
$RODKÓW BY ZOSTAWIĆ ŚWIAT TROCHE, LEFS: 

SZUKAJCIE TEGO KTÓRYŚCIE ZĄSTALI ” BADEN - POWELL 

BUDKA 
MIESIĘCZNIK 28ŁDH im.A.Olbromskiego 

N5 9 — 24 pazdziernik 1986 
  

    

    

s3lata-i co PREM" 
JAnęża 55 rocznica powstania naszej drużyny,! ipamiętn 

ięconą sylwetce antoniego Olbromskiego na tle 75-1e 

1703 2 się z drużyną bardzo różnie.Były okres 

kwit tu, La y Się rownież lata oarętwienia organiza 

persp 1a ółwiecza,możemy je OGADLAĆ + 1968 jean 
> m > - aaT ś - 

MTT RY a As alu Pra1 17M "YN nm . 

FJ a TiL JM O A m SJ . — da uz me CA .J 1 511 

na poczatku Lila emdz lesiąty ca 

który w dodatku 2 wycnował 
ktorów „EGÓrzy zwiazańi z nią 

PA TY PY =—< > y a +* + =, * m 1 r © *TT4 , 2 7 z y DrLZYTSOJ Poza | JĘZ ) la Sz. i wGylizĘ wic Ak yy ULU w,<xtórzj 

72 
= +"; "zenia 

"47 " Pr 7 
dne ) = mów i CE 

u 
ROWIŃRNA 
OGU UiI1C, 

to p Wda : D atach tłustych nas 
chudych lat uniknąć? Albo żeby nie były on 
ierwsza sprawa t rawa iwa,solidna praca zastępów.Jeżeli BoA one 

jak powi! bardziej niespodziewe : re nie po- 

RE wywrzeć siększego W ru.Receptą na dobre tępu jest po- 

ne traktowanie Sprawy ez zastępowego, Ud działa zas 

PNY SAEE 1 na drużyna. Ioże się ona r I enżować na Zew 

zie to nic warte,jeżeli pod płasz | m drużyny nie bedzie 

zastępów. Bęuzie ona przypowinała piękny budynek,nro 

awiony fun | ów,ttóry podczas pierwszej burzy,lub pod wpływem czas 

wali się 1lD zo tylko szczątki ,z których odbudować go bt 

irdzo ciężkx +ADY te! dopuśśić , trzeba wziąść się do solidnej roboty. 

zezólnie ciężk ,ade zeka zastępowych zastępów starszych,którzy mo 
na ł 

mieć kłopoty ) nieem nowych,ci ekawych zbiórek,lecz nie jest to 

h
 
03
 
N
O
 

O
 

M
 

n O
E
M
C
Ą
 

(3 
|-

 

Ę
 

W 
£:
 

(5
 

w
n
 

n
K
0
.
B
D
 

ch
i 

P
r
 

4
 

je 

G3
 

. 11 

zecież niemożliwe, . sDoSÓb drużyna nie rozpadnie się nawet po odejściu 

tych którzy dotychczas t! yli jej dobry RZS, 

ł
a
 

3 
> 

0 
O 

tg
 

ć u 
1 mj s <€ m — do nasza m1 YNY ZO IE nawne 
L ZGOD GC uw Ao, y LL; UMO 

- - . J = „aż wędE 1 ; sj A 2 
zastanowili się nad 
aby w razi 

. LAN] .. nh taj ha = 

J]0QNAR CL1e2 

c GOJSC Go 

DLYCH oża ami 
ks VUV LI U J s-=L 2 buł aku 

można uniknsć katastrory 

zakończenie chciaźżbym WROCE 

ata i co dalej? 'yślę że pokonam 
ak dawniej prężnie i prawidłowo. Na 

rocznicy powstania naszej drużyny, 

F" archiwum 
harcerskie.pl  



<r$] Tj LECIE SKAUJA LNOLSKIEGU JRZECZYTK) 1 ŚKORZYSTEJ *| 2 ne A 
nelme = a jednak fo coś innego! 
Nasz zastęp obecnie jest jednym z najstarszych zastępów w drużynie. Teraz 
nas tylko sześciu,ale mimo tego tworzymy razem silną grupę pod wezwaniem 
ki".A teraz do rzeczy. 
yło słoneczne popołudnie,jak co tydzień mieliśmy w planie zbiórkę zastępu, 
nowałem ją na powietrzu i jak się później okazało,chłopcya tylko na to cze- 

„A zaczęło się tak.Na zbiórkę przyszedłem trochę wcześniej i zostawiłem 
om zaszyfrowane polecenia,a sam udałem się na Pole Majerowskie. Długo 

szło mi na nich czekać,bo coś im się nie bardzo spieszyło.Jednak trafili, 
szli z dwóch stron,tak jak było w liście.Po drodze mieli wykonać szkic tra- 

