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. 8 Wstę pną gawędą /jaką rozpocząłem wydawania 
4<AL6 naszego pisemka *Droga do Orłów" „przed = 

stawiłem powody podjęcia akcji nazywające 
i ętax jak ta siawókać > I oł 

este pierwszy numer /m=ca IX= X,1986/ doszadł «to 
as dopiero na przełomie grudnia 4 stycznia, Przepraszam 

wa to już na wstępie, sresztą nia obiecuję „że będsie to regularny 
periodyk.0t, pęrostu w miarę możliwości, chociaż winniśmy a 4 Sta» 
rać by był on regularnym wydawnictwem, Ale narazie zespół Redakcji 
to tvlka 1 osoba. - 

Pisemko= nie jent tu jęz najważniejsze ! ważną będzie wie i 
letnie staranie by podnieść jakość pracy z. jednostek, Od zasw 
tępjw, praes drużyny, komendy i Kręgi Instruktorakie, Podnieść jaw 
kość harcerskiej łużby każdej, każdego 3 Nase 

Narazie oragnę kolejnymi piaamkami zachęcić Was do zawie raenia 
nam /Konandorii/, mnie Komandorowi = chociaż nie przedstawiamy je= 
szcze planów, zamierzeń „zadań, poleceń, akojisoo : ; 

Wszystko to aPodzi są s atmosfery zaangażowania, zaufania, 
weapon? wiary w możliwości 4 konieczność poprawy naszej harcer 
axlej pracy, instruktorskich powinności wychowawczych - tak b, 

   

pochwalić ale 4 rp 6 naych do prawdsiwie harcerskich po 
04 „obowiązków, daiażalnoścloe | . = 

|  Stepniowo; w kolejnych numerach naszego ! ispuka wyjawię cały 
zamiar przedotawię prasayślenia inatruktorskie aa, oo 
nię metodyczne sposoby działania na "Drodse do Orłów”. aż 

sliayak powiecie» ale do jakich S0rłów” many dążyć | Już 
w na 
cie, dowiadujole się co dzieje mię w naszych żóżtych szeregach, * 
"©ratnich es03e pach drużynach.Rozpowgzehniajołe też 2.0, sbiw 
erajcie wszystkie numery, pomogą one Wam wiele zrozumieć £ s. : 
nauczyć się,Najbiiższe 4,5 roku to narza "Droga* JI! Czy dojdaic= 
my, chyba »jeżeli faktycznie wdziewiętnastka się nie łami6e:..* 

CZUWAJ ( CZUWAJ | CZUWAJ | Wass g Dalądsk= Komandor —. 

y 
"na obchody 60-lecia geió | kochanej "dziewiętnastki” było się > 

ski nno 

+ 

szych numersoh pisenka przedstawię samysł, teraz ozytaj» 
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Spada minęża 68 saehajnihi EEK. ŚP 
OT ch organizacja skautowych w Związek Harcerstwa Polakieć 

Boo. Historgozny en momen$ odbyż się na Zjeździe wiubiinie, Ę 

odbitko lok ten znamienny dla naszych dziejów fakt -publikuję 
odbitkę dokumentu stanowiącego efekt dumud po obrad przedsta» 

: wioieli Sorganizacji dzielnicowycho 

,OREGEAEA Ni. Złota Jah ' 
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Akt OAZA 
dsietnicowych organizacył barcerskich w Związek Harcerstwa Polskiego, | 

prokiamowany na sjeździe w Lublinie i--2 Mstopeda 1816 «. 

Lied BER BEAT 8 Lil CEA: mea 

u KSESER z 13 z» z AG PTL amo sm Pow pon 
— „AE ozpanisacja = po 3 cwoby kata 

«R Media Sa A. odpowiediase harcerckiego zjszóz usięwodawe 

, gęzdłoteia ba tym jeździe projektu esiotaczzego organ ) wypracowanie 
nisucji Związku Harcwctwa tak 

©) sodnienie c skich, óriediinach przez 
SE" d, elnicoeeni ; z 

SL ale zim alędza Sm RE 

455 camsu gaołanie azó watawode 1 władza daalnicowe <daialają sn, ZES s 2STER 

  

