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Co czytać? Jak czytać? 
1. Szkoła 
- egzytaj 1 staraj się zrozumieć 

to, co jest zadane do przeczyta- 

nia 

- pr zeczytaj to e czym była lek- 
cja, nawet jeżeli nie "kazali" 
przeczytać 

- ucz się na pamięć gtarając się - 
zrozumieć jak najgłębiej tekst 

- staraj zię być z tymi, e których 
czytasz i być tan, gdzie się te 
dzieje i 

- rprodczag czytania przycizz radio, 
wyłącz telewizor, staraj się 
czytać przy dziennym świetle 

2. kościół 
- uważnie czytaj tekst wyświetlany 

projektorem 
- ataraj egię nauczyć na pamięć 

tekst rieśni religijnych 
- zajrzyj do książeczki od nabo- 

żeństwa, są tam modlitwy na każ- 
dą okazję ę 
warto zebrać pieniądze na śpie- 

wnik kościelny (i harcerski) 
. Dom 

prozłuchaj jak Tato czyta gazetę, 
ałuchaj uwaśnie rodziców, czytaj 
gazetę i szanuj sądy © faktach 
rodziców i starszych 

-  zzanuj kgiążki w domu, 
wiaj je ładnie, 
CZYM ZĄ 

- poproś aby w prezencie kupione 
Ci kgią$kę na której Ci bardzo 
zależy 

Gagólnie książki można rodzielić na 
Frodręczniki „do nauki, encyklope- 
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pousta- 
zapoznaj zię © 

, harcerstwie służącym Bogu 

-— GRGFII, że zaborcy 1 

Do użytku wewnętrznego 

ARCTRSKIE ABC 
die, słowniki i wszelką beletry- 

ztykę. 
Odszukaj W ehcyklopedi spis 

najcenniejszych rozycji dliteratu- 
ry światowej. Btaraj się zdobyć te 
zsiążki i czytać je po kolei. 

Staraj się aby w domu była Bi- 
tlia święta. To naprawdę niezwykie 
dzieło. Dobrze by byłe abyś Ty lub 
Tato ee niedziela parę stronie 
przeczytał (po obiedzie). 
4. Harcerstwo 
Trudno jest otrzymać książki © 

i Fol- 

sce. Tak się złożyło w nazgsej hi- 
okupanci 

nizzezyli prawie wazystko na ten 

temat. 
OQte kilka tytułów takich książek: 
- ZBystem zastępowy - R.E.Philipz - 

1822 
- Scouting jako zystem wychowania 

- Ah. Małkowski ! 

- Harce młodzieży polekiej - E. 
Piazecki-i H.Schreiber 

- Szkoła harcerza - Sedląaczka 
- Ańtek Cwaniak - A.Kamiński -1988 
- Przygody szpiega - R.Baden Pe- 

well - 1825 
- Czuwaj - O.M.Zukowski - 1346 
i wiele innych. 

Jeżeli jednak trafią do rąk 
waszych książki czy ppor c 
tematyce harcerskiej przeczytaj- 

cie. Na pewno Lędą jatareaiąc e: a 
to czego w nich brak dopowiemy na 
zviórce. 

Czuwaj! 
dh. TON



  

        

Turyści przyjechali zuieędzać Samo-sierra, 

Pytają, czy nie można kupić polskich koóci, 

I ezybko obejrzuwszy, chcą nowej wamiosłońci 

1 nowego oglądać jadą bohatera. 

Jeszcze widzą, jak czako płynie z prądem rzeki, 

I BŁyBZĘ Okrzyk "Honor!" stłumiony przez fale, 

Więc, etanzuazy ma brzegu, wołają: "Wspaniale! 

Jakże zginął uspaniale! PoRój ma na wieki!” 

1 teraz do Włoch jadą. Zakupili kwiaty, 

Chcąc ma groby je rzucić poctyczną dłonią. 

Lecz nocą pękły groby i Polmcy z bronią 

Buszyłi, aby Żądać za puą kren zapłaty. 
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ŚPIEWA CI OBCY p sa NIELKI ŚWIAT, LECZ SERCE TESUNI. 

A05. 

(EEEPEJ JEDJEMIJ Srztsfi po 
80 pa jen” STĄD a i DOM, > JEST sag 
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HAKI. Pop POLSKIM NIEBEM W SZCZERYM POLU WYROSŁY OJCZYŚTE KWIATY. 
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. eby tak jeBsose raz ujrzeć ojczysty las, pola i łąki 
I do matczynych rąk przynieóć z zielonych I4Kk rozkwitie pąki 
Bo najpiękniejsze Bą poloókie nuiaty: stokrotki ... 

Lo
d 

3. Spienwa Ci obcy uiatr, tałaczy los Cię Sta 
Hen gdzieć po Świecie. Zabierz ze Bobą a bwiat, 
Zabierz z rodzirmych etron mały baniecik. 
eż z tę plopenką bukiecik kniatów: stokrotki ... 
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wywiad, 

który przeprowadzilińwy a Krakowie 
Poniżej zaaleczczaWy 

w czasie truających tam Dul Sku- 
pienia (4-5 III 1388). NASZYM 
rozuwówcą był kpr. ŻŁdaw Studziński 
(ojciec zBkońa 0.0. Dominikanów) - 
kapela Bpod Monte Cassino. Po 
uojnie był założycielem hurceretna 

4 Krakowie. Dh o. Adam Studzińcki 
opiekuje gię kodciołem p.u. ów. 
Idziego w Krakowie, un którym co 
Łydzień odprania Msze ów. hAaTcetr- 

gnie. 
Bedakcja 

ookaet": Ojciec był KAPELANEM W 

bitaie © Monte Cabeino. Hiele TBk- 
tów zoBŁało ujBunionych, lecz % 
dalszym ciągu nie niemy uszyctzkie- 
£o o Łantym okrausie,o tamtej Biuro- 
nie fronta. Czy wógłby (Ojciec 
przedstaałć nah u paru słowach 
obraz uydarzeń z perspektywy CZłŁo- 
wieka, który uidziai to wszystko 
Ma WIBBNiE OCZY? 

