
    

szozep 81 anszanśskich harcerskich 
3(1081 

  

  

  

  

  

Do użytku wewnętrznego 
  

Skończyła się AL 81,można t e r a z o niej porozmawiać,Celowo pod 
ślam to słowo "teraz",bo niektórym wydaje się,że na gadanie zawsz 
jest czas i paplają bez przerwy jak najęci,Dla mnie czas gadania koń- 
czy się z chwilą rozpoczęcia obozu i zaczyna się czas działania „Na 

własny użytek przyjąłem taką właśnie zasadę przed obozem i konsekwen- 
tnie starałem się ją realizować,co niektórzy mieli mi za złe,Uprzedz= 
ając nieporozumienia śpieszę wyjaśnić,że ozas działania nie oznacza 
działania jak automat,bez chwili refleksji i zastanowienia.0znacza je- 
dynie tyle,że czas na obozie jest wyznaczony prz ez wcześniej przygo- 
towane zadania i rzecz polega na tym,żeby te zadania na obozie wykony- 

wać.Np.jest pionierka no to budujemy urządzenia obozowe,jest służba 
w kuchni,to gotujemy posiłki 1itd.Czasem oczywiście zdarzają się sytua= 
cje nieprzewidziane wymagające zmiany programu,albo zrobienia czegoś 
nowego.Wtedy trzeba się zastanowić, jeśli jest czas,to przedyskutować, 
ale od tego jest komendant i oeała kadra,żeby te sprawy załatwiać,Nie- 
którzy natomiast sądzą,że obóz można przegadać,dyskutować nad sensem 
poszczególnych zadań,słowem przepaplać jak imieniny u cioci,Znakiem 
rozpoznawczym tych druhów jest ciągłe,przy każdej okazji powtarzane 
"bez sensu"a także paplanie o złej atmosferze,Takiej postawie się prze- 
ciwstawiam, Taką postawę,nie wiedzieć czemu,przyjęła część druhen i 
druhów na obozie przeze mnie prowadzon ym,Chodzi tu,nie wdając się w 
indywidualne przypadki,o grupę harcerzy naszego szozepu,z 4-5 klasy, 
Chciatem wan to powiedzieć już na obozie,ale zgodnie z przyjętą zasa- 
dą,milczałem,A więc,fizycznie dojrzeliście już dawno,ale psychicznie 
żnajdujecie się w przedszkolu.Obrażacie się,załamujecie,ostentacyjnie 
buntujecie się,kłócicie z byle powodu,Jak to inaczej nazwać,jak nie 
przedszkolem, Waszym wieku /0k,18 lat/trzeba mieć odwagę wziąć odr 
oowiedzialność za młodszych od ssbie harcerzy,trzeba też stawiać 
przed sobą zadania trudniejsze niż zdobycie orlich piór,Na tym obozie 
w Ławicy w niczym nie różniliście się od naj= x 
młodszych uczestników obozu,Tak samo jak oni 
byliście radośnie bcztroscy,nastawieni wyłą-= % 
cznie na udział /często dość oporny/w propo" 
nowanych wam zajęciach,%asze zaangażowanie 
przejawiało się w gadaniu i namiętnym jedze- 
niu /o tym ostatnim napisałem pół żaurtem,pół 
serio w wierszyku pt."źżołądkowcy"/„bByliście 
ucze s t:nik am i tego obozu,nodczas 
gdy powinniście być jogo współorga- 
ni za to r am i.Czas zmienić swą pozycję, 
gadanie zastąpiec dzjąqłonicm, : 
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pwd, Krzysztof Ostaszewski 
komendant obozu stałero 
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"Jak wiadomo porządny zdstęp powinien 
'liczyć od 6-10 osób.Mogą to być dzie- 

  

