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Przygotowując materiały do „Brzasku”, który trzymasz w ręku pragnęliśmy pomóc w ten 
sposób drużynowym drużyn zuchowych w wypełnieniu ciekawymi zajęciami długich wieczorów 
zimowych, a drużynowym hareerskim w zrozumieniu istoty pracy drużyny zuchowej, którą 

starsi harcerze powinni otoczyć serdeczną opieką. 

Celowo nie podjęliśmy tematów, które mówią o organizacji drużyny i jej pierw szych kro- 
ków, natomiast sugerujemy niektóre kierunki pracy dla drużyn już istniejących. „Brzask po- 
święcony sprawom zuchowym będzie wychodził raz na kwartał. Chcielibyśmy w nim zamiesz- 
czać takie materiały, których odczuwacie brak, które pomocne Wam będą na zbiórce i kominku. 

Aby spełnić ten warunek musimy z Wami być w ścisłym kontakcie, dlatego piszcie do 
nas o Waszych trudnościach i potrzebach na jakie napotykacie w codziennej pracy. Piszcie 
również o Waszych ciekawych pomysłach, udanych zbiórkach i imprezach. 

Czekamy na Wasze listy. 

CZUJ ! 

Wydział Zuchów 
Warm. Maz. Komendy Chor. 

ZH; P.     
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ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 

AKCJI 

„Pożyteczni* — to nazwa akcji, o- 
bejmującej drużyny zuchowe na tere- 
nie całego kraju w okresie zimy i wjo- 

Akcja „Pożyteczni” 
DRUHNO DRUŻYNOWA! 
DRUHU DRUŻYNOWY! 

Proponujemy Tobie i drużynie przez Ciebie kierowanej wzięcie udziału 

w akcji „Pożyteczni”. sny (do końca maja 1959 r.). Celem 

Poprzez akcję tę chcemy rozbudzić u zuchów rozumienie piątego punktu 
_ Prawa Zucha, które głosi: „Wszystkim jest z zuchem dobrze”. Bardzo czę- 

ito bowiem punkt ten jest rozumiany tak, że zuch ie powinien psocić, 
©. powinien wyrządzać krzywdy czy szkody. A to jest chyba za mało. 

Nie wystarczy bowiem nie robić rzeczy złych. Trzeba robić rzeczy dobre. 

Tak wjęc w naszej akcji będzie chodzilo o to, aby zuchy zrobiły szereg 
rzeczy pożytecznych. Pożytecznych dlu siebie, dła swoich kolegów, dla 
szkoły, dla innych ludzi, dła zwierząt, dla roślin. 

Poprzez wykonywanie zadań, zamieszczonych w książeczce dla zuchów, 
chcemy kształtować społeczną postawę dzieci. Chcemy, abyś Ty pokierował 
przebiegiem akcji „Pożyteczni” tak, by zichy odczuły zadowolenie z faktu 
wykonania pożytecznych rzeczy, A byłoby niezwykle pięknie, gdyby zuchy 
same potem mysjały o tym, co nowego, jeszcze bardziej cjekawego i po- 
żytecznego zrobić. W czasie trwania tej akcji na pewno przyjdą Ci do 
głowy nowe pomysły, które zastosujesz w następnym roku pracy. 

W większości naszych drużyn dzieci bawig się ciekawie: słuchają inte- 
resujących gawęd, biorą udział w wesołych zabawach, pięknie śpiewają 
i pląsają, wykonują ciekawe przedmioty do zabawy. Ale często ograniczają 
się do własnego kręgu. Proponujemy obecnie hasło: „Wyjdźmy w świat!” 
Po drodze nie za trudnej dla matych dzieci. Ale zróbmy coś pożytecznego 
dla inmych. 

Jeśli w wyniku naszej akcji ta pożyteczność dziatania zuchów, poży- 
teczność dla innych, stanie się czymś trwałym; czymś, na co zawsze bę- 
dziecje zwracali uwagę, to wówczas mąy, inicjatorzy tej akcji, będziemy 
uważali, że cel osiągnęliśmy. 

SZTAB GŁÓWNY 

AKCJI „POŻYTECZNI' 

archiwum 

  

akcji jest spopularyzowanie w druży- 
nach zuchowych drobnych  pożytecz: 
nych prac, pedejmowanych z inspira- 
cji drużynowego przez zuchy. Al ja 
ma więc ch arakter uderzenjowiy. Liczy: 

My, że po jej zakończeniu ten element 
ć zuchowych stanie się tak samo 

często stosowanym, jak inne. 

Kontynuacją „Pożytecznych'** będzie 
„Zuchowe Lato 59'-z tym, że w od- 
różnieniu od tej akcji zadania na o- 
kres lata będą przewjdziane dla poje- 
dynczych dzieci, a nie dla zespołów 
oraz że połowa z nich będzie miała 
charakter wyłącznie przyjemnościowy, 
a tylko połowa — użytk wy. 

Akcją kieruje kilkuosobowy sztab, 
złożeny z jnstruktórów GKH i komend 
chorągwi, 

Akcja „Pożyteczni” trwa od stycznia 
do.31 maja 1959 roku. W akcji biorą 
udział drużyny, które przysyłają zgło- 
szenia  powiatowemu komendantowi 
„Pożytecznych” - (namie stnik zuchów 
lub wyznaczony przez niego instruk- 
tr) i opłacają 10 zł. na koszta dru- 
ków, potrzebnych do przeprowadzenia 
akcji. 

C. d. na str. 2  



Grad; ze str. 1 
Komplet druków składa się z: 

książeczki dla drużynowego, 
— trzech kompletów książeczek dla 

szćstek (Każda ksjążeczka w 5 egz.— 
po l dla ikaądej szóstki i 1 dla druży- 
nowego), 

— druków organizacyjnych (raporty, 
polecenia). 

Po otrzymaniu druków drużynowy 
rozpoczyna akcję w drużynie. Termi- 
narż czynności drużynowego: 

Raport z wykonania zadań I ofen- 
sywy — do 16.3 (w załączeniu zebra- 
ne znaczki pucztowe). 

Raport z a: zadań II ofen- 
sywy —-do 2.5, 

Raport z wykonania zadań III ofen- 
sywy — do 2.6. 

Sprawa nagród. Drużynowy nie po- 
winien nastawiać dzieci na to, że „zro- 

bimy d.ś pożytecznego, aby otrzymać 
nagrodę*. Samo pożyteczne działanie 
powinno sprawiać satysfakcję  dzie- 
ciom. 

iWychod z tego założenia nie bę- 
dziemy przyznawać bardziej wartościo- 
wych magród dla poszczególnych zu- 
chów. Chcemy nabimjast, aby każdy 
zuch czynnie biorący udział w działa- 
niach „Pożytecznych'* otrzymał pamiąt- 
kę w postaci plakietki, naszywanej na 
mundurek. Produkcja tej plakietki zo- 

ie ukończona do dnia 15 maja 

Natomiast: przewidujemy indywidu- 
alne nagrody dla. drużynowych i na- 
miestni! wyróżniających się w 
przeprawadzeniu akcji na swoim tere- 
nie, 

Przewidujemy też 3 nagrody — nie- 
Spo nki dla osób, które w majcje- 
kawszy sposób opiszą nam przebieg 
akcji „„Pożyteczni* w swojej drużynie. 
Termin nadsyłania tych opisów bezpo- 
średnio do Działu Zuchów GKH upły- 
wa dnia 15 lipca 1959 r. 

2 

WSKAZÓWKI METODYCZNE 

DLA DRUŻYNOWYCH PROWADZĄ - 

CYCH AKCJĘ „POŻYTECZNI* 

„Świat Mtodych* 
dwukrotnie w czasie wakacji imprezę 

organizował już 

pod „pazwą z O Tysiąca Przy- 
gód'. Nasza akcja różni się od akcji 
„Św siata Młodych tym, że: 

jest nastawiona na działalność 
(a nie pojedyńczych dzieci). 

lest bardziej realistyczna. Można- 
by to nazwać inaczej, że jest bardziej 
poważna, W naszych materiałach nie 
mma symboli. Zadania są podane po 
prostu, bez jakiejś niezwykłej „przygo- 
dowej”* oprawy. 

Czy to dobrze, czy źle? Tego pyta- 
nia nie zamierzamy rozstrzygać. Po- 
zostawiamy to do Twego uznania. Za- 
decyduj sam, jak w Twojej drużynie 
lepizj będzie przeprowadzić akcję. Wi- 
dzimy zasadniczo dw wje możliwości. 
Pierwsza. Oświadczasz zuchom, 

że w całej Polsce zuchy wykonują za- 
danie zlecone przez Główny Sztab „Po- 
żytecznych'. Zadania te są po to, aby 
zuchy zrobiły coś pożytecznego dla in- 
nych ludzi, dla Polski. Czy chcecie 
zestać „Pożytecznymi"? 

archiwum 

BRZASK 

Akcja „Pożyteczni” 
Druga, Mówisz właściwie to samo. 

Ale. robisz to w okolicznościach bardziej 
tajemniczych. Np. zwołujesz zuchy na 
alarmową zbiórkę, bo przyszedł list z 
Warszawy. Ten list zaopatrzony w od- 
cisk naszej pieczątki. . Następuje. nara- 
da drużyn -,co robić z tym fantem", 
gdy oto zjawia się jakiś tajemniczy je- 
gomość, pozostawia list (zawierający 
książeczki pierwszej ofensywy) i znika. 

Jednym słowem pozostawiamy do 
Twego uznania, czy akcję potraktujesz 
realistycznie, czy fantastycznie. Przed 
powzjęciem decyzji dobrze byłoby, abyś 
sięgnąt do „Świata Młodych (szcze- 
gólnie do numerów z okresu wakacji) 
oraz do książki Gajdara „Timur i jego 
drużyna”. 

Dalsze nasze uwagi polraktujemy re- 
alistycznie. Jeśli jednak wybierasz fan- 
tastyczność czy tajemniczość, to nie 

sprawi Ci trudności nadanie obrzędo- 
wych form poszczególnym zadaniom 
przy ich wykonywaniu. 

Fosjadasz pełny komplet materia- 
tów Ale nie wręczasz go dzieciom od- 
razu. Chcemy, aby zuchy miały wra- 
żenie, że całą tą akcją kieruje Główny 
Sztab, który jest zorientowany, jak 
pracują poszczególne drużyny i dlate- 
go przy materiałach załączamy kilka 
czystych kartek papieru, ostemplowa- 
nych naszymi pieczątkami. Dostrzegasz 
na przykład, że zuchy zapomniały o 
realizacji jakiegoś ważnego zadania, 
albo że zrobiły coś, co przyniosło szko- 
dę innym ludziom. Redagujesz wów- 
czas pisemko odpowiedniej treści, pi- 
szesz je na maszynie (a jeśli ręcznie, 
to dużymi, „drukowanymi literami — 
aby zuchy nie rozpoznały Twego cha- 
rakteru pisma). Taki list może sprawić 
duże wrażenie. Ale nie ozńacza to, że 
musisz pisywać takie listy. Nie jest 
to konieczne. Chcieliśmy jednak stwo- 

rzyć Ci taką możliwość na wypadek, 
gdy uznasz to za pożyteczne. 

UWAGA! 

JESZCZE JEDNA WAŻNA 
RZECZ! 

Przez wprowadzenie akcji „Pożyte- 

czni* nie chcemy, aby drużyny przy- 
stępujące do miej zawiesiły na kilka 
miesięcy swoje normalne zajęcia — 
zdcbywanie sprawności, Wyobrażamy 
to sobię tak, że akcja m-że się rozwi- 
jać w ramach normalnej pracy. Wyko- 
nanie szeregi zadań przeniesiemy na 
zajęcia pozazbiórkowe. Czasem prze- 
rwiemy cykl j jedną zbiórkę poświęci- 
my wyłącznie na sprawy „Pożytecz- 
mych". Nie obejdzie się bez zorganizo- 
wania 2—3 dodatkowych zbiórek (np. 
zawody sportowe, kierma dzjeń wal- 
ki z chwastami). Ale zbiórki cykliczne 
powinny odbywać się w tym okresie. 

Obecnie przechodzimy do kolejnego 
omówienia. poszczególnych etapów (o- 
fersyw) akcji. Ale przypomnijmy raz 
jeszcze: zuchy otrzymują kolejno po 
jednej iksigżeczce dla szóstek. Nie 
wręczamy im wszystkich trzech ksią- 
żeczek od razu. 

I OFENSYWA „POŻYTECZNYCH — 
ZIMA 

Obejmuje 6 zadań, z których zuchy 
mają wykonać przynajmniej 8. oraz 
jedno zadanie dopisane przez Ciebie, 

jako naszego pełnomocnika, Nasze za- 
dania to: 

1. Pogotowie 
w szkole. 

2. Zjelone okna 
5 Zimowe zawody sportowe 
4. Znaczki pocztowe 
5. Dożywianie ptaków i zwierzyny 
6 Kominek dla innych dzieci 
Dla rozwijania samodzielności i 'sa- 

morządności dzieci dobrze będzie, jeśli 
pozostawisz na zbiórce r ynającej 

akcję czas dla px ególnych sżóstek 
na p jtanie k i i ząastano- 

wienie się, które zadanie mogli by oni 
wykonać. Potem w „kręgu rady” niech 
zapadną ostateczne postancwjenia, 

Jest przy tym możliwe, aby nie 
wszystkie szóstki wykonywały jedna- 
kowe zadania (np. m tylko jedna 
szóstka podejmie zadanie „zielone 0k- 
na”, natomiast 3 szóstki podejmą za- 
dania „Znaczki pocztowe), 

Z pośród 6 zadań pier ej ojensy- 
wy zadanie „znaczki* przyniesie nam 
korzyści ekonomiczne, Znaczki przesła- 
ne z calego hujca do GKH sprzedamy 
w Przedsiębiorstwje Filatelistycznym, a 
pieniądze zużyjemy na jundusz na- 
gród. 

