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( Szukajcie środków , by zostawić świat trochę lepszy od tego , któryście zastali. | 
Robert Baden-Powell 

  

Śliczne druhny ! 
Mężni druhowie ! 

OKRĘG PÓŁNOCNO-ZACHODNI 

GORZÓW - SZCZECIN 
DWA BRATANKI 

Witamy Was staropolskim 
"Ahoj Przygodo !" 

Przepraszamy za dość długą przer- 
wę, ale jak widać nie próżnowaliśmy w 

tym czasie. 

Za nami wielkie wydarzenie history- 

czne (czytaj obok) oraz zwykły "22 lute- 

go". I my składamy wszystkim naszym 

czytelnikom spóżnione życzenia, 
abyśmy wszyscy trwali w naszej Idei i 

co by gazetkę nam się coraz lepiej 

czytało. 

I słowo stało się ciałem tzn. okręgiem. Witamy wszystkich na- 
szych współbraci i współsiostry w Okręgu Północno-Zachodnim z 
siedzibą w Gorzowie. W niedzielę 21 lutego 1993 roku na spotkaniu 
środowisk instruktorskich Szczecina i Gorzowa zostały powołane do 
życia (po "burzliwych dyskusjach") Chorągiew Harcerzy i Namiest- 
nictwo Harcerek i jednocześnie okręg skupiający te dwie jednostki. 
Przewodniczącym Okręgu został wybrany Andrzej Nawojczyk,ko- 
mendantem chorągwi - Jacek Dudziński , namiestniczką - Redakcja 
Małgorzata Skorek-Kowalska. 

Wypada napisać o wszystkich wybranych. I tak 
w skład Zarządu Okręgu oprócz trzech wyżej wy- 
mienionych osób wchodzą : Joanna Kadziak i 
Rafał Zommer - oboje ze Szczecina. Komisja Re- 
wizyjna Okręgu to : Andrzej Karut, Sebastian Ror- 
bach (obaj również ze Szczecina), Marian 
Jarmołowicz i (zastępca) Tomasz Walkowiak. 

| jeszcze została wybrana Komisja Stopni Instru- 
ktorskich dla facetów. Skład : Jacek Dudziński, 
Andrzej Nawojczyk, Andrzej Karut, Sławomir 
Gwozdowski. 

Uff...Tyle nazwisk. A teraz ciekawostki : 
- dziewczyny to na początku nie chciały, ale 

wdzięk osobisty panów i ich , jakże logiczne i 
mądre rozumowanie, przekonało nasze przekorne 
panie, 

  
  

- a oni , Ci nasi przyjaciele ze Szczecina to 
przyjechali nyską; mam nadzieję ,że dojechali do 
Szczecina, bo taka zima ! 

- spotkanie trwało 4,5 godziny i im dłużej trwało 
tym szybciej były podejmowane decyzje. Gdyby 
na początku spotkania wszyscy byli tak znużeni, 
to może by szybciej poszło, 

- na spotkaniu można było sobie pojeść i popić 
(herbatę). Wszystko przygotowały nasze 
wspaniałe i niezastąpione dziewczyny, co prawda 
my zamawialiśmy schabowego z ziemniakami, ale 
one dały tylko kanapki, i to bez pomidora. 

Wasz korespondent wojenny 

  

BYŁ SOBIE ZJAZD 

W dniach 26-27 lutego odbył się w Warszawie III Walny Zjazd 

  

W NUMERZE: 

* NASI NA ZJEŹDZIE (str.2) 
ZHR-u. Pomimo, że nikt z naszego środowiska nie został wybra- 
ny delegatem, z powodu ważności spraw, którymi miał się on 
zająć postanowiliśmy z Wodzem pojechać tam. 

[=] archiwum 
harcerskie.pl 

(szczegóły na str.2) 

* POCZĄTEK METODY (str.3) 

* JAK ZOSTAĆ ARTYSTĄ (str.6) 
   



BYŁ SOBIE ZJAZD 

Peruszymi poruszanymi sprawami były spra- 
wozdania Rady Naczelnej i Naczelnictwa. 
Trochę faktów z ostatnich dwóch lat. Obecnie 
funkcjonuje : 
11 okręgów ( nasz dwunasty jest w trakcie za- 
twierdzania ), 

42 hufce i rejonowe związki drużyn harcerek (ko- 
niec 1990 r.-26) 
67 hufce i rejonowe związki drużyn harcerzy (ko- 
niec 1990 r.-44) 

Po trzech latach istnienia ZHR-u liczba drużyn 
koedukacyjnych zmalała do 6 harcerskich i 4 
wędrowniczych. 
Biurokracja ZHR-u, to 6,5 etatu - księgowość 

Naczelnictwa i Okręgu. 