Książek, zeszytów EŁÓSA sia w 
pocie czoła/i stwierdzam-nie było tak Źle 

jak większość mówi.Śmiem nawet napisać,że było 
fajnie.,Byłam w zastępie w którym nie można by Ło narzekać 

na nudę,brak zaangażowania dziewcząt czy też kłótliwość 

/co bardzo często się zdarza/.+Yd pierwszego dnia obozu,aż do koiica 

tworzyłyśmy zgraną piątkę, 

Nasze słnżby w kuchni zostały przez nasze szare komórki 
Dzięki nim już niektóre znas 
książki kucharskiej i ca1-6E 
chodzi /należy wspomnićć 
grzybami/, 
Pionierka stanowi dla 
lekcję samonauki,Peł- 
b ardzo odpowiedzilne 
torów,architektów, 
nas zależało czy pry- 
my nie zawalą się nod 
nocy,A solidne wykonanie 
wych/odczułyśmy podczas 
mogłyśmy sobie poradzić 
Zaangażowanie i lenistwo 

zarejestrowane, 

w kuchni poruszają się bez 
kiem nieźle nam to wy- 

cd (MA, GOSIĄ 
<p 

pierożki z kapustą i 

% e nas niezapomnianą 
niłyśmy wówczas 
funkcje konstruk= 
drwali,stolrzy,O0d 
cze,które zbuduje= 
nami pierwszej 

/urządzeń namioto- 
7 repionierki gdy nie 

„q1wonfA z kombajnem, 
; stanowiły w naszym 

podobozie zawsze punkty konfliktowe.Nie mogę 
stwierdzić,że my byłyśmy idealne,Lecz gdy naprawdę 
trzeba było coś robić wszystkie miały dużo pomysłów i zaangażowania,Mię— 
dzy innymi ścieżka zdrowia powstała przy dużej pracy naszego zastępu, 
Kłótliwość, „niestety z tym było trochę kłopotów, Nie można było tego unik- 
nąć,A zdarzyło się tó ok, dwóch razy. 
Atmosfera-wesoła,przyjacielska,harcerska,Można by jeszcze wymieniać 
dużo pozytywnych przymiotników, ale nie w tym rzecz /najlepiej zapytajcie 
członków zastępu/, 
Nuda -0 I z tym absolutnie nie miałyśmy doctiniónia:Fó obozie zupełnie 
zapomniałam co znaczy to słowo,Wszystko za sprawą mojego wspaniałego 
zaśtępu,Być może nie wszystkim podobał się obóz stały w Ławicy.,Niemniej 
ja wspominam go z radością, ' 

DOBRA RADA 
ZKEOZYEIWEZ 11 

5 
GRAZYNA Ao DŻ p) 

BĄ DŻM Y 

„biszkopt Elżbieta Cyryoh 
zastępowa "TOWARÓW DEFICYTOWYCH" 

zastępów > 
stęp ma szansę na dalszy rozwój, 
Swoją działalnością jest w sta- 

'nie zaimponować niezorganizowa— 
nym.Jednyiu słowem być naj=le- 
pszym w drużynie, 

Houk dla 

wczęta lub chłopcy w zależności od 
drużyny,: 
zastęp mogą zakładać dwie osoby,Naj- 
pierw należy poszulkąć kandydatów 
wśród swoich rówieśników z klasy, 
szkoły lub podwórka,A głównie zain- 
teresować się tymi,którzy sami do 
nas przychodzą ha kominki i inne 
imprezy szczenowe, 
A gdy już ozterech, czy sześciu do- 
brych znajomych pozna swe zaintere+* 

DOBRA RADA 

NIE Z AMYKAĆ SIĘ 
SOBIE ! 

wędrownik ża Gniado 
  

sowania mogą zacząć realizować plan 
działania,Każdy zastęp powinien być 
specyficzny i niepowtarzalny,każdy 
pomysł nawet trochę szalony może być 
wykorzystany,Pełen życia i humoru za- 

archiwum 
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GROŻBA DLA KORBALA | 
korbal ty fusie,młotku,bucu, 
kołku,redakcja nie ma takiego 
adresu,nigdy i dostaniesz   az o nis 
8 CY Byroto wi a i ne "azdo,  



  

OBOZU 

JIĘTA "ACH ILLEGWA  PoeRoneeo 
PO każdym obożie pozostają mi ty- 
lko wspomnienia o tym,co było . 

