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NIEREGULARNIK NADZWYCZAJNY! 

BRACTWA BŁĘKITNYCH JEDYNEK — 

WYDANY Z OKAZJI PIĄTEJ ROCZNICY POWSTANIA ŚRODOWI SKA 

WOŁCZYN 22,10.1994 

Kiedy pięć lat: temu powstawała "Jedynka" każdy z nas zastanawiał się jak 

będą wyglądały święta naszej drużyny za rok, dwa, pięć czy dziesięć lat, 

Kto wówczas będzie drużynowym, kto będzie w drużynach? Dziś obchodzimy 

piątą rocznicę powstania 1 WDH "ŻAGIEW", nie ma już tej drużyny, w 1991 

roku podzieliliśmy się na $ Drużynę Harcersk "TSKRA" i 1 Drużynę Harce- 

rzy "CZ ATA", Łączy nas jednak nadal ten sam numer i kolor chust jakie 

nosimy. Myślę, że nie są to tylko pozorne oznaki naszej wspólnoty, mam 

nadzieję, że istnieje szczególna więź między członkami "Błękitnych Jedy- 

nek", między nami, którzy pełnimy harcerską służbę i tymi, którzy odeszli. 

Przez pięć lat istnienia naszego środowiska przewinęło się przez dru- 

żyny sporo ludzi. Jedni byli z nami dłużej, inni krócej. Na pewno jednak 

bycie wśród nas w "Błękitnych Jedynkach pozostawiło w ich życiu niezatar- 

ty ślad, ślad harcerskiej przyjaźni i przygody, Myślę, że to iż nasze 

środowisko jest i panuje między nami szczególna więź, braterstwo, zaw— 

dzięczamy naszemu pierwszemu drużynowemu - ANDRZEJOWI URGACZOWI, Chciał- 

bym, aby każdy harcerz i harcerka pamiętali jak dużw zawdzięczamy Andrze- 

jowi. W harcerskiej służbie pamiętajmy zawsze o słowach? 

NASZE HASŁO BRZMI "BŁĘKITNE NIEBO", 

PONIEWAŻ POD BŁĘKITNYM NIEBEM SPĘDZAMY NASZE ŻYCIE 

I NASZE MYŚLI SĄ BŁĘKITNEGO NIEBA -— TO ZNACZY RADOSNE, 

A KIEDY SĄ CHMURY WIEMY, ŻE BŁĘKITNE NIEBO JEST POZA NIMI 

I UKAŻE SIĘ ZNOWU!    
Czuwaj i Służ 
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GOROSKOO KOZIOROŻEC 22,12—20.01 BARAN 21.03-20.04 

Za mało Cię widać na tym święcie, Nie Bee!!! Nie jesteś sam, poczekaj na in- 
bój się! Oboźny tylko dużo krzyczy, nych. Twój ciągły pęd do kariery jest 
a i tak cię nie "zglebi", Pokaż na co już męczący - dla innych, a szczegól- 
Cię stać, ujawnij Swe talenty! Tylko nie dla Komendanta, Z: Nim się nie za- 
nie dawaj gitary /jeśli ją masz/ Obo- dziera! 
źnemu - to zwykle kończy się źle, 

BIK 21.04-20.05 

WOD =W0-02 Spalasz się!!! Daj popracować trochę 
Drzemie w Tobie wielki temperament, innym! A co, odpocznij, pograj w kosza 
Na razie jednak nie ujawniaj go, bo czy w kometkę, Od czego jest Komenda 
mógłbyś nadepnąć na odcisk druhowi M, i cała zgraja funkcyjnych, 
A On jest tu mimo wszystko "g21"; 

BLIZNIĘTA 21,05-21.06 

R 0230002309 Harcerze są oszczędni.., i ofiarni, 
Nie śpij!!! Sobotnie imprezy będą od- Podziel się swoimi pomysłami /i nie 
powiednim miejscem na zawarcie nowych tylko! / z resztą świata, Koniec z sa- 
znajomości i odświeżyć stare, wszak motnością /patrz: RYBY/, 
będzie tyle druhen i druhów, Może bę- 

dzie to Twój szczęśliwy dzień? RAK 22.06-22.07 

Kontroluj się! Mogą Ci się zwalić na 

głowę WIELKIE kłopoty. Zajmij się więc 

czymś przyjemnym dla odprężenia, Wyda- 

je mi się, że umycie naczyń po sobot» 

nim obiadku będzie odpowiednie, 

LEW 25 .07-23 .08 

Poczekaj! Niedługo nadejdzie Twój WIE-— 

LKI dzień, Zatem musisz się do tego 

odpowiednio przygotować, Może by tak 

fryzjer, kosmetyczka, nowy mundur /od 

Diora/, 
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l Wołczyńska Drużyna 