Ze względu na walory społeczne do- 
brze byloby, aby u s stkie szóstki po- 
djęły zadanie nr. lub zadanie nr. 6 
i wykonały je wspólnie. Natomiast po- 
zestałe zadania mogą być wykonane 
przez poszczególne szóstki i nie muszą 
na to być poświęcone zbiórki całej dru- 
ŻynY. 

Zadanie „zielone okna” jest pierw- 
szym zadaniem tego typu, gdzie zuchy 
nie mogą zaprzestać swego pożytecz- 
nego działania naraz, w dniu zakoń- 
czenia I ojensywy (15 marzec). Rośli- 
ny te bowiem muszą być „oddane w 
dobre ręce" i dopiero wówczas koń- 
czą się obowiązki zuchów na tym od- 
cinku. 

Zadanie specjalne nr I wręczysz zu- 
chom (po wypetnieniu na maszynie lub 
dużymi drukowanymi literami) w do- 

godnym dla siebie momencie, to zna- 

czy wówczas, gdy w 
przewidujesz wyjścia w teren i wywiaa 
na temat „jak żyją zwierzęta zimą” 
możesz włączyć do tematu zbiórki. 

Zebranie materiatu do meldunku mo- 
że zrobić przyboczny poza zbiórkami, 
W każdym razie prosimy o terminowe 
wysłanie m; gldunku (do 16 marca), 

materiałowej  niniejsżej 
zamieściliśmy rady i infor- 

macje, dotyczące tylko zadań nr. 2, 3 
i6. Uważamy, że sposób realizacji po- 
zestatych zadań nie nastręczy Ci żad- 
nych trudności. 

techniczno-krawieckie 

II OFENSYWA „POŻYTECZNYCH: — 
WCZESNA : WIOSNA 

Obejmuje, jak i I ofensywie, 6 za- 
dań, z których zuchy mają wykonać 
przynajmniej 3, oraz jedno zadanie do- 
pisane przez Ciebie. Nasze zadania to: 

1. Czyn tajemniczej ręki 
2. Działka, rumianek lub klomb 
3. Walka ze szkednikami drzewa 
4. Informator 
5, Podarek Przyjaźni 
6 Towary na kiermasz. 

GZ   
kolejnej zbiórcew



Książeczkę dla szóstek z zadaniami 
tej ofensywy doręcz zuchom ma zbiór- 
c» po wysłaniu meldunku z wykonania 
zadań I ofensywy. 

Zadanie nr. 1 — czyn tajemniczej 
ręki — może być wykonane jednora- 
zowo na specjalnej zbiórce * drużyny. 
Może też być powierzone szóstkom 
(każda szóstka inny czyn) — oczywi- 
ście po bardzo dobrym przygotowaniu, 
ewentualnie po dyskretnym uprzedze- 
niu tych, na czyją korzyść zuchy za- 
mierzają coś pożytecznego zrobić. Mo- 
że też być ono po dokładnym omówie- 
niu zlecone pojedyńczym zuchom, ale 
wówczas musisz postarać się tak na- 
stawić zuchy, aby czegoś przy okaz 
nie zbroiły. 

W zadaniu mr. 2 chcemy zwrócić 
» na sprawę rumianku. 

Chcemy zachęcić wszystkich druży- 
nowych, któ ają możliwość uzy- 
skania grządki ziemi, do założenia ma- 
łej plantacji rumjanku. Uprawa ziół 
to u nąs sprawa niezbyt popularna. 
Tymczasem zioła, a wśród nich rumia- 
nek, są bardzo poszukiwanym towarem 
na rynku wewnętrznym jak i na €<s- 
port. Nie będziecie mjeli większych 
trudności ze zbytem (na zasiewa- 
nie otrzymacie kwiatu wcześniej, jalł 
w czerwcu, jeśli tylko dobrze wysu- 
szycje rumianek. Zresztą o tym pisze- 
my w części materiałowej niniejszej 
książeczki. 

Ponadto w części materiałowej za- 
mieszczamy rady i wskazówki do za- 
dań: 

l — czyn tajemniczej ręki 
6 — towary ma kiermasz. 
Termin madesłania meldunku 

(2 maja) ustaliliśmy z tą myślą, że 
zuchy mogą w pochadzie 1-majaw:ym 
przedstawić jakoś swoją pożyteczną 
działalność. Może wykorzystają przy 
tym rady pisma „Zuch*. 

III OFENSYWA POŻYTECZNYCH 
MA. 

Obejmuje 6 zadań (i jedno zadanie 
dopisane przez Ciebie): 

ą uwa: 

K 

a 1. Kiermasz, 
i 2 Wiqsenne zawody, 

1 archiwum 

Dzień walkj z chwastami. 
Apteczka wycieczkowa. 

5. Wesoły pochód, 
6 Zbieramy zioła, 
Zadania nr 3 i 5 należą tu do zadań 

łatwiejszych i mogą być one w 
nane jednorazowo przez całą drużj 
a przy tym nie wymagają większych 
przygotowań. 

Ze względu na propagandę zuchów 
w środowisku, duże znaczenie mogą 
mieć zadania |, 2 i 5. Dlatego -pro- 
ponujemy aby przynajmniej jedno z 
tych zadań wykonała Twoja drużyna, 
pod kątem -p-kazania ludziom swej 
sprawności. 

Duży walor społeczny ma zadanie 
nr 6 i dlatego pdlecamy je specjalnej 
ltwadze. 

Natomiast musimy zachować ostroż- 
ność przy realizacji zadania nr 4. Nie 
dopuścić "do takiej sytuacji, że zuchy 
przynoszą z domów stare, niezużyte 
lekarstwa, a tym bardziej, aby miały 
je wykorzystać do leczenia kogokolwiex 
bez przepisu lekarza, W zadaniu tym 

BRZASK 

Akcja „Pożyteczni* 
aktywność zuchów może polegać na 
dwu czyńnościach: 

1) wykonanie torebek czy woreczków 
na apteczki, 

2) nauczenie się posługiwania taki- 
mi środkami, jak: bandaż, przylepiec, 
zioła st isowane przy bólach żołądka 
(np. mięta) i przy przeziębieniu (kwiat 
lipy, rumianek). ; 
Ponadto zuchy powinny umieć opa- 

trywać drobne okaleczenia; szczególny 
nacisk położyć tu należy ma kwestię 
oczyszczania rany przy pomocy Środ- 
ków łagodnie działających (woda u- 
tleniona, lekki roztwór nadmanganianu 
potasu), a z wykluczeniem jodyny. 

W części materiałowej podajemy ra- 
dy i informacje dutyczące zadań: 

2 — wiosenne zawody, 
5 — wesoły pochód, 
6 — zbieramy zioła. 

3. 
MATERIAŁY PRAKTYCZNE 

I/2 ZIELONE OKNA 

Na początku marca lub przy końcu 
lutego możemy wyhodować sadzonki 
z następujących roślin: trzykrotka, pe- 
largonia, fuksja, lipka pokojowa (ja- 
błennik-, błuszcz, kaktus , świąteczny, 
begonia królewska. Szczególnie łatwo 
przyjmują się trzykrotki. Wystarczy 
kawałek gałązki, wsadzić do ziemi i 
utrzymywać wilgoć, Przez kilka dni, 
a w chłodnej sali nawet ponad tydzień, 
dobrze jest przykryć sadzonki szklan- 
kami lub słoikami. Nie należy przy 
tym podlewać roślin zbyt obficie. 

Zieleń na oknach możma też uzys- 
kać szybko po zasianiu dowolnego zbo- 

ża (lepiej jare) lub rzeżuchy. Nasie- 
nie rzeżuchy po nadesłaniu 1,80 zł w 
zneczkach pocztowych możemy wam 
przesłać listownie. 

1/3. ZIMOWE ZAWODY SPORTOWE 

Podajemy cztery proste konkurencje, 
ponieważ chcemy uzyskać możność po- 
równania wyników między poszczegól- 
nymi drużynami i szkołami. 

l, Rzucanie do celu: 

Do tego użyjemy kul ze śniegw lub 
piłeczek palantowych. Każdy zawod- 
nik rzuca 8 razy do tarczy wymalo- 
wanej na płocie lub na ścianie bez 
okien. Rzuca się z odległości I0 m. 
Tarcza składa się z trzech kół. Śred- 
nica największego ma I m, średniego 
70 cm i najmniejszego 25 cm. Za tra- 
fienie w najmniejsze koło zawodnik 
uzyskuje 38 punkty, w średnie — 2 
punkty, w duże — I pkt. Nie trafienie 
w tarczę — O pkt. 

Tak więc najwyższa możliwa do zdo- 
bycia ilość punktów wynosi 9. 

2. Zjeżdżanie na sankach: 

Na niewielkiej górce wyznaczamy 
tor zjazdowy, Zawodnik klęcząc na 
sankach ma przejechać przez bramkę 
wyznaczaną dwoma  chorągiewkami. 
Szerokość bramki I m. W czasie zjeż- 
dżania ma nałożyć na obie chorągiew- 
ki po jednym kółku zrobionym z gięt- 
kiej gałązki. Średnica kółka 15 cm. 

Punktacja: 
Za przejechanie bramki bez dotknię- 

cia chorągiewek — I pkt. Za nałożenie 
1 kółka — 2 pkt. Za nałożenie dwu 
kółek — 5 pkt. 

  

Str. 3 

W razie braku Śniegu zadanie to 
może być zastąpione następująco: 
Zawodnik startuje na jednej nodze 

do punktu rzutu. Odległość od startu 
do punktu rzutu — 3 m. W odległości 
1% m od punktu rzutu: umieszczamy 
przewrócony do góry nogami taboret, 
Z pozycji na .I nodze zawodnik ma 
zarzucić oba kółka na nóżki taboretu. 
i dopiero wówczas może stanąć na 0- 
bie nogi. 

Punktacja: 
Za utrzymanie się na I nodze — 

l płt, za narzucenie 2 kółek — 5 pkt. 
3. Marsz z zawiązanymi oczami 
Od miejsca startu do tarczy jest 5 

metrów. Odległość tą pokonuje zawod- 
nik z zawiązanymi oczyma. Fatcza 
składa się z trzógą kół o średnicach 
jak w punkcie I. Zawodnik nie ma- 
cając po płocie czy ścianie ma pal- 
cem dotknąć tarczę w miejscu, które 
jego zdaniem jest na polu najmniej- 
szego kota. Punktacja jak w zadaniu 1. 

4 Odróżnianie gałązek. 
Na podstawie I0-cio centymetrow:i 

odcinków odróżnić i prawidłowo naz- 
wać gałązki: wierzby, brzozy, jdębu, 
kasztana, sosny, bzu i wiśni. 

Za każdą dobrze nazwany gałązkę 
— I punkt. 

Przy sprawozdaniu podajcie nazwi- 
sko mistrza zawodów oraz mistrzów 
poszczególnych konkurencji i ilość u- 
zyskanych punktów. 

h 

I/6 KOMINEK DLA INNYCH DZIECI 
Kominek dla wybranej grupki dzieci 

może być związany z wręczeniem po- 
darków dzieciom, których rodzice nie 
mogą sprawiać licznych prezentów. 
Podarki w tym wypadku to różne za- 
bawki i gry stolikowe. 

Inny rodzaj kominka możemy zr- 
ganizować na wsi. Poświęcimy wów- 
czas sporo miejsca na nauczenie dzieci 
takich zabaw, którymi mogłyby one 
urozmaicać sobie zimowe wieczery. 
Opis takich zabaw podajemy w luta 
wym miumerze „Wieści Zuchowych'. 

W każdym jednak wypadku pokaże- 
my zaproszonym dzieciom, jak zuchy 
bawią się na typowym kominku. 

II/i. CZYN TAJEMNICZEJ RĘKI 

Dodatkowe możliwości różnych ro- 
dzajów „czynów': 

Ą. Wspólny czyn całej drużyny: 
I) zlikwidować śtniecie na określo- 

nym terenie i pozostawić napis z ape- 
lem o zaprzestanie Śmiecenia. 

2) obcięcie gałązek nisko zwieszają- 
cych się nad ścieżkami dla pieszych. 

3) naprawienie szkolnych map. lub 
innych pomocy naukowych. 

4) wykonanie wycieraczek do obu- 
wia dla szkoły: lub innej instytucji 
(poczta, sklep itp.). 

5) wykonanie strojów na bal w 
przedszkolu. 

B. Czyny indywidualne poszczegól- 
nych zuchów: 

I) uporządkowanie szuflady czy 
skrzynki z różnymi _„rupieciami* 
(gwóżdzie, druty, śruby itp.) w domu 
swych rodziców, 

2) zrobienie ozdobnej torebki na 
grzebienie i powieszenie jej przy lus- 
trze. 

