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PIERWSZY SAMODZIELNY . 
  u roku 1960 po raz pierwszy harcerki i harcerze 60>DH mogli wyjechać na swój żasny,samodzielny obóz.Przed kilkoma miesiącami wrócił z wojska dh Bohdan „Obka i zabrał się energicznie do pracy organizacyjnej.wróciło do drużyny wielu jej członków,którzy po skończeniu szkoły na Żłotnie rozluźnili swoje 

związki z harcerstwem.Reaktywowało swą działalność wiele zastępów,które przy— gotowywały się do obozu organizując biwaki.Sam obóz mógł zaistnieć dzięki po- 
mocy Inspektoratu Oświaty Lódź-Polesie,a zwłaszcza podinspektora do spraw ko— lonii letnich-pana Jerzego Odrzywolskiego /wcześniej nauczyciela w naszej SI me 135/.Inspektorat przekazał pieniądze,zorganizowano stare wojskowe namioty 
-i już można było jechać nad upragnione morze.iiiejscem obozowania był las w Jarosławcu,kilkaset metrów na zachód tak zwaną „betonówką” po jej prawej stro- nie.Byłem członkiem grupy kwatermistrzowskiej i pamiętam, jak przyjechaliśmy nŻukiem" przejmować obóz od harcerzy z 91SP na Kozinach,prowadzonych przez 
dh Jerzego Sowę.Pamiętam pierwszą noc w opustoszgłym obozie,gdy sam jeden peł- 
niąc wartę,skracałem sobie czas wyznaczaniem kierunku północnego przy ponocy 
obozowego masztu i Gwiazdy Polarnej...A zaraz potem przyjechali wszyscy uczes— 
tnicy obozu i potoczyły się typowe dni letniej przygody.żbyło plażowanie,kąpie- 
le,wycieczki,gary terenowe...Były też służby w kuchni,wożenie własnymi siłami 
wody w beczkowozie z pobliskiej strażnicy WOP.Były wreszcie ogniska-a na nich 
skecze,piosenki ,nawet własne,wymyślane na obozie.Zdobiwaliśmy sprawności /ja 
zdobyłem Leśnika,Zdobnika,Spiewaka,Sanitariusza,wuajstra do wszystkiego/.Ale 
niezapomniane wspomnienia mam,jak i inni,którzy przez to przeszli,z prób na 
„Trzy pióra'.Nie jeść można cały dzień,w lesie można być nocą nawet samotnie 
ale nic nie mówić cały dzień,gdy się jest zastępowym służbowym?Jak zrobić ko- 
lację i to jeszcze z moimi „Piratami"?iusiałem poprosić komendanta o 5 minut 
dyspensy.Wystarczyło-kolacja była zrobiona. 

Obóz składał się z 4 zastępów żeńskich,którym przewodziły Jadwiga Stala, 
Urszula Ostaszewsza,iariola Zając i Ryszarda Kowalska oraz z 5 zastępów mę— 
skich,na czele z zastępowymi:Janisławem stefaniakiem,Edwardem Szubertem, An- 
arzejem Baleją,Stefanem Kuderskim i autorem tego wspomnienia. « komendzie,obox 
Bohdana Lobki,z osób które pamiętam byli: Kazimierz zaxzrzewsui,Zdzisław Jasiń- 
szi,Bogdan Grochals«i i druhna Bożenka,której nazwiska nie patiętpm.Ostatnin 
akorden obozu był „zielony dzień” z wciągenien na maszt zielonej gałęzi zamiast 
flagi,dowcipnym rozkazem,kaódrą w kucani i oczywistym szaleństwem wzajemnego 
smarowania się czyn popadło.Obóz skończył 'się,wróciliśmy do Łodzi,na nasze |io- 
we Złotno,Pozostała po nim drużyna,wzmocniona na tyle,że można było ją prze- 
kształcić w szczep drużyn ,oraz pierwsza zwrotka piosenki śpiewanej na znaną 
melodię hiszpańskiej pieśni „La kuka racza..." 

Jarosławiec niech wspomina Ref: Nasze obozy,nasze obozy 
Każdy chłopiec i dziewczyna wspominajmy cały dzień 

Plażę,morze i namioty I niech się tworzy i niech się tworzy 
Dni pogodne i dni słoty wspominania nastrój ten. 

Hm.PL Włodzisław Kuzitowicz 

/w Jarosławcu wywiadowca/ 
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az z» ŁĄCZNIKA” 
historii naszego związku,pełna bo= 

tników Powstania Warszawskie 30. Każe 
żnie znać jej dzieje,zwłaszcza jeżeli jes 
/.Bohater wspaniały,lecz odnoszę wrażenie,że 

mo odbyła się gra zorganizowana przez referat 
„Łącznik',Patron dQufca stał się inspiracją do zrobie — 

dobrze. Powstaje jednak pytanie, jaka była ta impreza,co 
iauczyła jej uczestników? 

