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Wn numerze. Właśnie ojciec kiwa na matkę, 

że już wzeszła Gwiazda na niebie, 

>>>>>222 >>>>>22>2322 że czas się dzielić opłatkiem, 
Zasady korzystania więc wszyscy podchodzą do siebie i serca drżą 

z komputera i ksero | "yśie NRY. 
jak na drzewie przy liściach liście. 
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Chrześcija tiina blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta z ust brata płynie 
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str. © 
+++22222222222222229     Gdy łamiemy się opłatkiem 

przy żłóbku betlejemskim, gdy z radością w oczach 
składamy sobie życzenia, wtedy otwierają się nasze 
serca Gd? i lepiej rozumiemy, że droga do szczęścia - 

"48h" to droga przez dobroć i miłość. 
ec e święte, które niesie 
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WYDARZENIA 

18 listopada 

Warsztaty dziennikarskie ZHR w Kra- 

kowie;* prowadzone przez specjalistów 
na Politechnice Krakowskiej. Z naszego 
środowiska brał udział Norbert Figur- 

ski, który Miał wykonać jeszcze jedno 

zadanie, tzw. "pracę domową”, aby 
otrzymać dyplom ukończenia. 

  

19 listopada 

Druga tura wyborów prezydenckich. 

Instruktorzy ZHR pracowali w pionkow- 
skich obwodowych komisjach wyborczy- 
ch (Halina Mikulska, Tomek Wyroślak, 

Stasio Hajduła, Norbert Figurski). A je- 
den z naszych przyjaciół Krzysztof Bie- 
las był mężem zaufanie w jednej z 
komisji. 

  

22 listopada 

Spotkanie Zarządu Obwodu "Ziemia 
Radomska". Do składu dokooptowano 
Agatę Wyroślak, Stasia Hajdułę. 

  

24 - 26 listopada 

V Zjazd Programowo-Metodyczny 
Organizacji Harcerzy ZHR w Skarżysku 
Kamiennej, na którym nasze środowis- 
ko reprezentowali: Tomek Wyroślak, 
Stasio Hajduła, Janusz Wąsikowski, 
Zbyszęk Mucha, Piotrek Wardawy, Ka- 
rol Łobodziec, Tomek Kustra, Wojtek 
Kopeć 

    
  = 
20 grudnia 

Spotkanie Zarządu Obwodu z dru- 
żynowymi. 

26 grudnia - 1 stycznia 

Harcerskic Rekolekcje Bożonaro- 
dzeniowe 

  

16 grudnia 

W Krakowie, w Młodzieżowym Domu 
Kultury - Dom Harcerza - odbyła się se- 
sja historyczna pt. "Korzenie harcerstwa 
niepokornego"”. Na sesji obecni byli 

Agata i Tomek Wyroślakowie. : 

    

22 grudnia 

Spotkanie wigilijne - opłatck z u- 
działem zaproszonych gości. Podczas 
wigilii wręczono po raz pierwszy odzna- 

i "Przyjaciel ZHR" naszym rodzicom, 
przyjaciołom którzy nie szczędzili dla 
nas pomocy. Serdecznie dziękujemy za 

życzliwość i pomoc w pracy wy chowaw- 
czej Związku: 

Jan Siek (nr 144), Barbara Sałbut (nr 

131), Andrzej Wyroślak (nr 135), Alarek 

Baranowski (nr 138), Jan Olejarczyk (nr 

137), Maria Pawlucz zyk (nr 147) 

  

24 grudnia (godz. 22,00) 

Śpiew kolęd w Harcówce ZHR. Obecni 
byli instruktorzy i przyjaciele (m.in 
Aldek Zawodnik). O północy wszyscy 
razem udali się na pasterkę 

  

26 grudnia - 1 stycznia 

Służba na Europejskim Spotkaniu 

Młodych. organizowanym przez wspól- 
notę TAIZE we Wrocławiu 
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Jeszcze o Święcie 
_ Niepodległości... 
  