Dokończenie na str, 4 

     



BRZASK 
  

Dokończenie ze str. 38 
8) gruntowne wyczyszczenie obuwia 

eszystkim. domownikom. 
4) zrobienie pudetka ż przegródka- 

mi na przybory do szycia. 
5) zrobienie lalki dla młodszej sio- 

strzyczki. 

I/2. RUMIANEK 
Rumianek ma małe wymagania gle- 

bowe. Przecież maogół rośnie na nie- 
użytkach na równi z chwastami. Może- 
my więc posiać rumianek na dowol- 
nym skrawku ziemi. Na działce będzie 
rósł znacznie lepiej. Przy tym nadaje 
się na roboty przyszkolne bo raz o0- 
pielony"będzie kwitł od maja do lip- 
ca, Dla ułatwieniągęzbioru siejemy go 
na wąskich podłużfych grządkach. 

II/6. KIERMASZ ZUCHOWY 

Przede wszystkim odsyłamy Cię do 
artukułu Teresy Piast „Żukowska ma 
mankóf/ (w styczniowym  nurmńerze 

„Wieści Zuchowych”. Tam jest obszer- 
nie opisany przebieg kiermaszu i przy- 
gotowania do niego. 

Kiermasz może być z powodzeniem 

przeprowadzony przez kilka sąsiednich 
drużyn. Może być też organizowany 
wspólnie z drużynami harcerskimi. 

Opis sposobu wykonania niektórych 
„tewarów”* znajdziecie natomiast w 
styczniowym, lutowym i marcowym 
numerze „Wieści Zuchowych”. 

HI/2. WIOSENNE ZAWODY 

Wiosenne zawody traktujemy jako 
imprezę lukalną i dlatego nie podaje- 
my ściśle określonych konkurencji. 

Proponujemy, aby zawody zostały 
Gtwarte w sposób uroczysty ż defila- 
dą zawodników i rozpaleniem qgnia 
olimpijskiego przy pomocy wzniesione- 
go znicza, Znicz może być sporządzo- 
ny z kłębu waty, umocowanego na 
kiju, a następnie umoczonego w dena- 
turacie i posypanego solą. 

Paniżej wyliczamy różnego rodzaju 
konkurencje, z których część możemy 
wykorzystać: 

Pożegnaliśmy słoneczne lato i po- 
godną, ciepłą jesień, Nastąpiły dni sło- 
ty, chłodne ranki i długie wjeczory. 
Staje przed nami pytanie, co robić z 
zuchami w takie wieczory? Staramy 
się je wykorzystać j urozmaicić, prze- 
prowadzając kominci, wieczory bajek, 
baśni, poezji, czarów, filmów, czy pio- 
senek i tańców, Wieczory te mogą być 
w ramach programu j wyłącznie dla 
zuchów, mogą też być zbiórkami do- 
datkowymi, otwartymi: dla rodzeń- 
stwa zuchów czy innych dzieci. Ileż 
to radości będą miały zuchy, gdy taje- 
mnjczy „wróż* będzie im opowiadał 
różne dziwy, 

Na wieczorze poezji nie zapomnijmy 
o podwy: niu dla recytatorów, jakiejś 
dekoracji, przygaszeniu Śwjateł i ref- 
tektcrze latarki. Na wieczorze czarów 
daimy szansę wszystkim zuchom popi- 
sania się umiejętnościami. Pamiętajmy 

Akcja „Pożyteczni” 
wyścig nar szczudłach, 

wyścig na hulajnogach, 

- wyścig w workach, 

rzut oszczepem, 

strzelanie z łuków, 

tcczenie kółka lub „Hula—hoop', 

dwa ognie lub cztery ognie, 

wesoły tor przeszkód. 

III/5. WESOŁY POCHÓD 

Taki wesoły pochód urządziła jedna 
z drużyn w województwie warszaw- 
skim. Celem pochodu było w tym wy- 
padku zaproszenie dzieci i ludzi do- 
rosłych na ognisko urządzone przez 
drużynę. Drużynowy wymyślił sobie 
kilka aktualnych okrzyków. Ponadto 
wykorzystał znany już dzieciom re- 
pertuar . Okrzyki brzmiały: 

1) Różne rzeczy już umiemy 
i dziś wam je pokażemy! 

2) Każdy z Was będzie wesoły, 
jeśli przyjdzie koło szkoły, 
gdzie, gdy stońce będzie nisko, 
rozpalimy swe ognisko!- 

3) Chleba darmo nie zjadamy — 

na ognisko zapraszamy!- 
Wykrzykując takie okrzyki i śpiewa- 

jąc różne zuchowe piosenki drużyna 
ruszyła przez wieś. Co 200—300. me- 
trów pochód zatrzymywał się, 
czynały się pląsy. Do udziału 
sach zapraszano dzieci, które wybiega- 
ty z sąsiednich domów. Po chwili 
wznosząc okrzyki pochód ruszał dalej. 

Taki pochód może być związany 2 
zaproszeniem na wiosenne zawody lub 
na kiermasz. Ale równie dobrze może 
stanowić cel sam w sobie. 

II/6. ZBIERAMY ZIOŁA 

Będzie to ciekawe i pożyteczne za- 
danie zarówno „dla dziewcząt jak i 
chłopców — zywiście zuchów star- 

szych. Zbierając zicła zuchy będą mia- 
ły dużo okazji do obcowania z przy- 
rodą i poznawania jej tajemnic. Na- 
uczą się także wykorzystywać dary 
przyrody dla dobra człowieka. 

nam uda wypożyczyć gdzie pr. jekto 
Jaki to będzie wielki dzień, gdy zueł 
będą wszystkich wpuszczać do kina. 
Na ten jeden wjeczór może ono otr 
mać swą nazwę, bileterzy będą utrzy- 
niywać porządek, 

Okres zimowy sprzyja bardzo prze- 
prowadzaniu zajęć majsterkowych. 

Nie bójmy się majsterkowania. Poza 
czysto praxtycznymi walerami, jak roz- 
winięcje różnych umiejętności i zapo- 
znanie zucha z materiałami oraz spo- 
sobem zorganizowania sobie pracy, da- 
ją one zuchom wiele radości, wyzwa- 
lając-w nich twórczość i rozwijając 
estetykę. Wiele rzeczy można, wykonać 
chociażby przy pomocy kredek, noży- 
czek, igły i kleju, W ramach np. spra- 
wności aktera, poza strojami i dekora-- 
cjami zuchy mogą wykonać artystycz- 

Nie będzie to praca trudna, Zdoby- 
cie surowca mp. nie nastręczy zuchom 
żadnych kłopotów. Do ich to przecież 
dyspozycji są lasy, pola i ogrody. No- 
życzki, kosze i torby do pakowania 
także się znajdą. Gorzej będzie z roz- 
poznawaniem ziół, zbieraniem ich, su- 
szeniem i tym — co należy zrobić da- 
lej, aby zioła rzeczywiście służyły 
człowiekowi. Tego wszystkiego nauczy 
zuchów drużynowy. 

Do zbierania w miesiącu maju na- 
dają się następujące zioła: 

— bez czarny, 

— jasnota biała, 

— rumianek. 

BEZ CZARNY — jest to dosyć wy- 
soki i mocno rozgałęziony krzew. Liś- 
cie ma duże, kwiaty drobne, kremoiwo- 
białe o charakterystycznym przenikli- 
wym zapachu, Występuje w pebliżu 
zabudowań, w miejscach opustoszałych 
itp Do celów leczniczych używa się 

tów bzu. Zbiera się je w czasie 
gody po obeschnięciu rosy. Należy 

je bardzo szybką wysuszyć. Najlepiej 
ma kuchni, gdy ogień przestaje się 
palić i temperatura wynesi 30—40?C. 

JASNOTA BIAŁA — z liści przypo- 
mina pokrzywę. Ale jej listki nie pa- 
I Kwiatki ma białe, rozkwitają one 
w. kącikach ci. Rośnie na nieużyt- 
kach w pobliżu zabudowań lub koło 

wilgotnych lasów. Zbiera się czubki 
roślin razem z liśćmi i kwiatami. Na- 
leży delikatnie zrywać  (Ścinać) te 
wierzchcłki. NATYCHMIAST po zbio- 
rze dobrze wysuszyć (np. rozwiesić ma 
sznurkach na silnie rozgrzanej ścianie). 

K. Do celów leczniczych 
się kwiaty świeżo rozkwitłe (nie 

ierać przekwitających). Natychmiast 
po zbiorze suszyć. 

UWAGA! W sprawie zbioru ziół 
wydamy w kwietniu dodatkowy ma- 
teriał, który przekażemy do Namiest- 
ników, W materiale tym podamy aktu- 
alne ceny i adresy punktów skupu. 

imowe wieczory 
i o tych niezbyt bystrych, aby i oni ba- 
wili sję i wyszli zadowoleni. Może się 

ne programy, które można wykorzy- 
stać przedstawieniu z okazji za- 
kończenia cyklu, 

Na sprawność Eskimosa, czy czło- 
wieka zimy, zuchy mogą uszyć rękawice 
o jednym palcu z filcu, flaneli i- drelj- 
chu, czy nawet z innego materiału. W 
sprawności porządnickiego. zuchy mo- 
gą wykonać woreczek do śniadań, po- 
chewkę do grzebienia, a w sprawności 
sobieradka, woreczek „pogotowie kra- 

wieckie, 

Okres gwiazdkowy sprzyja wykony- 
waniu drobnych upominków dla naj- 
bliższych, jak pudełeczka ozdobne ma 
drobiazgj, albumiki, zakładki, okładki 
czdobne do książek, bombonierki. 

Na wykonywanie upominków mogą 
być poświęcone dodatkowe zbiórki. Po 
wykończeniu prac upominkowych i 
adpowiednim przygotowaniu części ar- 

Dokończenie na str. Il 
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WSZYSTKICH! 
DO WSZYSTKICH+-! 
Już tylko 7 miesjęcy 

i przybocznych dr 
lach Grunwaldu. 
1959 r. do 30 VIII 1959 r. 

polski Zlot Kręgów Pracy 
podsumowaniem I E 
Ofensywy. Dla nas, miesz 
płyną podwójne korzyści: 

Pokażemy społeczeństwu Warmii i Mazur, co to są 
robią. 

2. W wyniku podjętych z 
szy się nasza rodzina 
zuchowych. ; 

To nakłada na drużyny 
szlakach, zadanie, sby w 
kazać faktyczny dorobex ne 

Przed Zldtem rodzina z 
Zuchów, zorganizowane bą 
zuchowych już pracuje 
to jako jedno z czołow 

Chcemy, aby w 
W alizacja między ry! 

by tym samym zasłużyć 

dzieli nas od 
zuchowych, xtór 

Główna Kwatera Harcers 

apu Ofensywy Zucł 1owej oraz, wiytyczy kie 

oczach 

sobie ma udział w 

radosnego Święta drużynowych 
go będziemy gospodarzami ma po- 

postanowiła w dn. ad 16.VIIL. 
Polach Grunwaldu I Ogólno- 

Zuchuwych. Zlot będzie 
ki II Etapu 

nizacji zlotu 

zorganizować na 
Drużynowych Drużyn 

Warmii i kańców Mazur, z 

zuchy i eo one 

wędrujące' na Zlot, powięk- zadań przez „Kręgi awię 
L nowych instruktorów o nowe dmiżyny 

S zczególi 1ie 

zuchowy cl całej 
harcerskie, 
ctorów 

zuchowe 
imstr 

zych idruż 
uchowa winna się powiększyć o nowe drużyny 
dź to przez aktywną działalność drużynowych 

Ź' „przez dr ty harcerskie, które postawią 

do Zlotu wytworzyła się szlachetna 
zajęciu jednego z pierwszych miejsc, 

Zlocie. 

Konkursy zlotowe w specjalności 

KONKURSY ZLOTOWE 

I 

Na Zlocie odbędą się następują 
kursy: 

gawędziarzy 
majsterkowania 

zabaw, gier i ćwiczeń 
łamigłowów 
przyrodniczy 

6. piosenek: i pląsów. 

TĘ 
tych konkursów 
z trzech etapów: 

Etap I — Praca 

Każdy z 

wrości zlotowej z 

ap II — 
© tanie pzediożona 

ma Zlocie. 

Etap III 

danej 

jury 

Eliminacje na Z 

IIL. 
Szczegółowe plany 

1. KONKURS 

Etap I. - 
kursu prziystępuje do zespołu 
gu Pracy, 
lejnych zbiórkach 
niższy zestaw ćwiczeń 

a) Dobranje tematu gawędy 
kreślonego tematu 

tycznej, 

b) Opracowanie 
poruszającej problem 
(np. sprawa kłamstwa, p 
krzywdzenia słabszych itp.). 

c) „Zbudowanie* gawędy 
cej się do wystawjenia w te 
samorodnym, 

ciekawej 

d) Umiejętność sformułowania krót- 
kiej gawędy w sytuacji, 
adarzyło na zbiórce, 
przygotowania. 

gdy 

składa się stala 

przygobowawcza 
w kręgu, zakończona zdobyciem spra- 

dziedziny. 
Wykonanie pracy, która 

konkursu 

konkursów: 

„DEMOSTENE 

Zgłaszający się do kon- "eS 

który to zespół na kilku ko- 
przepracowiije po- 

zbiórki tak, aby 
łetwo było przejść do zabawy tema- 

wychowawczy 

nadają- 

bez dłuższego 

zuchowej 
e) Umiejętność wygłoszenia gawędy 

„estosowaniem mimiki, gestów i mo- 

dulacji głosu. 
f) Wygłoszenie gawędy w ten spo- 

brały w niej udzjał zuchy. 
Po przeprowadzeniu tych ćwiczeń, 

drużynewy kręgu organizuje. próbę, 
która jest jednocześnie eliminacją do 
konkursu zlotowego w ramach kręgu. 