0. kdam: Bitaa o Monte Cassino 
była u ogólnym zarysie ofensywy 
mlianchiej VIII arwi, Y amerykań- 
skiej, a kurpus nasz uchodził uła- 
bule u jej skład. Fo muiepowodze- 
niach poprzednich ofeunsyn: Khiery- 
kańskiej, fTrancuokiej 1 angiel- 
pkiej ZBproponowano jej PrZEPTOUB- 
dzenie Polanom. Ze strony rolukiej 
brała udział III dywizja cetrzelcón 
karpackich, Y dywizja kresowa pie- 
choty 1 mój 4 pałk panceray. GUGien- 
Byua Łrwałta 8 dał m rozpoczęła Bię 
w ftocy 2 Ll na 12 maja, "uielkim 
ogniem amrtyleryjekim tego rodzaju, 

WYWIADY * WŁWIADY 
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że u pewnych momentach nie TOZLÓŻ- 
nimło Bię poszczególnych uyetrza- 
łów, tylko był Gełyczalny jeden 
potaorny ryk, wycie. Zdawało cię, 
3e uiebo się uali, uezystko Bię 
łamie, ponieważ ze strony pol- 
skiej było około 10750 dział 1 moż- 
dzierzy (Anelicy też etrzelali na 
nAaBZĘ korzyść), a ze strony nle- 
mieckiej około 668, a nszystko to 
BKUDPIONE Mm ZABAdNICZO MAŁYM Ood- 
GInKA  OKÓIG 1.5 EM. Artyleria 
strzelała dalej, ale to dla stłu- 
Mienia ognia nIiEMIECHIEO. 

Frzed oTEenByWĄ uojeko było 
PLZYBOŁOWKNE, WYBPOWIKABNE, WU OB- 
Łataim momencie dniem dim jeszcze 
rozgrzezenie i wyruszyli do ataku. 
Byłem u broni pancernej i rozumie 
eię jechałem zB czołgami. [I utuś- 

nie utedy przypadkowo dostalem 
Bię przed czołgi. Droga była 
zapełniona Taunymi Baperami któ- 
rych trzeba było zuosić. Niestety 

mnie dmło się ich wszystkich uBunąć 
(zresztą oni nie chcieli - uważali 
1ż należy pójóć po rannych na 
ironcie). Niektórzy zostali ma 
drodze 1 R nocy zostali rozgnie- 
Ceńl PCZEZ WIABNE GCZOŁZI. NPLrAR- 
dzie krzyczeli, ale czołgicta nie 
mógł ich słyszeć. 
Gfencyua, jak mówiłem truałta 8 
dni, w tym czacie trudno było » 
jakieć wygody. Mogę pouiedzieć, Że 
u ciągu tych 8 dał Z rasy mogiem 
zdjąć baty, bo już chodzić nie 
mogłem, tak mogi parzyty. Zołnierz 
był już bardzo wyczerpany, Że pod 
koniec miar już tylko jedno 

* WYWIADY śe WYWIADŁ
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pytanie do kapelana :- Kapelanie, 
kiedy to się skończy? Dla naszego, 
IY małku puncernego skończyło bię 
tragicznie, bo ostatnim pociekiem. 
w bituie zostało rozbite donójctno 
pałku. Klasztor już poddał się 1 
kspitań Iuntutoweki zarządził 
odprawę oficerów.  Mieliómy Bię 
gpuścić z Monte Cassino na Piede 
Monte. Pocisk uderzył w sam środek 
odprawy. Na 9 osób Jedna tylko 
wyszła cało, pozogtali byli zabici 
lub ranni. Wskutek tego jiśó w 
ostatnim momencie zginął kapitan 

Iwanowski. i bratanek Bortnowskie- 
go, Prułk nie mógł pójźć do natar- 
cia. Był teo moment tragiczny dla 
pułku. Fo raz czwarty zmieniano 
lekarza Dwóch pierwszych było 
rannych, jeden potłuczony a ostat- 
niemu oderwało rękę 1 nie mógł 
opatrzyć Bortnowskiege, który 
umarł 2 upływu krwi. Nasz pułk 
miał zdobyć gardziel pozoztałe Y 
dywizja - szla na Widmo, III na 
wzgórze P 288, Gardziel była bardzo 
zaminowana wskutek tego, Że nie 
została zdobyta mrierwszej nocy, 
cała ofensywa się przedłużyła. 
Takby wyglądał. w największym zkró- 
cie otraz tamtejszych wydarzeń. 

"Dkznż" W jednej 2 kcięążek, ja 
wiznodaicie u książce pod tytułem: 

"Przerastka do historii", gaiator 
tuierdzi +5 bitua Brod  tionte 
Caseino ule jest tak ważna, połLe- 
waż Folacy (u etosanko do innych 

u0j6bK alianckich) uwieli bardzo 
dażą liczbę nojska. Jak.-OGjciec 
zapatruje. się na tą sbprznę? 