Harcerek 

IBKRA 
Garść suchych faktów o naszej  drutyrsce 
prosto od jej szefowej: 

"ISKRA" powołana została do dkiałalności 
dnia 20 pańchiernika 1991 roku. Na cień 
dzisiejszy działa w drażymie 25 harcerek. Z 
pewnych względów obecnie manty pewne luki w 
kadrze, poniewaj brakuje nam zastępowych, 
kióre są dopiero w trakcie przygotowań do 
objęcia fankcji Tak więc kadra "Iskry" 
przedstawia się następująco: 
drużynowa - pion. l,abeła Anioł, 
przybeczne - trop. Maja Obelnicka, 

- och Katarzyna Olejnik, 
kwatermistrzymi - pion. Elżbieta Wesołowska 

Niestety tyłko kadra posiada stopnie 
harcerskie, a tylko niektóre harcerki odbyły bieg 
na próbę harcerki Jest to spowodowane 
tym, ie po wiełu wzłotach i upadkach 
drażyna znalazła się w nie najlepszej 
sytuacji, jesłi choczi 
o harcerki starsze. Mamy jednak nackieję, że 
dziewczyny, które są teraz w drużyniea będą 
ją kiedyś prowadziły nie będą masiały martwić 
się kłopotami kadrowym. Jednak mimo tych 
kłopotów udało nam się uczestniczyć 
w obozie harcerskim, z którego relacje można 
przeczytać na lamach tego nr-a "Skaacika". 

  

PUSZCZĄ SĄ 
<Hpca rozpoczął się obóz harcerek w Rada- 
czycach. Uczestniczyły w mim: 122 KDH 
"QSTOJA" im. Ji i skiej i nasza 
I WDH "ISKRA". Obok nas rozbiły swoje 
obozy: "SZARA" z Biełska i76 "VICTORIA" 
„1 Kluczborka ora, karcerzez 76 "BUNKIER" 
i_0 "SZAKŁAK". Każdy z tych obozów miał 
odrębmy program, jedynie łączyła nas współ- 
kachnia drukny Chochelki (PYCHA!!!!!!) 
orc czasami współne ogniska. 
Program naszego obora był dobry, było wiele 
gier terenowych, alarmów nocnych, ognisk 
i wiele innych atrakcji (np .rajd wodny). 
Ocywiźcie był również bieg na stopnie, na 
którym dwie harcerki z "ISKRY" ukończyły 
próbę harcerki. W ostatnim tygodnia były także 
dni obrzędowe. W tym. roka stylem obozu była 
PUSZCZA. Na ten czas zastępy poprzemieniały 
się w myszy, koty, motyle, nietoperze i papagi 
(miałyśmy niezwykie skrzekliwą kadrę). W dni 
obrzędowe każdy bawił się świetnie. W pro- 
gramie obozu nie mogło zabraknąć również 
festiwału piosenki, każdy zastęp mógł 
ujawnić swoje talenty. W tym roku poszłyśmy 
również na "chatki" (nareszcie mogłyśmy 
odpocząć od..). Każdy zastęp poszedł w swoją 
stronę, lecz wkrótce wszystkie i tak spotkały się 
w jednym miejsca. Na pewno wszysikim 
podobało się także miejsce obora położone nad 
Wartą Miałyśwey nawet swoją płażę z czystym, 
"złotym" piaseczkiem i słońcem prającym przez 

cały dzień. Teren był dobry, program był 
dobry, ladzie też niczego sobie. 

(Ogółna ocena: "dwa płus" przyp. red). 

MAJKA $ KAŚKA 

<< | SKRA" 

k Noweg KuDZIE



1 Wołczyńska 

Drużyna Harcerzy 

"CZATA" 
Drażyna powstała po podiałe 1 WDH 
"ŻAGIEW". Pierwszym. drażynowym "Czaty" 
był dk Mirosław  Urgaa. Kolejnymi 
draużynowymi byti drakowie: Andrej Urgacz, 