fajne,wesolłe,miłe,ale też pozos— 
taje jakaś wiedza o tym,jak na 
obozie być,nie powinno,Nie chcę 
by ten artykuł był kazaniem,które 
tylko zirytuje czytających.Jako 
instruktor uważam,że wąrto zasta- 
nowić się,co można zmienić na obo- 
zach za rok,ale ponieważ te zmia— 
ny nie będą zależeć tylko ode 
mnie więc muszę o tym napisać, 
Brak atmosfery-to główny zarzut 
stawiany tegorocznemu obozowi ro- 
werowemu,Ale kto tworzy atmosferę 

na obozie i co jest przyczyną jej 
braku?W trakeie obozu wydawało ili 
się,że winę za wszystko co złe 

ponosi konendant,O0On powinien umieć 
zapobiegać kłótniom,sbarciom,zgrzytom, 
Okazało się to trudne tym bardziej,że komendant 
o wszystkim dowiaduje się ostatni,Później pomyślałm, "R 
że to może nie brak moich umiejętności w rozwiązywaniu 
problenów wpływa na atmosferę,ale przyczna tego,że ona się 
psuje i już taka pozostaje,tkwi gdzie indziej.Tleraz już wiem 
na pewno,że za dobre stosunki międzyludzkie na obozie odpowiadają 
wszyscy w nim uczestniczący,tak jak za jedzenie odpowidzilny jest kwa- 
termistrz,a za zorganizowanie obozu komendant.I powinien wiedzieć 
ten,kto stawia taki zarzut,że jest on skierowarńy nie tylko do 
innych ale i do niego saąmego,Atmosfera to uśmiech dla każ- 
dego,to miłe słowo,toleruje poglądy innych,szczerość, 
wyrozumiałość wszystkich i wobec wszystkich,odwaga 
konieczna gdy trzeba zwrócić uwagę,ale i wted 
mdy samemu trzeba się przyznać do błędu,Z: 

tak rozumianą atmosierę odpowiadają 
wszyscy.Poglądy wygłaszane tutaj 

wydać się mogą zbytkategoryczne 
a nawet nie-zgodne z odczuciem 

innych.Jeśli tak jest to proszę 
o tym napisać w "ISKRZE",Chętnie 
podejmę polemikę, 
PZ. 
Szczegóły z obozu rowerowego do- 
tyczące trasy,ognisk,Nypla wyda- 
wały mi się mniej ważne w porów- 
naniu z problemami,o których pi- 
sagłam i dlatego im poświęciłam a => 
artykuł, Noce?” > m dA PEŁĄ 

org Dorota Czerwiiiska AE ŁOJ Y 
komendantka obozu rowerowego Ź a (NZ 
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DZIEJE JOENEGO OBOZU... 
Na obóz wyjechaliśmy 11.07.81r, o 6 się wiele pytań i wątpliwości: 
reno i już tutaj rzuciło nam się na  1,Należy na obóz wędrowny w góry od- 
oczy.Trasa obozu jak i niektóre osoby ppowiednio dobierać osoby do plano- 
była bardzo ambitna.Zakładała przejś- wanej trasy lub trasę do zgłoszonych 
cie całych Bieszczad i Beskidu Niskiego osób. 
o suchym pysku.,Zapowiadało to średnio 2,Dlaczego nie można było zrobić obo- 
|-8 godzinną wędrówkę z plecakih i pa- z dołu do góry? 
roma osobami .W Ustrzykach Górnych by- 3,PO co pojechaliśmy do Krynicy? 
liśmy wieczorem.Pierwszą noc część z Można było jechać do Zagórza. 
nas spędziła w bazie studenckiej a re-4.Niepoważny jest wyjazd osób z nie- 
szta w stanicy biażostockiej.Pierwszą ' kompletnym ekwipunkiem turystycz- 
wyprawę w góry podieliśmy na Tarnicę. nym. 
Dla niektórych był to pierwszy konta— 5,Za wiele dni straciliśmy na jazdę 
kt z górami.W czasie tej wyprawy była różnymi środkami lokomocji a za 
wspaniała pogoda. > " łaziliśmy po górach. 
aCYzieSe dnia wybraliśmy 81ę na Krze-6,Chyba trochę"zwapnieliśmy"świadczy 
mień: Rozsypanic.Niestety nie wszyscy o tym fakt,że boimy się przejść z 
brali udział w tej wycieczce.Dla nie- plecakami po górach a przecież kie- 
których zaczął się "długotrwały kryzys! dyś nosiliśmy jeszcze namioty. 
Plan następnego dnia zskładał przejście 7,Czy nie można było lepiej zorgani- 
z Ustrzyk Górnych przez Połoninę Ca- zowwać żywności/chodzby wziąć więcej 
ryńską do Berehów.Niestety Połoninę puszek od Banana/. 
Caryrską i Wetlińską zobaczyliśmy na- ,yydaje nam się,że obóz harcerski 
razie tylko z OE. oprócz takiego programu,który zakła- 