Uczestnicy, którzy wykazują się od- 
pewjednimi umiejętnościami, zdobywa- 
ją sprawność ,„[Demostenesa* oraz u- 

się listę kolejności, która będzie 
miała wpływ przy typowaniu na Zlot, 

Etap II. Zgłaszający się do konkur- 

su zlotowego, wręcza jury do konkur- 
su na Zlocie: 

a) opis, w jakjch warunkach wygło- 
sił gawędę, «tórą uważa za swoją naj- 
lepszą gawędę w roku, 

b) tekst tej gawędy. 
Etap IM. Jury konkursu 
zedstawione prace oraz organizuje 

SÓW* inacje, Do eliminacjj z każdego 
zu lub zastępu biorącego u- 

t tępuje dwóch u- 
czestników. E limin: cje polegają na wy- 
kazaniu się odpowiednimi umiejętno- 
ściami w czasie wykonywania zadań 
podobnych do wyżej wymienionych. 

Przy następnych konkursach dla 
skrótu podajemy tylko zestaw ćwiczeń 
dla pierwszego etapu, nazwę sprawno- 
ści oraz pracę, którą uczestnik ma 
pizywj na Zlot. 

ce kon- 

sób. aby 

locie, 

ocenia 

w Krę- 

do 0- 

gawędy 

AE 2, KONKURS „MAJSTERKLEPKÓW* 
Etap I. Przepracować ćwiczenia: 
a) Wykonać jakiś przedmiot posłu- 

gując się standartowym zestawem na- 
rzędzi i materiałów (np. nożyk, dwa 
gweździki, sznurek, Szyszka, patyki, 

pakuły). 

atrzyku 

się coś 

C. d. na str. 6   
  

Progrum 
I ogólnopolskiego 

ZLOTU 
kręgów prucy 
w Grunwaldzie 

„ZŁAZ 
i Trwa od 16 da 

(9 dni). 
2. Z dziewięciu dni złazu przezna- 

cza się: 
— 6 dni na wędrówkę, ; 

— 3 dni na postoje i wykonywanie 
zadań, 

3. Wędrują drużyny złotowe w licz- 
bie 20—24 rąg cały lub 8 
zastępy z śGżnych kręgów), Namiest- 
nicy z hufców, które zdobyły w Zu- 
chowym Wyścigu Pracy szóste i dal- 
sze miejsca nie biorą udziału w złazie 
j meldują się wprost na Zlocie, 

4. Prowizorycznie przewiduje się na 
stępujący zestaw tras: 

A) Czerwińsk — Grunwa 
historyczny Marszu wojsk J 
trasa rowerowa, 

B) Malbork - Pasek: — 
histeryczny — tra ywerowa. 

C) Mao Gzaaii — salak hi- 
storyczny — trasa kombionwana (po- 
ciąg i marsz). 

D) Jezioro Em no i dalej w dół rze- 
ki Łyny — joznawczy kajako- 
ur 1 óŁ. z I 

Olsztyn Grunwald 
zny, pieszy. 

F) Biskupiec Pomorski — Grunwald 
szlak turystyczny pieszy, 

G) Os tróda— Grunwald 
„ pieszy, 
idzica—Grunwz 

styeiy. pieszy. 
I) Szczytno — Dłużek Grunwald — 

leśny, pieszy, 
mna Woda — Grun 

Zimna Woda — Grun- 
leśny, pie- 

24.VIII.1959 r 

* — szlak 
Jagiełły — 

szlak 

szlak tu- 

ld — szlak tu- 

Szczytno — 
J) Szczytno 

wąld — szlak turystyczny 
szy, 

Zadania na trasie zlazu: 
s pokazać w jednej wsi „jak to się 

bawią zuchy”, znaleźć kandydata na 
drużyncwes go. (spośród młodzieży wiej- 

skiej), zabrać go ze sobą na wędrów- 
kę i dostawić na zlotowy kurs as 
rowych. 

b) Inwentanyzacja tras złazowych 
pad względem historycznym i turysty- 

cznym, zebranie potrzebnych Kómite- 
towi Grunwaldzkiemu materiałów; 

c) zadania Z a L pracy kutlu- 
ralno-oŚ dla ludno- 
ści kom "dzieci itp:; 

ywe, świadczące, o 
sprawności organizacyjnej i pełnej go- 
towości kręgu podawane każdemu krę- 
gowi przez członków sztabu trasy, 

ZJOT 

25 VIII.1959. — Przyj 
nie uczestników 

26.VIII, 1959: 

inki. dla 

zakwate- 

zlotowych, 
rządkowym, 

I cowej ludności 
na powitalne ognisko, 

Hasło dnia: „Flagi na maszt! Zrób- 
my przyjacielskie koło”, 

— Uroczysty apel, otwarcie Zlotu, 
Grd.>hagtr. 8 
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(Gd ZE SUZO 
b) Wykonać jakiś przedmiot w okre- 

ślonym (krótkim) czasie. 
c) Zaprojektować wykonanie serii 

przedmiotów do jednej sprawności, 
które stanowiłyby okazję do zabaw te- 
niatycznych na kilku zbiórkach, 

d) Wykoncypuje pomysł i wykona 
przedmiot nadający się do sprzedawa- 
nia na zuchowym kiermaszu. 

e) Przedstawić plan zdobycja mate- 
riałów do majsterki sposobem gospo- 
darczym (odpadki z zakładów, produk- 
ty leśne itp.), Wziąć udział w wypra- 
wie specjalizującego sję zespołu po 
materiały, 

f) Wymyślić ciekawa grę stolikową 
dla zuchów i wykonać prototyp, 

Etap II. Zgłaszający się do konkur- 
su przynosi | przedmiot wykonany 
przez zucha ze swej drużyny (może to 
być przedmiot wykonany z usterkami, 
ale przez dziecko, nie przez dorosłego). 
De przedmiotu tego musi być załączo- 
na dokumentacja składająca się z: 

W SPECJALNOŚCI ZUCHOWEJ 

a) Imienja, nazwiska, daty urodze- 
nia i adresu zucha. 

b) Hfienia, nazwiska, daty urodze- 

nia i adresu drużynowego, 
str. 121122). 

c) Daty wykonania przedmjotu wraz 
z opisem okoliczności towarzyszących 
(w jakim cyklu sprawnościowym prze- 
dmiot był wykonany, gdzie odbywało 
się majsterkowanie). 

3. KONKURS „CWIZAGIER* 

tap I. Przepracować następ 
ćwiczenia: 

a) Wykoncypować pomysł gry, w 
której ruchy dzieli się na 2 współza- 
wodniczące zespoły oraz ustalić takie 
zasady aby łabwo można było ocenić 
wynik gry. 

Ułożyć w ciągu 3 minut ciekawą 
grę creślonej sprawności, 

c) Wymyśljić w ciągu 15 minut mo- 
żliwie największą ilość ćwiczeń z uży- 
ciem określonego jednego przedmiotu. 

d) Zapłanować ciekawą zabawę te- 
matyczną (do określonej sprawności) 
w określonym środowisku (np, nad 
małą rzeczką, w ruinach, na piaszczy- 
stym pustkowiu, ra strychu). 

e) Przeprowadzić spośród samodziel- 
nie wymyślonych 1 grę, 1 ćwiczenie, 
l zabawę tematyczną, 

Etap III Zgłaszający się do konkur- 
su przywozi i przedstawia jury: 

a) Opis wymyślonej przez siebie za- 
bawy tematycznej na dowolny temat 

b) Opis kilku (od 2—5) gier lub 
ćwiczeń na taki sam temat jak zaba- 
wa tematyczna. (Dla zrozumienia róż- 
nicy między zabawą tematyczną a 
orami ij ćwiczeniami warto przeczy- 

tać artykuł „O zabawie tematycznej — 
strona 4—5, „Zuchowe Wieści” Nr 8/13, 
wrzesień 1958 r.), 

4, KONKURS „ŁAMIGŁOWÓW* 

Etap I. Przepracować następujące 
ćwiczenja% 

a) Ułożyć kilka zagadek mimicznych, 
kilka słownych, kilka rebusów. 

h) Przygotować plan zbjórki, w któ- 
rej kilka zagadek byłyby powiedzaine 
przed gawędą, a ich rozwiązanie mog- 

Konkursy zlotowe 

łoby zaciekawić zuchów treścią gawę- 
dy 

c) Ułożyć zagadkę, do której rozwią- 
zanja potrzebna byłaby obserwacja w 
terenie (np, w treści zagadki opis cech 
zewnętrznych rośliny czy charaktery- 
stycznego zachowania się zwierzęcia). 

d) Opracować program ciekawego | 
kształcącego kominka, w którym ćwi- 
czenia umysłowe i zagadki odgrywa- 
łyby decydującą rolę, 

e) Obmyślić grę, w której ważnym 
momentem byłoby przypominanie so- 
bie różnych wiadomości znanych np. 
ze szkoły, 

Etap, II. Zgłaszający się do konkur- 
su przywozi na Zlot i przedstawia jury 
konkursu zagadki i ćwiczenia umysło- 
we do jakiej sparwnoścj (lub jednej 
grupy sprawności — np. przyrodniczej, 
o pracy ludzi, historycznej). 

Zagadki i ćwiczenia muszą być ory- 
ginalne, a nie tylko nieznacznie prze- 
robione z istniejących). 

5. KONKURS „PROFESORÓW ZIÓŁ- 

KO*. 
Etap I. Przepracować 

ćwiczenia: 
a) Opracować plan zbiórki z wyko- 

rzystaniem dużej jlości ćwiczeń przy- 
redniczych z książeczki „Ćwiczenia 
przyrodnicze zuchów” B. Hlebowjcza i 
„Książki drużynowego zuchów* A. Ka- 
mińskiego, Jest przy tym rzeczą wska- 
zaną, aby zbiórka ta skupiła się wokół 
jakjegoś określonego tematu, a nie by- 
ła zlepkiem różnorodnych ćwiczeń, 
Przeprowadzić taką zbiórkę z zuchami. 

b) Obmyślić kilka ćwiczeń (własne- 
gc pomysłu) w określonym terenie 
(np. torfowisko, stromy brzeg rzeki, 
sosnowy las itd.) , 

c) Poznać kilkanaście najczęściej u 
nas spotykanych ziół leczniczych, za- 
prcjektować w cjekawy sposób (może 
korkurs?), zbieranie ziół z zuchami. 

d) Zorganizować pokaz działania ro- 
ślin — barwników, 

e) Nauczyć się rozpoznawać kilka- 
naście cześciej spotykanych grzybów; 
opracować grę, która przyczyniłaby się 
do lepszego poznania grzybów przez 
zuchów. 

f) Opracować pomysły ćwiczeń lub 
gier z wykorzystaniem małych zwierząt 
tak, aby jednak zwierzęta nie przynio- 
sły szwanku (zajrzyj do książeczki St. 
Słysza „Na wycieczkę całą zgrają* 

6. KONKURS „SŁOWIKÓW I PA- 

WIANÓW*. 

Etap I. Przepracować następujące 
zadenia: 

a) Opanować dobrze 15 piosenek i 
15 pląsów, 

b) Nauczyć krąg piosenki lub pląsu 
własnej kompozycji (pomysłu) lub po- 
kazać cbmyślony przez siebie urozmaj- 
cony (przerwy, murmuradno, wybija- 
nie taktu), sposób śpiewania piosenki. 

Przedstawić propozycję programu 
piosenek. na jakąć uroczystość organi- 
zowaną w drużynie zuchów (np, Świę- 
to l Maja, Międzynarodowy Dzień 
Dziecka, Dzień sadzenia lasu, uroczy- 
sta zbiórka „Pożytecznych* na zakoń- 
czenie akcji itd). 

następujące 

c) Opracować historię powstania 
kilku piosenek zuchowych i zorganizo- 
wania kominka dla członków Kręgu na 
temat „Poznajmy piosenki zuchowe i 
ich autorów' (zadanie nie dla całego 
zespołu). 

d) Powiedzieć 5-cio minutową ga- 
wędę jak należy uczyć zuchów śpiewa- 
nia, pokazać to praktycznie na zbiór- 
ca drużyny zuchowej, 

e) Opracować pomysł nowej gry 
lub zabawy ze śpiewem. 

Etap II. Zgłaszający się do konkur- 
su przywiezie na Zlot i przedstawi ju- 
ry konkursu swoje najlepsze dzieło 
(tekst i melodię piosenki ewent. sam 
tekst lub samą melodię, pomysł pląsu 
lub zabawy ze śpiewem). 

V 

ELIMINACJE KONKURSÓW 

złotowych ze specjalności zuchowej pro- 
wadzone są na Zlocie równolegle z 

innymi punktami programu. Jedynie 
niektóre pokazy (bardziej efektowne 
przedstawione będą wszystkim ucze) ) 
stnikom, Każdy konkurs w programit 
Zlotu stanowi oddzielną operację, 

Sztaby operacji konkursowych wyda- 
ją materiały pomocnicze na użytek dru- 

nowych Kręgów Pracy; w materia- 
łach wskazany będzie sposób przepra- 
cowania zadań konkursowych na zbiór- 
kach Kręgów Pracy. 