0. Adam! Owszem, po wojnie Dbyłeo 
dużo takich zarzutów czy teori, że 
byla niepotrzebna, że Jako c«fensy- 
wa - była niekoniecznaa, Że na 
darmo, takie nielkie otruty naBŁĄ- 

„piły: 
Tak 

pieruszych 

ma początku, * 
latach POWOJENNY CH 

kiedy uykpinano Zachód. Dzaiedmzj 
już tego gię mie robi, już otuar- 

cie Bię PDiBZE W historycznych 
keiążkach, że bitua była koniecz- 
ma, bo droga do Ezymu była zmi- 
kaieta. A ktoś uwaciał poójóć na 
Monte Cassino. Ponieważ tamtym ar- 
wiou eię nie udało, a Więc AMery- 
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kańskiej, muglelcekiej 1 fTrancue- 
kiej, 2 komietcanoóci przyszła ko- 
lej na urmię poloRz. Uuczem Andece 
mógł odwówić, ale ma mie uypadnio. 
Fo za tym sam byłem Śuiadkiem jak 
między BobĘ Żołnierze rozmawiali 
Ło zmaznaczali, Że jeżeli mają Ei- 
nęć to w miejpcu, gdzie uezyccy 
Łędą słyszeli, Że tego dokonali 
Polacy. 4 mnięc Żołnierz chciał 
PpóJóć na Monte Cassiuo, po probBta 
mby cały ówiatę widział, że Polacy 
się biją. Tak więc te zarzuty, 
dzić już aikt nie podnosi a ÓWŁA- 
dectwem jakie znaczenie tej bitwy 
było dla całej operncji wojennej 
jest to, że u tym roko cały Świata 
zachodni obchodzi 45 rocznicę bit- 
WY o fiomte CaBbino. FrzyjeżdZają 
mie tylko Folacy, Ble zjeżdżnją 
sBię knglicy, khuerykanie, Francuzi, 
a słyszaiem nawet że Niemcy, A kto 
nie może z armii radzieckiej ktoś 
tam bLędzie. Polacy mają 1ióć na 
czele tej międzynarodowej defila- 
dy, później będsie zuiedzanie pól 
bitennych. Folucy LĘJĄ mieli 
dwukrotnie na CMENnLATZU uabOŻEŃE- 
tua. Uroczystoóci będę trwały od 
13 do 25 maja. Będą miały miejsce 
różne spotkania, referaty itp. Te 
jest śuiadectwo jak Wwielkę NaEE 
dzieiaj na zachodzie przywięzuje 
się do bitwy o Monte CasBolto, 45 
Polakom WYZNACZORO pierwpze wiej- 
Bee w tych uroczystościach. 

a DORKRŁ: > Jaki byż etosuneck Bugli- 

ków do poloekiego Żolnierza? Ostat- 
mio bpotkaiem bBięĘ 3  %tuierdzeniem 
13 Aaglicy przyjażniii 6ię 5 namż, 
mle mieli w Łym ukryty cel. Jaki 
był ten prawdziwy stosunek Fzęądu 
Bugielekiego do Polakiego Eządua? 

G._ Adm: SŁOBUNEK sąda brytyj- 
skiego do Folaków dopóki uie wy- 
riyngły dJałty itp. był jak naj- 
lepszy. Dopiero potem kiedy było 
wiadomo, Że wojna ekończy się zwy- 
ciębtwem mlimntów przeprowadzili 
nięcej rozwów 2  BOoBjanauMi, M1 
NADZĘ niekorzyćć. Food koniec 
uykorzystali cytnację, opuścili 
rząd loadyński, a przerzucilii cię 
ną rząd u Warszawie, ponienaż te 
ich znalniaio Z SzobowięĘzmń. | 3% 
tyn wypadku Mikołajczyk porełnii 

* WEWIADŁ * WEWIADY 
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błąd ł3 dał Bię WCiAZNĄĆ W SDTAWY; 

które nie były nuajleppze dla 

Polski. I stnorzył pewne poOzOTY; 

13 to gmawi Folucy ustąpili. Ale 
BnNZELICY zumjęcy Się na TzEczy 

uiedzą; Że to była z ich strony 

pewna mieuczeiność, podejście nie- 
ułaściue do zmgadulień polekich. 

Zołuierz polski był bardzo ceniony 

przez nich, chociaż nie MOŻNA 

OodmÓóniĆ błtności Żołnieczowi 

angielskiemu. Anglicy, bardzo dob- 

rze Gię biją jak maczą, ale jak 

mie potrzeba to chętnie odstąpią 

wiejcce. Niemcy wiedzieli, Że 

Polacy próbują tym razem zdobyć 

Hońte Caesino, Stąd zrzacali 

ulotki u których ukazywali "co na 

czeka”, różne rysunki up. S5łalim 

duczycy Folakón. Hezybcy wtedy 

wiedzieli, 3e jest to propaganda, 

chociuż już było uiadomo, Że była 

zdrada 1 polskie sprawy nie etoją 

dobrze. 4%le była nadzieja Że to 

'gię wszystko zmieni. Dopiero Po 
uojnie wyszło, że oię jednak nie 

zwiemiło. 

"awaut": 

uydrukowana w Angli pt. 

katyńska w dokumentach" z przed- 

Ostatnie czytałem książkę 

MOWĄ oz Anderza. Mam wianie 
które napewno zainterezu- de Qjca, 

Roa 

je ezytelników "Skauta". Jaki był 
ztesunek Anglików do tej sprawy? 

Q._ śdam: Z wydznych plom, mrtyku- 
łów, które wyszły ostatnio wycho- 
dzi jasno iż Analicy znali uezys-- 
tko, tylko mie chcieli poruszać 
peunych Spraw, które by obrażały 
Bogjaa, albo raczej które mogłyby 
ich uycofać 2 akcji. Poświęcali 
wobec tego Folaków. . Hiem, że 
Bnalicy zumli bardzo dobrze te 
SETAWY, ponieważ zpotkałem W 
klasztorze w Jerozolimie żołnie- 
"rza, który został wycofany z tran 
sportu, który jechał do Katynia i 
"który składał sprawozdanie Angli- 
kom. Zresztą Anglicy znali wzzys- 
tkie badania niemieckie, 

"Skaut": A ezy sprawa Ratyńska w 

jakiś aposób wrłyngęła na etosuńek 
Anglików do Rosjan? 

