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NASZE SPRAWY 
  

Dlaczego „Biszkopt”? 
1% rodzy czytelnicy! Wielu 

z was zapewne zadaje 
sobie pvtanie dlaczego taki dziwny 

tytuł dla gazetki harcerskiej. Ci. 
którzy mieli szczęście choć przez 

chwilę być w drużynie. na pewno 

już wiedzą co oznacza to słowo 

w harcerskiej tradycji. Otóż 

oznącza ono  harcerza, który 

wchodząc do drużyny przechodzi 

etap próbny. zanim stanie się jej 

pełno-wartościowym _ członkiem. 

Musi nauczyć się wielu rzeczy aż 

ciele 13 Konnej Drużyny 

Harcerskiej. Harcerskiego Kręgu 

Akademickiego „Gawra _ oraz 

osoby niezrzeszone. ale 

zainteresowane ideą harcerska. 

Biwak połączony był z zajęciami 

szkoleniowymi pogłębiającymi 

naszą harcerską wiedzę oraz 

przygotowaniem do ' złożenia 

przyrzeczenia harcerskiego. Dużą 

pomocą okazali się nasi przyjaciele 

z zaprzyjaźnionych drużyn. Dzięki 

nim możliwe było zorganizowanie 

tradycyjnego „biegu na stopień . 

Owocem naszego pobytu na 
zimowisku było złożenie 

przyrzeczenia harcerskiego przez 

ponad  20-to osobowa grube 

naszych druhen i druhów. Ponadto 

na tyle okrzepnie, aby móc przejść 

obrzęd przyjęcia i z miękkiego. 

łamliwego jak biszkopt cywila stać 

Się Człońkicni diużyńiy. Nasze 

drużyny jako jednostki 
organizacyjne ZHP są właśnie na kilkuosobowej grupie uczestników 

takim etapie, podobnie ' nasze h h został przyznany stopień 
pismo. które z drżeniem serca Zimowisko Błażowa”98 „biszkopta . Jak obiecał 
oddajemy do Waszych rąk Drodzy Komendant zimowiska. w dniu 

Czytelnicy. Liczymy bardzo na 19.02.1998 roku wszyscy 
wyrozumiałość a nade wszystko na członkowie drużyny, którzy złożyli 
Waszą pomoc i wszelkie przyrzeczenie otrzymali Krzyże 

wskazówki. aby ta gazetka nabrała Harcerskie w czasie specjalnego 
oglady 1 spoistości przestając nabożeństwa w naszym kościele 

wbrew tytułowi bvć parafialnym. "Na - uroczystości 

BISZKOPTEM. Z harcerskim gościliśmy Komendantkę Hufca 
pozdrowieniem CZUWAJ - Ziemi Rzeszowskiej oraz 

zaprzyjaźnionych druhów z 12 

RwDH. Kilkoro z nich również 

o raz pierwszy w historii 

naszych drużyn w dniach 

26.01 do 31.01. 

przebywaliśmy na - zimowisku 

zorganizowanym przez 
Duszpasterstwo Harcerek 

1 Harcerzy naszej diecezji. Obok 

naszych drużyn w  zimowisku 
uczestniczyły także: 12 Rzeszowska 

Drużyna Harcerska rzedstawi- Redakcja , p stawi     
  

Wewnątrz numeru 

Red: Ks. Janusz Bury. Anna l Dlaczego „Biszkopt 

Płodzień. Ewelina Płodzień.. Zimowisko Błażowa 98 
Harcerstwo - jedna czy wiele organizacji? 

Gawęda drużynowego 

Harcerskie Ideały 

Z notatnika drużynowego szarpidruta 

Wspomnienia z fer 

Notatnik „„Biszkopta” 

    
  

  

Korekta: Joanna Kiszka. Anna 

Kubas 

Adres: Parafia _ Podwyższenia 

Krzyża $w. Krakowska 18 35-111 
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2 
otrzymało Krzyże Harcerskie. Mszy 

św. przewodniczył ks. Proboszcz. 
który skierował na zakończenie 

liturgii slowa zachęty do 

zgromadzonych o wytrwanie 

w wierności Krzyżowi Jezusa 

Chrystusa. W uroczystości obecna 

byla niewielka grupa rodziców 
harcerzy. Jako że w tym dniu 

przypadał tzw. „tlusty czwartek . 
po zakończeniu uroczystości 

udaliśmy się do naszej harcówki. 
gdzie przy pączku i kubku herbaty 
świętowaliśmy tak ważny dla wielu 

naszych przyjaciól dzień 

[G.O.] 