przybyliśmy do Wetliny.Trzeciego dnia dałby tylko trasę powinien zawierać 
obozu wyruszyliśmy podziwiać uroki biey coś jeszcze,czego nie zauważyliś- 
szczadzkich gór w strugach deszczu. ż 

Deszczu,który był przyczyną naszego po- 9,Uważamy „że kadra obozu zbyt wol- 
wrotu do stanicy olsztyńskiej, - no i niezdecydowanie podejmowała 
Dużą atrakcją naszego obozu była wy- decyzje. 
prawe na Krzemieniec szczyt na którym  10.CZY MUSIELISMY CHODZIĆ WE 
schodzą się granice trzech państw CZWÓRKĘ? 
/Polski,Czechosłowacji,ZSRR/. ; > 3 
Rano następnego dnia wyruszyliśmy na a ag oska 
Połoninę Wetlińską,zachaczając po drodze ćwik Piotr Skwara 
o Chatkę Puchatka.lMieszkają tam prócz wędrownik Ula Gniadzik 
ludzi lama,koń i osiołek.Właśnie w t; > af 
dniu zdarzyło się wiele humorystycz 
sytuacji/po szczegóły prosimy się zwra- 
cać do Lesia i Pawełka/. 
Kolejny dzień znów upłynął pod znakiem 
autobusu do Cisnej, 
Przez cały czas trwania obozu Lesiu 
dzielnie walczył z fletem/taka rura z 
dziurkami w którą się dmucha i powinna 
grać/.Udało mu się również załapać pu- 
stak do plecaka i sierota niósł go do 
samej stanicy warszawskiej gdzie zmie- 
rzaliśmy.Wieczorem naszego druha znów 
spotkała wielka niespodzianka w futera- 
le zamiast fleta znalazł patyk /nareszcie 
zapańował spokój/. 
Do miejsc,które udało nam się odwiedzić 
przy pomocy naszych autonóg,środków ko- 
munikacji PKS i PKP należą Okrąglik, 
Cisna „,Komańcza,Dołżyce i Krynica,lisza- 
na,Jaworzyna, | 5 
PO zakończeniu tego obozu nasuwa nam 
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PRZEDSTAWIĄ. 
pwd Teresa Bartkiewicz 

nanisać coś o nas,o zastępie 
starszych harcerek i instruktorek. 
zacznę od początku,Jak do tego do- 
szł0? 

Kiedyś ,wczesną wiosną spotkałyśmy 
się:Dorota,Tamara,Kaśka i ja. Wwpa- 

tyśmy na pomysł, żeby stworzyć za- 
stęp żeński „który działał=by poza 
drużynami, Pomysł był Doroty i mój, 
ale nie mogłyśmy od razu go zreali- 
Ż0WAĆ , 

larze 

MIASTU 

=MMĄ 

Cheę 

dł 

Tan się bardzo spodobał,nato- 

długo i żmudnie trzeba było 
niego przekonywać Kańkę, Wreście 

udalo się,Jednym z naszych argumen- 
ów była chęć robienia czegoś nowe- 
go i innego niż praca w drużynie, 
poza tym,przecież jest wiele innych 
harcerek, które powinny już zająć 

dr -użyną , Powinno sięim stworzyć 
do wykazania swoieh umieję— 

GŃod w pracy harcerskiej,Stworze- 
n takiego zastępu otwierałoby też 
nową me todę działalności harcerek. 
zastęp tak 