Andrzej  Sytaiewski a obecnie Mariasz 
Nachtmań. Przez ten czasz drażyna uczestniczyła 
w wiełn imprezach i akcjach harcerskich. 
Warto wspomnieć o corocynych obozach 
zimowych i letnich. Wiąże się 1 nimi wiele 
wspotmnień (np. owsianka w Nowej Radzie). 
Pomagałiśnzy również w organizowaniu 
tegorocznego  finała Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej  Pemocy (Metal _ Kluczbork, 
3.01.949). W istopaczie 1993 roka drużyna 

podiefiła się (zkowa - przyp. red). I tym 

sposobem powstała | WDW "Butickers". 
Drużyna zacyna czwarty jał rok swej 
działalnośc. Nadał panuje dh  Marinst 
Nachimam,  przybocznym jest dh Mirosław 
Niemiec. Działa w niej 36-cia harcerzy w 4-tch 
zastępach: "BIELIKI" - 
zast Szymon Bartosiński 

"PANTERY" - zast Andrzej Zalewski 
"SZERSZENIE" - zast. Grzegorz Latko 
oraz błiżej niezidentyfikowana jednostka: 

"LEJANCI". Poza tym zapowiada się rok 
imtensywnej pracy harcerskiej. 

KAZEK 

"CZATA" W NOKĘJ RWDZIE 

MIRUJOWE 94 
W czasie (tegorocznych wakacji | WDH-y 

"CZATA" zorganizowała obó, w terminie 4.07 
- 23.07, w miejscowości Madeły, koło Załęcza 
Wielkiego nad Wartą, W tym sansym miejsca 

i terminie miały obóz dwie drażyry ZHR 
z Kluczborka: 0 DH-ek "SZAROTKA" ora, 122 
DH-y "TORNADO". 
Komendantem naszego oboza był dh Leszek 
Krryżanowski, komendantem podobozan był 
dk  Marinsy Nachiman, a obofrym dk 

Mirosław Niemiec Obóz naszej druzyny 
składał się , czierech zastępów: "Bietików", 
"Panter", "Szerszeni" i tLastępa starszych 
harcerzy "Lejanci". Tegoroczny obóz był 
styfizowasy na komiksie "Kajko i Kokosz" nasz 
podobóz najwał się "MIRMIŁOWO". 
Początek oboza był nieciekawy 1 powoda 
padającego ciągłe deszczn. Jednak po para 
dniach zła passa minęła i pogoda Laczęła 
dopisywać, gdyż słońce corano witało nas 
w pełriej krasie. 
cd na str. 

TAŁJEGO DZUŻYNOWEGO NIE 
BĘDZIE NUŻ NĄDY. 
HENDOGK ZĄBIERAJĘCY SIĘ DO 
ODLOfU Do CIEPŁYCH KOŁIÓW.    
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A teraz poczytamy sobie o drużynie, która ma 

najbardziej krwawą nazwę jaką zanotowały 

kiedykolwiek kroniki. 

Proszę Państwa oto: 

BUTCHERS9I 
1  Wołcyńska  Drażyna  Wędrowników 

"Batchers" powstała 21 października 93r. 

Możemy spokojnie powieczieć, że nie był to czas 

stracony, przeciwnie, był to rok aktywnej pracy 

karcerskiej i realizacji zamierzonych celów. 

Zorganizowałiśmy wiele impre. mimo w 937. 

Andrzejki i Mikolaj, a w 9dr. - zimowisko 
1 "Cziatą", obóz wędrowny po Jurze Krakowsko- 

Częstochowskiej. 

W 1WDW "Batchers" jest obecnie pięcia 

wędrowników: 

H.O. Sebastian 'Basian" Niecziałek dd 

drużynowy), ćw. Rafał "Foka" Olejnik, ćw. 

Przemysław "MMatortbo" Misiewicz, 

włóczęga Wojciech "Obcy" Dachnowski ora, 

Daniel Gajos (na rade be, dodatków 

organiyacyjnych). 
Mamy nadzieję ze w tym roku powiększymty 

nasz stam osobowy. Mamy wiele płanów na 

ten rok harcerski i nachieję że zreałizajemy 

je na 100%. 
BASIAN 

TA FOTOGDAFIA NKILEDIEJ 

; ARSEJ PRZEDSTAW 

Ę i SNOSUNKI 
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CHCECIE BAJKI 
BĘDZIE BAJKA! 

O TYM JAK RZEŹNICY 

POZNAWALI ŚWIAT 

Przygotowania do wyjaędu na obót w Jarze 

Krakowsko-Częstochowskiej ro,poczęliśrey na 

około tydzień przed upragnionym terminem. 

Kupiłiśnsy lub  pożyczyłiśny powzebny do 

wspinaczki sprzęt (dła niewtajemnici onych: 

karabińczyki, uprzęże, ósemki itp.). ł 

Wreszcie nadszedł długo oczekiwany dzień. 