FAKTY 

HARCERSTWO 

Jedna czy wiele organizacji? 

zisiejszy stan harcerstwa 
w Polsce sprawia, iż wiele 

starszych osób. w tym 
także rodziców samych harcerzy 

zastanawia się do jakiej organizacji 

tak naprawdę ich dzieci należą 

Niniejszym cyklem 
artykułów chcialbym / wyjaśnić 

przynajmniej niektóre niejasności 

Otóż na terenie miasta Rzeszowa 
działają dwie organizację 

harcerskie. ZHP ( Związek 

Harcerstwa Polskiego) i ZHR 
(Związek Harcerstwa — Rzeczy- 
pospolitej) Pierwsza z nich 

reprezentowana jest przez 
mieszcząca się przy ul.Hetmańskiej 
Chorągiew Małopolską ZHP oraz 
dwa Hufce: Rzeszów i Ziemia 

Rzeszowska Druga  - przez 
Rzeszowski Ź Drużyn 

Żeńskich ..Dąbrowa" z siedzibą na 
terenie parafii Św Rodziny oraz 

samodzielnie dzia 

w Wilkowyi ..Szarą Piątkę” 

Drużyny działające w naszej 

parafii przynależą do Hufca Ziemi 
Rzeszowskiej ZHP. 

Bezpośrednią opiekę nad 
tymi drużynami. a więc 30 Drużyną 

archiwum 
harcerskie.pl 

  

Harcerską. 31 Starszo-Harcerską 
Drużyną Specjalną oraz 9 GZ 
(Gromadą Zuchową) sprawuje niżej 

podpisany. 

Ks.Janusz Bury pwd 

GAWĘDA 
DRUŻYNOWEGO 

Druhny i Druhowie! 

Chciałbym na łamach naszego 

pisemka podzielić się z Wami tym 

wszystkim co historia skautingu 
i historia naszego polskiego 

harcerstwa niesie ze sobą. Te 

wszystkie wielkie sprawy w życiu 

jego twórców i w dzialaniu całych 

organizacji 

To wszystko z czym 
spotkacie się w cyklu moich gawęd 

lo owa ogromna Spuścizna 1 bagaż 

osiągnięć w który  weszliście 

w chwili złożenia przyrzeczenia. To 
także. miejsce ..Wielkiej Budowy 

do której i Wv możecie dołożyć 

swoją cegiełkę tak. aby to co 
powstanie bvlo jak najpiękniejsze. 

sianowilo powód do radości 

i poczucia dobrze spelnionego 
obowiązku 

Dziś rozpoczniemy 

wędrówkę po pelnvm przygód 
życiu gen. Roberta Baden-Powella- 

twórcy skautingu 

Nadano mu cztery 

przydomki: katankaya - człowiek w   

Biszkopt 
szerokim kapeluszu. larkwei - 
człowiek z wysoko podniesioną 
glowa. impeesa - wilk. który nigdy 
nie śpi i Sherlosk Holmes - 
ponieważ bystrość jego umysłu 
istotnie pozwalała porównywać go 

ze słynnym detektywem z powieści. 
Miał wiele  przezwisk. 