V 
ZADANIA KONKURSOWE 

stanowią program pracy szkoleniowej 
kręgów w okresie od grudnia 1958 r. 
do maja b.r. 

W pierwszym okresie (grudzień 58 r. 
— luty 59 r.) drużynowy dzieli krąg 
na trzy zespoły (nie pokrywające się 
z podziałem na zastępy) wg. zaintere- 
SOWal: 

— zespół „Demestenesów" 
— zespół „łamigłów* 
— zespół „Słowików i Pawianów*. 
Każdy z tych zespołów przepracowu- 

je program zadań przygótowując się 
do próby eliminacyjnej, 
W drugim okresie (marzec—maj 59 rę 
następuje ponowny podział na trzy ze 
społy (znowu wg zainteres >wań) : 

— zespół „Ćwizagier* 
— zespół „Profesorów Ziókło 
— „Majster-klepków*, 

Warunkiem wstępnym przy typ'wa- 
niu kręgów i zastępów kręgów na Zlot 
jest zdobycie przez conajmniej 80% 
członków kręgu po dwie sprawności 
zlotowe, których wymagania zawarte 
są w zestawie zadań I etapu konkursu, 

> 

VI. 
W KAŻDYM Z KONKURSÓW 

przedstawiciele kręgów startujących w 
eliminacjach zlotowych mogą zdobyć 
dla swego kręgu wysokie nagrody ty- 
pu 

— 5 namiotów turystycznych 
— 8 rowerów 
— łódź żaglowa. 
Indywidualnie zwycięzcy otrzymają 

dyplomy i oznaki honorowe, Pełny ze- 
staw nagród zostanie przedstawiony 
w komplecie materiałów  zlotowych 
przesyłanych do hufców, 

Dokończenie na str. 11 

   



  

Regulaminy 

sprawności zimowych 
W.O.P -ista 

1 Jest spostrzegawczy, ostrożny i 
zręczny, skrzętnie radzi sobie w naj- 
trudniejszych sytuacjach. 

2. Był na strażnicy WOP-u, „Stał 
na czatach', brał udział w patrolu, u- 
czestniczył w pościgu”, 

3. Dobrze orientuje się w terenie, 
zwinnie pełza, umiejętnie maskuje się. 
Potrafi jak żołnierz znosjć trudy dłu- 
giego marszu. 

4. Opowie o starszym szeregowcu 
Tadeuszu Wróblu lub rannych WOP- 
istach — bohaterach spośród żołnierzy 
WOP-u. Rozpoznaje stopnie wojskowe. 

5, Śpiewa piosenki żołnierskie, umie 
maszerować w ich takt, 

6. Sporządził sobie broń i rynsztu- 
nek potrzebny do pełnienia służby gra- 
nicznej, 
Uwaga! Sprawność dla starszych 

chłopców (II—IH rok zuchowania). 
Zdobywana jest w formie cyklu za- 

bawcwego, Sprawność realizować mo- 
żna przez cały rok. Szczególnie ko- 
rzystne warunki dla jej zdobywania 
stwarza kolomia letnia lub zimowa, 

ŁYŻWIARZ 
l. W czasie zawodów przestrzega 

zawsze zasad „uczciwej gry”. 

2 Dobrze jeźdzj na łyżwach w róż- 
nych pozycjach (na jednej nodze, ty- 
łem, w pozycji kucznej). Wykona skok 
przez leżącą na lodzie deskę oraz do- 
wolną figurę taneczną. Brał udział w 
zawodach łyżwiarskich drużyny, 

3, Potrafi właściwie się ubrać, aby 
nie zmarznąć, nie zgrzać się i nie 
przemoknąć. Umie konserwować swój 
sprzęt łyżwiarski, 

4. Zna mazwisko mistrza Polski w 
jeździe figurowej i szybkiej na lodzje, 
potrafi coś opowiedzieć o sporcie łyż- 
wiarskim, 

5 Udzjeli pierwszej pomocy koledze 
zzkontuzjowanemu na lodzie (krwotok 

ł nosa, siniak nia czole itp,). 
6 Wykonał sobie żagle do szybkiej 

jazdy lub drewniane łyżwy z okuciem. 
Uczestniczył w budowie lub urządza- 
niu lodowiska. 

3 NARCIARZ 

1 Koledze narciarzowi nigdy nie od- 
mawia na śniegu pomocy, 

2. Dobrze jeździ ma nartach różny- 
mi sposobami i w różnych pozycjach, 
potrafi hamować „pługiem”, zakręcać 
w prawo i lewo, podchodzić różnymi 
sposobami ped górę, biegać i chodzić 
na nartach z użyciem kijków. 

3. Brał udział w zawodach narcjar- 
skich drużyny (bieg zjazdowy i płaski, 
łatwy slalom). Potrafi należycie się 
ubrać i chronić przed przemarznjęciem, 

4. Zna nazwiska czołowych narcia- 
rzy polskich, opowie coś o sporcie nar- 
ciarskim. 

5. Nauczył kolegę jeździć na nar- 
tach. 

6. Potrafj zreperować niewielkie u- 
szkodzenie wiązań lub kijków. 

archiwum 
harcerskie. 

7. Uszył sobie rękawice narciarskie 
i sporządził okulary. 

SANECZKARZ 
l. Chętnie pożycza swoje sanki ko- 

legom, wozi młodsze dzieci na san- 
kach, 

2. Dobrze jeździ na sankach i po- 
trafi to robić w różnych pozycjach 
(siedząc tyłem do kierunku jazdy, klę- 
cząc, leżąc), Umje kierować nimi 
zjeżdżając ze zbocza serpentyną. 

Brał udział w zawodach saneczko- 
wych drużyny, 

3. Potrafi ubrać się właściwie, aby 
nie zmarznąć, nie zgrzać się i nie 
przemoknąć, Umje konserwować swoje 
buty i sanki, 

4. Odgadnie ze śladów kierunek jaz- 
dy sanek (szczególnie na zakręcie). 

5. Opowie coś o polskich saneczka- 
rzach i bobsleistach. 

6. Uczestniczył w budowie toru sa- 
neczkowego lub zreperował zepsute 
sanki, 

CZŁOWIEK ZIMY 
1. Jest zahartowany, nie boi się 

mrozu, 
2, Umie zjężdżać na sankach. W cza- 

sie jazdy potrafj podnieść leżące prze- 
dmioty lub trafiać śnieżką do celu. 

3, Wie, jak ustrzec się przed zmarz- 
mięciem i przeziębjeniem, potrafi prze- 
transportować chorego na samkach. 

4. Zna kilka zabaw na śniegu i lo- 
dzie. Brał udział w zawodach sanecz- 
kowych drużyny. 

5. Pomaga słabszym: wozi małe 
dzjeci na sankach, pożycza im swoje 
sanki lub zrobi malcowi drewniane ły- 

Źwy, 
Sprawność dla starszych dziewcząt 

i chłopców, Zdobywana w formie cyklu 
zabawowego. Realizacja możliwa tylko 

mie (konieczny śnieg). 

MOŻE TAK LEPIEJ .. 
Dotychczas każda sprawność zdoby- 

wama w drużynie stanowiła odrębny 
cykl z własnymi gawędami, grami i 
piosenkami, z własnym obrzędem za- 
kończenia cyklu. Dobrze jeśli będziemy 
opracowywali takie sorawności, jak li- 
stomosz, flisak czy Janosik, one mają 
swą fabułę, mają swoją „duszę*, 

Są jednak i takie sprawności, jak 
„przyjacjel lasu", „człowiek zimy* itp., 
którym tę „duszę* trzeba nadać, nadać 
im bohatera, i 

Człowiek zimy sprawia nam dodat- 
kowy kłopot: jaka będzie pogoda? 
Przecież w deszcz lub błotnistą od- 
wilż traci swój. urok i charakter, co 
zrobić? 

Aby chociaż w pewnym stopniu u- 
niezależnić się od warunków atmosfe- 
rycznych, a jednocześnie ułatwić sobie 
opracowywanie fabuły spróbujmy po- 
łączyć „człowieka zjmy” z inną fabu- 
larną sprawnością, np. partyzanta, 
powstańca (powstanie styczniowe), 
słowianina czy WOP.-isty. 

Powstałą z takiego skrzyżowania 
kombinację nazwiemy „cyklem kom- 
pleksowym*. 

Cykl kompleksowy będzie obejmował 
10 do 15 zbiórek wyczerpujących wa- 
runki obu sprawności tak, aby zadanie 
jednej (człowieka zimy) nastąpiło 
wcześniej, zaś .zadanje sprawności za- 
wierającej osnowę zajęć później. Przy 
cyklu kompletnym można również, or- 
ganizując np. zawody  saneczkowe, 
narciarskie czy łyżwiarskie, nadać dla 
zwycięzców takje sprawności indywi- 
dualne, jak: saneczkarza, łyżwiarza i 
narciarza, 

Połączenie tych wszystkich tematów 
daje możliwość atrakcyjnego opraco- 
wania tematyki zbiórek j gwarantuje 
uniezależnienie drużyny ud warunków 
atmosferycznych, Cały cykl opracuje- 
my wówczas na tle jakiegoś opowia- 
dania, które będzie nam pomocne w 
utrzymamju wątku fabularnego pod- 
czas zabaw z zuchami. Przykład ta- 
kiego wątku znajdziecie poniżej: 

Franek Antonkiewicz, syn nauczy- 
ciela wiejskjego z pogranicznej wsi 
Zalesie Górne, pedczas długich wie- 
czorów zimowych przysłuchiwał się o- 
powiadaniom  kapjtana  Zadrożnego, 
kcmendańta odległej o 2 km od Za- 
lesia strażnicy WOP-u — kpt, Za- 
drożny był częstym gościem ojca 
Franka. Pewnego dnia Franek wspól- 
nie z chłopakami ze swojej klasy wy- 
brał się do lasu na wycieczkę nar- 
cjarską, Zabawa była wyśmienita, tro- 
pili zające i lisy, szukali śladów wil- 
ka, podczas włóczęgi w najgęstszym 
lesie natrafjli na Ślady ogniska, przy 
którym biwakowało kilku ludzi. Od o- 
gniska ślady nart prowadziły w kie- 
runku granicy, chłopcy poszli po tropie 
i stwierdzili, że narciarze w lesie mu- 
szą mieć jakąś kryjówkę, gdyż ślady 
w pewnym momencie się urywały z 
zupełnie nie uzasadnionej przyczyny, 

Chłopcy postanawiają urządzić wiel- 
ką wyprawę w celu odnalezienia tej 
kryjówki i odszyfrowania znaczenia 
tajemnieczych śladów. Wielka wypra- 
wa wymaga poważnych przygotowań, 
trzeba przygotować sprzęt, żywność 
itp. Idąc do lasu Franek przypomniał 
kclegom, aby szli tropem narciarza i 
nie robili osobnych śladów. Dla utrwa- 
lenia tropu kazał porobić tylko im wia 
dome znakj na, drzewach. 

Po powrocie do domu chłopcy bar- 
dzo skrzętnie przygotowywali wypra- 
wę, ucziyli się przede wszystkim lepiej 
jeździć na nartach, chodzić na szczu- 
dłach, Wprawialj się w rzucaniu do 
celu, Przygotowywali sprzęt, pomad- 
kowali narty, przygotowali tobogan 
na nartach tak, aby nie było dodat- 
kowych śladów sanek. 

Całą wyprawę utrzymywali w wiel- 
kiej tajemnicy. Po kilku dnjach wszyst 
ko było już gotowe, Była jak raz nie- 
dziela, gdy cała grupa wybrała się 
do lasu. Oczywiście ślady były zasy- 
pane śniegiem, ale znakj porobione 
przez chłopców przyszły im z pomocą, 
Gdy dotarli do miejsca, nałożyli szczu- 
dła zaopatrzone w kopytka jelenia, 
zrobione na ich końcach i rozpoczęli 
penetrację terenu. 

C. d. na str. 8  



  

C. d. ze str. 7 
Pod korzeniami starego dębu zna- 

leźli zamaskowane wejście do podziem- 
nej pieczary, Kjlku z nich pozostało 
na czatach, natomiast Franek z Ka- 
zikiem — najlepsi narciarze, prędko 
pojechali na strażnicę, aby zawiado- 
mić kpt. Zadrożnego. 