proble mów organizacyjnych.Nie 

; 
GO 

ała 
Z A = 

le 

gaćc-jesli sobie zażyczy, Możemy też 
co jest również ważne,zająć się sp- 
rawami,które nas interesują, 

którymido tej porynie byłyśmy w 

się zająć.Tak więc w koń 

pod jęłyśńy Łę śmiałą/ albo jak 

stanie 

re 
m ii 

oy niektórzy powiedzieli nazbyt śmi- 

cyzję i 8 lipca 1981-roku-środa 

każyśmy stę..pro: Lanóważ ye Za 

i opracowałyśmy Statut.Wtedy też 
jo naszego grona Grażyna Płu- 

ZRŻAB © „lipca należy przyjąć 

ożenia zastępu.Przybrały=. 

GENK śmy 

matem-jest kamyk zawieszony na rze— 

unduru.Jest nas w zastępie 9 we- 

tych,pełmych zapału do dziźzalności 

N | aowej formie ,harcerek-=Dorota ,Tama— 

sżyna kaśka i ja.Będziemy orga- 

tzw.otwarte zbiórki zastępu 

tydzień wcześniej .Tematy 

Aa żę, odpowiadały naszym Zza= 

ryyzo "1 T 
DZY MUŁ 

NI. 

Grażj 
sę Że L= 

xl 

4 i 

ponieważ zdania byly podziloni 

rozwiązywałby zatem wie- 

|. w drużynie możemy jej poma- 

iA/eiekawi mogą sprawdzić 

w az A wyrazów obcych bądz w sło- 

„miku polsko-łacińskim/ Naszym emble— 

przymocowany: do guzika kiesze- 

ZASTEĘPU 

RTUT emu OT 

i.Proklamujemy zastęp żeński-instru- 
ktorski o nazwie GLMMA+ 

P.Emblematem zastępu jest kamyk prz- 
ika kieszeni munduru, 

z remie= 

mocowany do 
3.Zastęp nosi sznury białe 

hia. 

4.Zastęp jest organem semoczielnym- 
poza drużynami.Nie organizuje ich 
działalności. 
5,„Zastęp może być rozliczany ze 
swej działalności tylko i wyłą- 
cznie przed Radą Szczepu/na jej 
życzenie/. 
5.1.Wybierane raz na kwartał przed- 
stawicielka pałni funkcję zastępo- 
wej i reprezentuje zastęp przed 
Radą Szczepu. 
5.2.W razie nieobecności zastępowej 
każdy członek może udzielić infor- 
macji o pracy zastępu i reprezento- 
wać Go na forum Szczepu i w innych 
publicznych miejscach. 
6.Zastęp realizuje program znany 
całemu szczepowi. 
7.Członkiem zastępu może zostać 
każda instruktorka i starsza har 
cerka/po ukończeniu szkoły/nie 
pracująca w drużynie,która będzie 
miała swój program/plan,pomyśł/ 
pracy i realizuje Ją w zastępie. 
7.1.0 wstąpienie do zastępu ubiega 
się zainteresowana. 
7.2.Nieusprawiedliwiona nieobecność 
na dwóch kolejnych zbiórkach powo 

duje usunięcie z zastępu. 
7.3.0 powtórnym przyjęciu decydują 
wszyscy członkowie zastępu. 
T.4.Każdy członek ma swoją konce— 
pcję pracy i realizuje ją w zastę- 
pie. 
7T.5.Każdy członek. odpowiada za 
swoją działalność przed zastępem. 

8.Zbiórkę może zwołać każdy czło 
nek zastępu na tydzień wcześniej 
zbiórka alarmowa w ciągu 12 godzin, 
8.1.Na ogłaszane zbiórki wstęp jest 
wolny + 
8.2.ZastępzoDo! 
wania skryptów zbiórek, 
9.Stałe funkcj: w zastępiet:sekre= 
tarz,skarbnix,skrypciarz, 

Z 
a 8 

uje się do wada jl 
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Chcemy też zająć się informowaniem 
rzeniac! sul turalny chKomu= OM wyd:   aniom harcerskim i 
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nie tylko 
|nikaty będziemy wieszać na. tablicy 
|ogłoszeń.POZA tym będzimy potaga= 

iw organizacji różnych imprez szcz- 
| epówych i wsządzie tam gdzie Okeż 

się to potrzebnie .  