Zawistni nazywali go faworytem 
i megalomanem-samochwałą. 

niepoważnym marzycielem 
1 zarozumiałym durniem. 
awanturnikiem i szczurołapem 

Zwolennicy wielbili go 

z całym oddaniem jako wzór 
charakteru. bohatera. artystę. 

autora bestsellerów 1 jednego 
z najwybitniejszych wychowawców 

młodzieży w naszym stuleciu 

Profesorowie uniwersyteccy 

uznawali jego system pedagogiczny 

za genialny 
Byl jedną z najbardziej 

poważanych osobistości swoich 
czasów. Jednak plotki ścigaly go 
przez całe życie. Dwukrotnie 
mówiona nawet o jego Śmierci 

Faktem jest. że umarł spokojnie 

w roku 1941 . w osiemdziesiątym 

czwartym roku życia. Sześć lat 

później. tablicę pamiątkową z jego 

nazwiskiem Umieszczono 
w Opactwie  Westminsterskim. 
najczcigodniejszym miejscu 
w Anglii 

Na jeg: iemperameni 

złożyły się uzdolnienia 

odziedziczone po bardzo różnych 
przodkach. Jego ojcem byl H.G 

Baden-Powell członek  Towarzy- 

stwa _ Królewskiego. / profesor 
teologii i geometrii na Uniwersy- 

tecie Oksfordzkim Matką 
Henrietta Grace pracująca 

charytatywnie w londyńskim 

szpitalu dla ubogich 

22 lutego 18357 roku 

przyszło na świat czwarte dziecko 

tego małżeństwa  - - Robert 
Stephenson Smyth Baden-Powell. 
Piegowaty. rudowłosy. _ żywy 
chłopak 0 jasnoniebieskich oczach 
lączył w sobie. jak nikt inny 
w rodzinie skłonności przodków: 
umiłowanie przygody. — brawurę 
i tęsknotę za szerokim Światem. 

3 
a także uzdolnienia artystyczne 
oraz zamiłowanie do nauki 

i działalności charytatywnej 

Robertowi zabrakło jedynie 

kupieckiego talentu antenatów ze 
SLrony ojca 

A właśnie talenty 
kupieckie były pożądane 

w czasach. które nazwano później 

epoką wiktoriańską|c.d.n.] 

„Grey Owl” 

drużynowy 31 SHDS 

Harcerskie Ideały 

z wiązek Harcerstwa 
Polskiego jest członkiem 

światowej rodziny 
skautowej Należy do Światowej 
Organizacji Ruchu  Skautowego 

(WOSM) i Światowego 
Stowarzyszenia Przewodniczek 
1 Skautek (WAGGGS) Działa 

zgodnie z zasadami, celami. 

i metodą wprowadzoną przez 

założyci s Roberta 

Baden-Powella rozwiniętą przez 

twórcę harcerstwa polskiego 
Andrzeja Małkowskiego 

Zgodnie z zalożeniami ZHP ma 

przyczyniać się do: „rozwoju 
młodvch ludzi w taki sposób, abv 

w pelni mogli wykorzystać swoje 

możliwości duchowe, intelektualne, 

społeczne (1  fizvczne, jako 
jednostki jako — odpowiedzialni 
obvwaiele i jako członkowie 

wspólnor — lokalnych, wspólnor 

narodowej i międzynarodowej 
w dokumentach Związku 

podkreśla się. iż wychowanie ma 
mieć charakter spójny. Oznacza to 

pracę równoczesną nad rozwojem 
duchowym. intelektualnym. 
społecznym i fizycznym. Żadnej 

z tych sfer nie można rozwijać 
w. oderwaniu od pozostałych. 

Rozwój duchowy 

Rozumiany jest w ZHP _ jako 
nieustanne dążenie do poszuki-   

wania głębszego | zrozumienia 
i pełniejszego kierowania się w 
życiu określonym systemem 

wartości. Milość. nadzieja, dobro. 
prawda. wolność. sprawiedliwość. 
tolerancja i przyjaźń stanowią 

harcerski system wartości oparty 

na zasadach chrześcijańskich 

Rozwój duchowy może być 

realizowany między innymi 
poprzez: 

m życie religijne. rozumiane jako 
dialog z Bogiem 

pokonywanie wlasnych slabości 

rozwijanie swoich zdolności 

i doskonalenie samego siebie 

służbę innym 

kontakt z przyrodą 

rozbudzanie 

etycznej i estetycznej 
wrażliwości 

poznawanie i tworzenie kultury 

Oto tylko niektóre 
zagadnienia wchodzące w zakres 
wychowania i rozwoju duchowego 