Po godzinie przybyli WOP-iści. 
Okazało się, że kryjówka odnalezio- 

na przez chłopców była magazynem 
przestępców granicznych. Kapitan Za- 
drożny w nagrodę zaprosjł chłopców 
na strażnicę, gdzie poznali żołnierzy 
WOP-u i ich życie. Od tego czasu 
zaczęła się przyjaźń chłopców z 
WOP.-istami, 

W «chwilach wolnych chodzili razem 
na patrole w pasie przygranicznym, 
pokonywali WOP-owski tor przeszkód, 
uczestniczyli w zawodach i wieczor- 
„dych gawędach na strażnicy, 

Kapitan Zadrożny przekonał się, że 
ma we Franku dobrego pomocnika, a 
jego grupa potrafi dochować tajemnicy. 
Któregoś dnia zadzwonił w domu Fran 
ka telefon — pan Antośkiewicz pod- 
niósł słuchawkę, telefonował kpt. Za- 
drożny, prosił Franka, 

Franek w pilnej sprawje był wzy- 
wany ma strażnicę — tam dowiedział 
się, że w: okolicach jego wsi znajduje 
się punkt kontaktowy bandy szpiegow- 
skiej. Kpt. Zadrożny prosił Franka, 

aby wraz z chłopakami śledził wszyst- 
kich obcych, którzy znajdowaliby się 
we wsi — wy jesteście mali i na was 
nikt mie zwróci uwagi — powiedział 
Zadroż pamiętajcie jednak, że spra- 
wa o której ci mówię i to co będzie 
przez was robione musi być zachowa- 
rne w całkowitej tajemnicy, bo jnaczej 
przestępcy ubóknią się w nieznanym dla 
nas kierunku. 

Ustalono, że chłopcy będą cbserwo- 
wali wszystkich obcych, spotykanych 
na terenie wsi, a szczególnie mają 
zwrócić uwagę, jak oni wyglądają i 
z kim przeprowadzają rozmowy, Kto 
we wsi ich zna. 

Przez kilka dni nie wydażyło się nic 
nadzwyczajnego, ale - pewnego dnia 

rzysztof, jeden z kolegów Franka, 
na nartach do koły spotkał 

narciarza, który zatrzymał go wypy- 
tując o sposób dotarcia _do wąwozu 
pc id Hawryńskim Szczytem. Krzysztof 
bardzo uprzejmie udzielił informacjj, 
jednak starał się jaknajdłużej tłuma- 
czyć, aby dobrze utrwalić w pamięci 
twarz i charakterystykę nieznajomego. 

Tego idnja Krzysztofa i Fran«a nie 
było na lekcjach, obaj jak wicher po- 

ali do strażnicy i a przygodzie 
/sztofa zawiadomili kapitana. 

kie zawiadomienie strażnicy po- 
niogło WOP-istom wykryć nie tylko 
przestępców granicznych, lecz również 
zatrzymać wiele ważnych informacji 
które szpiedzy mielj przenieść przez 
granicę w kijach od mart. 

Wszyscy chłopcy zostali pewnego 
wieczoru zaproszeni do strażnicy, gdzie 
odbywało się właśnie spotkanie z puł- 
kownikiem, przybyłym z dowództwa 
WOP, Gdy kpt. Zadrożny przedstawił 

BRZASK 

Regulamin 

sprawności zimowych 

pułkownikowi naszych bchaterów — 
ten wręczył im uroczyście odznaki 
WOP.-istów. 

To opowiadanie nie jest gawędą dla 
zuchów, ma ono jako gawęda wiele 
braków i niedociągnięć, powinno ono 
jedynie pomóc drużynowemu w opra- 
cowanju tematyki na poszczególnych 
zbiórkach. 

OTO PRZYKŁADOWO OPRACOWANY 
TEMATYCZNIE CYKL: 

1. ZBIÓRKA: Wprowadzenie do cy- 
klu — opowiadanie kpt, Zadrożnego 
— drużynowy opowie zuchom o życiu 
żołnierzy Wojsk Ochrony Pogranicza 
— majlepiej zrobić to na komjnku, 
opowiadanie musi zapalić zuchy do 
zdobywania sprawności WOP.-itsy. 

2 ZBIÓRKA: Tajemniczy trop — za- 
bawa naśladowcza wyprawa do lasu 
w jekjmś innym celu i podczas zaba- 
wy wykrycie tropu nart. 

3 ZBIÓRKA: Majsterka — przygoto- 
wanie sprzętu do wyprawy: tobogan 
ne nartach, liny, obuwie, rękawice itp, 

4 ZBIÓRKA: Przygotowanie do wy- 
prawy — ćwiczenia na nartach, elimj- 
nacje majlepszych narciarzy. 

5 ZBIÓRKA: Wyprawa tropicieli — 
po tropie nart lub znakach pozostawio 
nych na drzewach odszukanie leśnej 
kryjówki stawienie posterunków. W 
czasie tropienia zachowanie ostrożno- 
ści, szyk patrolowy z ubezpieczeniem. 

6 ZBIÓRKA: kominek — w wopow- 
strażnicy — drużynowy może za 

prosić na taki kominek oficerów 'WP. 
najlepiej WOP lub mdać się do -jedno- 
stki wojskowej — gawęda musi zwró- 

ć uwagę zuchów na konieczni 
miejętnego posługiwania się w 

mi przyborami zimowymi, jak 
narty, ły isy. 

wykonanie polecenia 
nego organizacja gier i 
sankach z baczną obserwa- 

tego, co dzieje się dookoła, (Pa- 
miętać o warunku sprawności  „czło- 
wiek zimy” dla zamaskowania się: zu- 
chy mogą zorganizować zabawy na 
śniegu dla młodszych dzieci. 

8 ZBIÓRKA: patrole w 
gramicznym — ćwiczenie z zak 

chu. tropjenia, spostrzegawcz 
brze zarganizować jednocześnie wycie- 
czki do lasu, stworzyć przeszkody z 
zakresu zręczności. 5 

TROPEM NIEZNAJOMEGO: rolę 
nieznajomega może spełnić przebrany 
druh z zaprzyjaźnionej drużyny harcer- 
skiej, będ on wyxsonywał różne czyn- 
ności, które zuchy: muszą zaobserwo- 
wać i zapamiętać — czynności te mu- 
szą być poprzednio ustalone, aby da- 
wały zuchźm atrakcję i były dostate- 
cznie emocjonujące, Wskazane byłoby, 
aby jedną z czynności „nieznajomego 
hyłe podłożenie „miny* lub njewy ypału 
tak, aby zuchy o tym musiały zawiado- 
mić władze perządkowe (MO, WOP 
lub wojska), dobrze byłoby, aby przed- 
miot pozostawiony przez „nieznajome 

go byi niewypałem lub t.p. (z wła- 
dzami MO czy wojska należy przedtem 
się porczumieć 

W tej zbiórce gawęda odbędzie się 
w jej końcowej części, będzie podsumo- 
wamiem spostrzeżeń. 

10 ZBIÓRKA: Krzysiek opowiada o 
spotkaniu z nieznajamym (nijeznajome- 
go może spotkać faktycznie, powinien 
or: pytać o jakiś teren, poprzed- 
nio drużyna ustaliła jako zarezerwo- 
wany) — zabawa polega na tropieniu 
i łapaniu przestępcy granicznego, któ- 
ry ucieka przed goni 
środzami komunikacji i wyszukuje róż 
nych metod ukrycia się). 

11 ZBIÓRKA: komjnek — nadawa- 
nie sprawności WOP-isty, spotkanie z 
weiskiem. 

Uwaga: W trakcie z» = zania 
>rawntści pozostawiłem na 3—4 zbiór 
i, które drużynowy poświęci na: przy 
wanie sprawności człowieka zim 

oraz indywidualnych saneczkarza, nar- 
ciarza i łyżwiarza. 

Innym wariantem opracowanja spra- 
wności może AE zmiana drużyny w 
oddział WOP-u. Zastanowić się o tym, 
jak wam się poc toba taki bok opraco- 
wywania cykta i cykl kompleksowy, 
napiszcie o tym do Wyzd, Zuchów Ko- 
mendy Chorągwi w Olsztynie z napi- 
sem na kopercie: „Cykl Kompleksowy 
Czekamy na wasze listy. 

Program zlołu 
C. d. ze str. 5 

— Spotkania w grupach po 4—5 dru- 
żyn zlotowych (przedstawiciele kręgów 
opowiadają o najciekawszych doświad- 
czeniach z pracy drużyn lub kręgów, 
wymiana podarków). 

Wesoły konkurs na najlepszego 
drużynowego (forma Zgaduj-Zgaduli, 
połączoną z wesołą wędrówką), na- 
grody — „bardzo duże'* medale. 

— Zwiedzanie pola Giunwaldziciegłć 9) 
Ognisko „Witamy Cię ziemio pra- 

ojeów, ziemio nasza” 
27.VIIT.1959 r.: 
Hasło dnia: „Kochanej Rzeczypospo- 

litej oddajemy codzienny nasz trud” 
Elimjnacje zlotewych konkursów 

specjalności zuchowej, wyłonienie zwy- 
cięzców, 

Spotkania z długoletnimi doświad 
czenymi instruktorami zuchowymi w 

10-ciu grupach: gawędy tych instruk- 
terów (ujęcie możliwie anegdotyczne). 

— Otwarcie wystaw dorobku zucho 

ogólna, 

znaków zuchowych drużyn, 
oo 

j zuchowej, 
Ę prasy zuchowej, artyku- 

łów sprzedawanych w Ć,S.H, 
— Pokazy różnych technik pracy zu- 

chowej (ciekawy sposób uczenia i pro- 
wadzenia piosenek, majsterkowania z 
różnych materiałów itp.), prowadzone 
przez instruktorów specjalistów. 

Dokończenie na str. 12 
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ROZKAZ L. 159 
Z DNIA 10 STYCZNIA 1959 R. 

ROZKAZ -B; 1/99 

z dnia 10 stycznia 1959 r. 
Z okazji Nowego 1959 Roku składam 

tą drogą 'wszystkim zuch-m, harce- 
kom, harcerzom i kadrze instruktorski 
ej Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej 
najlepsze życzenia wszelkiej pomyślno 
ści w pracy dla dobra Związku i w ży- 
ctu oscbistym. 

KOMENDANT CHORĄGWI 
M. Krajewski hm 

1 WYJĄTKI Z ROZKAZU G,K.H. 
R 17/58 z dnia 1 grdunia 1958 t: 

. PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI 
WYNIKÓW WYBORÓW CHORĄ- 

GIEW OLSZTYŃSKA (WARM - 

MAZURSKA) 
Przyjmuję do wadomości kooptację 

w skład Komendy phm Bogdana Ci- 
bora i phm Tadeusza Dziadaka. Przyj- 
muję do wiadomości rezygnację z fun- 
kcji członka Komendv hm Stanisława 
Grzywińskiego i phm Andrzeja Łagow- 
skiego 

6.3, INNE MIANOWANIA W KOMEN- 
DACH CHORĄGWI 

W Komendzie Chorągwi Olsztyń- 
skiej mianuję: 

iKier. Wydz. Zuchów — phm. Kazi- 
mierza Grynisa (z Rós od 3 p-a 
ździernika 58 r.) . 

Sekretarzem Kom, Chor, — phm, Ja- 
dwjgę Janielak, 

6.4. MIANOWANIA CZŁONKÓW KO- 
MISJI PRÓB 

Mianuję Komisję Prób. Instruktor- 
skich na stopień Podharemistrza-Pod- 
haieniistrzyni Specjalności  Harcer- 
skiej przy Komendach Chorągwi: * 

Chorggiew Olsztyńska (Warm.-Maz.) 
Przewodniczący — hm. Mieczysław 

Krajewski 
Zca Przewodnicz. — hm. Bogusław 

Lemke 
Zca Przewodnicz. hm Barbara Jan- 

kowska 
Sekretarz — phm Bogdan Cibor 

Członkowie: pnm Kazimierz Grynis 
<Prą phm Ryszard Kincel 

hm Olgjerd Lewicki 
hm Jadwiga Ułanowska 
hm Henryk Wawrzyniak 

8.3. PRZYZNANIE STOPNIA POD- 
HARCMISTRZA 

Na wniosek Komisji Prób Instruktor - 
skich przyznaję stopień podharemistrza 
(yri) następującym Druhnom i Dru- 
hom: 
Chorągiew Olsztyńska (Warm, -Maz, ) 

Leonard Jankowski 
Henryk Kaja 
Jan Lach 
Ksenia Miller 
Józef Nowicki 

9:1. URLOPY INSTRUKTORSKIE 
Udzielam urlopów  instruktorskich 

następującym Druhnom i Druhom: 
Chorągiew Olsztyńska (Warm -Maz ) 
hm. Janina Pelczarska — od 1.10.58 

r do 1.09.59 r. 
9.2. ZMIANY PRZYDZIAŁU: 

Frzenoszę: 
pwd. Władysława Kordelę z Cho- 

ani Warm, -Mazurskjej (olsztyńskiej) 
do Chorągwi Wracławskiej 
— pwd, Bohdana  Korsakowskiego 

archiwum 

z Chorągwi Warm -Maz, do Chorągwi 
Bydgoskiej 

— phm Jerzego Stramskiego z Cho- 
rągwi Warm.- Maz. do Ch orggwi Gdań- 
skiej. 
9.5 ZWOLNIENIA NA WŁASNĄ 

PROŚBĘ: 
Zw alniam ze Zwjązku Harcerstwa 

hm. Stanisława  Grzywiń- 
skiego z Chorągwi Warmińsko-Mazur- 
2. ZARZĄDZENIA BIEŻĄCE: 

2.1, Na wniosek Kamieni Hufców za- 
liczam rok pracy instruktorskiej 1957- 
58 następującym Druhnom i Druhom: 

HUFIEC GIŻYCKO: 

Antoni Bielski 
pwd Waldemar Łobacz 
phm Henryk Wiśniewski 
HUFIEC MRĄGOWO 
pwd Kazmierz Andruszkiewicz 
pwd Anna iPokornicka 
pwd Maria Prusaczyk 
pwd Teresa Skrzynecka 

HUFIEC OLSZTYN M.: 
Maria Wajcewicz, 
Zwracem uwagę, że wnioski o zali- 

szenie róku pracy insruktorskiej człon- 
kam korpusu intsruktorskiego, którzy 
nie posiadają aktualnych książeczek 
instruktorskich, lub nie opłacili skła- 
dek instruk kich nie będą rozpatry- 
wane do czasu uzupełnienia powyż- 
szego. Uwaga ta dotyczy przede wszy- 
stkim następujące Komendy hufców: 
częściowo — Giżycko, Mrągowo, w peł- 
ni — Działdowo, Kętrzyn, Nidzica i 
Węgorzewa. 