R Adm: Anglicy udansli, Że nie 

" wiedzą albo Że przyjmają uwyjaónie- 
nia Rosyjan. 5 Polacy uiedzieli © 
tym, Folacy wiedzieli. 

sokzat" > Dziękujemy Ojcu 

UBpAnImIĄ TOZMOWRĘ. 

za tą 

Hywiad przeprowadził dh Krzyeztof, 
m OpracoOWI dh CODTA. 

  

  

2 dala ko, Geaudko. 

(APE pozdronen m 

WACZE      
POZDROWIENIA DH QJCA ADAMA STUDZIŃSRIEGO DLA CZYTELNIKÓW, SKAUTA” 
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IBENA BOUBOWZKA urodziła bcię 38 

IX 18806. Jako dnuletnia dzienczy- 
nEm PLRZEGSŁIA Chorobę Hciue-Hediua, 
która JĘ już ma całe życie przyku- 
łm do fotela 5 powodu calkonitego 
POTAŻEWiIa Kończyan dolnych. Mimo 
tego kalectwa i zależności od oto- 

czenia mie rozwinął bię w niej 
GZĘOLZM, NM do W BZezególnobci mima- 
ło uetyw bardzo nspołecznione 1 
RYBOCE patriotyczne Środonisko 
 dOMORE . 

UcZĘBZCZAIAM do (Qaimnazjum 1 DLi- 

cent Lm. Uąbrówki u Foznania. bLo- 
leżanki unobiły Ją Mb Trzkach po 
Bchodach szkolmych. Miuo kalectwa 
1 watiego zdrowia Irka była pełum 
energi życiowej, badora 1 chęci 
życia. Fozbauiona możnobci cnobod- 
neEZO POTUBZANIA Glę, Z tym uięk- 

BZYM PrAZANIELLEM i UADĘZŻEMIEM 
uchłamiała wszelką wiedzę. Feychi- 
cznie była ZBWGZĆE MOCNA, (Mie POZ 
uoliim, aby kalectwo wystawiło jĘ 
POZA TAMY Życia DPOŁEGCZUERO. 
Chcizłm być nżyteczna dla innych. 

Hdzięczne pole dla bRoich Zain 
WETEDORAU 3 realizacji bouojej 
pasji GpołsCZNCJ ZNALAZIA NA LETE— 
mie harceretna w drużynie harcerek 
z Osiedla Harczauckiego u Foznaniu 
1 Towarzybtwa (Uzmytelni Ludowych. 
Umiaia orzanizować wspaniałe zaba- 
wy dla dzieci i opowiadać CZATOWAE 
bajki. Z jej inicjatywy ZoOBŁAŁM 
zorganizowana pierucza bibliotekm 
modzieżowa przy bibliotece dla do- 
rosłych w Tonarzystwie Czytelni 
Ladonych na Osiedlu Harczawckim, 
gdzie 6GAta Zajmowała cię nypoŻży- 
czańiem kciążek dla dzieci i młio- 
dzieży. 

Juś w rierwszych miegiącach 
«kuracji przystąriła do pracy 
konspiracyjnej w organizacji Woj- 
gko Ochotnicze Ziem Zachodnich. W 
swoim wózku przewcoziła tajną bibu- 
łę "Ojczyzna" i "Polska żyje” oraz 

broń. : 
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nie Była 
podziemnej, 
Wiadomości 
przepisywała i powielała, a nastę- 

tylko kolporterew prasy 
ale i jej redaktorką. 

uzyzkane drogą radiową 

pnie rozpowszechniała. Nawiązała 
też kontakt z organizacją Wojskowa 
Organizacja Polski. 

W czerwcu 194fr, została aregz- 
towana 1 uwięziona w Forcie YII. 
Tam Niemcy zdjeli jej od razu zzy- 
ny z tbezwładnych nóg. Poruzzała 
się na czworaka, a właściwie czał- 

„£ała. Wśród mnóstwa ciężkich i bo- 

;,dzicie, 
wyższy”. 

lesuych badań nie 
nynieziono ją sŁąd 
gdzie umieszczona 
ziwaej celi ogromnie cierpiała. 
Pozbawaiona zopełnmie . MOŻNOŚCI 
poruszania cię, lumęczona baudznia- 
uni, zziębnięta 1 chora leżała na 

pryczy OGRAZANA ue UBzZYBŁEIM ra 
"opiekę" bebłialiskich kobiet 5 ob- 
sługi uigziennej, które móciły gię 
sm to, Że masiałty przy niej uypeł- 
niać nezystkie posługi. 

Dalezym etapem jej uięzienuych 
uędrówen byż Alt-licoabit u Berli- 
mie. Hięzienie n Moabicie nszynała 
"rajem" u ZebyBnieniu z fHronkami. 
Tem stanęła przed pzydem miewie- 
chin. Ua rozprawie woluo jej było 
zabrać £łos. iówiła przez 3% 
mińmat. Nie. wyrzekia mni jednego 
BIORA MA Buoją obronę. FTZYDOWM- 
nimia Niemcom całą historię zabo- 
Tów oraz kulturkawpiu. Na koniec 
powiedzimia:  Dzić uy mnie  c4- 

mle ua5 będzie pędzić ktoś 
Fo rozprzwie zapadł wyrok 

bkazujący ję na śmierć, Frzyjęła 
£o Ze spokojem i z niezmierną god- 
toóCIĄ. Nie uniosła prośby © ułne- 
kawienie, a Zzbniadamiając rodzinę 
o wyroku, Życzyła cobie, by 1 ro- 
dzina tego nie robiła. Wyrok uyko- 

załamała bię. 
do Hdronek, 

suma u bardzo 

, matrto u Berlinie, u uwięzieni Floet- 
zenbec 27 IK 134Żr. o óuiłcie. 

frugweńt z "Hurcerek 1938-1345" 

—/-



  