W. następnym uumerze omówimy 

pozostałe dwie siery rozwoju 

(red) 

Z. notatnika 

drużynowego 

szarpidruta 

Ballada rajdowa 

Właśnie tu na tej ziemi 

młody harcerz meldował swą   

Biszkopt 
gotowość 

umierać za Polskę 

Tak jak ty niesiesz plecak 

On niósł w ręku karabin 

W sercu milość. nadzieję i troskę 

Może tu w Nowej Slupi 

Daleszycach. Bielicach 

brzozowymi krzyżami znaczone 

swą dziewczynę pożegnał 

nic nie wiedząc. że tylko 

kilka dni życia mu pozostało 

Ref.: Naszej ziemi śpiewajmy 

ziemi pokłon skladajni 

taki prosty serdeczny, harcerski 

Niechaj echo poniesie 

tę balladę rajdowa 

W nowe jutro i przyszłość nowa 

Na pomniku wyryta 

że szesnaście mial wiosen 

że był śmiały. odważny, radosny 

Kiedy padał płakala 

cala puszcza jodłowa 

Nie doczękał czekanej tak wiosny 

I choć on nie doczekał 

to nie umar| tak sobie 

Przetarł szlak. którym teraz 

wędrujesz 

I gdy tak przy ognisku 

śpiewasz sobie balladę 

Tak jak on w sercu Ojczyznę 

czujesz 

Ref.: Naszej ziemi 

R  
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| Wspomnienia z ferii... 
  

Alfabet Morse'a 
  

Ferie, ferie ....i po feriach. 

Zaczęło się wszystko od pomysłu... 

Tak. to był dość dobry pomysł - 

wyjazd do Błażowej. Ale trzeba 
zacząć od początku. 

Poniedziałek rano - _ wszyscy 

przykładnie zebrali się pod 

kościołem (wszyscy jak wszyscy - 

ksiądz oczywiście się spóźnił). 

Przyjechał autokar. wszyscy zwarci 

i gotowi do drogi... nie ruszamy bo 
nie ma księdza. Przecież piętnaście 

minut spóźnienia to jeszcze nie tak 

tragicznie!!! 

Ostatnie sprawdzanie listy 

obecności (byli ci co byli) 

iw drogę. Dotarliśmy na miejsce. 

Wysiadamy z autokaru 

1 zmierzamy do „noclegowni”. a tu 

wita nas napis MUZEUM 

REGIONALNE ZIEMI 
BŁAŻOWSKIEJ. Trochę się 
zdziwiłam. co jak co. młoda to ja 

już nie jestem. ale na eksnonat 

muzealny to ja się jeszcze nie 
nadaję! Ale podobno wyzwanie to 

wyzwanie. Powitał nas chłód 

korytarza i głośne .„.BACZNOŚĆ” 
w wykonaniu oboźnego( o nim 

trochę później). 

Generalne porządki 

bvło zakwaterować 

i można się 

Przydzielanie grup i każdy podążył 

do swoich zajęć. Przewijały się 

sztole. karty i o zgrozo. zajęcia 

programowe (podobno to ferie?!). 

Podstawą było oczywiście 

znalezienie jak najlepszych 
układów z Jolą. która czuwała nad 

stanem pożywienia w naszych 

brzuchach. 

Mniej więcej do środy  bvło 

spokojnie - dyżury. warty... 

i czyszczenie „ubikacji . /c.d.n./ 
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    iŚĆ w kierunku 

strzałki 

iŚĆ szybko 

biec 

wracać 

wracać szybko 

wracać biegiem 

ZNAKI PATROLOWE 

na pomoc 

iść ostrożnie 

iść wolno 

nie iść tędy 

spotkamy się w 
tym miejscu za 
godzinę 

  
podzieliliśmy się 
i poszliśmy w 
tych kierunkach 

ta droga jest zła, 
poszukaj innej 

se i zastanów się, ukryty list w padl archiwu m poszukaj innej odległości 7 
—| harcerskie.pl drogi kroków  