    

   

     

   
   
   

CZEŚĆ! CZOŁEM!... 
Mam zaszczyt przedstawićsię Szanownym Państwu, za 
pozwoleniem JAMBROŻY ZIOŁKO jeatem inaczej JAVBI 
TAK mnie wszyscy nazywają.A uściślając sprawę to 
jestem słoniem tu obok umieściłem swoją podo—bizyrę: 
Jak dobrze pójdzie to moja skromna osoba będzie 
Wam towarzyszyć ,aż do końca roku szkolnego. 
Najpierw chyba chcecie wiedzieć skąd się wziąłdm? 
Otóż jak każdy porządny słoń mam mamusię i tatuśja 
i stąd chyba się wziąłem. 
Chciałbym strasznie wam się spodobać i żeby było ze mę: 
przyjemnie i wesoło.Bo jak w każdej szkole czasami b 
nudno i poprostu się z niej ucieka.Dlatego też chcę 
wszystkim umilić przerwy i odciągnąć Was od myśleniść 
o klasówkach i odpówiedziach.Jeżeli również zapragniecie 
mogę być skarbonką pomysłów,planistą wolnych popołudni itp. 
E...tam lepiej jeszcze pomyśleć o wakacjach,można trochę powspominać i 
nacieszyć się ostatnimi chwilami wolnymi od zajęć szkolnych,Możemy przez 
chwilę sobie pomarzyć,że poopalamy się na plaży,słoneczko rzuca swe pro- 
nisążs am na twarz,że czujemy chłodny powiew wiatru/żeby nie było z tyt 
nistwa ,2 potem płyniemy daleko stąd.I to była letnie chwila błogiego le- 

 /taką chwilę wymyślam sobie wtedy gdy mam wszystkiego dosyć/. 
Mogę jeszcze Was zaprosić do naszych harcerzy u których także można sobie 
pozwolić na wsporiienia wakacyjne.Jeśli nie lubicie harcerzy „to możecie 
wybrać się do kina,na lody bądź do "Zielonej Budki" bądź do Horteksu. 

co Wy na to wszystko? 
Ja oczywiście wróciłem do rzeczywistości i biegam za książkami. 

Narazie | Trzymajcie się! 
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SŁOWA „SŁÓWKA 
OTO CAŁA MOWKA.» 
Tajemnicza ósemką 
Nomad taki dy 
dylemat nie byle jaki 
Wciąż coś knuje 
Ciągle kogoś krytykuje 
Ą drużynę mają taką wielką 
Że aż chodzą całą ósemką 
Im ambieja nie pozwala 
pełna musi być ich gala 
Jutro,wczoraj czy też dziś 
Nomad zawsze będzie kimó. 

Długodystansowiec 
Idzie sobie Bryzol drogą 
przytupuje lewą nogą 

i wydaje mu się ciągle,że 
że zrobiły mu się bąble 
on nie pójdzie,on nie zrobi 
bo go bolą strasznie nogi 
Leży Bryzol na tapczanie 
i wcina drugie śniadanie 
i wydaje mu się przez dzień ca 
IŚ ożna leżeć bez kabały. 

3 
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Chyba już czas... 
Instruktorki się zbuntowały 

i na śmierć się zapracowały 
Nazwy i plakietki , 
artykuły i gazetki, 

to męczące i ponure, 
więc też teatr i operę 

zwiedzić by się przydało 
chociaż czasu jest tak mało 
bo już pora szukać męża 
niźli później wzrok wytężać. 

   

        

   

          

   

    

Olewacze i pracusie. 
a...KOomenda wciąższwankuje 

i ostatnio nad stopniami medytuje 
myślą i pracują w pocie czoła 
by harcerze mogli się pocieszać 

"cóż,wszystko już zrobione 
więc idziemy w swoją stronę " 

lecz nie wszyscy grzeszą 
aż taką pracowitością 
bywa też,sżłodka minka,dobre 

Łówka | 
o i fajnie,bo ugłaskał się 

gadżinka. 

