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ŻEBY HARCERSTWO DAWAŁO RADOŚĆ 

Z druhną Naczelniczką przy okazji Dnia Kobiet. 

Kresy:Bardzo chciałbym,aby nasza rozmowa miała charakter nieco świąteczny, 
a więc może-trochę nieformalny.,żeby do tego doprowadzić spróbuję zadać 
kilka,może mało służbowych pytań.Na początek pytanie z gatunku sztampowyc: 
Co robisz poza harcerstwem,Twój zawód,zamiłowania,hobby, 

M.R.:Jest bardzo wiele spraw,które chciałabym robić,które mi się podobają 
i gdybym robiła je wszystkie z pewnością nie starczyłoby mi czasu.Z zawod 
jestem informatykiem i pracuję jako programistka w banku, 

KiNiesamowite!W którym? NE” 
M.R.:W Banku Przemysłowo-Handlowym w Krakowie„Niezależnie o l 

tego uczę się angielskiego,w grudniu zrobiłam kurs prawa -B m 
jazdy,w związku z czym uczę się jeździć w praktyce.lo,z t 
-kich rzeczy naukowych.Ostatnio również oglądam jeden, 

jedyny program telewizyjny,mój ulubiony pt.Alf.Jestem bar 
dzo zawiedziona gdyż dziś o 18.00 zasiadłam i Alfa nie 
było.A poza tvm?Jest wielka ilość rzeczy,które chciała- j 

bym zrobić,przeczytać,zobaczyć,a najlepiej chyba czuję się 
w górach, 

K:iA czy masz może jakąś swoją pustelnię,świątynię dumania, 
wktórą uciekasz gdy Ci źle? 

M.R.Nie,nie sądzę,Właściwie dom,praca zawodowa „harcerstwo pogo” 
-chłania cały mój czas,Dom...dom to jest właściwie taka E 
studnia bez dna,tam zawsze czasu jest mało. R 

K:Jakim samochodem jeźdzósz? raligh 
M.R.Nie,no...maluchem,niektórzy mówią,że to nie samochód, I > 
K:Pytanie najmniej służbowe:stan cywilny? — 
M.R.iWolny., j 
K:To prawdziwa rewelacja! !!ZŻapysam teraz tak nieco wsp: minko 
-wo:z jakisgo środowiska,z fakiej drużyny się wywoczisz hm Małgcrzata 
i cc możesz 6 nim powiedzieć? Róniedar 

M.R.Ńa to pytanie odpowiada się barczo mito,Zwłasz:za teraz, 5 Ę 
Edy pstrzę ra te dziewezyny,które zostawiłam, jest to szczep „PUJZCZA" nręC 

im,Krystyny Krahelskiej.Początek temu szczepowi dała drużyna dziewcząt i to 

Naczelniczka 
Harcerek 

jest chyba bardzó istotne,rresztą chrakter tego szczepu do dnia dzisiejszeg: 
zdominowany jest przez dziewszyny i to zarówno instuktorki,jak i przez 
określony styl byciayżycia...Właśnie stamtąd wyniosłan większość tego co 
potrafię,jeśli chodzi o harcerstwo.Nawiasem mówiąc,kilka lat temu zostawiła 
drużynę i teraz jak patrzę jak te dziewczyny pracują,wyglądają, jestem po 
prostu dumna. sk 
K:Może więc mają jakieś specjalne względy u Naczelniczki? 
M.R.Szczerze mówiąc tak,bo jako jedyna drużyna w chorągwi już drugi raz 
mają służbę,inne drużyny są służbowymi co trzy lata,a one co roku,ale,.. 

K:Skoro przeszliśmy na harcergżjie tematy to może w kilku zdaniach:kondycja 
harcerek w ZEP-1918 teraz, jałfjsidzisz szanse rozwoju i jakie przeszkody? 