4; HUFCĘ: 
4.1, MIANOWANIA HUFCOWYCH: 

Mianuję hufcowym druha: 
Hufiec Olsztyn powiat: 
phm Wiesław Kowalski. 

4.2, INNE MIANOWANIA 'W KOMEN- 
DACH HUFCÓW: 

Mianuję w Komendach hufców: 
Aleksander Guzjk — z-ca huf, d/s 

harcerskich 
Henryk Piątek 

chów 
pwd Marian Knerowicz — Kwater- 

mistrz 
Henryka Piątek — Sekretarz. 
HUFIEC KETRZYN: 
Marian Szydłowski — Kwatermistrz. 

HUFIEC SZCZYTNO: 
pwd Czesław Walczykowski — Z-ca 

huf d/s prog, harc. 
phm Eugenjusz Kornaszewski — Zca 

huf. d/s crg;-gosp. 
pwd Franciszek Majchrzak — Sekre- 

tarz 
Zofia Przybojewska — Namiestnik 

Zuchów 
4,3. MIANOWANIA KOMISJI PRÓB 

Mianuję Komisję Prób na stopień 
przewodnika (czki) ze specjalnością 
harcerską w hufcach: 

HUIFIEC NOWE MISATO: 
phm. Szczepański A, — Przewodni- 

czący 
phm Rutkowski J. — Zea Przewodn. 
pwd. Błaszkowski K, — Sekretarz 
phm Ochocki Ludwik — Członek 
pwd Szypulski Józef — Członek 
HUFIEC WĘGORZEWO: 
phm Stefan Nierada — Przewodni- 

czący. 

- Namiestnik Zu- 

pwd Leokadia Rodenko — Sekretarz 
pdw LZ Werbiłowicz — Członek 
Pa, erzy Ochmański Członek 

ZW OLNI IENIA HUFCOWYCH: 
4 ilniam z funkcji hufcowych Dh.: 
HUFIEC OLSZTYN POW.: 

zi Antoni Wyżlio 
„INNE ZWOLNIENIA W KOMEN- 
DACH HUFCÓW: 

a) Zwalniam członków Komend hui- 
ców z pełnienia funkcji, na które mia- 

nowałem dh.dh. wymienionych w pun- 
kie 4.2. niniejszego ro 

b) zwalniam z funkcji: 

HUFIEC GIŻYCKO: 
Romuald Gorchowskji 

5. KOMENDA CHORĄGWI 
5.2. MIANOWANIA W KOMENDZIE 

CHORĄGWI 
Mianuję współpracowników Komen- 

ly Chorągwi: 
"phm Jerzy Wolczek — instr „Wydz. 

sekretarz. 

i 'ego 

d Zenon Urbanowicz — instr, 

ydz. Org. (HS.L.) 
5.8. ZWOLNIENIA 'W KOMENDZIE 

CHORĄG WI: 

Zwalniam- współpracowników  Ko- 
merdy. Chorągw 

phm Jerzy Wilczek — nstr. Wydz, 
Organiz 

pwd Marzena  Zjelińska — instr. 
Wydz. Ogr. (H,S.L.) 
6. MIANOWANIA INSTRUKTORÓW 
6.3 PRZYZNANIE STOPNIA PRZE- 

WODNIKA (CZKI): 
Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 

mendzie Chorągwi przyznaję stopień 
przewodnika: (czki) następującym 
Druhnom i Druhom: 

HUFIEC DZIAŁDOWO: 
Dark-wski Tadeusz 
Kostek Zofja 

Kosek Kunegunda 
Machujska Kazimiera 
Pluche a Lucyna 
Słom ca Jadwiga 
Stodolny Zbióniew 
Szczepaniak Konrad 

HUFIEC. GIŻYCKO: 
Tomporowski Bronisław 
Daćko Teodozy 

HUFIEC LIDZBARK WARM: 
Dobrowolska Henryka 
Kozickj Jan 

HUFIEC NIDZICA: 
cki Franciszek 

Krystkiewicz Stanisław 
iss Alfons 

ik Melania 
niosek Komi sji Prób przy Ko- 

mendach * hufców znaję stopień 
przewodnika (czki) następującym Dru- 
hom i Druhnom: 

FIUFIEC BRANIEWO: 
Konieczka Czesław 

HUFIEC. KĘTRZYN: 
Ragin Krysty 
Wojtkiewicz Maryla 

HUFIEC OSTRÓDA: 
Głuchowska Celina 
Jurdeczko Marc 
Hanuszek Władysława 
Pałko Józefina 
Pyrzanowski Feliks 
Sokołowski Henryk 

Dokończenie na str. 12  
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6.4. Mianowanie członków Komisji 
Prób. 
Mianuję Komisję Prób Instruktor- 

skich mia stopień podharcmistrza — 
podharemistrzyni i przewodnika 
RE Specjalności Zuchowej 
przy Knmendach Chorągwi: 

Chorągiew Ulsztyńska (Warmińsko- 

Mazurska): 

Przewodnicząca — hm Jankowska 
Barbara 

Z-ca Przewond. — hm Lemke Bo- 
gusław 

Sekretarz — phm Grynis Kazimierz 
Gzłonkowie: 

phm Dominikowska Jadwiga 
phm Kucharski Stefan 
phm Pawlukowicz Witold 

6.3. Przyznanie stopnia podharcmi- 

strza(yni): 

Na wniosek Komisji: Prób przyzna- 
ję stopień podharcmistrza(yni) ze 
specjalnością zuchową następującym 
Druhom: 
Chorągiew Olsztyńska (Warmińsko- 

Mozżurska): 

Janielak Jadwiga 
Jołgin Teresa 
Zaręba Helena 

ZARZĄDZENIA BIEŻĄCE: 

Na wniosek Komend Hufców zali: 

czam rok prac yinstruktorskiej 1957/58 

następującym Druhnom i Druhom: 

HUFIEC BRANIEWO 
pwd Łuksza Wacław 
phm Toda Krystyna 

HUFIEC OLSZTYN POWIAT 
Dreyer Jadwiga 

Gałązka Stanisława 
Mikołajewska Danuta 
Poralska Halina 
pwd Popiołek Genowefa 
Smolińska Anna 
pwd Szram Melania 

Urban Edward 

4. HUFCE: 

41. Mianowania hufcowych: 
Mianuję hufcowymi Dh.Dh.: 

HUFIEC GÓROWO IŁAWECKIE 
pwd Podedwaumy Kazimierz 

HUFIEC SZCZYTNO 
phm Dziadak Tadeusz 

4.2, Inne mianowania w Komen- 
dach Hufców; 

Mianuję w Komendach Hufców: 
HUFIEC LIDZBARK 
Przecioska Danuta — namiestnik 

zuchów 
HUFIEG OLSZTYN MIASTO 
pwd Wojnach Edward — zca huf- 

cowego d/s org. hare. 
4.3. Mianowanie Komisji Prób: 
Mianuję Komisję Prób na stopień 

przewodnika (czki) w hufcach: 
HUFIEC BISKUPIEG 

. phm Napiórkowski Stefan — prze- 
wodniczący 

archiwum 

Z DNIA 10 GRUDNIA 1958 R. 
pwd Hasse Janusz — zca przewod- 

niczącego 
phm Zaremba Helena — sekretarz 
Członkowie: 

pwd Napiórkowski Henryk 
phm + Zaniewski Stanisław 
pwd. Szewczyk Rafał 

44 Zwolnienia Hujfcowych 
Zwalniam 2 funkcji  hufcowych 

Dh.Dh.: 

GÓROWO IŁAW. 
yrocki Damazy 

„> SZCZYLENO 

phm Osinowski Stanisław 
4.5, Inne zwolnienia w Komendach 

Hujców: 
Zwalniam człenków Komend Huf- 

ców z pełnienia funkcji, na które 
mianowałem Dh.Dh. wymienionych w 
pkt. 4.2. niniejszego rozkazu. 

5 KOMENDA CHORĄGWI 
5.2. Mianowaniaą w Komendzie Cho- 

rągwi: 
Występliję do Q.K.H.z wnioskiem 

o mianowanie: 
phm Tworkowski Henryk — Kier. 

Wydz. dama 
phm Wy yżlio Antoni — zca Kier. 

Wydz. 
phm Laskowski Jan — zca szefa 

sztabu 
phm finyszezyński Kazimierz — zca 

szefa szłtabu „„Wies' 
5.3: żnololtnię w Komendzie Cho- 

rągwi 
Występuję do GKH z wnioskiem © 

zwolnieni 
Pugowski Henryk — Kier. Wydz. 

Finansowego, 

6 MIANOWANIE INSTRUKTORÓW 

6.3. Przyznanie stopnia przewodnika 
(przewodniczki) 

Na wniogek Komisji Prób przyznaję 

stopień przewodnika (czki) następują- 
cym, druhnom i druhom: 

HUFIEC BARTOSZYCE 
Głowacka Irena 
Kostecki Wacław 
Przybyszewska Janina 
Szmalce Lucyna 

HUFIEC BRANIEWO 
Brzezicka Saturnina 
Dmochowicz Mieczysław 
Madejewski Ryszard 

Masiulanis Maria 
Ochocka Lidia 
Rapacz Maria 
Ryś Tadeusz 
S'łdan Jadwiga 
HUFIEC GÓROWO IŁAW. 

holewiński Marian 
Dzirba Czesław 
Guzik Aleksander 
Hładasz Jan 
Klinkowski Józef 
Kowalczyk Stanisław 
Kozłowska Regina 
Paterski Tadeus 
HUFIEG KĘTRZYN 
Muszyński Stanisław 
Ożarowski Maksymilian 
HUFIEC NOWE MIASTO 
Berliński Stamisław 
Gabiec Kazimiera 
Gurzyńska Jadwiga 
Jędraszek Monika 
Kopaczewska Bogumiła 
Niedźwiecka Hanna 
Olszewska Danuta 

Pawłowska Leokadia 
Pestką Zyta 

Serocko Jerzy 
Słupski Wincenty 
Węgrzynowska Władysława 
ka FIEC OSTRÓDA 
adwiga - Jostrzębowska 

Zielksta Jan 
HUFIEC PISZ 

ważnością cd 10.X1.58 r. 
3endlewski Henryk 
hojnowski Marian 
) rz Tadeusz 

Luberska Stanisława 
Ogrodzki Józef 

Pałkiewicz Maria 
Strumiłowska Helena 
Szepiłło Mirosław 
Waryszak Mieczysław 
Wysocka Bogu miła 
HUFIEC SZCZYTNO 
Bakuła Zofia 

Cimorzyński Henryk 
Chrustowski Feliks 
Drzewiecki Zdzisław 
Fiszer Krystyna 
Gródź Liliana 
Grzeszczyk Władysław 
Kozłowski Jerzy 
Kucharczyk Weronika 
Lach Emilia 
Miller Tadeusz 
Miłek Henryka 
Mróz Maria 
Rudziński Romuald 
Sudzińską Jadwiga 
Stanisławski Stanisław 
Sendel Stefania 
Sztymelski Stanisław 

Halina 
Zolesław 

sek Komisji Prób przyznaję 
tc przewodnika (czki) ze specja!- 
nością zuchową mastępującym druhnom 
i druhom: 
HUFIEC PISZ 

z dniem 1.VIII.58 
Lemańska Elżbieta 
Wnuk Stanisława 

z dniem 10.X1.58 r. 
Szewczyk Jerzy 
Węglarz Eugenia 
Zyskowska Zofia 
6.4. Otwarcie próby na stopień 4 

haremistrza (yni) 
Na wniosek Komisji Prób otwieram 

próbę ma stopień podharcmistrza (yni) 
ne a ck druhrnom i druhom: 

HUFI BRANIEWO 
Smółka Radzisław 
HUFIEC IŁAWA 
Kaźmiuk Krystyna 
HUFIEC PISZ 

Bendlewski Henryk 
Chruścielewska Henryka 
Kata Aleksander 
Kozarzewski Henryk 
Kulęgowska Henryka 
Na wniosek Komisji Prób otwieram 

próbę ma stopień podharcemistrza(yni) 
HUFIEC PISZ 

Lemańska Elżbieta 
Wnuk Stanisława 
6,4.a. Cojnięcie próby na stopień 

podharcmistrza 

Na wniosek Komendy Hufca Olsz 
tyn-m. cofam próbę na stopień pod- 
haromistrza — pwd. Ryndak Walde- 
mar 

Dokończenie na str. 12  
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Dokończenie ze str. 6 
IV. 