De powstałej Naozselnej Rady Harcerskiej powołani zostali s 
k Nmiegocki /paeudonim J,Warcoki/ s Pożnania, Źroniąław Piąte 

kie GWiOB © ryczy Tadeuss Strumiłłe s Warszawy Jan Grabowski 
 zkijowa, Helena depnerówna, Piotn Oleniiski 4 1 luria Wocalewska 

a BMrsza leca bp h ezłonków dslegowały później władze dzielni 
qQowe.W pe RE składzie NRH spotkała się dopiero w m-cu,li = 1919 
roku w czasie kursu inetruktorskiego w Zwierzyńcu Zamojsk 

pool ta 340 0-000UR% AOR © później. 
* asych se 2 sczcisiy ać ws „kosza role w roswoju harcerstwa, HAie 
a. będziemy do Pioch wracaó w innye wspomnieniach, Z8= 
wę BOhooe 

CIEKAWOSTKA lil A o$o +. 483 E ÓWOROB RK karoeratwaa 

Król atwo 4 Litwa 10500 3 

Wielko olska 2900 wa gy 
Małopolska 7800 1000 

: Kresy wsch.i Rosja . oyRSA 

arcRiWut. = : : 
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Jednym sązaniedbań funkoyjnych naszych Szozepów „jest nie 
'pozpowazechnienie regulaminu gań na Z klasy Odzna= 
ozenia Szozepów Lotniczych im,świrki 1 gi „jakie ustanowiono 
decyzją " Komandorii" Uchwałą nr,4 z dn.4 lutego 1979r% 

SW porządkowaniu wielu spraw /przed startem na "Drodze de 
Orłów/ podaję wszystkim szozegółowe ustalenia s komentarzami ja 
kie wprowadzono jus pó ustanowieniu odznakię 

masa odznaosenia Saczepów Lotnioaych imo 
P,źwirki i St.Wigury w Krakowie,. 

    

    1.0dznaczenie Szczepów Lotniczych im,P,Źwirki 1 St,Wigury w kla 
sie I, II 1 III może zostać przyznane harcerzom i instruktorom 
w dowód wybitnych esiągnięć wpraoy i zasług dla rozwoju JSzcze= 
pów oraz wzorową postawę harcerską, Kandydat do odznaczenia mie 
si spełniać wymagi formalne określone w załącznikue 

2,0dznaczanie honożowe Szozepów Iotniozych im,P.Źwirki 1 S4,Wigury 
mogą otrzymać przyjaciele, ozłonkowie wspoma cy i inne osob 
zasłuzone dla Szozspów Lotniczych, YTY y 

3.0dznaozonia I, IJg III klasy 1 honorowe różnią się kolorem pode 
kładki i wieńca j z 

» klasa III podkładka biała, wieniec srebrny 
» klasń II podkładka granatowa, wieniec złoty 

klasa X podkładka sielona, wienieo złoty 
» honorowe bes.podkładki, wienieo srebrny. 

4,% wnioskiem 6 nadanie odznaczenia wosie Komendant Smozepu 
wras a Drużynowym Ko ogu Instruktore 
dorii,Waiosek mugł być słosony piaomnie, 

p 5„Odznaczsnie nadaję Kapituła 
ród ozłonków Komandorii,Pieresse odznaczenia nadaje Komandor 

*Saozepów Lotniosych hm PL.larek Kudasiewios, który s racji peł 
nienia funjpoji otrzymuje jako pierwszy odznaczenie X klasyż 

6,Dooysję © nadaniu odznaczenia odnotowuje się w rejestrze oras 
„ogłasza w rozkazie odponiedniego Jaosepu Lotnioaego, 

T,Srgosenie nadanego odznaczenia dokonuje Eomandor lub upowaaniee 
ni przes Kapitułę Xomendanoi Ssosepówe A i 

8.,0dznaosenie nosi się przypiąte do munduru nad Bre. kieszenią 
Dowodes nadania Qqdanacae jea$ specjalna legitymanjae 

9,Zaieca 519 nadawanie odznaczenia s okazji roosnias . 
 śmieroł P.Źwirki 1 St.Wigury 4 11. A 
m posatania Kowaniorii ky 
w WPOCĘZONDIE BBCANÓATU e AŻ 

w eroi Andrzeja Mażkonwskiego 114514 24 

a 10,0dst gpatua od warunków formalnych nadawania odznaczenia może 
> Deca 

St] archiwum = 
A 4 harcerskie.pl 
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iego albo osłonkowie Koman ; 

owoływana przea Komandora spośm
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dokonać wyłącznie Komandoria na wniosek Kapituły, 