"WYSTAWY o WYSTAWY © WYSTAWY © WYSTAWY? 
"... Cłągie nae pędzi ciągle Znaa 

Łarcercka dola radosna..." z 

Fatrzele ludzie to jaż pięt nieważ była ładna” zuch Tomasz 

WYBLAWĘ MAMY 5a BOobĄ. Tym rz-. 2. "Wystawa była ładna, najbar- 

zem jej tytał był trochę przydługi dziej podobały mi się . statki 

bo bezmiał: © Z Bogiem nad Polski podwodne" RUmo 

morze po chleb 1 przygodę oOTraz mn 3. "Wystawa była ciekawa i inte- 

obronie morskich gerunie FRzeczy- rezująca" s 

pospolitej”, ale powiedźcie sami 4. "Wystawa była taka zgobie” M.S. 

czy wożna było krócej? Oddajmy 5. "yHystawa była krutka ale cie- 

głos uaszym drahom, którzy wpisali kawa” H.H 

suoje uwagi do tzn. kolęgi pamiąt- Szkoda bardzo, śe była krótka 

kowej: dla zympatycznego "cglądacza” M.M, 

l. "Moim zdaniem wystawa była in- ale u konfrontacji 5 roprzednimi 

+erebująca 1 miała CieRAWE EKO- weigami 2 ©rganilzowanych "Wystaw 

ponaty” - ELLiP ten wbia Jegzt najczęstszy. Wydaje 

2. "Hdystaun była bardzo intere-. Łię, że wyciągniemy wniozki, kiedy 

sująca i ciekana” -— T.5. . powstanie przy użyciu i naszych 

3. "Wystawa była strasznie ciekawa eil harcówia. Będzie miejsce na 

+ 4uteresająca" - fudrzej wystawy, które będą trwały co na- 

Procze tpokojnie! dalszych eBRA- jmniej po miesiącu. Będzie dość 

lncji nie byżo. Czy zabrakło przy- czazu na zpokojne zapoznanie eię z 

miotuików? Nie. Dalsze wpiey byty ckzponatami. 

u ponażnym Ł Żżycziinym tonie, uwy- Z mniecierrliwożcią czekamy na ma- 

UBŻUNE 1 WOŻNA RYCLĄENĄĆ WULOBER, jową uystanę "Moja Matka Boża” 
Że płemli je ro proBta gtarei dru-, oruzz mój krzyż misyjuy tułasno- 
honie. Oto ons! CĘCZNIE WYKRONAMY. 
1. "Zazdroszczę inicjatywy”  (Pod- H czerwcu jest nadzieja , Że bę- 

ib nieczytelaz) dziewy mogli zwiedzić wysBtanę © 
2. "Dsiękujemy za GIERAWĄ WYBTANĘ" Janie Fiwniku (pB. Potmary), m. 

(Bodpis nieczytelny) Potem uakacje. 
3. "Bardzo duteresujące bBpotkauie ne urzeżnia lub w pażdzierniku 

2 morzem” (Fodple uieczytelńty) - nawy Trowunżne chęci zorzanizować 
HZTUDZAJĄCYM UOGCB ŻARTEM były. wyBtzwę © nACO harczrzach 2 zuchnch 

jednak wpisy naszych zuchów. lało oczyniócie. Boboczy tytuł bLrzmisi 

uyżsi od palpita na którym leżaża by "CZUWAJNY". Pora zbierać ekopo- 
"roięzga pamiątkowa”, kaligralowali naty. h więc do roboty! 
Buoje uplcy. Należy 2 pełnym UZNA uacz druh Antoni 

niem cotwierdzić, że były one obie- F.3. Harcerska dola pędzi nume i 

ktywne. Oto zdania uw kolejności gna. Do czyma młodzi przyjaciele. 
wpisów: druh A. 
1. "Wystawa mi się podobała po- 

  

W TEM NUMERZE PREZENTUJĘ, (Nar NASTĘPNECH 
STRONACH) WÓELE ZNAKÓW TOPOGRAFICZNYCH 

St] archiwum —7— 
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Znaki Topograiczne. 
AUTOSTRADA  D))) WARSTWICE. 
DROGA 
ASTALTOWA AKTY SKARPY 

  

UK ZA: 

OG: | 
WIEJSKA, CĄ + | GÓRA „KOPCZYK 

za ŚCIEZKI © w  NIECŁĄ 

Ek PRZESIEKA 
T7z==" SZEROKA v  Dów RÓW 

RER WRŚCA W dag ea "QOBEOTKI 
nna RÓW Z WODĄ (N) mom kz a= 

    
OGRODZENIE © STUDNIA (N) Tr DO PRZEJŚCIA 

ma ZBIORNIK LINIA © Nr WODĘ (N) «—*  NADPOWIETRZNA 
=  BK6O (V) na BUDYNKI 

4 KAPLICZKA, t PAŚNIK, 
KRZĘŻ. x KORZEŃ 

l t > SIROMWEŃ (N) 3 ŹRÓDŁO (N) 

v WIATA. |. DRZEWO 
T DREWNIANA | -Eż PODMOKŁE WIATA: skzę. >: | 

3 GŁAZ | KOPIEC R oO .4 KAMIEK NASZOrowe. 
TELEKOMVNIKA - | i OEJNŚC n WEJŚCIE DO 

A  CENRALA m 

  

| archiwum — - —Rie 
—=| harcerskie.pl



      

  

  

      
|   

4 (U GóRY mi 
Z  PROSAJYE jak ĄŻŁO JEZIORO (N) 

umi poLEJN WĄWOZJE : 

8  KOPIELJKURHAN  __— RZEKA (u) 
WESOŁOŚĆ W MET- 

0; ROA) = : 

GZW z | MO AMA 
0,15 NCU PNIA ODA (U M U . 

GLASTY Na ru ik 
Ź UJ RCR PoDMO 

IESZANY L L 
i a. WIEPRSY. kę” r PORĘBA 

A Ę Ł. 