M.R.Chyba się narażę teraz,ale wydaje mi się,że kondycja harcerek jest tera 
lepsza niż harcerzy, 

K:Mocno powiedziane.,, 
M.R.Moeno,ale jeśli porównać ten rok pracy...Tzn.w grudniu,przed Zgazdem 
organizacja właściwie nie istniała,Gdy ją brałam to istniała chorągiew 
Małopolska,którą wtedy prowadziłam i chorągiew Mazowiecka,oprócz tego 
2-3 hufce i kilkanaście drużyn bezpośrednio podlegających GK.* tej chwili 
natomiast mamy 30 drużyn więcej niż chłopcy.Choć ta różnica bierze się też 
z tego,że mamy drużyny zuchowę męskie prowadzone przez dziewczyny i dlatex 
liczone u nas,ale z kolei w Organizacji Harcerzy jest 300 dziewczyn więc 
to się wyrównuje.Generalnie,wobec stanu,w którym byłyśmy przed Zjazdem, 
to jest to duży,duży postęp.Problemy... Ją te,które wiele razy podkreślała 
po prostu nie ma instruktorek.Są regiony „w których większość drużyn wyłor 
ła,się z drużyn prowadzonych przez chłopców.Teraz są one prowadzone nie 
przez instruktorki,na większą skalę w tych regionach nie ma hufcowych, 

la porównania,w O0H-v harcmistrzów jest tyle ile u nas hm i phm razem 
Gż archiwum 
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wziętych.w pewiem sposób obrazuje to ten problem.Dlatego też kondycję oce- 
pa jako wyśmienitą,gdyż wkład pracy tych dziewczyn jest naprawdę bardzo y. 
K:Skąd się wzięło to przyspieszenie, ten rozpęd? 
BODO: leży w zaangażowaniu tych dziewczyn,podziwiam je i tyle, 

pka. > 
K:Do natury rzeczy należy chyba,że po sukcesach przychodzą porażki. Czy zauważasz jakieś niebezpieczeństwa,zagrożenia?Czego harcerki powinny się obawiać? * 
M.R.Trudno to uogólniać.Każde środowisko ma inne problemy.Obawiam się,że 

w wielu środowiskach,instruktorzy poczują się zagrożeni samodzielnością 
dziewczyn i będą ją utrudniać...Kiedyś w nią nie wierzyli,a teraz gdy 
widzą,że to staje się realne,to... 

K:Hm,hm.,, 
M.R.No właśnie...To jest chyba jednó z takich zagrożeń,Ale myślę,że właśnie 

sposób podejścia instruktorów do tego problemu jest miarą człowieka,ale 
niestety nie wszędzie są ludzie odpowiedniego formatu.W niektórych środo 
-wiskach nie bardzo się rozumie po co to,dlaczego i właściwie liczy się, 
że to się odmżeni. 

K:Może teraz takie hasło-klucz:harcerska spódnica. którym kierunku 
powędruje?W górę czy w dół?Czyli, jak oceniasz wypracowane 70-leciem metoć' 
idee,sposoby,stylizacje,ich przypasowanie do teraźniejszości i czy są 

, planowane jekieś generalne zmiany przysłowiowej długości spódnicy? 
M.R.Dużo tego.Spróbuję uporządkować.A więcichcemy mieć Organizację Harcerek 

nie tylko z nazwy,a więc musimy wrócić do pewnych modeli,a inne-nabyte 
(często od chłopców)zarzucić,Ale,aby powrócić,trzeba poznać.Poznać i wted 
zdecydować czy wrócić, 

K:A więc kwestia pewnego rodzaju świadomości? 
M.R.Tak,świadomości,apóźniej decyzji,świadomego wyboru.,Niech tu przykładem 

służy sprawa chociażby odmiennego salutowania,czy lilijki instruktorskiej 
na rękawach,której u dziewczyn nigdy nie było(tu wchodzi zresztą geż w 
grę motyw RO RE ZEE utrudniania o którym mówiłam wcześniej). 

-„ A co do długości spódnic.,.,No cóż,Oleńka na najwcześniejszym zdjęciu 
jest w spódnicy po kostki,ale myślę,że takich nosić nie będziemy... 

K:To brzmi naprawdę optymistycznie. 
M.R.Natomiast jest tu jedna sprawa,która nakłada się na program i na wszyst- 

ko,po prostu godność dziewczyny i z tego wynika też m.in.długość spódnicy. 
K:A jeśli chodzi o sprawy metodyczne,czasem widzę w programach różne "robót: 

ręczne itd,Nie wiem,czy dziewczyny są stanie zainteresować się takim 
"modelem wyznaczonym przez dzierganie"? 

M.R.Jeśli drużynowa jest naprawdę przewodniczką swoich dziewczyn to jest 
w stanie podać im wszystko w sposób atrakcyjny,tak aby chciały to robić. 