Warunki formalne >, ; 

warunki 3 klasa III - | klasa II klasa I 
zczizziz iz z5 iz w wj w z w w w M w m i wzw 

Stopień harcer- 
cerski lub ins= 
*ruktorski 

gtaż pracy w Sz 
Lotn, im.Źwirki 
i Wigury wywo= 

dzących się z 19 
KLIH _ 

=. . a w m w w 4 

staż pracy 

=. - m w m m «w k « w m w w w w m 

umiejętności 

minimum z 
©dkrywca/3/ 

XxXXĄ 
e w w w w m m 

, minimum? 
" 4 lata 

4 obozy w tym 
2 atałe letnie 

/kolonie zucho= 
we jako instr./ 

wykonał samodziel 
nie przynajmniej 
1 model lotniczy 
/bez modeli plas- 
jtikowych 1 balonu 

ziął udział w za 
odach lotniczych 
„własnym modelem 

minimums 

      

funkcji instruk= 
torskiej 

www. w w w wm w sa 

- prowadzi za - 
pisy miadomości 
lotniczych wy= 
maganych na stę 
/narcerski 
wyżgzy 

pół do startów 
w zawodach la= 
tanców, balo= 
nów, rakiet 
Lotepo     

przewodnik| podharcmistrz 

minirum z minimum s 
5 lat w tym 8 lat w tym 

3 lata na fun- |w5tlat na ?, 
kcji instrukt, | instrukt, 
/od przyboczn,/ . 

po w m m m w w mw sj m w m m,w w 

b obozów /2 sta—|6 obozów /3 
łe/ w tym 1 na  |stałe/ w tym 

1 raz jako 
Komendant y, 
ZmCca „Oboźny 
lub członek 
mistrz 

był organiza 
torem zawodów 
na szczeblu 
Szczepów Lot= 
niczych lub 

przygotował zed- propoaguje 
jiziałalność 
modelaraką 
lub prowadzi 
popularyzację 
lotniczą,   

RZEZ ZZ WOP OZ ZRRIZOOZEMKIANOZORE GiżikiG R Z SE WIERZ TZURZE OGAE mzuw 

Uwagi „komentarzes 

zł w praktyce /ze względu na trudności wykonawcze/ 
zrezygnowano z: różnych wieńców, | 

xxĄ » w skład Kapituły wchodzą dh,dhz hm,łukaaz Węsier 
ski, hm.Kazimierz Dziedzic, hm,Tadeusz Kapszycki, 
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xxx/  _ termin uzupeźniony później decyzją Komandorit, 
xxxx/ od momentu wprowadzenia 5-stopniowego sytemu stop= 

ni ŚKIHAM/ odnośny stopień tot óćwik= pionierka; 
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PE" a „0a, 

-Są Jódnak inni którzy wątpią w skok R 
Yerancio „poniewaz w roku tym liczył ŚR PEŁOZSĄ 
on sobie ąż 66 lat! Ale kto wie ? 

465Q r.poseł króla francuskiego 
Iudwika za powcccinsap ze Syjam , 
opowiadgł o tamtejszych kuglarząch, 

| , (AŻ ( b za | | ZZĄ | wsi, W// gą 5 ZE 
AR MZ w A PE z GAS /6 

: , r gag: = te ZE Lo 
7%: , ; a= r 8 g R ł 23 Ę (X) 

Ą Ó . U EZ ZŹĆ 
4 . t WY 
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którzy skakali z. wierzchołków wysokich drze * 
drzew, posługując się przy tym wielkimi z 
płachtami, 

Wiosną 1779 r.bracia Montgolfier zrzucili A 
cili z trydziestopięciometrowej wiezy w Avi > 
w Avignon barana w koszu umocowanym za po 
mocą dwunastu linek do spadochronu, 1. 

W 1783 r francuski fi£yk Lenormand /patrz szkic przy tytule / 
po przeprowadzeniu prób ,.ze zwierzętami, wykonał skok ze spadochro— 
nen który miał kształt stożka o średnicy 4 1/2 metra i wysokości 
2 1/2 metry,a był wykonany z: tkaniny oklejonej papierem, ? 