Spotkaliśmy się rane na stacji i pociągiem 

dotarliśnzy do Częstochowy, następnie PKS-em 

dojechaliśmy do Olsztyna. Zarezerwowałiśniy 

sobie miejsce na poła namiotowym i wy- 

ruszyliśmy na pierwsze boje ie skałkatmi, 

Dopiero po kilku godzinach przekonał sie do 

sprzętu nasz, opiekun - Andrzej Urgac. Po dniu 

pełnym wrażeń ulozyłiśmy sie wygodnie w 

naszych _ namiotach. Następnego 

postanowiliśncy obejrzeć „jaskinie. Na mapach 

występowały w dheżych ilościach, ałe w praktyce 

odnalezienie ich nie było sprawą latwą 

nawet 

1 takim wyga jak Jendrek. Niezbyt zadowoleni 

udaliśmy się na spoczynek. Kolejny dień 

spędkiliśney na skałkach ua.ąc się tradnej sztuki 

wspinaczki. Gdy " przejedziśniy" się wspinani st 

w  upałnej  iemperatazyt pojechałisnty 

odźwierzyć się nad Porajem. Zabawifiśmy tam 

jeden dzień sycąc sie niezbyt czysią wodą Po 

relaksujących  kąpielach zatęskniłiśmy do 

wysiłku fizycznego, oczywiscie na skałkach. 

Tym razem odwiedziliśmy Szlak Oriich Gniazd. 

Mimo, że wszędzie mieliśmy wiele wrażeń 

powrściliśnyy do znanego już Oisztyna. Tam, 

rozbici wśród wapiennych skałek spędziliśmy 

ostatnie dni naszej wędrówki. Niestety wszystko 

co piękne masi się kończyć. Nast, obóz dobiegł 

końca i masieliśniy wracać do domów. Po 

drodze  tatrzymałiśmy się jeszcze w 

Częstochowie na kilka godzin. Ale niestety 

trzeba było już wracać Tak oto pokrótce 

przedstawia się historia pierwszego oboz 

wędrownego 1 WDW "Butchers". Teri 

wzdychamy nad fotografiami. 
MUTOMBO
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Usytaowanie obozu nad Wartą pozwołiło nam 

zmienić obrzędy chrzta. Biszkopty 
utradnione zadanie - cały chrzest odbył się 
w rzece. W dragim tygodnia obozu każdy zastęp 
otrzymał zadanie: pójźć de Madeł 

i zapracować sobie we wsi na posiłek 
i nocieg. Wszystkie zastępy z "Czaty" wykonały 
to zadanie. 17.07 były odwiedziny rodziców - 
najszczęśliwszy dzień ma oborie, bo wreszcie 
mogłiśwyy zaspokoić swoje lakomstwo na 
słodycze iip. Na tegorocznym obozie mieliśmsy 
również bardzo imieresujące ognisko, a to 
dłatego ie mocowafiśmy po mim pod 
"chmarką'. W ostatnim tygodniu byłiśnty na 
"chatkach', była to gra indiańska. Pogoda 
nadał dopisywała i moglismy spokojnie 
zaczynać pionierką końcową  Złikwidowany 
podebóz wyglądał ciekawa ponieważ po 
rozebrania płotu i bramy, ora, złożenia 

namiotów — zostały same — prycze, a dzięki 
upalnej pogodzie mogliśmy spać ponownie pod 
"chmarką'. Ostatni apel obozu odbył się 23.07. 
Na tym apelu zaszęp "Bieliki" wraz z jednym 
z zastępów z "Tormada" trostał utnamy ta 
najlepszy. Najlepszym: wodzem wybramo, nie 
ckwałąc się, mnie, zastępowego "Biefików", 
Szymona Bartosińskiego. Moine 
1daniem, (i nie tylko), tegoroczny obóz był 

bardz o udazcy. PAJĄK 

PORA UJAWNIĆ NADPIĘKNIERZY 
Qomiys Raw 4981!! 

Msrea Simo ano Miss Żuk 

archiwum 
harcerskie.pl   

DZIŚ - PIKANTNE ROGALIKD Z KAPUSTĄ 

firuhna Mariola Z, przysłała nam bar- 

dzo ciekawy przepis na prosty posiłek 

biwakowy. Jest to coś przepysznego!!! 