„ Według mnie to jest tajemnica sukcesu, 
K;Pytanie osobhste.Czy czytasz najlepsze pismo harcerskie na ziemiach wscho: 

=nich = "Kresy" i dlaczego Ci się podoba? 
M.R.No tak.Nawet spodziewałam się tego pytania,ale nie zdr*alam się do nieg 

przygotować,”iątam w ręce tylko jeden numer,ale nie mogę sobie przypomniec 
co byżo wewnątrz.Moża dljtego,żestaram się wszystko co mi wpadnie w ręce 
puszczać w obisg, 

KiWoec tego zobowiązujemy się dostarczać za każdym razem specjalny egzemp- 
larz.Już zupełnie na koniec-może jakieś życzenia dla czytelniczek 
i czytelników Kresów? 

M.R.Żeby harcerstwo dawało im radość!Jest to tymbardziej trudne,że nie ma 
harcerstwe bez służby,a sztuką jest pełnić służbę z radością, 

KiZe swej strony ize strony redakcji gorące życzenia z okazji tego,wpisaneg: 
Już chyba w naszą tradycję święta.Dziękujemy za rozmowę 

Z druhną Naczelniczką rozmawiał Semen. 
(Działania osłonowe - Radek) 
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4 4016 ZEPir.Z.1019, 

przez Naczelną Radę Harcerską 

-iedług redakcyjnych informacji 

środowisko harcerskie Jarosła 

m.in.kominek,rajd po fortach 

- i4,:J.Rossman,Harc
erst   

„I zbudujemy dom 

bez strychów i bez biwnie 

zapronie lampą klon 

W zapachu lasów grzybnych 

Nie trzeba stawiać pieców 

Nie musisz okien szklić 

Więc zbudujemy dom 

Bo TAKI dom musi być..." 

Budowanie takiego mitycznego domu,dla nas harcerzy trwa już ponad 
80 lat.Wielu zapewne zastanawia się - o co mi chodzi? 
Chodzi mi o Rzeczpospolitą Lutycką:- Podhalańską" „chodzi mi 
o budowanie wspólnoty,wspólnoty harcerskich serc,zaś wspólnotą taką 
powinny być hitfce,chorągwie i o tym chciałbym dziś napisać da. 
instruktorów ,instruktorek,harcerzy,».. : 

W dniach 10,11,12 stęcznia odbyła się kolejna impreza Wschodniej 
I bazem organizowana przez 1 Mielecką Drużynę "Hadem" 
im.Józefa Grzesiaka "Czarnego" pod hasłem "Memento Mori - 1992" 

Po przyjeździe w piątek i po rozpakowaniu się w SP-8,którą udostę- 
pnił dyrektor (po delikatnych-aczkolwiek skutecznych namowach 
szkolnego katechety) ,wieczorem odbył siĘ kominek-jeden z tych,które 
pamięta się długo:wspólne piosenki,pląsy,zabawy - jednym słowem 
- wielkie,wspólne szaleństwo,szaleństwo braterstwa. 

Po krótkiej nocy spędzonej różnie( byle tylko nie śpiąco) 
- po medytacjach "Wypka" - medytacjach z harcerkami,po niezliczonej 
ilości setów ping-pongowych,nocnym żarciu czarnej „Jarosławskiej 
KIII żeńskiej,nastąpiło to,co miało zostać na zawsze.,,Memento Mori 
-bieg dzienny po okolicznym lesie- INO-które odbyło się również nie 
bez oddźwięku-liczne upadki spowodowane lodowatą nawierzchnią, 
Jarkowe spodnie pęknięte od kolan aż do.,.Jednym słowem-bieg dwu- 
częściowy,sprzwdzający umiejętności czytania z mapy a następnie 
-część druga- sprawdzenie wiedzy z pionierki(np: budowanie latryny); 
łączności,samarytanki,sprawności fizycznej(strzelanie z łuku)itp, 
Z tego biegu wróciliśmy faktycznie "pamiętając o Śmierci" i tuese 
natrafiliśmy na kapuśniak Antoniego.Nieważne dobrg czy nie - ważne; 
że w ciągu kilku sekund zniknął z menażek,talerzy i kotła=takie cudo! 