  

Jakgęco roku byliśmy inicjatorami i 

glódnymi pomysłodawcami programu 

tego święta, biorąc na swoje barki 

przeważającą część organizacyjną ob- 

chodów. Warto więc przypomnieć sobie 

jego program: - Konkurs Poezji Patrio- 

tycznej dla uczniów S.P. 
- Złożenie wiązanek i zapalenie zniczy 

na grobach Adasia Guzala i Andrzeja 

Wojciechowskiego, w Mauzoleum Le- 

- Polowa Msza $w. w Zytkowicach 

(poczet sztandarowy Szczepu 

"Puszcza") - Msza Św. za Ojczyznę w 

kościele św.Barbary celcbrowana przez 

„.E bp.Edward  Materskicgo  - 

Ordynariusza Diecezji — Radomskiej 

(poczet sztandarowy Szczepu "Puszcza" 

oraz proporzec 10) PDH Cichociemni) 

- Przemarsz ulicami Pionck z 

pochodniami 

- Uroczystość pod "Legionówkq". 

- Widowisko plenerowe, patriotyczne 

"światlo-dźwięk"  pt."'Adaś - Guzal 

-Jarema, pionkowski harcerz 

partyzant". 
- Harcerski Bieg ZHR Szlakiem Legio- 

gionistów w 

NA BIEŻĄCO 

NOWE ZASADY 

KORZYSTANIA——— A! 

Z KSERO 

Ksero udostępnione 

jest dwa razy w tygodniu 

wę wtorki i piątki, w go- 

dzinach od 17.00 do 

19.00. Obsługiwane jest 

wyłącznie przez dh.Lidię 

Wierzbicką,  dh.Tomka 

Wyroślaka i  dh.Sta- 

nisława Hajdułę. Jeżeli 

zdarzy się przypadek, że 

ktoś będzie musiał 

skorzystać w innym ter- 

minie * należy zgłosić to 

do jednej z w/w osób. 

Koszt odbitki wynosi: dla 

członków ZHR - 0,06zł, 

pozostali 0.08zł.- płacone 

namiejscu. Nie ma moż- 

liwości odbijania na 

własnym papierze. Każda 

Strona © no ok oaz OE yjny 

Żytkowicach. pod 

pamiątkową tablicą na "Legionówce". 

al = T- 
= ONCNP- 

  

CJ NA BIEŻĄCO 
drużyna ma limit 

darmowych odbitek i wy- 

nosi on 120 kopii rocz- 

nie. Po przekroczeniu li- 

mitu drużyna — płaci 

według w/w stawek. 

Wszelkiego rodzaju kur- 

sy. zimowiska, obozy itp. 

koszta ksero pokrywają z 

własnych funduszy. 

+ e * 

ZASADY ER 
KORZYSTANIA 78 
ZKOMPUTERA 

Z komputera korzys- 

tamy tylko w obecności 

dh.Stasia Hajduły (na dy- 

żurze we wtorek 17.00 

-19-00 lub w innym umó- 

wionym terminie) oraz w 

obecności dh.Jacka Kust- 

ry. 

nistów na trasie Pionki - Żytkowice - 

Januszno - Pionki. 

NA BIEŻĄCO 

+ e + 

OGLĄDAJCIE 

Co drugi tydzień, we 

wtorki, TVP program 1 o 

godz. 16.00 emituje Ma- 

gazyn Harcerski  "Po- 

jutrze", przygotowywany 

przez ZHR Warto 

oglądać 

+ e + 

OGLOSZENIE 

Sprzedam mundur har- 

cerski, męski, ciemny o- 
raz rogatywkę "kurzy= 

dłówkę” -tanio. 

Wiadomość w redakcji.   
3/23/95 
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W najblizszym 

AABANA 

sz 
4 stycznia 

= Rozpoczęcie prac w magazynie. 

(Zbiórka w czwartek o godz. 15.15 
pod Urzędem Miejskim z dowodami 

tożsamości) 

  
46. ©, ©, ©, 0. „0. 0. 0. 0 7 4% 4% o. +, 320 030 020 020 230 00 335 do 00 050 022 02 050 00 9 

4 stycznią 

im Mija termin składania dokumen- 

tacji finansowych i inwentarzowych 

drużyn do przewodniczącej Zarządu 

Obwodu - dh.Halinki. 