W czasie Zjazdu zgłoszono kilkadziesiąt popra- 
wek do statutu, lecz ich opracowanie powierzono 
specjalnie powołanej Komisji Statutowej, która ma 
się tym zająć po Zjeździe. Zostało także zgłoszonych 
kilkanaście oprojektów uchwał, nad którymi ostro 
dyskutowano m.in. zmiana wzoru plakietki ZHR-u 
(?), tzw. antyaborcyjna (uważam, że nieodpowied- 

  

OWANDZIE CO NIE CHCIAŁA 

Ktoś na Zjeździe rzucił hasło, aby patronem 
ideowym ZHR-u został Marszałek Józef 
Piłsudski. Ktoś inny dorzucił, by patronem zo- 
stali Marszałek Józef Piłsudski i Wanda co nie 
chciała Niemca". 
Uzasadnienie: 
l.A dlaczego nie ? 

Il. Biorąc pod uwagę podział Związku na 
organizację męską i żeńską należy w statucie 

zawrzeć także ideał osobowy harcerki. Zapis do- 
tyczący patronatu J.Piłsudskiego nie wychodzi 

na przeciw słusznym, naszym zdaniem, żąda- 
niom równouprawnienia harcerek, Wzorzec oso- 
bowy Wandy jest wzorcem niemal idealnym, 
cechy, jakie posiadała Wanda (znamy je z ust- 
nych przekazów, a także z przekazów pisemno- 
rysunkowych pana Kornela Makuszyńskiego 

są dla 
wielu z naszych Druhen niedoścignionym wzo- 

rem i moga, a nawet powinny, być ciągłym wy- 
zwaniem do samodoskonalenia się. 
l-Wzorzec osobowy "Wandy co nie chciała Nie- 
mca": 

1.odważna - wzięła w swoje ręce ciężar sprawo- 

wania władzy w Krakowie (w innych miastach 
pewnie nie byłby on aż taki ciężki, no ale Kraków 
- wiadomo |); 
2.podobno piękna; 

harcerskie. 

nia na skalę Związku ze względu na dublowanie 
ustawy Sejmowej), bardzo potrzebny projekt 
uchwały w sprawie działalności programowo-meto- 
dycznej (a więc wyznaczającej dalsze kierunki 
działania ZHR-u). Przewodniczącym ZHR-u zastał 
wybrany hm Wojciech Hausner, Naczelniczką Har- 
cerek - hm Maria Kuczma, Naczelnikiem Harcerzy 
- hm Marcin Jędrzejewski. 
Wspólnie z "Wodzem*" przeprowadziliśmy 

kilkanaście rozmów z wybranymi do władz na- 
czelnych na temat szybkiej decyzji w sprawie 

powałania (lub nie) okręgu. 
Zebraliśmy także od uczestników Zjazdu 
1.040.000 zł , które zasilą konto Fundacji "Pomoc 
chorym na białaczkę" (dla "Bacy"). 

hm Andrzej Nawojczyk HA 

LJALP I wA 
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3.patriotka - nie chciała mieć nic wspólnego z 
przedstawicielem wrogiego nam, butnego rewi- 
zjonizmu; 

4.panna - do końca swoich dni nie poślubiła 
mężczyzny, wierna swojej sprawie; 
S.religijność - to jest niestety słaby punkt Wandy, 
zapewne była poganką i odrzucając propozycję 
plugawego Niemca, aczkolwiek chrześcijanina, 
odrzuciła tym samym chrześcijaństwo; zapewne 
wierzyła jednak gorąco w Swarożyca, co jej by- 
najmniej nie usprawiedliwia; 
6.ekologia - miała głęboko rozwiniętą 
świadomość ekologiczną, już w tak 
zamierzchłych czasach wiedziala czym może się 
zakończyć kąpiel w Wiśle i dlatego świadomie 
wybrała ten rodzaj śmierci. 
Tyle cech Wandy powinno wystarczyć, aby 
przekonać wszystkich, że zasługuje na miano 
patronki ZHR. Należało by jeszcze dodać kilka 
faktów z nią związanych: 
1.mieszkała w Krakowie - argument do przenie- 
sienia Głównej Kwatery Harcerek do Krakowa; 
2.tak, jak J.Piłsudski - ma w Krakowie swój ko- 
piec; 
3.w przeciwieństwie do J.Piłsudskiego nie 
mieszała się do polityki i nie była nigdy socja- 
listką. 
Do poważnych zarzutów wysuwanych pod adre- 
sem Wandy można zaliczyć tylko to, że zbyt 
często w jej AREA pojawia się miasto 
Kraków. 3 