Gdy ludzie odsypiali bieg,nieprzspaną noc,wódz imprezy-Jarek= 
planował już dalszą część - mini kominek i bieg nocny po Mielcuy 
zemsta za bieg w Jarosławiu,czyli Alfabet Morse'a,alfabet Morse'a 

alfabet Morse'a... 
Po przejściu tej trasy zadowoleni,lecz"lekko" zmęczeni uczestnicy 

nie mieli kłopotu ze shem.Po niedzielnej pobudce nastąpił krótki apel 
który rozstrzygnął kto zwyciężył,a byli vo: 

I miejscz = patrol 14 Mieleckiej Drużyny Harcerzy 
II riejsce- patrol mieleckich "Wilków" 
III miejsce-patrol z XIII Jarosławskiej Drużyny Harcerek 

i honorowe wyróżnienie za "obywatelską postawę" dla Mieleckiej 
Drużyny Harcerzy"Puszcza! 
Po wręczeniu dyplomów nastąpiło jakże przykre,ale niestety konisozne : 
pożeananie.Skończyła się kolejna impreza Chorągwi,czas skończyć j 
marzenia i wrócić do rzezcywistości. 

/e.d. na strA0/ 
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Leopold Staff 

MARCOWE SŁOŃGE 

Marcowe| słońce ozłaca 
Daleką,$zczerą równinę, 
Na której,jak okiem sięgnąć, 
Drzewko widnieje jedyne, 

Jeszcze się nic nie zieleni 
Nago i pusto,jak w stepie, 
Tylko wiatr tańczy i hul 
I drzewkiem targa i sieple, i nie mogą 

A drzewko chwieje gałęźmi tak po prostu 

W wesołej z wiatrem przekorze stanąć i 

Że choć mu liść zwiał w jesieni i powiedzieć 

Cienia zwiać z ziemi nie może, Ten Jest 
potrzeba czasu 
potrzeba czasu 

(>) 
Te dwa wiersze,bardzo różne odnoszą się w pewrym h 

sensie do tego samego czasu.Spróbujmy dostrzec w nim tę różnorodność, 

odnaleźć wszystkie jeg wartości,zrozumieć,a jeśli potrafimy 

-wykorzystać. b 7 

Nazarejczycy 
zakurzeni drobnym handlem 
i sprawami do załatwienia 
wyciągają brunatne ręce 
do tkackich warsztatów 
do glinianych kadzi z 
do wybielonych słońcem ścian 
chwalą Boga,Który Jest. 

Dom 
Został gdzieś daleko stąd m»6D 
Okryty mgiełką wspommień 6- Ab 
wyryty wśród mozaik gór JGA 
Nasz wymarzony dom, GĄD 

refr 
Dom naszych marzeń GAD 
Dom naszych snów 
Czeka na lato 
I na nas znów. 

_ Nad: rzeką czasu Stoi gobie 
; Patrzący na połoniny | 

rytmy wikstr wygrywa 
jesień czy też zima, 

A kiedy lato znów nadejdzie 
Niech wieść idzie stąd 
Że w Terebowcu znów powstanie 
Nasz wymarzony dom, 

Piozeu ke 
wy bada ella GS -7v2 OU 
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Prachi wądaowiw fa moc... 

(Get uremręa Osdęskwky) 

„Kiedy został stworzony świat,pewnego dnia wyrosły także lasy, 

były wielkie „,najeżone czubkami drzew,pełne tajemniczych ścieżek... 
Ww dniu stwarzania zwierząt z lasów wyleciały ptaki a było ich bardzo 

wiele,niektóre wyróżniaty się szybkością,niewiele jednak wzleciało tak 
wysoko jak jastrzębie,drapieżne orły czy Śmigłe Sokoły, 
Zapadał zmrok i wkrótce trzeba było spocząć na nocleg,Orły wybrały 

wysoką skałę,u stóp której rosły krzepkie amerki.wW koronach drzew zało 
-żyły swe gnlazda jJastrzębie.Odtąd każdego dnia krążyły wokół skał 
wypatrując niebezpieczeństwa i ostrzegając przed nim przenikłiwym krzy 
kiem.Jame spadały w dół jak kamienie na wspinające się drapieżniki. 
Krzyk i odgłosy walki budziły potężne orły,które same już broniły wtedy 
swego gniazda...I tak jastrzębie pełniły funkcję strażników skały 
zamieszkanej przez orły,Skała stała się bezpieczna,przybywało coraz 
więcej gniazd,ale najwspanialsze i największe pozostawało gniazdo 
dielkiego Orła..." 

