Nie rzucim ziemi skąd nasz ród, 
nie damy pogrześć mowy, 
polski my naród,polski lud, 

królew szczep Pisatowy! 
s | 1 Nie damy,by nas zniemczył wróg, 

PO WRZY RAY ; : tak nam dopomóż Bóg! 
zka rogata tak nam dopomóż Bóg! 
zwój u 

Puhu! Puhu! 
Puhu! Fuhu! 

wiatr w lesie cicho gwar 

Puhu! puhu! 

Do krwi ostatniej kropli z żył PA. =", 
bronić będziemy ducha, ZE © 

: aż się rozpadnie w proch i pył 
dala rozbłyska br > krzyżacka zawieruch! 
OE: SSPEEOM . ao" Twierdzą nam będzie każdy próg, 

2 BACUB tak nam dopomóż Bóg! 
) tak nam dopomóż Bóg! 

Nie będzie Niemiec pluł nan w twarz 
mi dzieci nam germanił, 
orężny wstanie hufiec nasz, 
duch będzie nam hetmanił! 

Pójdziem gdy zagrzmi złoty róg, 
tak nam dopomóż Bóg! 
tak nam dopomóż Bóg! 

archiwum 
harcerskie.    



PŁONIE OGNISKO 

Płonie ognisko i szumią knieje 

Drużynowy jest wśród nas, 
Opowiada starodawne dzieje 
Bohaterski wskrzesza CZaB+ 

rycerstwie znad stepowych stanic, 

obrońcach naszych polskich granic, 

ponad nami wiatr szumi,wieje, 

dębowy huczy las. 

Już do odwrotu głos trąbki wzywa, 
j wszech stron, 

w ordynku szczęśliwa, 

a biją w zgodny ton. 

źda twarz się z uniesieniem płoni, 

7 laskę krzepko dzierży w dłoni, 

się piersi wyrywa 

ń jak dzwon. 

TOLA 
DOLĄ 

miejsce z wiatrem wtór, 

od morza fal,z tatrzańskich gór, 
wszędzie i 

z nim nas gna, 

Nasza pogoda, jas wzrok; 

Niechaj rozjaśnia ludziom 

archiwum 
harcerskie. 

SZEROKIE POLE 

Szerokie pole 
śpiąchaty w dole 
Gwiazdy migocą 

w wodzie się ZłOCcĄ. 

:Dzyń,dzyń, dzyń 
Jak ten dzwom 

cudnie brzmi 

bo ten dzwon 

jego ton 

przypomina me any, 

W lesie harcerze 

iskry złote 

padają blisko 

Ta brzoza biała 

włosy rozwbała 
A olchy błotne 

stoją samotne 

PIESN POŻEGNALNĄ 

Odniska już ©" zasa blasic 
Braterski splećmy krąg, 
w wisczornej ciszy,w świetle gwiazd 
ostatni uścisk rąk. 

Kto raz przyjaźni poznał moc 

ędzie trwonić słów 

m ogniu,w inną moc, 

etuje umundurowani 

yplinow. 

fymazania: 

o może zostać harcerzem 

ał,rozumie ł zapamię 

-wie co oznaczają i do czego zobowiązują 

nał Hymn Harcerski i Rotę,zna autorów 

poznał się z historią i kroniką druży 

matycznie uczstniczy w zbiórkach 2 

-wykonał jedno zadanie epecjalne powierzon 

-posiada regulaminowe umundurowanie i op 

-Za] ł się z bohaterem drużyny i u 

-zna podstawy musztry,stopnie harcerskie i 

-żna i umie śpiewać:'Płonie og: 

-zna adresy swoich przełożonych 

wykazuje stałą gotowość do notowania 

-zna 5 węzłów/prosty,płaski, ósemka, babaki,pętlie 

-umie posługiwać aię busolą/budowa, działanie, wy 

-założył specjalny zeszyt do wiadomość 

«rysunek i symbolika krzyża i 

tekst prawa i przyrzeczenia, 

-teksty w/w piosenek i hymnów, 

-życiorys Małkowskiego; 

-znaki patrolowe,alfabet Morseć 

-wierdz "Czuwaj" 

wymagania "Próby Harcerza",  



WYMAGANIA NA STOPIER _;: "OCHOTNIKA" 

1.Warunki otwarcia próby: 

-spełnienie wymagań "Próby Harcerza' i złożenie Przyrzeczenia Harcerskiego, 

książeczki harcerakiej,zapoznanie się z wymaganiami na stopień, -posiadanie 

pozytywnej opinii o swej postawie i działalności od Rady Drużyny, -otrzymanie 

2.Wymagania: 

-Postępujs zgodnie z 

-Zna i przestrzega regulamin mundurowy,wie dlaczego nosi mundur, zawsze utrzymuje go 

w porządku i Czystości, 

podstawowe wiadomości o godle i barwach Polski.Umie się zachować wobec sztandar 

czasie grania hymnów, 

wszystkich ze swego zastępu i wie gdzie mieszkają. Zna sieć alarmową zastępu 

i drmżyny.Posiada wiadomości o nazwie zastępu i drużyny. 