Na początku był Baden Powell 

NARODZINY METODY 

Paiiaosy oddziałów zwiadowczych, szkolo- 
nych specjalnie do wykonywania zadań przed 
głównymi siłami armii był Robert Baden Powell of 
Gilwel, brytyjski generał kolonialny z przełomu XIX 
i XX wieku. Służył w Indiach, Afryce Południowej i 
Wschodniej. Jego zamiłowanie do ryzyka i przygody 
oraz przekonanie o wartości oddziałów zwiadow- 
czych doprowadziły do rozpoczęcia szkolenia wy- 
branych żołnierzy. 

miejętności szkolonych zdumiały wkrótce 
przełożonych. Pierwsze szkolenie zwiadowców 
przeprowadził Baden Powell już w 1895 roku. 
wiczył specjalne oddziały wudzielaniu pierwszej 

pomocy, rysowaniu planów, posługiwaniu się mapą 
i kompasem, obozowaniu, tropieniu, sygnalizacji i 
umiejętności dawania sobie rady w wypadku braku 
łączności z głównymi siłami armii, czyli w survivalu 
( jakbyśmy dzisiaj powiedzieli ). 

wiczenia te miały na celu rozwój sprawności 
fizycznej, spostrzegawczości, samodzielności np.: 
żołnierze o słabych wynikach w strzelaniu musieli 
chodzić po wąskiej desce umocowanej wysoko nad 
podłożem. Możliwość bolesnego upadku z 
wysokości, wymagała od nich maksymalnej koncen- 

tracji. Po serii takich ćwiczeń żołnierz zazwyczaj 
poprawiał się w celności strzelania. Sprawdzianem 
samodzielności były tzw. biegi (w nomenklaturze 

scoutowej), najczęściej kilkudniowe. Wysyłano re- 
krutów na dalekie rekonesanse w nieznanym tere- 
nie, gdzie musieli stawiać czoło przyrodzie, własnej 
słabości, wykazać się inicjatywą i odpornością psy- 
chiczną.Scoutów mniej samodzielnych wysyłano po- 
jedynczo, bardziej wyrobionych we dwóch. 
Skuteczność tych metod, polecam sprawdzić na 
własnej skórze. 

ołnierze którzy przeszli trening mogli nosić 
odznakę zwiadowcy-scouta : lilijkę którą oznaczano 

północ na kompasie. Miała ona symbolizować 
umiejętność wskazania drogi tak jak kompas. W 
czasie wojny burskiej w Afryce Południowej, pod- 
czas obrony Mafekingu, Baden Powell zorganizował 
z młodych chłopców oddziały zwiadowcze i 
łączności. Dawali sobie doskonale radę . 
Doświadczenia w szkoleniu rekrutów zwiadowców 
przeniósł Baden Powell do scautingu i stały się one 
podstawą metodyki Ruchu, decydowały i nadal de- 
cydują o jego atrakcyjności. Zostały potwierdzone w 
czasie wojen : I, 1920, II ; okryły chwałą oręż Polski. 

Andrzej 

Bada aŻie (R AŻA: 
  

  
AKCJA POD ARSENAŁEM 

PIĘĆDZIESIĄT LAT TEMU 
NA SKRZYŻOWANIU 
DŁUGIEJ I BIELAŃSKIEJ 

Wiosna 1943 roku na trwałe wpisała się w 
historię Ruchu harcerskiego. 

19 marca 1943 aresztowano phm Henryka 
Ostrowskiego, komendanta hufca Grup Sztur- 
mowych Praga. W mieszkaniu Heńka gestapo 
znalazłó wiele materiału obciążającego : 
materiały wybuchowe, broń, amunicję, w tym 
również prawdopodobnie adres Janka Bytnara 
"Rudego" - szefa Grup Szturmowych - Południe. 

W nocy z 22 na 23 marca Bytnar zostaje 

aresztowany.Gestapo w bestialski sposób pró- 
buje wydobyć z "Rudego" zeznania, aby w ciągu 
najbliższych dni zaskoczyć Grupy Szturmowe 
dalszymi aresztowaniami. 