To fragment legendy wymyślonej przez jedno z harcerskich środowisk, 
W 1982 roku zaczęło tam"dziać się" znów harcerstwo.Trochę inaczej niż 
w ostanich trzydziestu latach,Stało się to za sprawą małego zastępu 
"Jastrzębi"-chłopców inspirowanych przez karakowskiego instruktora, 
wówczas drużynowego 5KDH"Piorugj,Adama Kwaśnego.W niewielkim,może całkiem 
małym Dubiecku,nikt nie wiedział jeszcze,że"takie harcerstwo" jest jakimś 
burzeniem"spokoju i ładu ustrojowego" „Powoli zaczynało to krzepnąć, 
twardnieć,nabierać pewnego stylu,sensBu.datra była watrą i każdy harcerz 
więdział,że taki płomień nie służy do pieczenia kiełbasy, 

Zaczęły powstawać lnne zastępy łącząc stę w naprędce zorganizowanym 
Związku Zastępów Jrodowiskowych,który jako środowiskowy,musiał mieć 
już społecznego opiekuna.Podjęła się tsgo wówczas Bożena Misniakiewicz 
-pielęgniarka,instruktorka,żeglarka,która do dziś jest przyjacielem drużyn. 

Jastrzębie zaczęły latać nieco wyżej,próbowały doścignąć Orła.Nie było 
to łatwe.Prawdziwy skauting zakłada jakąś religijność,Nie mogła ona prze 
-cież być tylko znakiem wewnytrznym,była też dostrzegalna,a to jwżnie 
każdemu się podobało.Wszyscy przez to przeszliśmy więc nie rozwijam tematu. 

W 1984 roku powstaje już drużyna - Orla Skała.kiedy staje się silna na 
tyle żeby udzielać schronienia powstaje przy niej młodszoharcerska drużyna 
-2DDH Orle Gniazdo.Działa już wówczas pezy tych drużynach Krąp Starszo- 
harcerski "Baszta" - harcerze,którzy studiują i pracują,co wcale nie znaczy 
że zostali wyłączeni z pracy czynnej. 
Rodzą się ctągłe zmiany.Trzeba coś zroblć,Aby pozostać dalej autentycznymi, 

Aby nie być zagubioną wysepką.Żeby mieć łączność.z RUCHEM,Zawsze związani 
ze środowiskiem 5-ki krakowskiej nie mieli trudnego wyborń,'ietody pracy, 
formy,treści,nawet ludzie ci sami co dotąd.Wstąpili do ZHP-1918. 

4 roku 1991 tworzą się dwie drużyny(konieczność podziału dotychczaso 
wej,koedukacyjnej drużyny)-żeńska Nowe Gniazdo i męska Orle Gniazdo, 
Orla JRała już właściwie w całości przeszła do'Baszty". 

ADAMOWI ,BOŻENIE,"WODZOWI",,,wszystkim,którzy kiedykolwiek pomogli nam 
przetrwać trudne chwile - dziękujemy!!! 

Jastrzębie mają za sobą 10 lat pracy=właściwie instruktorskiej, 
Do dziś uczestniczą w obozach 
drużyn.I rozpalają swoje ogniska, 
wspominając tych,których dłonie 
i twarze zapisały się w ich pamię 
-ci na harcerskim szlaku 

-OŻUWAJCIE! 

Ś  
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i zealizację oraz "pobić" niektóre osoby za to co zwykle. +» 

- Dlaczego oprócz mieleckich harcerek i harcerzy,patrolu y 

z żeńskiej Czarnej XIII Jarosławskiej nikt na imprezie się nie 

pojawił? 
irisęa sk 

- Dlaczego, jeżeli mógł pojawić się Komendant Wschodniej PR 

Chorągwi Harcerzy(hm Tomasz Urban z Rzeszowa),nie pojawili się: 

Komendantka Chorągwi Wschodniej Harcerek(hm Renata Dzieszko) ani 

hufcowy Hufca Harcerzy Mielec(pwd Irek Dzieszko)? 

_ te pytania możnaby mnożyć.Ale po co? How 

Powiedzmy sobie pewne rzeczy wprost „Jesteśmy harcerżami,instrukto 

-rami.KASZYM OBOWIĄZKIEM jest tworzenie braterskiej wspólnoty. 