'y -uórą szła każda trójka.Kiedy już byliśmy razem,usiedliśmy i zaczęła się dru 
a cześć zbiórki.Był to mały sprawdzian z pionierki. Chłopcy mieli postawić po 
ma osniska i oczywiście je rozpalić.Podzielili się na dwójki i wkrótce na pola- 

svało sześć wspaniale okopanych ognisk.Bo rozpalenia każdego z nich można 
użyć tylko trzy zapałki.Chłopcy szaleli 

jąc się utrzymać ogień:dmuchali ,skakali 
iwali kończynami tak zawzięcie,że w końcu 
ie ogniska zapłonęły jasnym,wesołym pło— 
„Usiedliśmy przy nich,trochępośpiewaliśmy 

nagle wszyscy zaczęli się śmiać jeden z drugie— 
zazało się,że każdy wysmarowany jest jak nicboskie 
orzenie i to wzbudziło wesołość.Na zakończenie 
,anowiliśmy przeprowadzić walki kogutów,co chłop- 

W 1909 roku do Polski docierają pierwsze wiadomości o Scoutingu,Wielkim ich 
zwolennikiem i probagatorem stał się Andrzej Małkowski,który w 1910 r. tłumac 
książkę generała Roberta Baden-Powella:,„Scouting for boys".W 1911 r.powstają 
pierwsze drużyny,a po nich tysiące ihnych.Jednak są to działania trochę chaot 
czne bowiem tym nowopowstałym jednostkom brakowało kadry instruktorskiej,któr 
pokierowała by ich rozwojem we właściwym kierunku,według wszelkich znanych 
tajników sztuki scoutowej.Aby ułatwić ich poznanie organizowano kursy instru- 
ktorskie i różnorodne pogadanki,a tym wszyskim,którzy nie mogli brać w nich 
udziału pomocna była książka Małokowskiego oparta o scoutowy podręcznik 
Baden-Powella,wydana w lipcu 1911 r.Jednak są to działania zbyt nikłe w stosu 
nku do żymiołowego rozwoju nowych drużyn.W ciągu tylko kilku miesięcy nakład 
książki Małkowskiego został wyczerpany.Powstała więc luka,którą trzeba było 
natychmiast uzupełnić, Taką „zapchajdziurą" miał być właśnie,wydany z inicjaty 
wy Małkowskiegosktóry brał udział chyba we wszystkich ważnych poczynaniach 

ruchu scoutowego w Polsce,dwutygodnik „Skaut".Pierwszy numer ukazał się we 
Iwowie 15 X 1911 r.,a więc 75 lat temu i dlatego poświęcamy mu tak dużo miejs 
na łamach „Pobudki".Może także i my będziemy obchodzić tak piękną rocznicę 

naszego pisma? 
„Służymy sprawie-...będziemy w zabawie...'' —- te słowa A.Małkowskiego ukazał 

się w pierwszym numerze „Skauta”" i stanowiły pewną deklarację charakteru pisn 
Żywo i barwnie redagowane,zawierające wskazówki dla instruktorów,materiażły da 
ciekawych zbiórek,czasopismo uzyskałe zrozumiałą popularność ,Świadczył o tym 
6-o tysięczny nakład,niebywały na ówczesne stosunki,który mimo to rozchodził 
się błyskawicznie.Część egzemplarzy drukowana była na cienkiej bihułce,aby 
ułatwić przemycanie za granicę do zaboru rosyjskiego i pruskiego.Oprócz pr=- 
ktycznych wskazówek do prowadzenia pracy w nowopowstających drużynach ,,„Ska 
zawierał nieprzebrany materiał dla pokrzepienia serc w postaci wspomnień o 

tak się spodobało,że nie chcieli iść do domu, 
tety było już późno,więc zawiązaliśmy krąg i' 

jażni,zaśpiewaliśmy nasze „Bratnie słowo", 

przeszłości narodu.Witany wszędzie był z radością,niósł z sobą bowiem zapał d 
życja,beztroską pogodę ducha i nadzieję na wolną i niepodległą Polskę.Na tytu 
owej stronie pierwszego numeru,znajdował się wiersz Ignacego Kozielewskiego 
noszący tytuł „Marsz skautów",a rozpoczynający się od słów:„iszystko co. nasze 

P.S. = Ojczyźnie oddamy". Zawierał on chyba wszystkie uczucia ówczesnej młodzierży 
0 i odzwierciedlał ich dążenia i pragnienia.Nic więc dziwnego że po dopiseniu 

SZEJ GS WO o przez Olgę Droc LOW. 3-liażkowską refrenu i melodii stał się on hymnem powste 
z NIDA Postahowiliśńy łego później ZHP i jest nim do dziś, M ; ME. | 
e EE > GR oai Pierwszy numer nowego pisma scoutowego w całości redagował A.liałkowskiego 

i elonobo tacwiknti a RIEZAG p Większość artykułów w tym numerze była jego 
dobrze przygotowane SECTR KAL autorstwa. Także w późniejszych numerach za— Net Lwów. 5 prztnermia 1911 kok 
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trzeba Było zO holować na lińce mieszczał wiele swoich artykułów,jednak re- 2 i zaj 