Janek przesłuchiwany był (a raczej katowany) 

w siedzibie gestapo przy Al.Szucha 25, po czym 
na noc odwozili go do więzienia na Pawiaku. 
Aresztowanie Bytnara było ogromnym 

wstrząsem dla jego przyjaciół, którzy już po 

południu 23 marca byli gotowi odbić "Rudego" z 
rąk gestapo. Niestety z powodu braku pozwole- 

nia Kedywu na przeprowadzenie akcji Tadeusz 

Zawadzki "Zośka", na rozkaz "Orszy", odwołuje ją. 
Trzy dni później - 26 marca 1943 - odział war- 

szawskich Grup Szturmowych Szarych Szere- 

gów, oddział przyjaciół, przeprowadził udaną 
akcję odbicia "Rudego". 

Akcję, która została przeprowadzona na skrzy- 

żowaniu ulic : Długiej i Bielańskiej, historia 
nazwała "AKCJĄ POD ARSENAŁEM". 

(na podst. "Całym życiem". S.Broniewskiego c8.p) 

  

50 LAT PÓŹNIEJ W GORZOWIE 

27 marca br. na ul.Chrobrego o godz. 17 
naprzeciw Centrum Handlowego "Arsenał" 
sekcja "Butelki", jak pięćdziesiąt lat temu 
pod warszawskim Arsenałem będzie 
próbowała odbić "Rudego". Po akcji śpiewy 
i wiersze gdzieś w okolicy. 

czekamy 

mA mó, © 
   



MÓJ IDEAŁ 

Czy jest w moim życiu jakaś potężna siła, która 
by mnie ukierunkowywała i organizowała 
wewnętrznie ? Czy jest jakiś cel nadrzędny, do 
którego dążę ? Czy potrzebny jest mi ktoś taki, 
jakiś ideał ? 

Myślę, iż niewiele osób zadało sobie kiedykol- 
wiek takie pytania. Warto jednakże czasem 
usiąść sobie spokojnie i zastanowić się nad sen- 
sem naszego działania, istnienia... 

Słowo "ideał" pochodzi z greckiego "idea"- 
kształt, wyobrażenie - "idein"- widzieć. Wyraz ten 
oznacza doskonałość, najwyższy cel dążeń, 
pragnień, wzór. 

"Każdy człowiek powinien wybrać sobie w ży- 
ciu jakiś cel - ponadczasowy, który w chwili 
śmierci też będzie aktualny, który nie pęknie jak 
bańka mydlana, ale zawsze będzie istniał. To taki 
cel, który zaspokoi wszystkie słuszne tendencje i 
pragnienia człowieka". Czy każdy z nas ma taki 
cel ? Czy zdajemy sobie sprawę dokąd dążymy? 
Aby wzbogacić ten artykuł i zorintować się, jak 

ów problem rysuje się w naszym otoczeniu 
postanowiłam przeprowadzić krótką sondę, któ- 
ra podejmowałaby właśnie spór o istnienie ideału. 

Oto jej wyniki: 

MONIKA B.-Są to trudne pytania...Ja nie mam 
takiego jednego ideału, na którym mogłabym się 
wzorować, alę czerpię przykład z ludzi, u których 
widzę cechy jakie chciałabym mieć, aby naprawić 
swoje błędy, wady. 

Uważam, że ważne jest posiadanie ideału. 
CIEPŁA-Nie mam określonego ideału Chcę 

stworzyć swój własny. Nie chcę kogoś kopiować, 
gdyż jak się coś (kogoś) powiela, to jest to już 
oklepane, do niczego. 

AURELIA-Nie mam własnego ideału ale nie 
uważam, że posiadanie jego jest bezsensowne. 
Nie można także mieć ideału, który 
byłby doskonały w każdej dziedzinie. 

Nawet jest dobrze mieć ideał, gdyż 

dzisiejszych czasach trudno jest znaleźć takich 
ludzi. 

Dobrze jest, gdy człowiek zbłądziwszy powra- 
ca na dobrą drogę, ponieważ trzeba rozumieć 
swoje błędy i unikać ich w przyszłości. 

Nad ideałem nie zastanawiałam się wcześniej. 
Jak zrobiłam dobrze to cieszyłam się z tego, ale 

nie myślałam, czy Pan Jezus zrobiłby podobnie. 
Myślę, że dobrze jest, gdy się coś robi i ma się 

wątpliwości, zastanowić się, co zrobiłby w tym 
momencie Pan Jezus. 
Mam nadzieję, że ta króciutka lektura 

przysporzyła wam trochę refleksji nad życiem. 

TUTKA 
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HARCERSTWO PO PIERWSZE, PO DRUGIE... ? 