MUSIMY otworzyć swoje środowisko na hufce,chorągiew.Jeżeli drużyno 

—wi i ich drużyny będą pracowały tylko i wyłącznie dla siebie, 

utopią się we własnym sosie a tym samym utopią nasze ZHP-1918. Ń 

Baczmy ba nasza *Rzeczpospolita Lutycka"-Wschodnia Chorągiew 

nie zginęła przez naszą własną głupotę. 

CZUWAJMY 
Biały Kruk 

otnie już na łamach Kresów pojawiało się hasło: 

-Przewoćniczki.W miesiącu naznaczenym między innymi piętnem Dnia 

Kobist zacytujmy jeszcze raz ten podręcznik.lest w pewnym sensie ' 

odpowiednikiem skierowanego do skautów, przetłumaczonego i przerobio 

nego przez Małkowskiego ,badenpowelowski
ego Scouting for boys,tyle 

skierowanym do dziewcząt.Chociaż.. już w. części. mówiącej o prawach 

uorganizacyi Dziewcząt-Przewodniczek"czytamy 

a te same tematy, 

umieć formułę s 
aki i hasła patroli. 

Kilkskr 

że 
przewodniczek,a potem o 

że egzaminy"są o wiele trudniejsze dla P-czek niż n: 

wymagane od skautów.Kandydatka na echotniczkę musi 

obietnicy P-czek,zawiązat cztery węzły i poznać zn 

Ma prawo nasić ktdniczynę w szpilce od krawatki. i 

- Zanim przejdzie do: Il-giej klasy,ochotniczka musi zdać egzamin , 

następujący:Umieć na pamięć wszystkie prawa i przepisy P-czek.Przebyć 

chociaż cztery tygodnie praktyki jako ochotniczka.Mieć elementarne 

pojęcie o niesieniu pierwszej pomocy chorym,n.p.zatamować krew,ppatrz: 

ranę.wykazać znajomość niektórych znaków alfabetu Morsa.Źrobić sześć 

węzłów najtrudniejszych.Przejść wiorstę w ciągu 12 minut,albo skrajać 

i uszyć fartuszek cza chorągiew patrolu.Rozpalić ognisko,o ile możnośc 

na powietrzu otwartem,nie używając więcej nad dwie zapałki,Zasłać 

porządnie łóżko.Znać umówione hasło P-czek.Po zdaniu tego egzaminu 

otrzymuje trójlistną koniczynę bez wstążki,którą nosi na lewem ramien: 

Dalej następuje III,o wiele trudniejsza(gotowanie! )klasa.Ciekawe jak 

dzisiejsze skautki poradziły by sobie z tymiwymaganiami? 

archiwum 
harcerskie.pl 

zie TE SKAUT<I 
z taatyck LAT... 

Sekcja W tym czasie również, bo z dniem 1 stycznia 
żeńska 1913 r. zdecydowano się na utworzenie sekcji żeń: 
skautin- skiej skautin$u przy Zw. N. Sk., jako Zarządu Głów- 

gu nego Żeńskich Drużyn Skautowych, dotąd bowiem NUŻ 
stanowisko organizacyjne drużyn żeńskich było nie- i ŻxRi 
wyjaśnione.- Drużynom żeńskim Naczelnictwo pozo- 7 45 
stawiało dużą swobodę normowania.pracy na zasa- > 
dach podobnych do tych, jakie obowiązywały druży- Znak Przewodniczek. 
ny męskie. : i 

- "Drużyną macierzystą była tutaj I lwowska im. 
E. Platerówny, utworzona, jak sobie przypominamy, 
łącznie z 3-ma drużynami męskiemi po kursie Mał- 
kowskiego w maju 1911 r. 4 

„Pewna mała dziewczynka zapytała mię,kiedy powinna nosić swój zn 
koniczyny.Możesz nosić swój znak-orowiażkiRiNa eśstórnże o Aoc 
-li nie masz sobie nic do zarzucenia.Powinnaś go zdjąć,kiedy uczynisz 
coś złego Lub nie dotrzymujesz obietnicy Przewodniczek.Znaczek P-czek 
nazywa się"życiem" „Traci swoje "Życie"(na jeden dzień,tydzień,miesiąc 
lub dłużej,zależnie od uznania mistrzyni) jeżeli złamie słowo honoru 
popełni jaki czyn niski,nie wykona rozkazu lub opieszale wykona swoje 
zajęcie.Nie może go a. zanim nie zrobi jakiegoś dobrego uczynku 
wskazanego przez wyrok Trybunału honoru", Podręcznik ten zawięra 
jeszcze wiele ciekawych infotmacji o tym" jak skautki pracująckć w każ 
se razie jak pracować powinny.Okazuje się jednak,że te delikatne 
stotki ze starych sz$jchów nie były jednak tak bezradne jakby się to 

mogło wydawać.Oto fragment zatytułowany Ćwiczenia Dżu-Dżitsu, $) 