Dnia 21 listopada 1785 r.pod Gandawą Belgin/ Jean Pierre Blan- 
chard wykonał przymusowy skok ze spadochronem z balonu,Był u p 
szy w historii akok ratowniczy. Konstrukcja powstała rok wcześ ej 
1 była w postaci otwartej podwieszona do balonu,Przypadek zastoso- 
wania tej formy ratunku zachęcił go do dalszych skoków,Międźy inny 
mi był wykonakcą pierwszego skoku człowieka w Polsce — w maju 1788 
podozaa pokazów balonowych, i : 

W r.1399/22,X/ o godź,17,28 Jacouea Garnerin znajdując się 700 
metrów nad ziemią,odciął się od powłoki balom i wraz z koszem pod 
wieszonym do złożonego spadochronu „,runąż w dół,Czasza otworzyła 
się szczałiwie,a była to pierwsza cząsza która /za radą astronoma 

tałana / posiadała w środku otwów; 
R otwór wmontowano metrową rur 

— i być może od tego momentu otwór 
ŁOM OWY w czaszy nazywamy — kominkiem, 

ty W XIX wieku skoki miały charak — 
| ter widowiskowy i wiązały sig” 

PSE_2” s. 
AU z wysokimi honorariami,TAk npź 

  
       

    

  

rali za każdy skok ok.2000 dola= 
TÓWe 

N 1853» w Parmie pani Poitevin, 
ustanowiła kobiecy rekord skoku, 
skacząc z wysokości 1800 metrów; 
który przetrwał do lat trzydzies= 
tyche 

Pierwszym Polakiem wykonującym 
skoki z balonu, był sztukmistrz 
Szymański, opieany w 1893 r przez 
Bolesława Prusa w "Kronikach",cdne 

      

/3 
x; 

( esz Amerykanie Leroux i Leeds pobie= 
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/ lesiąc grudaień w naszych Szozepach 19 KLDH to mie = 
aiąo tradycyjnych już mazi w najprostszej konkuren= 

ł modelarskiej : kartonówkach, 

MW Podobnie więc jak w ubiegłych latach przaprowadzono 
zawodp w Szczepach, które chociaż miały rangę M;Strzostw Szczepów 

  

    

  

  były jednocześnie eliminacjani do najważniejszych Chorągwiąnych 
Mistrzostw Kartonówek na rok 1986, 

zo NE 
W 'Szozepie *Słoneczną Drogi" zawody odbyły się Ww dn. 
13.XII a brało w nich udział: 43 harcerek 1 haxcerzy, 
oraz 18 zuszek 1 zuchów. Najlepszymi okazali się 

MN > w kategorii : HARCZRSKIEJ Ę 
$ I. Marcin CZUBEK, 19 KLDH "Krzyż Południa" 118 pkt 

II> Maciej DZIBDZIG 19KLDH "Korona północy*' 104 pkt 
IIIe Maroin MIOAS 19 KLDH "Zdobywcy Kosmosu* 98 pkt 

» w kategorii s ZUCHOWEJ a 
Ie Pomasz KRAWCZYK 19 KLDZ "Skrzydlaci? 62 pkt 

IIe Paweł DUDZINSKI 19 KLDZ *Skrzydlaci* 50 pkt 
IIIe Magdalene OZUBEK 19 KLDZ "Wenusjanie" 45 pkt 

„fodpowiadnio wyniki zespołowę wyglądały następującog 
a "HARQBRZE» »ZUCHY 

'1.19 KLDH *Krzyż Południa" 456 p, 1,19 KLDZ "Skrzydlaci* 266p, 
II.19 KLDH *wietrzne Mgław.* 393 pe II.19KLDZ "Wensujanie? 0. 

Pe II1,19 KLDH "*ZdobyweKosmosu* 361 p. IIIe19 KLDZ "Jelenonauci"12 
KLIKA *Korona Półmocy* 291 pe IV.19 KLDZ "Astronauci" 110p, „| 19:18 

|| 0919 KLDM eWielka Niedźw.* 283 p. 
VI. 19 KLIH Warkocz Beren.* 263 pe © Z 

ie R 5 

  

o 

  
Szosep *3rebrzyste Ptaki” przeprówadził zawIdy dne 
135,X1i1 w dwóch CA dla harcurzy 1 zue 
ohów, 00 wyraźnie odbiło się na sprawnej organiaaoji, 