PRZYJACIELE... 

Gdy ich nie widzimy stają się czymś bardzo 
wartościowym, lecz gdy nagle mamy ich w posia- 
daniu upajamy się obecnością tych ludzi. 

Często mówimy, iż aby mieć przyjaciół trzeba 
samemu być przyjacielem. Tak rzeczywiście jest. 
Jednak często zdarza się, że wymagamy od dru- 
gich osób znacznie większego niż nasz wysiłku 
w integrowaniu przyjaźni zapominając o niepod- 
ważalnej roli w tym związku nas samych. W tym 
kontekście przyjaźń jako taka ma szansę powo- 
dzenia, jeśli my wyjdziemy na przeciw potrze- 
bom. 

W tym miejscu należy wspomnieć przede 
wszystkim o wzajemnej życzliwości, szczerości, 
traktowaniu drugiej osoby, jako podmiotu 
przyjaźni. 

Przyjaźń potrafi zataczać bardzo szerokie 
kręgi. Łamiąc często bariery psychologiczne daje 
człowiekowi możność pełnego wypowiedzenia 
się. 

Niektórzy sceptycy uważają, że ludzie potrze- 
bują ciągłych zmian w swoim życiu i nie wskazane 
są długotrwałe przyjaźnie. Natomiast z punktu 
widzenia etyki społecznej człowiek lub grupa ludzi 
nie może być traktowany szablonowo, czy margi- 
nalnie przez innych, gdyż sprowadza się po- 
wyższą relację do roli ruchomych przedmiotów, 
które w każdej chwili znużenia możemy odstawić 
na bok. 

My jako harcerze na pewno w znacznie pro- 
stszy sposób rozumiemy samo pojęcie przyjaźni, 
ponieważ o nią opieramy cały system samowy- 
chowawczy (przynajmniej powinniśmy). Również 
funkcjonowanie zastępów i całych drużyn oparte 
musi być na przyjacielskich relacjach 
międzyludzkich, być może nie tak ścisłych, jak w 
przypadku dwóch czy trzech osób, lecz w tworze- 
niu samej atmosfery oddającej sens bycia ze so- 
ba. 

Każdy harcerz to potencjalny przyjaciel dru- 
gich, ale tylko w przypadku, gdy (jak 
wspomnieliśmy na początku) sam tego pragnie. 

Mieć szczerą wolę i całym życiem dawać 
świadectwo przyjaźni wobec innych ludzi to nie- 
zmiernie wiele oczekiwać od siebie, ale 
pamiętajmy jednocześnie, iż tego między innymi 
wymaga od nas harcerstwo. W konkluzji tych kilku 
zdań, które mimo wszystko nie wyczerpały tema- 
tu, można stwierdzić, iż przyjaźń jest tak jak dia- 
ment, który należy wciąż odnawiać i pielęgnować. 

Z harcerskim pozdrowieniem 

Kamaz   

MUNDUR HARCERSKI ma się wzór postępowania. 
LUCYNKA-Gdyby człowiek był ideal- 

ny, to musiałby mieć same dobre cechy. 
Są ludzie, którzy posiadają wiele zalet, 
jadnakże oni również błądzą. 

© Ideał - nadczłowiek, postępuje prawidłówo, 
tylko wg jedynych reguł - wg przykazań 
bożych. 

Matka Boska zawsze walczyła z po- 
kusami, była idealnym człowiekiem, Pan 
Jezus - też. Oni mogą być ideałami, ale 
trudno byłoby wzorować się na Nich. W 

Cm dla człowieka (młodego) winno być harcerstwo ? Czy 
powinno być najważniejszą sprawą w życiu ? Sam kiedyś 
postawiłem harcerza przed wyborem : albo harcerstwo, albo 
żeglarstwo. Wybrał żeglarstwo. I bardzo dobrze, choć wtedy tak 
nie myślałem. Byłem wyznawcą teorii, że harcerstwo na zawsze 
i do końca. Poglądy mi z czasem złagodniały. Bo jaki jest sens 
harcerstwa dla samego siebie ? Jest to wspaniały system wycho- 
wawczy, ale gdy jego efektem jest staruszek w krótkich spoden- 
kach - to coś tu nie gra. Wniosek : nie "harcerstwo po pierwsze", 
ale na samym końcu. 