4utor nieznany 
także zostaż nieskrytykowany. 

 



SIEDBUNASTY WRZESNIA TYSIĄC D 

org, Dorota Czerwińska 

16 wrześnie 1981 roku odbyła się zbió- 
- rka,poświęcona rocznicy napaści Zwią- 

zku Radzieckiego na POLSKĘ ,przy zbio= 
rowej mogile żołnierzy poległych w 0) 
tamtym czasie. 

Dwie daty we wrześniu są ważne dla 
Polski.Jest to 1.09.39-dzień napaści 
Niemiec i 17.09.39-dzień nepaści Zwią- 

„zku Radzieckiego na Polskę.Ta druga 
jest tym boleśniejsza,że starano się 
ją wymezeć z naszej historii.Naszym 
obowiązkiem jest tę historię znać i: 
przekazywać. 
W nocy z 23 na 24.08.1939r. podpisane ( 
zostały dwa układy między III Rzeszą 
a ZSRR.Jeden jawny o nieagresji ,drugi 
ściśle tajny protokół przewidujący, 
że w "razie politycznych i terytorial- 
nych zmian"na obszarae państw bałty= 

ckich/Litwy,Łotwy,Estonii iFinlaendii/ 
oraz Polski"granicę strefy wpływów 
Niemiec i Związku Sowieckiego"stanowić 
będzie północna granica Litwy oraz ( 
*1linia biegu Narwj,Wisły iSanu". 

Dokument ten rozstrzyga kwestię dzie— 
jowej odpowiedzialności za wybuch dru= 
giej wojny światowej. 3; 

Hitler nie odważyłby się zaatakować 
Polski ,gdyby nie tak przychylne mu 0 
stanowisko Rosji» 
17.09.1939r. © godza3 rano,władze so= 
wieckie próbowały wręczyć ambasadorowi 
Grzybowskiemu notę,która mówiła'iż 
Polska w ciągu dziesięciu dni wojny 
strzciła swoje ośrodki przemysłowe 
i centra kulturalne.Warszawa, jako 

stolica państwa nie istnieje,rząd po- 
lski nie daje znaku życia,państwo po= 
lskie nie istnieje wobec tego 
zawarte z ZSRR przestają obowiązywać. 
W obliczu tych faktów rząd sowiecki 
wydaje dowództwu Armii Czerwonej pole= 
cenie przekraczania granicy polskiej 
i"roztoczenie opieki"nad ludnością 
zachodniej Ukrainy i Białorusit 

( 

ZITAWI 

"ia k 
| 7 

A układy 

Ę- 
p ZAÓLY DZIBDSTY DZIEWIĄTY. l 

zbrojnego oporu wobec napaści sowie-- 
ckiej. i 
wywiązując się z zobowiązań danych 
Niemcom,Armia Czerwona o godz.C rano 
17.09.1939r.przekroczyła granicę Po- 

rAMICYTA 

dllski na linii: od Płocka do Kamienia 
Podolskiego.Stało sięto w chwili gdy 
trwały walki nad Bzurą,gdy trwsvża 
obrona Warszawy,lLwowa,Brześcia,Gdyni 
idelu przed Niemcami.Polskie ocdziaży 
Korpusu Ochrony Pogranicza próbowały 
stawiać opór-bezskuteczny wobec miaż- 

(jażącej przewązi Armi Czerwonej. 
w wielu wypadkach oddziały sowie$$xie 
wkraczały do Polski z białymichorą= 
giewkami na czołgach ,rozpowszechniały 
też pogłoski,że przychodzą z pomocą 
Polsce.Zaskoczenie i brak rozkazów 
spowodowało dezoriętację niejednego 
z dowódców polskich.pPoważniejszy 
opór wojska sowieckie spotkały 
ze strony zgrupowań gen.Orlik=Rueck- 
emanna oraz dywizji"Koryń" z grupy 
gen.Kleeberga pod Parczeweni Mila 
nowem.Walki na większą skalę stoczo-— 
no pod Wilnem,w rejonie Oran,w Grod— 
nie pod Białymstokiem. 
Lwów broniący się przed Niem cami 
także musiał sżółyć broń,gdy na po- 
moc nadeszła armia sowiecka, 
wewrześniu 1939r. staneliśmy nie po 
raz pierwszy w obliczu nawałnicy za 
lewającej nas ze wschodu izachodu, 
Tym,którzy wtedy bronili Polski, 

ODDAJMY  ' CZEŚĆ! 
  