4. 0. ©, 0. 0, 0. 0, B, 0. 0 000 0 0% e 4% POR AOŚCACKOŚCA > 

14 stycznia 

m Kolejne spotkanie KURSU 

ZASTĘPOWYCH Hufca Harcerek. 

0. 0. łe c cte 70 c 2 a se e DO KA ACACACACŚO 

3 stycznia 

Swoje urodziny obchodzi Hufcowy Tomek Wyroślak. 

Druhu Tomku ! l 32 

Przyjmij z tej okazji serdeczne y jł / 

życzenia zdrowia, pomyślności w sprawach 

osobistych i pogody ducha w trudnych 

chwilach. Wszystkiego najlepszego. 

y 1 

Redakcja. 

20 stycznia 
+ Planowany jest Festiwal Piosenki 

Harcerskiej. Odpowiedzialny jest dh 

Janusz Wąsikowski. 

0. 0. 6. 0. da ła cła 00 cło s*i ze 030 059 456 49 252 07 997 %07 %* 
2. 0 a % 

O 0 440 4 347 30 

27 stycznia - 11 lutego 
ua Ferie zimowe. Czas na harcer- 

skie zimowiska. 

0. 0 2, 0. 0 Że ta se 0% 0”: +36 330 32 dg2 02 452 950 7% 77% 

Il połowa stycznia 

uw Odbędzie się komisja stopnia 

tropicielki-pionierki. 

226 20 020 0 029 020 00 00 0 0 e 00 e e 

22 lutego 
m Dzień Myśli Braterskiej. Pamię- 
tajmy o życzeniach. 

m A A 
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Komentarze, 

opinie, poglądy. 

REKOLEKCJE 

HARCERSKIE 

  

  

tdwent to inaczej oczekiwanie, czas, 

w którym przygotowujemy się, by móc głęboko i 

w pełni przeżyć dni, w których czcimy przyjście 

na świat Prawdziwego Boga. To czy Boże naro- 

dzenie stanie się dla nas kolejnym ze zwyczajny- 

ch dni, tyle tylko, że spędzonym przy obfitszym 

niż zazwyczaj stole, czy może będzie miało ra- 
dosny oddźwięk w naszych sercach i włeje w nie 

odrobinę spokoju i nadziei na przyszłość zależy 
właśnie od tego, jak przeżyjemy oczekiwanie - 

tdwent. W oczekiwaniu konieczna jest chwila 
refleksji i zastanowienia. Taką możliwość wy- 

hamowania pędu codziennych zajęć i trzeźwego 

spojrzenia i oceny naszego życia stwarzają reko- 
lekcje. Obym się mylił, ale mam wrażenie, że w 

obecnym stanie naszego środowiska hkarcerskie- 

go i zwłaszcza jego męskiej części potrzebne są 

nam gruntowne rekolekcje, potrzebny jest nam 

czas na dokonanie radykalnych przewartościo- 

wań i ocen w naszym harcerskim myśleniu i za- 

chowaniach. Nie sądzę, aby te nasze harcerskie 
rekolekcje udało się zamknąć w Adwencie, czy 

nawet przy okazji Wielkiego Postu. 

Najważniejsze chyba jest jednak to, abyśmy 

wspólnie uznali. że są one dla nas niezbędne. 
Podkreślam wspólnie, a więc członkowie ko- 

  

jeszcze płoniesz. Wystrzelasz ogniem. Swiszczesz 
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"Tr Rozważania 

Chrześcijanina. 
ROZWAŻANIE III 

A naprawdę me było w stajni aniołów. Byli, ale u 

pasterzy, którzy stali na straży. A naprawdę gwiazd: 

wiodła: trzech Mędrców, ale w mieszkaniu, gdzie 
przebywało Dziecię, żadne cuda się nie daly 
wkrótce potem wcielony Bóg będzie ucickał przed 
zazdrosnym, marionctkowym władcą maleńkiep 
państewka. Potem wiele lat pracy ciesielskicej w 
małej mieścinie o podejrzanej reputacji 1 zaledwie 

parę lat dzialalności publicznej, w czasie której 
czynił cuda , podobnie zresztą jak prorocy 1 innt wy- 
brańcy Boży Starego Testamentu. Człowieka nie 
można zmusić do wiary i miłości, nawet gdyby tej 
wiary i miłości chciał od niego sam Bóg 