Najlepsze resultatvy uzyskaliz 
» w katęgorii : HARCSRSKIEJ © 

     ale uzasjąc /eąmodzielnie |/ „że jako p.o» 
WR (R dadga one Aa stę rrotea miątra kartonówek 

BOTA . nie może konkurować 3 innysil włodazymi, 
c" $ e 

SE] arERIWOM 
- [H] harcerskie.pl 
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(okaze MRÓZ 19 KLDH *Sskoła Orląte 114 pktę | 
(LR : 

4



] 
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% > c Retro : FL) 
€   

. 

sraskł się prawa do tytułu :Mistrza Żz6zepu na rzecz nas”ęnnrch, 
s*Ą mwłożnaych harcerzy, Zaliczone jednak izyskany przez niego wyqik 

do punktacji drużyny "Szkoła Crlątse L | 
Mistrzem Szczepu i kolejno I 1 LI Vicenistrzami zostalf 5 

II.Stanisław BUJAS  .19 KLOI *Czarze Sokoły” + 105 pe 
" BileGrzegorz NOWECKI 19 KLJA "Szk:ża Orląt" 5 (10.0404 pe « 

IY.Rafał SIUDAK 19 KLOZ *Czarre Sokoły”  . | 104 po 

» w kategorii : ZUCHOWZJ kolejność ustaliła się następująco ż 

T.Marcin  CZERW . 19 KLJZ "Śmiaże Orliki" 3108 po 
II.Agata ŁABĘCKA 19 KL0Z "ASlzzvcoLu*ki" t 105 pe 

Tll,Mariusz PAWLIK .19 KLDZ "Smiaże Orliki» © 99; pe 

Wyniki sespołowe startujących dirużya 8 i z: 
„HARCERZE »ZUCHY»"- i 

I.19 KLDA sCzarne Sokoży» 447 pe  I.19 KLDZ "*Księż.Lud, 642p. 
1Io19 KLDH ARE zaciąe II.19 KLDZ "3Ł Skrzaty” 

; Sowy c łopcy”? 413 Pe : 523pe| ' 
III.19 KLDH "Szkoła Orląt* 392 pe IIIe19 KLDZ "Nmiałe Ore 

IV.19 KLDH "Wędr.Plejady" 296 p, IV.191REDŹ nwonołe  *45P> 
9.19 KLDK "Dywisjon zaciąe Mgteorki” Q, 335p. 

8 ę dwiew.” 2172 m , ż 
YI.19 KLDA "Owlasda Płn.* 136 pe 

-YI1.19 KLDH "Owiezdną Rozeta* 57 pe 

Ogółem startowało : 59 harcerzy i karcergk oraz 28 zjć 

SB) 
j 

        

   

   ) We 

ne 2% | .8BE32 
JJ Ik Szosep 19 KLJA "Owiaździsty Jslak* nie przepro» 
WIINIIJ  wadzaż sliminacji, zdyż sam woiąż nie (posiada 

b e. doświadczonych drużm, ale gościł nas wiswej: 
RZ wspaniałej, nowoczesnej 1 ogromnej azkole przy 
2a") ul.Pika na ZVI KlIatrzostwach Chorągwi Krakow 

' skiej w Kartonówkact, które odbyły się dn.14.XII, 

> „Startowała imponującac ilość 127 zawodników «= 
p =© do biorąc pod uwazę,?rawoe startu po 6 naje 

lepszych rEprezentatnów drużm,. zgrmadsiło 11 ekip drużyn har 
cerskich oras 6 zuchowych.Startowała też /już tradycyjnie 13 
Warszawaka DH oras 13HD PSwarośyca* s hufca Padgórse.łwyniki: 

« konkurenacja s HARCERSKA 2 „żę 
I,Piotr "RYBARCZYK 13 WDU + e 150 pkte 

„Il.Maciej DZIEDZIC 19 KLDH "Kercna Północy*/9D/ 143 Re 
Mistrz Chorągei Krakowskiej na r, 1986 I 

III.Dariues DRZEWIEOKI 19 KLDOH "Szkła Orląt" /SP 136 pkte 
IY.Rafhł SIUDAK _ 19 KLOH "Szkoła Orląte /SP/ 136 pkte : 

» kankurenoja : ZUCHOWĄ 8 U 

I.Piotr / MALOTA 19 KLDZ "Słon,Skrzaty* /SP/ 87 pkt, 
II.Paweł DUDZINSKI 19 KLDZ *Skrzrdlaci? / SD/ TI pkte 