LIMI 6 - 
zacem  KOLEJONA Ż ZAGAINIK, 

| adak= STACJA ŁZE 

mma LINIA TELEF. =rzŃQ TUNEL 
z Luv TELEGRAF, 2945  PUNĘT, = 

Joł o kj a ER” GRANICA WARE 

«at 6 maa c 

> GOA ENószniA- 
—n1n='7 GRANICA POWIATU 5 KĘPA. KRZAK » 

cho maż Wiki 
7 LAS DOGRZIE zó4T% TEREN 
P> PRzziszneŁ _ [JID  póŁOTNAen= 

NUI N 3 EA LAS TRUDNO 

b WIEZĄ > WYRAŹNA GRA 
NICA LASU 

mamaskekiaa 
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Szczęóć Boże druchowie ! 
Bez faniar, ale 1 bez werbli 

udało się wyjóć do ludzi z naszym 

najwłodpzym dzieckiem - uyBtawą pb 
"Z wiarą 1 nadzieją do wolnej Fol- 
ski szli... - Wojsko Folskie ma 
Zachodzie.” 

Poważnym mankamentem  uyBtaWY 
było to, Że mało ówiatia padało na 
ekoponaty, mle 1 Ło, Że była zbyt 
BKOMABOWANA. Dla naB to ieto-tna 
NAUCZKA 1B NADLĘPNE wyeŁawWy. Bke- 
ponaty uiuny być dobrze opisane i 
w jednym rzędzie ułożone u Bto- 
Banku do siebie n przyzwoitej od- 
iegłoóci. 

Ternz oddsjwy głos zwiedzającym 
wystawę. Bardzo uzruczające u sugęj 
Nykowie Bą podpiey imieniem 1 nmz- 
niskiem, czytelnie 1 bez komeńn- 
tarcza. To mówi uszystko. Obok tro- 
chę skrowalejezy uwrie, bez rodełsu 
o treóci "wystawa jajówka” albo 
"Róbcie podobne wystawy". DS4 też 
wpisy skłaniejące do giębokiej 
reflekeji, ot choćby taki: "Ta 
uystana uzruszyła mnie bardzo. 
Cieczę Bię, Że młodzi hurcerze 
interebnją bię hiotorią tak pię- 
kną, która zabrała nam usepaniałych 
ludzi a NaLlCE > Nolmoóć.  - "byłem 
harcerzem ...0.  Podpie nuieczyte- 
ly. Fraudopodobnie G.B. 
Zupełnie niezwyczajny jest upie o 
tŁreóci nABŁĘPAJĄCEJ:  "Hspanimie 
jest to, Że młodzież potraii odna- 
leżć Ło, czego myśmy jej uie uka- 
zali" Z. Btenke - haremietrz Pol- 
ski Ladowej.i 

WH tych wzruszających swoją wy- 
mową głowach jest gorzka prawda i 
Bzlachetne uznanie, 

Przegląd wpisów niech zakończy 
wpie o treści: "Napawająca dumą, 
budząca wdzięczność dla tych ce 'e 
Polskę wolną walczyli. Bóg zapłać 
za zorganizowanie tej nRyStawy” 
Podpis nieczytelny. 
Fakt. Należy eię eserdeczne Bóz 
zapłać księdzu kapelanowi i spraw- . 

archiwum 
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nej gromadce harcerzy, którzy 
zechcieli roświęcić czag na przy- 
gotowanie calej wystawy no 1 na 
pełnienie warty porządkowej. 
Brano! 
Na wystawie były bardzo cenne ekz- 
ponaty © charakterze relikuni ro- 
dzinnych, mle 1 ekaponaty © wysgo- 
kiej wartości materialnej. Na 
przykład list cod generała Sikor- 
gkiego wyceniony był ćwierć 
wilicna złotych. 

84 jednak nnei rodacy. 
Nie nie ubyło z wystawy nawet wte- 

dy, kiedy przez pewnien czas była 
zdana un zniedzujących. 

Zachęcani pierwszymi cukcesami, 

harcerze postanawiają przy mial- 
nmalnej pomocy starszych 1 rodziców 
ZOTEANIZOWAĆ N0UWĄ. CHCĄ ZOTABNŁEC- 
wać uYBŁAWĘ b ERoiM pALtTONIE. BTa- 
wo dm za to. Fomogą Im nA PERO 
rodzice 1 Btacsi druchowie. 

RE 

Szczęść Boże druchowie! 

dh Dziadek do orzechów. 

P.S.Trudno kruszyć orzechy a 
szczególnie kiedy SBą twacde, bo 
problemów mie mażo, jednak jak 
jest dziadek to trzeba tylko nim 
się posłużyć 1 trach! [I gotowe. 
Jeżeli będą pytania to Proszę 
nAdTEBORAĆ listy do Dziadka do 
orzechów. I już! 

OD REDAKCJI : 
Dziękujemy berdecznie 

dh śAntoniema ZA WSDBNIAŁĄ NYBŁAWĘ 
i za nadesłenie kolejnych artyku-- 

-łóu dla "Bkauta". 
Dzięki organizowanym przez druha 
WyBŁANOG WZroOBłIo ZALNUŁETEBOWANIE 
historia Foleki 1  kwlekcjonere- 
REM. 

Prosimy 0 następne równie ciekawe 
wystawy! 

_4Ą-
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+ sobotę, 6 aksa w Katedrze 
Glinskiej gobciunie koncertonali 
muzycy z Haubarga. koncert ódbył 
big R ramach 500-lecqcia Kavedry i 
ZOGŁAMŁ Wrisany do Kroniki. 