namiób io WEozn lodiudsoch Gsbssk daktorem naczelnym począwszy już od dnugiego GOO PNPYLOCOŻOLEDÓONNIA 
jaddREda O03i GL PO WEERERETOWA ią z iży numeru został I.Kozielewski, o oDYDEB ORO WWO JOB 
stw órużyny w HBT.Nie RoWaś6 Ge dodnak długo, bo SJ Trzeba stwierdzić że tego rodzaju wydawni- ' Lr waż ługo, s : ; 

e czas przy namiocie był tak dobry, wprawił mnie w zd enie.Aby nie Po ao zam Ylcob.bo olor póRd JE. 
izieć bezczynnie wyruszyliśmy do lasu w poszukiwaniu chrustu.utedy właśnie 7 03 Garth ROGTsi nabowi WR 14R mdikwiiircń 
opcey odnaleźli znaki patrolowe pozostawione wcześniej przez Darka.Jednak | 9% +2 że Podaki | walu jej srenioami ; 

o tym nie wiedzieli,a nam chodziło o to- aby sprawić wrażenie,że znaki REA a) daroiateżałł R R kaśriś 
ostawił zastęp z innej drużyny. ykonywaliśmy wszystkie zadania pozostawia=/ 2 " LZY k p i = 

zaszyfrowanych listach.Między innymi Ę | Sląskiego",„Bądz gotów, a kończąc na ... j 8 
to szyfrowanie i nadawanie depeszy alfa- Szkoda tylko że obecnie Riadoć aż $ Raka 

sm Morse a,stawianie kuchni polowej ,ogniska i na wzór lwowskiego „Skauta"”,gdyż np.„ŚWia ź NTH zm M V c h Ró : 

wolsgnie ma zymit. Po pranie godzinaij zabamie ONE A 3... ! 
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"hę przy dogasającym ognisku,podsumowaliśmy które czytałby z zainteresowaniem 
ą zbió —wyci iś a razem z nim zaglądający przez ramię * '— | Mż s 

, zbiórkę-wycieczkę.Poteyspakowaliśmy Atak: doda Może jadnół LAI6 Skaślipi- FSKRUT ! 

smo wkrótce się ukaże, 
e rzeczy do plecaków i,po uprzednim zamasko— 
u terenu,wsiedliśmy na rowery, 4 

Po dotarciu na miejsce,zrobiliśmy sobie h | KOSZAŁEK OPAŁEK AE DECK 
ed szkołą pamiątkowe zdjęcie,zawiązaliśmy | ] l 
„który zakończył naszą zbiórkę i | go OR DĄ 
echaliśmy się do swoich domów. 
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  Rys:Tytułowa strona pierwszego numeru nSkauta", 

który ukazał się 15 X 1911 roku. 
  
  

  

       



Nowości harcerskie na śiYe 
księgarskich półkach Z ZYCIA DRUŻYNY 

Pod koniec września- w | pda nij ukazała We wrześniu w naszej drużynie 
się nakładem wydawnistwa „Sląsk" książka nastąpił podział na plutony, 
nZ dziejów harcerstwa śląskiego". Opisuje ona Powstały dwa plutony I-szy w 
dzieje i rozwój harcerstwa na Śląsku od jego |169 SP jego plutonowym został 
początku,«*w latach Powstań po rok 1945. dh.P.Strzałkowski i II-gi w 878P 
Ksią 'żka ta posiada wiele białych kart,gdyż -plutonowy dh.M.Dębiński, 
coraz mniej jest bezpośrednich uczestnikó w Podział ten był konieczny ze 
tamtych wydażeń,rozproszyły się dokumenty. względu na duża liczbę członków 
Tym większy ukłon w kierunku wydawnictwa w naszej drużynie /ponad 50/, 
że podjęło tę tematykę,fłydawnictwo „Sląsk” a przecież sam Baden-Powell,twór— 
od dawna interesuje się problematyką har— ca ideii scoutowej,mówił że owo- 
cesrską,wydało m.in.„"ieżę spadochronową'" ceną to znaczy się dającą dobre 
Kazimierza Gołba i wiele innych. wyniki prace wychowawczą można 
Książkę tę warto przeczytać gdyż opowiada prowadzić w zespole liczącym nie 

aistorii narcerstwa na gdzie Polacyjwięcej niż 35 chłopców 
musieli chwytać za broń.D Druga rzecz, która 

y także liczne szeregi harcerzy ła o podziale to niem 
zielonych mundurach z krzyżem na |dokładnego kontrolow 
jest lista śląskich harcerzy, drużynowego pracy 
walce polegli, zastępach. Drużyna 

Ź | obecnie 7 zastępów 
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* SOD z każdym chłopakiem, 
W HARC OWCE Podział na plutony był potrze— 

. s14 bny i został on dokładnie prze- 
nyślany. Pozwoli on na efektywnieja 
sze prowadzenie pracy wychowaw= 
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Hszystkich 8 Sa więtjt 
czek za rodzinę nić 
postawić także cnociaż ) kj 

świeczki za harcerzy,xtórzy za 
wolność Ojczyzny gineli na 1 
tach wojen śwliatowych,powsta 
ślaskich i odeszii na wieczna 
wartę.Oby żaden harcerski grób 
tego dnia nie był pusty, 

łódzkiej Drużyny Harcerskiej im.A.Olbromskiego. 
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