YII.Miohał  MAŁĘCKI 19 KLOZ *Selenonauoci" /SD/ 60 pkt. 

| » wyniki zespołowe £ I. 
SAROERZEŁ Posgzkoża Orląt” /3SP/fs €49 Pez2-13 WDA 1 555 

- 3,"*Krayś Płd” /90/1435 70940" Zdob 

5 *Ca,Sokoły”/3P/:447 pesó."Jwarożyo”r435 J: ae 
saoiągiwy m./SP/r 381 p.s3."Wietrsne Uaz n sb 3359Po 
9,DydwoZACo ż./ /+336 ep1O.Dyw,żeńa,/ 87:304 eglle 

Dywomęski /03/1301 pogl<e"Warkocz Ber"/SD/:2326 De 

ZUCHY8 1.6Skrz laci* /30/8 310 pesze"Księż.Ludki"/SP/z 241po 

  

, 
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» 3,wg3elenonauci" /SD/f+ 233 po,4,"Smiałe Orliki"/SP/:229p. 
| 5,"Słbn.Skrzaty" /SP/: 184 p.,óe"wenusjanie"/SD/:130 po; 

7"Wesoże Meteorxi"/SP/+ 195 pe | 

= Kozenda ilufcą Krowodrza przeprowadziła Konkurs ; 
Harcerskich Bronik, Nie dyże” zbyt imponującej ilo= 
ści opracować, ale ta co były prezentoważy dobre 
walory "kronikarskiego fachu" e 

W konkurencjir KRONIK SZCZZPU = 
Ie 19 KLDH "Słoneczne Drogi* 36, 8 pkt.    

   
  m YTY, Szczep 5 kdh "Wichry" 36, 6 pkte 

*11I.19 KLDH "Srebrzyste Ptaki" 36,0 pkt » 
Si IV."Huragan 23" 28,0 pkte 

Y, Żurawie 20,5 pkte    

  

    
   

    

„ „A 
on żeafO z KRONIK DRUZYN = W 

5 I.;19 KLDH "Gwiazda Płn” /5P/  t 36,7 pkte 
II519 KLOH "Wędr.Plejady*"/SP/ s 34,7 pkte 
III.8 KDR e 33,6 pkte 

. IV."Burza"» 5 RDR : 33,3 pkte 
Y.19 KLDH "Gwiezdna Rozeta"/SP/:32,5 pkte © 

VI. 19 KLDH"*Wielka Niedźledz.”*/30/: 27,7 pkte 

W konkurencji: KRCNIK ZASTEPÓW — 
Ta: /SP/ 31 pkte 
Ile"Hersjanki*/3P/_ 29 pkta 
III,*Orionki" /SP/ 27,7 pkt. 
IV. "uustslla Erminea* 26 pkve 
Y, "*Capricornuski"/3P/24 pkt 

*Drakonki"/SP/ 24 pkt. 
"Łasiki” 24 pkte   

   

   
   

      

   

Wapółzawodnicówo azczepów w hufou ża moct IX= Xe 
mówi „ża SOSY w punktacji narastającej ponia— 

z odpowiednio Szczapyż 
„ 19 KLOH "*Srebrzyste Ptaki" 75 pkt. 

sna EE Pick nacme zrogo R: SĄ SĘ e oneczne Drog pkt. 
a A.1AD IVe 19 KLDH "Gwiaździsty Szlak%65 pkt. 

              

ZGŁOSZENIE Z84L 
% aRY2! I 

Nz Sostaska imienia, 
nazwiska, sastępu, dru 

Z otyaRy z s omnie.ga 
; NTes, i czekaszi 

/E ale to trudne obowiązki, 
pó rę zastanów się ozy' - 

po ołass(gpęgiRtanie Jez LrdroARf Ea 
SDROGA DQ ORŁÓW % « Materiały programowo-szkoleniowe 13 KLDR- 
Redakcjarinadal tylko 1 osoba; lm PL.Marek Kudasiewiocz = HR, ale 
oczekujądy i zepeaoaagncz do PAR KAŻDEGO chętnego pomóc ' 
w rysunkach, tekstach, wierszach, pracach redakcyj1ych,Czekam | 

k 8 a Opracowanie n=cyr XI = XII. 1386 r 

k - archiwu , 
E harcerskie.pl 

  

     

  

    

    
  

    

 