GIASTO: 

2 litry mąki 

40 dkg. śmietany prosto od krowy 

8 łyżeczek wodorotlenku wapnia 

2 szczypty E28304 

2 dkg, drożdży wołczyńskich 

NADZIENIE: 

biała, czerwona, włoska, pekińska, 

brukselka... kapusta 

Sól 

ilość zależy od kwatermistrzów 

Sposób przyrządzania jest bardzo pro- 
sty i nawet zwykła ochotniczka lub 
młodzik będą potrafili przyrządzić tę 
potrawę. Tak więc: 

Mąkę przesiewamy, przebieramy, podda 

jemy obróbce cieplnej oraz przepusz- 

czamy przez turbinę parową, wpuszczamy 

w obieg diesela, po czym sprawdzamy 

adiobadę i izochorę, jeśli wskazuje 
więcej niż 5,5 pH to cały proces pow- 
tarzamy, gdyż może zaszkodzić naszej 
skórze. Reszta to bajka. Pozostałe 
składniki wrzucamy do studni bez dna, 

ciągle mieszając na szczycie Szklanej 

Góry, za siedmioma rzekami chłodzimy 
w żywej wodzie, dodajemy kapustę, ma- 

młamy w ustach 3 godziny, nie dłużej! 

Po wypluciu chowamy na lepsze czasy, 

smażymy się na plaży podając widelce, 

ŻYCZYMY SMACZNEGO!!!



  

HOROSKOPU CIĄG DALSZY... : 

PANNA 24.08-23,09 

Stare przysłowie harcerskie mówi: 

"STARA MIŁOŚĆ NIE RDZEWIEJE", Dobrze 

byłoby zatem odnowić zapomniane zna- 

jomości, Choćby po to, by obejrzeć 

wystawę o "Błękitnych Jedynkach", 

WAGA 24.09-23,10 

Stoicki spokój, Tak pokrótce można 

scharakteryzować Wagę. Ale jednak nie 

radzę z Nią konfliktu, Może stać się 

niebezpieczna. Ona i Jej znajomi. 

SKORPION 24.10-22.11 

Zmienna natura, ale można ją ujarzmić, 

Kochany Skorpioniku!-+ weź się do ro- 

boty! Pomóż choć zmęczonym graczom po- 

dawać piłki-- wtedy też można zawrzeć 

ciekawe znajomości, A o to chodzi!!! 

STRZELEC 23.11-24.12 

Nie łam się! Kocha - wróci, nie kocha 

nie warto! Pograj w siatkę, zabaw się 

w Mażtym Olimpijczyku, rozejrzyj się! 

W czasie święta będzie naprawdę dużo 

okazji do zawarcia nowych znajomości, 

archiwum 
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UUBEE RODY 
ie (0 PARU! 
CO ZROBIU, GDY WYBLAKNIE NAM CHUSTA 

lo proste! Farbujemy ją od nowa, ale 
na jakiś ciemny kolor, żeby mieć na 
dłużej spokój, np.: czarny, bordowy, 
brązowy lub mahoń, 

e 

JAK UPORAU SIĘ Z DZIURĄ NA MUNDURZE 

Najlepiej wstawić łatę, Dla ozdoby 
może ona być w kwiaty lub z motywami 
zwierzęcymi, to podkreśli nasze po— 
zytywne nastawienie do świata, 

JAK OŻYWIU STARY, WYBLAKŁY MUNDUR 

Jeśli chodzi o spódnicę to bardzo 
proste - wystarczy doszyć koronkową 

falbankę i po kłopocie, Gorzej jest 

z galówkami, proponuję przeciąć je 

powyżej kolan i wszyć kawałek mater- 
iału, np.: żółtego, który dobrze 
harmonizuje z zielonym. Co zaś tyczy 

się bluzy, to proponuję pozde jmować 
wszystkie rzeczy typu: krzyż, sznur, 

plakietki, itd, itp,, a na ich miej- 

see wstawić kolorowe, samoprzylepne | 
łatki i plecione z kolorowej włóczki | 
warkoczyki, które sprawią, że nąa      
  
  
  

 



  

ABYŚMY BYLI JEDNOo.ee 

Tak kończy się kolejny numer naszego pisma, Do zobaczenia na kolejnym 

święcie "Błękitnych .Jedynek", czyli za rok ożtej samej porze, 

Redakcję tworzyli harcerze, harcerki i wędrownicy BRACTWA BŁĘKITNYCH 

JEDYNEK. Nie podajemy jej bliższych personaliów, Podyktowane jest to 

obawą o bezpieczeństwo redakcji. Nie prowadzimy również książki skarg 

i wniosków. Mimo wszystko dziękujemy za wsparcie nie tylko na piśmie, 

skład i druk: Śiwa 

foto: Żuk, Basian 
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