Zespół GRimdai Gig z kilkudzie- 
BięĘcGŁOCBEObOREBO Chóru 1 orkiestry 
smyczkonej, Której u uięgkcezości 
utuoróu towarzyszyły . organy elek 
WYTYCZNE. , 
Usłyszeliśmy pieśń "Gaude Nater 
Felonia" oraz utwory Bacha Ś 
Schuberta. Mykonawcy zaprezente- 
wali wyzgoki poziom i przedztawili 
nam kawał" pięknej muzyki zak- 
ralnej. KRiedy gelistka, ściślej 
mówiąc nagtolatka, wyciągała naj- 
wyższe tony, 
piersiach, 

Po koncercie ksiądz proboszcz 
Eatedry zerdecznie podziękował mu- 
ZYKOB, a na ręce dyrygenta złożył 
altun BT. Oliwa, płytę z utwo- 
rami Sranymi na oliwasich orgahach 
i wiele innych pamiatek. Stmożfera 
tyła wapaniała. Brtystów śezna- 
liómy gorącymi brawami (nauet sam 
drrygent przyznał, XŻe jezt wsru- 
ZZOMY |). 

warte byłe o udział w im- 
prezie. Dzkoda tylko, że tak wzpa- 
niały koncert miaż  gtanowezo ZA 

zz 47 

a 
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mało słuchaczy. 

Hanza 

Bo Ha marginesie dodaję, Że w 
dniach 16 1 23 kuietmia u kościele 
p.w. Matki Bożej Królowej Bóżziem 

'$n. na Przymorzu odbywał się lll 
Gdzńcki Fectiwal Fiosenki Keligij- 
mej "Hieczerza Hazyczna. W festi- 
nzlu brało udział ok. Ż0 zespołów, 
sBenBucję był uystęp grupy Z kośó- 
CGiOIM baptystów 1 zielonoóniąt- 
kouców. ' 

1 miejsce zdobył zespół "Totus 
Tuus" z Zabianki, ll-grupa baptys- 
tów, a lll klerycy z pierwszego 
roku Seminarium Duchownego. Wyróż- 
nienie za piosenkę patriotyczną 1 
SATAZeEBM NhaZżrodę RDC Frzęz 
Lecha Walęsę otrzymał zeęzpół 
"Solidarni" z Oliwy. 

Szczególnie atrakcyjny był kom 
cert laureatów, któremu przysiu 
chiwał się ks. Biskup Ordynariusz. 
Ón teś wręozałl nagrody, Koncert 
nagrywaio Polskie Radie. 
Pomijając małe ugterki techniczne; 
festiwal można uznać sa udany, CO 
potwierdził przewodniczący "jury" 
pan Orkisz. : 

    

Hanza 

DRUHNA: 
Ap CZĘŚĆ © 

Gwizdek z drewna 
Propoumiję nAh ProBYy BpOGÓb 

zrobienia Zwizdka z drówna. ZAZNY- 
czBj robi cię Bo U maju, bo tedy 
drzena nabierają Boków. tasimy Wy- 
brać giętka, wierzbową gałązkę bez 
gęgków. UWAGA! GałęcGka uie może być 
sucha. Malzdeck z cienkiej aułązki 
bedzie miał ton Wyższy, m a Brub- 

szej - miaszy. Średnia rednica 
wynosi 1 do 1.5 ćm. 

Zaęzynzmy ! 

3,  Wacinamy- kijek nackoło z jed- 
nej ztrony w odatęrie około 38 
cm od brzegu gałązki. (rys. 1). 

2. Robimy nacięcia (rys. 2). 

-42—
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3. Kładziemy gałązkę na twardym 
podłożu 1 delikatnie, "z wyczu- 
ciem" opukujemy trzenkiem finki 
powierzchnię (do nacięcia) cały 
czas okręcając. Trzeba uważać, 

 śeby skórka nie pękła (rys. 3). 
4. Nakręcamy lekko skórkę i zdej- 

mujemy (oczywiście w całości) z 
gałązki, Nasgstęrnie obcinamy 
"gołą" gałązkę w odległości ok. 
2 em od nacięcia. Nie wyrzucamy 
obeiętej częśc! (ryg. 4). 

NACIĘCIE 

IA       

>> 
A, 

w
i
k
 powrotem Skórcz 

część 

      

. Hakładamy 8 
obeljęta gołą" 
(rys. 5). 

gaż 

6. Z obeietej ("gołej") części ro- 
bimy ustnik (rys. 6, 7, 8). 

7. Wkładamy 
gotowy. Ton regulujemy mniel- 
szym lub większym scięciem pła- 

Bzczysny usgtnika. 

Przypominam, wśród cywilizo- 

wanych ludzi cisza nocna Obowią- 

zuje od godzdny Z2ee. 

SE 
sz 

    

  

    

        ) 
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ŚCINĄMY WARSTWĘ 
OKOŁO 4 DO 4,5 uu 
W. ŚREDNICY 

Fed 
Gg) ka 

Uchwyt na kubek *sSuwak 
No 1 jeszcze dwie propozycje: 

Uchwyt na kubek (zapobiega cra- 
rzeniu sięj). Fotrzebny do tego 
jest tylko zznurek i nożyczki. 
Wiążemy go według wzoru. : 
Suwaki. Suwaki bardzo często 

się gubią, więc możecie zzybke 

1 progto zrobić nowe. Potrzebne 

archiwum 
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materiały: skóra, sznurek, fu- 
terkó, Kora ub korek, nóż, 
igła, nitka. Na konisec ozdo- 
bicie je lilijką metalową, skó- 
rzaną lub z kory. Podaję parę 
sposobów. 

IRA 

Z WORRZSPOZEO 

Wzgsih 

ustnik i gwizdek jest
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Synek Pataszońskich 

zdemolował wczoraj wraz z grupą 

kolegów mieszkanie i został 

ostro podkręcony przez rodziców. 