Harcerstwo ma pomagać w zostaniu dobrym sportow- 
cem, dobrym muzykiem, dobrym lekarzem, nauczycielem. 
Jeżeli masz dylemat - pójść na lekcję, na trening, zrobić 
zadanie domowe, czy też pójść na zbiórkę - zrezygnuj ze 

zbiórki. Jeżeli rzeczywiście zależy ci na drużynie, do której 
należysz - to znajdziesz czas na wszystko, a nawet zastanie 
trochę wolnego - żeby móc pobawić się w harcerstwo. 

To, co zostało powyżej napisane jest pewnym uproszcze- 
niem, gdyż dotyczy tylko milczącej organizacyjnej większości. 
Z ludźmi (nie zawsze już młodymi) pełniącymi funkcje instru- 
ktorskie jest trochę inaczej. Zdecydowali się wychowywać 
innych, a to już poważna sprawa, godna poświęcenia odrobi- 
ny czasu. . 

Oni też jednak muszą zawsze pamiętać o tym, że jeżeli 
wszystko, co w życiu osiągnęli zamknie się w nazwie "harcer- 
stwo" - to niewiele są warci. 

Marian Jarmołowicz 

wg BADEN-POWELLA 

*..płócienna koszula o szero- 
kich rękawach koloru khaki, tak 
praktyczna przy ukrywaniu się; 
chusteczka, która służy do tylu 
nieprzewidzianych rzeczy; ka- 
pelusz z szerokim rondem ..."  



  

KULTURA 
  

EFY 
BĄDZ ARTYSTĄ 

Jeśli chcesz życ pełniej i nie chcesz być tylko 
przeciętnym zjadaczem chleba, 

Jeśli jesteś na tyle ciekawy, że chciałbyś być 
ciekawszy, 

Jeśli wierzysz, że twórczym być nie tylko moż- 
na, lecz trzeba, 

Jeśli w świat chciałbyś wnieść coś od siebie... 

I TY BĄDŹ ARTYSTĄ 
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Zapytaj siebie - prywatnie i po cichu - co jest 
Twoją życiową pasją, w czym wyżywasz się, w 
czym dajesz ujście swemu temperamentowi. Nie 
dla korzyści materialnych, namacalnych, lecz dla 

korzyści, które zwą się duchowymi. Co kochasz 

7 Bez czego życie stało by się dla Ciebie szare i 
bez powabu ? 

Jeśli kochasz tylko koleżankę z klasy, jeśli życie 
straciłoby dla Ciebie na wartości bez niedzielnego 

programu TV i sobotniej prywatki, hmm...zasta- 
nów się, bo nigdy nie jest za późno. 
Nigdy nie jest za późno, by stać się twórczym 

- niekoniecznie twórcą, niekoniecznie na miarę 
Hasiora, Pendereckiego, Iwaszkiewicza. Na pew- 

no nie jest za późno, by stworzyć siebie i 

c SEEUKAD. 

przetworzyć swe najbliższe otoczenie na cieka- 
wsze, atrakcyjniejsze niż do tej pory. 

Zastanów się jednak najpierw 
KTO JEST TWÓRCĄ? 

Praktycznie podchodząc do zagadnienia 
powiedzieć możemy, że każdy. Każdy bowiem 
coś nieustannie tworzy. 
TWORZY 
*fałszywe sytuacje 
*jajecznicę na śniadanie 

*plany wakacyjne na przyszły rok 
*z igły widły 
*pozory 
*wrażenie (nie)korzystne... 

Nie jest to jednak tworzenie, lecz WYTWA- 
RZANIE. Owocem twórczości nie jest coś 
zwykłego. Owocem twórczości ogrodnika, wtym 
właściwym rozumieniu twórczości, nie jest zwykła 

gruszka na pospolitej gruszy - gruszka na wierz- 
bie zaś, 0 - to już coś | 

Twórca więc to ten, kto wytwarza coś niepo- 
wtarzalnego, niezwyczajnego. Choc twórcą jest 
też konstruktor samolotu i filozof z własnymi teo- 
riami ja wolałabym zająć się twórcą tworzącym 

wartości estetyczne, produkty sztuki, te, których 

użyteczność sprowadza się do ozdabiania na- 
szego otoczenia, do zaspokojenia wyższych po- 

trzeb duchowych. 
Ale o tym w następnym numerze ! 

OLA 
cdn. 