-Zna zasady musztry pojedyńczego harcerza i zastępu,sygnały gwizdkiem, 

natycznie prowadzi zeszyt do wiadomości harcerskich. 

lszych 5 węzłówiósemka pionierska,kluczka,kluczka nie zaciągający się, 

więzienny, tkacki/. 

piosenek:'Szerokie Pole','"Matuś móoja,matuś","Przy ognisku' 

Umie się w ich czasie odpowied 

tym 2 dniow 

znego poruszania się po 

"Czyta regularnie"Świat Młodych",zna strukturę ZHP,wie gdzie mieści się komenda 

rejonu i hufca,zna imię,nazwisko i stopień komendanta rejonu i hufca, 

Zna 2 szyfry,umie posługiwać się alfabetem Morseśń 

aradny:przyszywa guziki i plakietki,sprząta,pierze,ugotuje 

paczkę. 

i zaliczył 2 zadania zespołowe, 

lub drużyny,rozpożnaje pospolite rośliny 

anie apteczki polowoj zast 

terenoznawastAWa:WyznA ie stron świata,marsz 

archiwum 
harcerskie.pl 

śś 

Prawem i Przyrzeczeniem Harcerskim.Wykonał kilka dobrych uczynków 

nazwie, 

UMIEJETNOŚCI: 

1.Biorąc przykład z druha Andrzeja Małkowskiego wyróżniam 

wśród kolegów i bezwzględnie przestrzegam prawa 

2.Potrafię prawidłowo odpowiedzieć na pytania testu 

1.Spopularyzowałem postać druha Andrzeja Małkowskiego w swoim 
/ gawęda, gazetka ścienna, opracowanie 

2.Wziąłem udział w zbiórce 15 ŁDH lub opisałem 
/zastępu/ i przesłałem ten opis 15 ŁDH, 

UWAGA! 

Prawo do przyznawania sprawności "Małkowszczaka” ma tylko Rada 15 Ł6 
Drużyny Harcerzy im.A.liałkowskiego,na wniosek Rady Drużyny harcerza,który 
wymagania określone w w/w. regulaminie.Każdy harcerz musi zrobić ró 
działań jakie podjął celem spopularyzowania postaci A,Małkows! 
Na podstwie wniosku o przyznanie sprawności Rada 15 ŁDH przyzna 
prześle odznakę sprawności/plakietka filcowa w kształcie koła o 
erszż podarunek od 15 ŁDH. 

W przypadku braku potrzebnych wiadomości i materiałów przy zdobywaniu 
należy się zwrócić do drużynowago, 

 



  

EKI KALENDARZ: 

8.01.1941r.- umiera założyciel scoutingu, Naczelny Skaut Świata Robert Baden Powel 

15.styczeń-rocznica śmierci Andrzeja Małkowskiego A 

16 styczeń-rocznica śmierci Olgi Drohonowskiej-kałkowskie j 

luty =dzień myśli braterskiej 

marzec-rocznica śmierci Aleksandra Kamińskiego 

kwietnia-dzień świętego Jerzego-patrona harcerzy 

maja-rocznica powstania pierwszych drużyn skautowych w Polsce 

1 pafdziernik=rocznica urodzin Andrzeja załkowskiego 

erpień-wybuch powstania warszawskiego 

ma jerocz nica uchwalenia Konstytucji 

ń-S sierpień-Święto Żołnierza 

grudzień-rocznica tragedii grudnia 1970r 

wrzesień-rocznica wybuchu II wojny światowej 

robotników 

ca wyzwolenia Gdyni 

nauczyciela 

maj-rocznica śmierci Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego 

październik=dzień 

listopa 

opad-dzień 

a jest odznaką każdego harcerza czy harcerki.Ma ona kształt lilii andegaweńskiej, 

lilii jaką nosili w swym herbie Andegawenowie,Składa się niejaxo z trzech 

płatów,w dolnej swej części związanych w jeden pęk potrójnie zawiniętą wstążką, 

i ma wyryte litery ZHP.Na trzech płat 

braterstwo skautowe.Jest także i sens symbolu lilijki.Oto do skautingu 

wprowadzono lilijkę z busoli morskiej.Igły magnetyczne busoli morskich były w pół- 

nocnym jm biegunie zaopatrzone w takie sam jki.Marynarze wszystkich narodów 

do celu doprowadza ich okręty ta właśnie mała lilijka.Lili 

do jasno wytkniętego celu.I każdy harcerz i harcerka 

awsze o tym pamiętać. Wytrwałość w rzeczach trudnych 

ych cech harcerza. 

archiwum 
harcerskie. 

Ta pusta strona należy do Ciebie.lożesz ją wykorzystać do notatek lub napisać 

coś od siebie, 

 



      

    
CXXII 

I tak oto dobrnęłeś do ostatniej strony.Na pewno masz swoje zdanie 

na temat tej lektury.Chętnie je poznamy.Dzięki Tobie następny numer 

"Małkowszczaka'może być lepszy i ciekawszy.Napisz co Twoim zdaniem 

było dobre a co złe.Co potrzebne,a co znalazło się tutaj przez pomyłkę, 

Co chciałbyś przeczytać w następnym numerze.Czego się dowiedzieć, 

Możesz również sam stać się wspóautorem następnych numerów. 

Jeżeli tylko pozwolą nam na to możliwości, jest szansa by następny 

numer*Małkowszaczaka''ukazał się wcześniej niż za rok. 

To również zależy od Ciebie.Skromne możliwości finansowe 57 GDH 

uniemożliwiją częstsze wydawanie pisma. p 

Uwagi proskmy kierować pod adresem drużynowego 57 GDA, 

"„..Wąrunki tylko warunkami 

od dawna już słyszymy to 

lecz my jesteśmy 

HARCERZAMI 

i zwyciężymy wszelkie 

ZŁO o2c2'* 

archiwum 
harcerskie.pl  