. Cate popołudnie na widok 

Pataszońskiego juniora 

Pataszoński senior odwracał się 

tyłem. Pataszońska . płakała, 

klecąc z resztek mebli 

prowizoryczne sprzęty. Wieczorem 

Pataszońscy przeprowadzili z 

synem tak zwaną poważną i 
rozmowę. Tupali nogami i na wszelkie sposoby okazywali dziecku, co a 

  

nim myślą. Atmosfera w domu nie należała do najmilszych. - 

O ósmej mały Pataszoński wszedł dobrowolnie do łazienki i umył 

się. Nazajutrz zjadł bez oporu kaszę. Uszy miaż czyste. Wstając od 

stołu powiedział: "Dziękuję", potem przystąpił do odrabiania lekcji. Ś 

— Jakiś dziwny — powiedział cicho Pataszoński. 

— Jakby nieswój — zgodziła się Pataszońska. . 

Podeszła do syna i położyła mu rękę na czole. 

s Dobrze się czujesz ? 

"= Dobrze, mamo, dziękuję + odparł Pataszoński junior. 

Rodzice wyszli do innego poko ju. 

— Słyszałeś ?! — spytała matka. 

= Tak > rzekł ojciec. g 

Po ' obiedzie junior z. wiasnej inicjatywy umył zęby. W mieszkaniu 

powiałe grozą. R$ 

- Mamy ża swoje — powiedziała Pataszońska — przez jakieś głupie meble 

złamaliśmy dziecku  charakter..., może mieć teraz  komplsks na caie 

życie. Ja sobie tego nie daruję ! i 

Kiedy przyszliśmy z  HBezpalczykiem do Pataszońskich na kolację 

zastaliśmy oboje w stanie depresji. Pataszońska  chlipała, Pataszoński 

bełkotał coś o lekarzach i postępie w medycynie. Z godzinę było ponuro 

i smutno, potem nagle huk wstrząsną mieszkaniem. Pataszoński junior 

"wysadził przedpokój dynamitem. Zły nastrój prysnąt jak bańka mydlana, 

wszyscy odetchnęli swobodnie. Dziecko wróciło do normalnego stanu. Samo 

jakoś otrząsnęło się z szoku. 

Szkoda tylko, że płaszcze diabli wzięli. 

ANeTOL Toledo 
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odby ia si w 

stac edycja biegu na Orientację 
H dnimch 17-11 mmja 

lupreza zapouiadzia Bię tak 

interesująco jak poprzednie, m 

noże więcej. Druhay 1 druhowie 

organizatorzy na czele z dh iarze- 

ną - królową 1 dh Piotrem - królem 

przybyli na miejece biegu do Uro- 

czej, choć zapadłej, ubi kaczub- 

snie Hojusz. późnym PiĄŁKOWYM 

popołudniem. 2 biegu, A ułaóciwie 

z pocięgu dh 

Uapio. 

biegu dziennego. Zmierzchało. S14- 

> deszcz. Kilku maniaków z kró- 

let na czele pluskało się u chłod- 

tym jeziorku. Fo powrocie do LAZY 

= dłudich proacach „mających nm 

glu przystosonanie badynku szkoły 

do pełnienia umkcji Zmmkia kró- 

leuskiego, położyliśmy eię do Gia 

o tuicię dnia sobotniego (29%). u 

mocy po komnatach zamku lata Ły 

tozumite teksty... Zerualiómy GięĘ 

skoro deit, aby przynituć nytę- 

sgkaioną młodzież. Na pETON ny - 

aa punktualnie um 5 min 

zed przyjazdem PoCiĄBU. JEdnAK 

zaakkct upragnionej grupy machali 

usu przypadkowi podróżni (co Ppo- 

miektórczy rakali Bię W GZoło 

przyglądając Bie naszym órednio- 

wiecznym gstrojom). Historia pouw- 

Łórzyła Bię przy nastĘPNYM POCIĘ- 

Nasz Adres: 

DUDZPASTEBSTWO HARCERZY 
FPAEAEII BOZEGO CIABA 

UL. PIEZEWSKA 9 35-288 
aDARZR - MORENA 

Piotr poprowadził 

organizutorów - eny świtę na ŁTABĘ 

  

Eu. Dopiero około godziny 14 (zZB- 
miaeŁ 10) zjawiły się liczne 
zastępy dm 1 rycerzy. Ale tym 
razem dnór królewski zawiódł - nie 
był przygotowany | przyjęcie 
gości, którzy miewiBdomo  CZętma 
przyjechali do na5 okręrzną drogą 
przez Kkoócieżynę 1 Somonino, Fo 
krótkich przygotowaniach maluchy 
wyruszyły na bieg dzienny. Nie 
obeszło Bię bez liczamych przygód. 
Jedsń patrol pogoniły dziki. 
Jednakże uszyscy urócili cali do 
zamku 1 po krótkiej kolacji udali 
Bię na WYMACZONY odpoczynek. Frzed 
starszymi tryconała Bię uizja noc 
mych Bzaleńbtw na wspanimiej trz- 
Bie biegu. Tylko 6 obób wytugzyło 
mna Łrusę, renzta etarszych Uurzę- 

dziła. Bobie mareoz (już nie na 
orieńmtację) do poblickiej miejeco- 
wobci Miechucino. Tak jak poprzed 
miej nocy dnór królewski położył 
się Bpać o falicie (tej mocy teksty 

już nie latniy). Nazajutrz rano po 
wielkich porządkach odbyło cię 
uroczyste uręczenie pamiątkowych 
dyplomów 1 nezyccy Z wielkim Żalem 
(szczególnie królewska świta) 
opaścilii Hojusz udając Gię w 

drogę PpOoOWwrotvną do dowa. 

ah Cobra 41 dh Oksza 

REDAGUJE ZESPÓŁ: 

KS. GRZEGORZ S$NIST 
DR AGNIESZKA 
DH ALINA 
DH ANITA 
DH IRA 

- DR HANZA 
DH COBRA 
DH ORSZA 
DHR WIENIEC 
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