ę o świcie 17 paźd edy to łącznicy nocujący w budynku 
dy,przekazywali swoin drużynom rozkazy.Co sił w nogach ganiali harcerze 

rki po całej łodzi,zwołując się w + ie alarmowym. Pędzili sobie tylka 
środkami lokomocji pod wskazany adres do taje mniczego lokalu,a nastę 

; wali się do bazy i czekali na wieczorny kominek, Program imprezy o0— 
cie przewidywał nocleg w bazach/szkołach/ i apel na zakończenie. Pomysł 

wdę dobry i godny kontynuowan 1i8,ale organizacja imprezy budzi poważ- 
ula ppc nigra pie-wsze wszystko było za bardzo rozciągnięte w czasie,co 
owało,że harcerze po prostu się naudzili przez pół dnia, spędzaj 

mym siedzeniu w bazie,Całą imprezę można było z powodz 
ciągu j dnia,bez konieczności nocowania w szkołach. Trudno 

iedzieć o zadaniach z trasy,lecz z rozmów z bezpośrednimi uczestni- 
ie ły one zbyt skomplikowane. iastępne poważne zastrzeżenia,to 

i wcześniej mie wspomniał o ocenianiu 
torzy pomyśleli o jakiejś punktacji tmż przed apelem. Obser= 

oku narzucał się wniosek,że jest to improwizacja,co przy im= 
est niedopus zczalne. Impreza chyba nie wypaliła. Szkoda,bo by— 
Iiżenia bohatera członkom naszego hufca.Podkreślam jednak 
y,musi tylko doczekać się pełniejszej i dokładniejszej v, 
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na p „no zostanie. Pun bem wiście może być zdobywa 
Zastęp zostaje dzielony na i py,z których ka: 
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DZIŚ PYTANIE , DZIŚ DDPOWIEDZ VU 
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NG BO ZZAWĄ |. 
Droga druhno Źszywko! 
2 przerażeniem przeczytałam twoje wspomnienia z „Państwaj « październiku,jak co 
Pilifionek".To NIEMOŻLIWE aby miła,dobra i pracowita roku obchodziliśmy ju- 
Filifionka robiła tak niesamowite błędy stylistyczne , | bileusz powstania na- 
zapominając przy tym nazwę własnego zastępu.Czy to ta= | szej drużyny.54 lata 
kie trudne sA RAÓ sepingów' ,„Barbapapy”,„omokinie Mar-j temu,15 październiza 
nalpalki" 1uGOTg ny Osgajaponto” czy „Ogórkopulos twa zaczęła się historia 
evaalBulbit. 2Z58YWKE., czy ty przypadkiem nie jesteś 28ŁDŃ.Ż tej okazji ,w 
PLA jubasowym diabełkiem,który pragnie spłatać nanmj dniu 26.10. odbyła się 

| rzydkiego psikusa? ycie przez Ciebie przedstawione wy-j zbiórka ArUŻYNI + RAKOR- 
zlądało tak jak to,które oglądaliśmy ża miedzą.Rzeczy= | czor 1a przed grobem 
wiście,jezioro TĘ AdAŁO wspaniale.Rankami spowite gęsj A. Olbronskiego. 
tym woalem mgieł,wieczorani,zdy ogromne,purpurowe słoń-keme==— nozciaj 
ce FALE ZAŁO Się w połyskliwe wody. Ileż uroku kryło się w nocnych artach,pod 
niebem ! sian, n miliardami gwiaza.Gdy któraś z nich opuszczała KLA RACE nie 
bieskie,nasze dziewczęce serduszka szeptały najskrytsze marzenia.Jakże wspa - 
niałym przeżyciem była służba kuchenna,podczas której nasze śmigłe i zgrabne 
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sganiały się w oparach grochówki lub swymi drobnymi rączkami wysarniały popiół 
„orowały osmolone garnki i z poświęceniem własnej krwi strugały ziemauiaki 
jczas dyżurów chłopców. * czasie nocnych gier przemieniałyśmy się w łączni 
ki z czasów wojny i przedzierając się przez chaszcze uciekałyśmy przed wro- 

„Niezapomniane chwile przeżyłyśmy zdobywając „Chatę Robinsona” i „Miano 
szczanina".. lie bałyśny się wcale,obcując z leśnymi zwierzętami,a nawet z my— 

i. Smatno było nam opuszczać te wspaniałe okolice.Na szczęście pozostaną z 
nami wspo 1ia namiotowych płócien,żaru ogniska i tego,co najpiękniejsze- 
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e przeżyłaś jeszcze prawdziwej harcerskiej przygody,za- 
obóz w przyszłym roku.Zobaczymy,co wtedy napiszesz, 

KOREŚTOR H, 
FERRE "TP s z +2 APRA 

numerze naszego miesięcznika,w artykule „ronury wrócił w G.ówięto— 
zamiast nazwy wawiórka jest nazwa iawirówka.Redakcja przeprasza za 
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  8 izkiej Drużyny: iarcerzy im.A,Olbromskiego 
Adres redakoji ul.lMinerska 1/5 Łódź /28ŁDĄA/ = : . sid s a-ZAR Cena:-252ł, 
Nakład: eE wydanie Ę z/a 10.1987, 
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