Potem przyjdzie cisza. I chłód popiołu. Ale teraz 

trzaskasz, żeby znowu zabłysnąć. Dajesz ciepło 

Schodzą się do ciebie. Patrzą w cud twojej osobo- 

wości. Grzeją ręce. Często nie wiedzą, czy to miłosc 

czy namiętność, odwaga, czy próżność, dobroć cz 
strach. Ale ty musisz wiedzieć. Ty musisz sobie 
wciąż to pytanie zadawać: co w tobie płonie” 
Odwaga czy próżność, miłość czy namiętność. do- 
broć czy strach? Bo wkrótce zgaśniesz. Wtedy On 
przyjdzie i zacznie przegrzebywać popiół szukając 
co po twoim życiu pozostało   
  

mendy Hufca, drużynowi przyboczni, a nie dwóch, czy trzech "oszołomów". Dobrze się według mnie 

stało, że spotkaliśmy się wspólnie na modlitwie, rozważaniach, czy Drodze Krzyżowej przy okazji Hiel- 

kiego Piątku. Było nas wtedy co najmniej trzydzieści osób. Nie było niestety już tak optymistycznie na 

tegorocznych rekolekcjach adwentowych. Może zawinił brak informacji, może zabrakło czasu, a mo- 

że... Cóż, każdy z nas powinien sam sobie odpowiedzieć. Zaczęliśmy w piątek 15 grudnia mszą św. Po 

mszy ks.Paweł powiedział nam konferencję o zwiastowaniu i sensie Adwentu. Sobota była centralnym 

dniem rekolekcji. Wtedy miały miejsce najważniejsze wydarzenia . Wspólnie z ks. Pawłem przeżywaliś- 

my adoracją Najświętszego Sakramentu, potem uczestniczyliśmy we mszy św. Następnie odhył się ko- 

minek zatytułowany "Zapomniane słowa”. Msza harcerska (o godz. 8.30) w niedzielę zakończyła nasze 
harcerskie zadumanie. Zaproszone na nią były wszystkie drużyny naszych hufców. Obecny był sztandar 

Szczepu " Puszcza”, harcerki z 4IPDHIZ i z SPLDH. Znacznie gorzej wyglądała frekwencja harcerzy 

Może wspięli się już na szczyty harcerskiej doskonałości i uczestnictwo we mszy św. jest im do niczego 

potrzebne. | może wstydzą się pokazywać w mundurze w kościele. Zresztą nie o pokazanie się tu cho 

dzi. lecz o to abyśmy poprzez to nasze "harcerzawanie" stawali się coraz dojrzałsi, a praca w drużyna 

ch nie zabawą w harcerstwo. 
Bardzo zatrważająco zabrzmiał głos księdza proboszcza, kiedy po mszy powiedział do mnie 

"kształtujcie sobie następców, bo inaczej, gdy wy odejdziecie to nic po was nie zostanie”. I czy, aby nie 

miał racji. 
(N. Figurski) 
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Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej 

Pionkowski Hufiec Harcerzy Pionki, dnia 10 grudnia 1995 r. 

"DARZBÓR" 

Rozkaz L.7/RII y/95 

1. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy L.12/95 2 dnia 11.11.1995r. 