" Tutaj większą rolę odgrywa zręczność niż siła.Dwie P . z . -czki,mające 
z oZ do zawodów( zapasów „powinny bgć niwrównego wskosiojEi Eliasa ; 
Sany noe: rozwiniętą fizycznie i silniejszą niż broniąca się. 
s. ataku jąca obejmie cię w pasie,staraj się uwolnić z jej objęć, 
eż za podbródek i włóż jej p.lce w nos i staraj się ję odepchnąć. 

GO Z einódie EA oprzeć „"Cfyba rzeczywiście nikt by się nie 
. e,je nas i Ś 2 Sana 4 wok ze harcerki zaczną czytać Dziewczęta 

EZ 

Pod rozwagę... 

ŚR 
STANISŁAW SOYKA "TOLERANCJA" S 

  

budową Ściany wokół siebie - marna sztuka... 
wrażliwe słowo,czuły dotyk wystarczą kężu 
Czasami tylko tego pragnę,tego szukam WpAC 

Na Miły Bóg żącie nie TYLKO PO TO JEST BY BRAĆ MASE 
Życie nie po to by bezczynnie trwać 

I aby żyć — SIEBIE SAMEGO TRZEBA DAĆ.,, 

o 
Dlaczego nie mówimy o tym co nas boli otwarcie SŁ; 

C 

Problemy twoje,moje,nasze boje - polityka 
Ę przecież każdy włos jak nasze lata policzony 
to jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień 

niech rzuci... 
Daleko raj,gdy na człowieka się zamykam 4) 

e  
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na Due tyna 

ARDY A sladach.Czezą abta 
szlaku?Gdzie brakowało jakiejś umie 

Jakiegóś zdecydowania. - . 
Re naprawdę poznamy 

uszyć w dalszą drogę. 
iemy wiedzieli od czego 

pomoże nam ta droga - reflek 
'ą,którą Ktoś już przeSkodRyNoh 

przetarty. d4ystarc zy 

> 
„4 

a m 

NY A 
IL ŻE nie 

zacząć, Może 

ksj nad 

w 
: 

» 

szl 

trop wi, 

ją 
Śk” 

Ć;   

  

  

Modlirwa wsiępn 

W 

o Jezu, 

Matką Bolesną. przejdziemw 

„aby dokonać od- 

tódkcckc: z Marvją 

tę drogę krzyżową, którą odbyłeś 

Kalwarii. Oby 

Fwojej napełniło serca nasze skruchą za 

kupienia naszego 1a rozważanie tych głów- 

nych tajemnic męki 

chy t wdzięcznością Twoją ku nam grze zą wiełky miłość 

tac zany ha śmierć ja l. Pan Jezus ski 

Pual wydaje wyrok śmierci... i myl się 

I i także pope! el 

, 
irań mnie ad pomyłck 

CEL niam omyłki... względem Boga t sam 

. Jęzu, uct 

Stacja fl jezus bierze krzyż. 

Krzyż jest bardzo ciężki 

„Jeśli kto 

t weźmie 

(Łk 9,23) 

Krzyż naśladowania Jezusa jest też ciężki 

Jęzus dźwiga go dla mnie 

chce iŚĆ za mną, niech zaprze Się samego siebie 

krzyż swój na każdy dzień i naśladuje mnie 

Jezu, daj mi 

siłę iść razem z łobą, daj mi siłę nieść krzyż harcerskiego 

ZYCia. 

Stacja Ill. Jezus upada pod krzyżem. 

I gdzięż są ci. którzy by Jezusa podnieśli... Czyżby za- 
pąmnieli o Jego dobrodziejstwach? A czy ja umiem dzięko- 
wag” 

Jezu naucz mnie dziękować, dziękować, dziękować 

Mryja (VW, Jezus spotyka swają Matkę. 