ZASADY TYPOWANIA KRĘGÓW 
PRACY I UCZESTNIKÓW NA ZLOT 

1, W Zlocie w każdej chorągwi bie- 
rze udział: 

a) jeden krąg w liczbie 20 osób, w 
tym namiestnik (pierwsze miejsce we 
współzawodnictwie przedzlotowym); 

b) czteny zastępy liczące po 8 osób, 
w tym namiestnicy (z kręgów, które 
zdobyły drugie, trzecie, czwarte, piąte 
miejsce) ; 

e) namiestnicy z pozostałych kręgów, 
które nie zaklasyfikowały się na wy- 
jazd, 

2. Dodatkowo przewiduje się jeden 
(= rąg (20 osób) i cztery zastępy (po 
u osób), wyłonione w drodze Goko 

na pozyskiwanie prenumeratorów „Zu- 
chowych Wieści*. Szczegółowe Wart - 
ki konkursu zostaną podane dodatkowo. 

Eliminacje. kręgów na Zlot zostaną 

przeprowadzane według następującej 
punktacji: 

— za pełną obsadę drużyn (t.j. w 
każdej drużynie: drużynowy, dwóch 
przybocznych i opiekun; żaden druży- 
nowy mje prowadzi dwóch drużyn) 

+ 50 punktów 

za brak każdego drużynowego 
— 8 punkty 

za brak każdego opiekuna — 2 pkt. 

a 
Dokończenie ze str. 4 

tystycznej organizujemy dla zucł 
choinkę. Choinkę możemy. urządz 
drużynie, hufcu, czy też wspólnie z dru 
żynąg harcerską. Ch.inkę możemy u- 
rządzić w postaci balu, który będzi 
przebie, 'ał pod hasłami np. „zdobyli- 
śmy taką sprawność*, czy „Jak się 
nezywamy”, przy czym zuchy przycho- 
dzą przebrane, Zuchy mogą przy 
przebrane jako nazwa całej drużyny 
lub charakteryzacja ostatnio zdobytej 
sprawności, 

Innymi atrakcjami w drużynie zucho- 
wej w nasze zimowe wieczory miech 
będą kominki, wieczory bajek i baśni. 

„Baj, baj, baj, 
krasny kaitan ma, 
Baj, baj, baj 
ima skrzypeczkach graj... 

Lecz my na skrzypeczkach może nie 
zagramy, ale si iądziemy wokół komin- 
ka Zaprosimiy sobie Baja. Może njm 
być jeden z naszych przybocznych, 
który w fantastycznym przebraniu 
przybędzie do nas. Siądzie razem z na- 

t archiwum 

za brak każdego przybocznego 
— 2 punkty 

jeżeli wszyscy drużynowi ukoń- 
czyli sm przew: odników ++ 50 punkt. 

za każdego nieprzeszkolonego 
3 punkty 

za każdego drużynowego tylko po 
kursie wstępnym — 1 punkt, 

— za przeszkolenie wszystkich - 
kunów na 2 dnjowym kursie infor- 

30 punktów, 

za każdego nieprzeszkolonego 
— 2 punkty. 

— za wysłanie opiekuna do CSIZ 

(dodatkowo) r 5 pkt. 

— za każdego przybocznego prze- 
olomego na iktrsie wstępnym 

<=2>pkib 

— za systematyczność zbiórek kręgu 
(w AB miejskim dwa razy w mie- 
iącu, w hufcu powiatowym jeden raz 

w ieslicnj w. zależności cqd poziomu 
biórek wg, oceny k, ch. 

+ 40 do + 100 pkt. 

1 za każdą zdobytą sprawność zlo- 
F 3 pkt, 

zdobyty znak służby 
ci dla starszej mło- 

) "e z przygotowaniami 
do da: *r-8 „pkt. 

— za każdy udany obóz lub zimowi- 
sko kręgu pracy (od stycznia 58 r.) 

- 20 pkt. 

za każdą trzydniową wycieczkę 
+ 10 pkt 

— za zorganizowanie święta zucho- 
wego w hufcu -- 20 pkt, 

= jeżeli prenumerata „Zuchowych 
Wieści obejmuje ponad 75% drużyno- 
wych i przybocznych -+ 30 pkt. 

— jeżeli tylko ponad 50% -+ 20 pkt. 

jeżeli odpływ drużynowych po- 
szy od stycznia 1958 r, nie prze- 

kroczył 25% + 50 pkt. 

— jeżeli nie przekroczył 500%, 
- 20 pkt. 

(Prosimy o wnikliwe przeanalizowanie 
punktacji j zgłoszenie nam swoich 
uwag), 

4. Ocena kręgów pracy i rozstrzyg- 
nięcie współzawodnictwa między krę- 
gami na uczestnictwo w Zlocie winno 
zostać dokonane w cjągu miesiąca ma- 
ja 1959 r. Można przy tym brać pod 
uwagę kręgi w hufcach, gdzie pracuje 
co najmniej 10 drużyn i gdzie krąg 
rozpoczął systematyczną działalność 
przed 31.11.59 1 

Oceny dol konuje wydział zuchów ko- 
mendy chorągwi i przedstawia ją do 
przedyskutowania Ron rady. 

5. Uczestnicy kręgów wytypowanych 
na Zlot Z: są do reprezenta- 

jnej 20-ki lub 8-ki ma podstawie wy- 
ników osiąganych w pracy z drużyną 
i rezultatów uzyskanych w próbach 
eliminacyjnych pierwszego etapu kon- 
kursów zlotowych, 

Zimowe 
wieczory 

mi w kręgu i zacznie opowiadać, skąd 
przybył ij jak jest w jego krainie cza- 
rów i baśni. Dalej może nawiązać z 
zuchami rozmowę, ż której dowie się, 
że zuchy również znają wiele bajek 
i poprosi je, aby mu niektóre z nich 
pokazali, a on postara się odgadnąć, 
Wieczór baśni można zorganizować 

w formie teatr amorodnego, Driu- 
żynowy opowiada bajkę Na ;stępnie ZU- 
chy dzjelą między siebie poszczególne 
role i bez przygoto RE żadnych tek- 
stów pokazują bajki tak, jak to zrozu- 
miały i pr 2: 
Można również przeprowadzić zbio- 

rowe opowiadanie bajki. Np. zaczyna 
opowiadać baj drużynowy: „Zai gó- 
rami, za lasami, w ciemnym lesie stała 
maleńka chatka, a co było w tej chat- 
ce opuwie nam Jurek, Wtedy zuch opo 
wiada mam dalej, po pewnym czasie 
wskazuje na następnego zucha ij w 

ten "db snuje się bajka. 
Dużą pasją w zimowe w ieczory cie- 

szą się zajęcia kukiełkarskie, Nie trać- 
my więc czasu i bawmy się gliną ra- 

zem z zuchami, a z pewnością będą 
zadowoleni. Utwórzmy tea- 

wtóry można bardzo łatwo 

1) Okres zimowych zabaw zamknąć 
może pożegnanie króla Pączka, w for- 
mie zawodów lyżwiarskich, saneczkar- 

sl-ich. 
Ż) Bawię z dziećmi wychowuje- 

my je, prości iąc, nauczymy Zt- 
chów uprzejmaści, życzliwości i uczyn- 
ności. 

Materiały można czerpać z: 

I. Zbiór baśni polskich 

2. Baśnie braci Grimm 

3, Baśnie Andersen 

4. Miłość trzech pomarańcz 

5 Bajki polskie wujka Czesia 

6 Teatrzyk cieni 

7. Brygada zapałczaków 
Pląsy: 
„Przy kominku" — str, 23 

„Gwiazdeczko* — str, 30, 

Danuta Olejarz phm  
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Dokończenie ze str, 8 
— Spotkania z ciekawymi ludźmi 

(odpowiedniki wszystkich sprawności 
tej grupy). 

Ognisko „Idziemy gromadą i ławą”. 

Gawędzimy o perspektywach ruchu 
« zuchowego przy wieczornym ognisku, 
odznaczenie i wyróżnienie najlepszych 
instruktorów i zwycięzców konkursu. 

28.VIII.1959 r.: 

Hasło dnia: „Drużynowy też czło- 

wiek”, 

Spotkania zapaleńców: 

— f[ilatelistów, filumenistów i jnnych 
kolekcjonerów, 

ciół motoryzacji, 

ków jazzu i piosenki, 

- przyjaciół młodzieży świata, 

zwariowanych kibiców sportowych, 

entuzjastów astronautyki, 

— entuzjastów lotnictwa, 

Program zlołu 
— radioamatorów, 

— miłośników turystyki wysokogór- 
skiej, 

— poszukiwaczy przygód. 

W spokaniach biorą udzjał wybitni 
ludzie różnych „specjalności'', 

— Filmy 

— Błyskawiczna olimpiada szachowa 

- Trójbój lekkoatletyczny, zawody 
strzeleckie j łucznicze. 

— Wielki bal maskowy (lluminacje 
wieczorem), 

Dzień ten jest równocześnie pierw- 
szym dniem konferencji namiestników, 
W ramach konferencji przewidziane 
jest dzielenie się doświadczeniami 
przez najlepszych mamiestników i dru- 
żynowych kręgów pracy. 

29.VIII.1959 r.: 

Hasło dnia: „Wszystko Tobie, uko- 

„chana zjemio”. 
— 5 godzin pracy wszystkich ucze- 

stników Zlotu: „Tu byli harcerze* (pra- 
cujemy przy jednej z inwestycji na 
polu Grunwaldzkim). 

- — Spotkania pożegnalne w grupach 
zaprzyjaźnionych kręgów, podpisywanie 
umów o „wieczystej przyjaźni” i współ- 
pracy. 
— Wystawy dobrych zespołów ama- 

torskich (tańce i piosenki ludowe), 

— Spotkania z członkami Rządu i 
kierownictwa PZPR, 

— Ognisko pożegnalne — „Pozosta- 
niesz w naszych sercach'': 

inscenizacja fragmentów „Krzyża- 
ków'* Sienkiewicza, 

ślubowanie zlotowe, 
apel końcowy. 

Na ognisko 
ludność, 

zapraszamy okoliczną 

  

Dokończenie ze str. 9 
6.4.b. Przedłużenie próby na stopień 

podharcmistrza (yni) 

Na wniosek Komisji Prób przedłu- 
żam próbę na stopień podharemistrza 

HUFIEC BISKUPIEC 
Pankszto Jerzy do' dnia 31.111.58 r. 

7. URLOPY, ZMIANY PRZYDZIA- 
ŁÓW, COFNIĘCIA STOPNI, KARY 

7.1.Urlopy instruktorskie 
Występuję do GKH o mdzielenie ur- 

OZKAZ L. 10/58 
lopu instruktorskiego 

Romański Stanisiaw (hufiec Kętrzyn) 
do 4.11.1960 r. 

phm, Krężelska Barbara (hufiec Ni- 
dzica) do 1,9.1995 r. > 

7.2. Zmiany przydziału 
Prżydzielam do hufca ZHP w Mrą- 

gawie phm. Pikla Bohdana. 

Występuję do GKH a zmianę przy- 
działu następujących druhen i druhów; 

pwd Owczarek Tadeusz — do Cho- 
rągwi Białostockiej. 

7.4. Zwolnienie na własną prośbę 

Zwalniam na własną prośbę z ZHP 
Choduna Małgorzatę (hufiec  Lidz- 
bark). 

CZUWAJ! 

KOMENDANT CHORĄGWI ZHP 

Mieczystaw Krajewski hm 

  

Dokończenie ze str, 10 
Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 

mendzie Chorągwi przyznaję stopień 

przewodnika (czki) ze specjalnością 

zuchową . następującym  Druhnom ji 

Druhom: 

HUFIEC DZIAŁDOWO: 

Zakrzewska Agnieszka 

6.4, OTWARCIE PRÓBY NA STO- 
PIEŃ PODHARCMISTRZA (YNI): 

na stopień pod- 
następującym Dru- 

Gtwieram próbę 
haremistrza (yni) 
hom i Druhnom: 

HUFIEC BRANIEWO: 
Szustak Kazimierz 

6.5. PRZYZNANIE STOPNIA POD- 

HARCMISTRZA (YNI): 

Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 
merdzie Chor. przyznaję stopień 

ROZKAZ L. 159 
następującym podharcmistrza  (yni) 

Druhnom i Druhom: 

HUFIEC BARTOSZYCE: 
Chodyński Włodzimierz pwd 

HUFIEC BISKUPIEC: 
Adamczyk Konstanty pwd 

HUFIEC KĘTRZYN: 
Siwicki Józef pwd 

Werner Zenon pwd 

HUFIEC LIDZBARK: 
Ćwikiel Antoni pwd 

HUFIEC MRĄGOWO: 
Andruszkiewicz Kazimierz pwd 

HUFIEC NOWE MIASTO: 
Błaszkowski Kazimierz pwd 

HUFIEC OSTRÓDA: 

Jankowska Maria pwd 

Marchlewicz. Grzegorz pwd 

Szczerska Zofia pwd 

HUFIEC PISZ: 

Kulęgowski Mieczysław pwd 

HUFIEC SZCZYTNO: 

Walczykowski Czesław pwd 

KOMENDA CHORĄGWI: 

Sarosik Zbigniew pwd 

9. SPROSTOWANIE: 

Lemańska Elżbieta pwd (hufiec 

Pisz) została dopuszczona do próby 

phm, w rozkazie Komendy Chorągwi 

L 8/58 i L 10/58 — aktualne jest do- 

puszczenie w rozkazie L 8/58. 

Komendant Chcrągwi ZHP 

Mieczysiaw Krajewski hm 
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