Skład kolegium redakcyjnego: 
dh.T.BABB Bartkiewicz 
dh.D.Czerwińska 

dh.E.Cy rych 
dh.A.GNTA D O 
dh.U.GNIadzik 

dh.I.JUłkowski 
dh .A. KROCHMAJ 
dh.K.Ostaszewaki 
ah.P.Skware   Grzybowski noty nie przyjął i złożył 

 bezskuteczny protest,Beck po otrzymam 
iu tych wiadomości Zzes»probował sta= 
owisko ambasadora i bezzwłocznie pą 

lecił mu zażądać paszportu i wyjechać 
z Moskwy.W instrukcji dle polskich pl 

ń 

JE, | ie otrzymsty zać rozkaz) 
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| 
cówek dyplomatycznych Bock polecał Z7 
wiadomić wszystkie rządy obce,iż rząd 
polski,działający jeszcze na terenię 
kraju protestuje przeciwko agresji 
sowieckiej. 

"Oddziaży polsk | wyr, 

Ć CEZ 
wywiaczcgł Ozpyqnzey EE „A 

innych obisktów UFO nie zauważono.... 
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Ponińszy tekst niał być przeczytany na obozie w Ławi- 
cy podczas Fostiwalu Kul turalnego.Niestety nie zo- 
stał na czas uko ńczony, Ponieważ jednak przywiąza- 
łem się do zawartej w tym tekście oceny uczestni- 
ców obozu,a ostatnie dni obozu po festiwalu po- 
twierdziły jej słuszność,dlatego postanowi rem 

dokończyć tę rymowankę w Warszawie i opublikować 
7 w "ISKRŻE", REZ 

"ŻOŁĄDKOWCY" 
s5zanowne Druhny,Szanowni Druhowie, 
Już nie od dziś chodzi mi po głowie 
Taka myśl- 
żeby Wam powiedzieć jasno i bez ogródek 
Co o Was myślę i z jakich pobudek, 

cnumy się dobrze i jest rzeczą higieny 
Mówić sobie czasem co o sobie wiemy 
W tym celu taką myśli przyjąłem logikę 
Od stóp do głów charakterystykę, 

Chciałbym powiedzieć jasno eo w.kontekście głowy 
Myślę o Was Szanowni Druhowie 
A więc nienajlepiej jest z Waszym myśleniem 
„ożną by rzec- w myśleniu każdy z Was jest leniem 

Lenistwo w myśleniu lub rozum na wczasach 
Po cóż myślećkiedy lepiej hasać i 
Szarym komórkom trzeba dać odpocząć 
Zresztą właściwie co tu ż nimi począć, 

Najlepiej nie myśleć,rozumem nie grzeszyć 
Bawić się w przedszkole,śmiać się i cieszyć : 
Przez jeden dzień nie jeść,przez następny nie mówi( 
Nocą spać w lesie i wcześnie nie budzić, 5 

łaki,w kontekście głowy, jest Wasz wizerunek 
I taki,też bezrefleksyjny do życia stosunek. 
Ale dajmy juź pokój sprawom z kręgu głowy 
Uczyńmy przedmiotem rozważań przewód pokarmowy, 

Kiedy o Was myślę przechodzi mnie mrowie 
»zanowne Druhny,Szanowni Druhowie 
bo chciałbym liczyć na Wasz zdrówy rozsądek 
Podczas gdy nie zawodzi tylko Wasz żołądek 

Żołądek jest centralnym organem Waszego ustroju 
I biada temu kto o nim zapomni,zostawi w spokoju 
Zołądek wymaga,rządzi,wydaje rozkazy 

izuje„źycie w ciągu dnia 5 do T-miu razy. 
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Krzysztof Ostaszewski 
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