Spotkanie powinno być radosne. A Ona milczy... Zro 

zumiała wszystko 

Czy potrafię zrozumieć Boga i swoich rodziców? ja 

Matko Be 

| 
AUM hać Ci 

ża, która masz blizny na twarzy, naucz mnie 

ebie i Iwo jego Syna ponad wszystko. Naucz mnie 

kochać moich rodziców 

Stacja V, $zymon pomaga w niesieniu Krzyża 

(Ja z początku nie rozumiał, co czynił. 

ja pomagając bliźniemu, wiem co czynię? Błagam 

abym dobrymi uczynkami znaczył każdy dzień har 

był rozumnym Cyrenejczykiem dla 

Z.muszono go. 

Ń "zy 

IĘ Jezu. 

erskiego życia: abym 

każdego człowieka. 

Ytacja VI Św. Weronika 

Nie mogła pomóc tak jak Szymon. Ale nie ucieka. Robi 

ociera twarz Jezusowi 

(ROŻZĆ UCZYNIĆ 

jezu. migdy nie pominę okazji, by innym służyć. Pragnę 

meść Twoje Oblicze w sercu. a to mogę robić tvlko przez 
służbę ludziom potrzebującym 

ns upada po raz drugi 

Ch yStus Jest stiny 

ugręt muszę tę 

„he rcers 

» podnost się natychmiast 

kiwóm 
if da 

te: 
celu.„Ałe wielkie rzeczy 

PObrowia przeszko- 

wa z modl. 
 zuRłiE 15 

dy. Jezu. gdy upadnę, podnies mnie. umocnij i prowadź do 
siebie. 

Stacja VIII. Jezus upomina piaczące n , 
Chrystus nic skarży się, nie ród o swoim cierpieniu, 

L.ecz wspomina tych, których mamy zdobyć dla Nicga 

Jęzu, dla Ciebie będę zdobywał innych 

ie wiaSii 

Stacja 1X. Jezus upada po raz trzęci 
Upadek ciężki. Upadek dła mnie. moje 

W chwili pokusy nie pozwolę sobie na słabość 
mnie przed zdradzeniem Cicbie przez grzech. 
Twóim. 

za grzechy 

Jezu, brań 

Chcę być   
Stacja X. Jezus z szat obnażony 

Nie ma na Nim szat, ale pozostał zawsze Bóg-Człowiek. 

Ja też zawsze muszę być człowiekiem i dzieckiem Boga, 
na podobteństwo lego. Jezu. dhj mi czystość ciąła, oczu. rąk 
I serca. 

Stacja XI. Jezus przybity do krzyża 

Wybrałeś tę śmierć dla mnie 

śmierć dla swoich wad, 
Ja 

JĘZU, 

też muszę wybierać 

słaboś daj mi się ducha 

Stacja XII. Jezus umiera na krzyżu 

Umiera... gdy 7a go 

już kochał i zbawił 
Ale 

Hekroć 

jeszcze nie znałem On mnie 

Czy myślę o tym zawsze, widzę 
krzyż? Jezu, pozwól mi patrzeć na Pwój krzyż i na krzyż har-   cerski z miłością 

£ Krzv. 4d 

ręce Matki 

prosić 

Atacja XI. Zdjęcie z 

Złożono Jego ciało na Ona hbvła przy Nim 
| ja muszę przez Nią o wylrwanie do kańca na 

krzyżu mojego obowiązku Matko Boża . chcę być worm   
Stacja XIV 

Czy 

Złożenie do grobu 

Nie! Panie, zmar- 

Z tą nadzieją idę 

Jezu Zmartwychwsta 

wszystko - skończone? PkV. 
'chwstałeś! 

l ja zmartwychwst: nę z Twęj mocY 

w życie mężne, szlachetnę, harcerskie 

ty, prowadź mnie 

Modlitwa za zakończenie 

Módlmy się. Wszechmogący: wieczny 

wulr Zbawiciel nasz przyobiókł ciało 

wą. spraw łaskawie, abyśmy czerpali skuteczną 

cierpłiwości i 

boże, z Twojej 

- krzyżo- 

naukę z Jego 

zasłużyli na uczestnictwo w zmartwychwstaniu. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen 

ip onióst śmierc 

  me 

LJ 

rozważań, 

ląc wielko 

yn 

zy 

ie: 

przecież służbę,służ! 
nie.Jak ona dotąd wyglądy 

yciu?Nasze cz 
niech więć zę troch 

kło na, tym 

JĘ 

siebie,napisuwdę bę: 
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