  

  

dh Dżdżownica 

O Panie... 
Panie Ty stworzyłeś ludzi 
i powiedziałeś czyńcie sobie 
ziemię poddaną 

Lecz owego dnia gdy pękło niebo 

a zło się wylało 
ludzie podali sobie noże 
a zwierzęta w przestrachu uciekły 

do Ciebie 
Dziś nie ma drzew radości 
są fabryki drewna 

a i te są jak umarłe 

Panie ty Wielki Wodzu daj nam 
prosimy jeszcze raz 

jeszcze raz 
zacząć z naturą jako 
siostrą - Żyć     

  

NA CEL©WNIKU 
  

  

| WYWIADY - OPINIE - ROZMOWY 

NIEDZIELNE SPOTKANIE 

J akw każdą niedzielę wszystkie drogi prowadzą 
do "Śnieżki". czaj można tam spotkać cieka- 
wych ludzi. Tym razem spotkaliśmy tam członków 
"zastępu koedukacyjnego”", którzy natychmiast de- 
mentują, że taki zastęp w ogóle istnieje. 
+ Co sądzicie o koedukacji ? 

Dziki-Przeciw. Jest to antywychowawcze na 
poziomach drużyn. 

Ciapek-Byłem zawsze za drużynami, ale 
nie za zastępami. 
Niekwestionowany lider zastępu mówi: 
Ania- Ja nie mówię. Jak się zastęp nazywa jest 
tajemnicą. 
Wszystko jest owiane różową, tajemniczą 
mgiełką. Guzik wam powiemy. Liczba 
członków to magiczna liczba. 
(7 - przyp.autora) 
Omilet-To ja już pójdę. Jakieś wzorce ? Nic tu 
nie rozumiem. 
Ola-To nic, powinna być. Nie ? Maryś, a ty co 
sądzisz ? 
Maryś-Ja byłem zawsze przeciw. 

- Ola-Mamy wrogów wśród najbliższych |! 
Ania-Ale młodość na szczęście przechwyciła 
władzę nad sobą. 

+ Co chcecie osiągnąć ? 
Ania-Doskonałość. 
Hania-Połączenie dwóch płci, to nie to, 
co jedna. 

+ Czy jesteś członkiem zastępu ? 
Hania-A co, ty myślałeś, że jestem jego żoną? 
( Marysia - przyp. autora ) 
Poczułam powiew młodości. 

+ Czy "Wyścig Pokoju" może połączyć pokole- 
nia? 

Ola-Starzy mogą nie dorównać młodym. 
Omlet-Cóż ja mam do powiedzenia. 

Kazia zachował milczenie. Uważa się za lidera. 
Inni członkowie zastępu to : Marta i Maki. Byli 
nieobecni. 

Herbatę wypiliśmy i w taki sposób zakończyliśmy 
rozmowę. 
Nazwa zastępu podobno została ukryta między 

wierszami. 

Notowali - Maryś 8. Ciapek 

P.S. Maki kwitnie. 

  

MARIANUTY 
  

KIM JESTEM - JESTEM SOBIE 

Jestem sobie prawdą, a/e/a/el... 
Fałszem i zagadką też. 
Jestem sobie ojcem, 
Sobie matką, sobie bratem. 

Ref. 
Szatanem jestem złym 

Aniołem z aureolą, 
Wrogiem i kochankiem, 
Aktorem z ulubioną rolą. 

Dopełnieniem świata, 
Oceanem, pustą szklanką. 
Jestem i wyrokiem, 
Nawet sędzią, nawet katem. 

Ref. 
Jestem, jestem wszystkim, 

Jestem nawet Bogiem, 

Tylko sobą być, 
Sobą być nie mogę 
Onie I 

[DŻEM] 

  

  

Uwaga artyści: 
* poeci 
* piosenkarze 

* muzycy 
* malarze 

* magicy 

* tancerki 
* rzeźbiarze 

* hafciarki 

* lutnicy 

* kaskaderzy 

Maryś szykuje nową edycję "Kabaretu" i czeka 

na Was. Do zespołu potrzeba jeszcze 9 osób. 
(Babę z brodą przyjmiemy na każdych warunkach, 

nawet bez referencji) 
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| PORTRETY 
  

Dwanaście lat minęło, czyli 

PORTRET SIÓDEMKI 

Nasza drużyna istnieje już dwanaście 
lat.Powstała dokładnie w 1981 roku. 
Początkowo tworzyły ją trzy dziewczyny, 

później zaczęła się powiększać. Obecnie liczymy 

dwadzieścia pięć osób, które tworzą pięć 

zastępów plus zastęp zastępowych. W skład 

kadry wchodzą: Monika Bogusz, Kasia Trzeszcz- 

kowska, Asia Zemmer, Aurelia Złotowska, Moni- 

ka Zemmer i Kasia Sekieta. 
Naszym patronem jest Janek Rodowicz, pseu- 

donim "Anoda". Buł on uczestnikiem Powstania 

Warszawskiego, brał udział w Akcji pod 

Arsenałem, jako dowódca sekcji "Butelki". Zginął 

7.01.1949 r. zamordowany przez oddziały UB. 
Nasze barwy to brąz i pomarańcz. Każdy kto 

chce wstąpić do drużyny przechodzi okres prób- 

ny, po którym (jeśli próba została zaliczona) "bi- 

szkopt" otrzymuje chustę i pagony, które musi 

obszyć w ciągu trzech 
dni. 