2. Starszyzma. 

2.2. W związku z otrzymaniem kart rejestracyjnych zawierających opinie przełożonych anulu- 

ję decyzję z rozkazu L.11. 95, potwierdzam wywiązanie się Z obowiązków organizacyjnych w 

roku harcerskim 1994/95 i wpisuję do rejestru instruktorów na rok harcerski 1995/96 druhów 

z Łódzkiej Chorągwi Harcerzy: hm. Roberta Wiraszkę 

II. Wyjątki z Rozkazu Naczelnika Harcerzy 1..13/95 z dnia 22.11.1995r. 

1. Starszyzna. 

1.3. W związku z otrzymaniem kart rejestracyjnych zawierających opinie przełożonych anulu- 

ję decyzję z rozkazu L.11./95, potwierdzam wyw iązanie się z obowiązków organizacyjnych w 

roku harcerskim 1994/95 i wpisuję do rejestru instruktorów na rok harcerski 1995.96 druhów: 

z Łódzkiej Chorągwi Harcerzy: hm. Marka Wierzbickiego 

3. Regulaminy. 

3.1. Z dniem dzisiejszym uchyłam wszystkie dotychczas funkcjonujące Regulaminy Stopni 

Harcerzy i wprowadzam jako jedyny obowiązujący w Organizacji Harcerzy ZHR regulamin w 

wersji stanowiącej załącznik do niniejszego rozkazu. 

podpisał Naczelnik Harcerzy Marcin Jędrzejewski hm. 

II. Wyjątki z Rozkazu Komendanta Chorągwi L.9/95 z dnia 20.11.95r. 

2.Starszyzna 

2.2. Zawieszam decyzję o rejestracji druhów: 

phm. Tomasz Wyroślak, pwd.Karol Łobodziec, pwd.Piotr Wardawy, pwd.Janusz Wąsikowski, 

phm.Dariusz Sułek, pwd.Zbigniew Mucha, pw d.Jacek Kustra 

podpisał Komendant Chorągwi phm.Piotr Wyszyński H.O. 

  

IV. Stopnie. 

[V-1. W związku z zaprzestaniem pracy harcerskiej zamykam z wynikiem negatywnym próbę 

na stopień Harcerza Orlego druhom:ćw. Albertowi Jasikowi i ćw.Augustynowi Kowalskiemu 

V.Plany pracy. 

V-1. Zatwierdzam do realizacji plan pracy na rok harcerski 1995/96 drużynom: 

41 Pionkowskiej Drużynie Harcerzy i Zuchów "Zarzewie” im. Andrzeja Małkowskiego - 

drużynowy pwd.Karol Łobodziec ćw., | Kozienickiej Drużynie Harcerzy "NOX'" - drużynowy 

pwd.Piotr Wardawy ćw. 
VI. Jednostki organizacyjne. 

VI-1. W związku z niespełnieniem obowiązków służbowych oraz niespełnianiem Regulaminu 

Drużyny zawieszam do odwołania: 1 Pionkow ską Leśną Drużynę Harcerzy im. Adasia Guzala 

10 Pionkowską Drużynę Harcerzy CICHOCIEMNI, 1-2 Drużyny Harcerek 1 Harcerzy 

im. Niepokalanej 
VI-2. Rozkazuję natychmiast stawić się do mnie z dokumentacją drużyny drużynow ym: 

ćw. Tomaszowi Kustrze, pwd. Mariuszowi Kurkowi ćw..pwd. Januszowi Wąsikowskiemu H.O. 

VII. Komunikaty. 

VII-1. W dniu 18 listopada w Krakowie odbyły się warsztaty dziennikarskie ZHR, w których 

uczestniczył ćw.Norbert Figurski i ukończył je z dyplomem. 

VII-2. W dniach 24-26 listopada w Skarżysku Kamioennej odbył się V Zjazd Progra- 

mowo-Metodyczny Organizacji Harcerzy ZHR, w którym uczestniczy li: pwd.Stanisław 

Hajduła ćw., pwd.Zbigniew Mucha H.O.,ćw. [Tomasz Kustra, wyw.Wojciech Kopeć, 

pwd.Karol Łobodziec ćw., pwd.Janusz Wąsikowski H.O., pw d.Piotr Wardawy ćw.,, 

phm. Tomasz Wyroślak H.O. 

VII-3.W dniach 15-17.XII odbędą się harcerskie rekolekcje . Zapraszam do udziału 

Hufcowy - phm. Tomasz Wyroślak ILO. 

Redagują: martyna sochacka,  izabela e. 2 

tomasz wyroślak. stanisław hajduła 
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