Na lewym rekawie ŻA 
munduru nosimy herb, 

  

rysunku. 

7 GDH       

| w enórówać | 

POKÓJ NA KÓŁKACH 

Już niedługo wszyscy pasjonaci turystyki rowe- 
rowej będą mogli przeżyć niebywałą przygodę. Na 
początku maja (prawdopodobnie ósmego) na dro- 
gach naszego województwa odbędzie się harcer- 
ski Wyścig Pokoju. Trasa o łącznej długości ok. 
50-60 km prowadzić będzie przez Puszczę Barli- 
necko-Gorzowską, może również nad Wartą. 
Szczegóły wkrótce. 
  

  

który wygląda jak na 

NEWS K SPORT 
  

FESTIWALOWY KOSZ 
Podczas festiwalu, który odbył się w Skwie- 

rzynie, rozegrano turniej koszykówki. Miał on 
mieć szumną nazwę | Turnieju Koszykówki Go- 
rzowskiego Hufca Harcerzy. Startowało wszy- 
stkiego siedem drużyn koszykarskich, z czego 
pięć ze szczepu < 23 > oraz 230 i 27. Licząc, 
że w hufcu istnieje 10,5 drużyny, to był to raczej 
skromnie obsadzony turniej. Z poziomem też 
było różnie. Wygrała drużyna 23 "TOBRUK" z 
gwiazdą Bilim przed 23 "PIRAMIDY" i 23 "DĘBY". 
Poza pudłem znaleźli się : 23 "SZCZURY PUSTY- 
NI", 23 "ŚWIERKI", 230 i 27. Miłym akcentem był 
fakt, iż w pierwszych dwóch zespołach 

występowały po dwie dziewczyny (gwiazda- 
Asia "Magic" Perlińska). 

l taka uwaga na koniec do wszystkich 
chłopaków - ćwiczcie solidniej na lekcjach wf-u. 

konsultant NBA 

ROYAL 
CAPSLING 
CLUB is not dead 

Uwaga kapslarze i kapslarki. W niedzielę 4 kwiet- 
nia 1993 roku wznawia swoją działalność (po 
zimowej drzemce) Królewski Klub Kapslarski z 
siedzibą i torem w Gorzowie. Przypominam, że 
rozgrywki odbywają się w każdą niedzielę o go- 
dzinie 12 na torze im.'Bojowników o wolność 
kapslingu" w Parku Róż. W tym roku w czasie 
trwania rozgrywek będzie obowiązywał system 
Grand Prix. Jak zwykle pstrykać będziemy po- 
czwórnie : 
-czasówka (kto pierwszy, ten lepszy), 
-minutecznik (kto najdalej w ciągu minuty), 
-trójpstryk (kto najdalej w trzech pstrykach), 
-siłówka (kto najdalej - tor prosty). 
Przypomnijmy również kilka zasad obowiązują- 
cych na torze : 
- nie wchodzimy na tor z butami, 
- nie siadamy na torze, 
- nie opieramy się o tor podczas pstrykania, 
- w ciągu biegu nie wolno zmieniać kapsli, 
- w biegach biorą udział tylko kapsle z ząbkami. 
Jednostką długości toru jest kafel. 

NIE ZAPOMNIJCIE O POWIERZCHNI 
ŚCIERNEJ WASZYCH KAPŚLI I 
  

Czy są jeszcze w tej Organizacji harcerze ? 
Poszukuję szalonych harcerzy chcących zreali- 
zowac się w prawdziwej służbie | Chcemy na 
przełomie czerwca i lipca wymalować pokoje w 
jedynym na terenie byłego ZSRR Polskim Domu 
Dziecka (ostatnio malowano je ok. 10 lat temu). 
Chwila, chwila, nie pchać się drzwiami i oknami... 

Chętnych do tej służby, jak również ewentual- 
nie innych działań w tym kierunku zaprasza: 

hm Zbysiaczek Sawicki 
Wrocław Walczący , tel.(0-71) 22-69-23 (14.30 - 17.00)       
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