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Z Ww dniach 24-26 

my w tym roku szkolnym 

|przyjęła nas ponad pię 

|Klimatyzację mieliśmy p 

jn > deli 

ah e postanowiliśmy 

óc „babci kójojcie przetrwa 
! 

a więcej w stanicy przebywa Zwy 
j y ) 
jNie wierzycie?Jeszcze wtym biulety. 

I z Kasy U nich cisza_jocna o-q 

„PAWEŁ i GAWEŁ czyli HSI 

biwaku. 7 z r? 

Na biwaku nie byliśm i R 1a go świlka, CJi 
iemy /we dwoóc RZ. 

którzy dą 
stanica 

| bowiązywała od godz, 217" do ehwi+* Aa 
| li,w p wst tali /Berdzo wcze : p. 

i zażą/. U nas od chwili „gdy sen 7 jo. + = A 
| zamkął nam powieki" do czasu © 7 : W ; maj 1.5 k 

| którym ONI wstali.lak z tego wy i... rw majekach+Nagia do poko- 

Nad nami zamieszkali harcerze i 

+ a j h ) ć.Str | nika my byliśmy GAWŁAMI /wieczori jakaś okropna posta ach 

= tupanie i biegi „po zdrowie", 

| Ludzie kochani!w najbliższym 

| pki i kreski były na jednym po- 

| NOWOŚCI v 

! ne pogadanki, słyn 1r.e murnurando/— 

| zabłądziła pod strzechy, 

podnosi mi wtosy na głowie,a zimny 
ot zalewa mi oczy.Juszcze chwila 

try: zan PAWŁAMI,ranne weso= 5 : Kryniczanie PAWŁAMI,ranne w ta zwariuję.Aż tu nagle monstru: 
wychrypiało..-Czuwaj,Jasiek 

jJeszcze nigdy nie cieszyłem się 

słprzyjścia żadnego J 
| ian EPEPNEECKONT suka WA WRA A WKGRD WAW 

| POGODR= «ja2 

Jeszcze raz wielka literatura 
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WAKACJE «se 

„czekam z na 

teraz coś się 

e będą inne.Z nadzie 
ia un 

cod zienńóś SA pacz 

niestety jeż pierwszy dzień ją 
ukazuje.P odobnie jak wielu, których 

rodzice posiadają gospodarstwa muszę 
swój czas wolny poświęcić na pracę w po- 

Ta. A wakacje...cóż to właśnie pora sinokosów 
i żniw.Już od pierwszego dnia staram się wygospo- 

darować kilka dni,by móc spakować plecak i spędzić je 
jax inni,czuć,że to wakacje,Marzy się wieczorami Jezioro 

owskie.Tak niewiele potrzeba, żeby te marzenie urzeczywistnić 
ko trzy wolne dni,I w końcu udaje się.W pośpiechu organizu- 
ię biwak i wraz z przyjaciółmi ruszamy wreszcie obładowani,a- 

le szczęśliwi,Nigdy,a szczególnie teraz nie mogłam myśleć o obozie, 
którego koszty przekraczają możliwości rodziców.Przyzwyczaiłam się więc 

do wędrówek z plecakiem,swoimi własnymi wgkacyjnymi drogami,i choć po kilku 
dniach znów wrócę do domu, to jednak będą o wiele szczęśliwszg,że czułam już 

smak pomorze ch wakacji.Nie pragnę już,by wyjechać z dGLKRS KI na obóz,czy 
onię.,Pogodziłam się z tym,że to nie dla mnie,Zresztą wystarczają mi w pełni 

własne wędrówki,Na razie wszystko przed nami 
łni szalonych pomysłów na te ki lka dni 

R dziemy sądecką ciuchcią,która w tej 
hwili dla nas jest prawie cza 
dziejskim pojazdem,wiozącym 
nas na koniec świata,! wresz- 
cie docieramy do celu.Przed 
naru Jezioro Rożnowskie lśni 
bielą żaglówek.Humor poprawia ś 
namszk się jeszcze bardziej kie- - 
dy po przybyciu na miejsce spo- 

takamy się z serdecznym przyję= 
ciem ze strony Bosmana-gospodarza 

placówki,W końcu zaczyna się to,co 
—- 7 dla nas jest symptomem prawdziwych 

wakacji-szalone,biwakowe życie.Wsta- 
jemy wcześnie,by nie marnować z ta- 

kim przeciż mozołem zdobytych dni.fo o- 
rzeźwiającej toalecie,w zimnym jeszcze, je- 

szcze niezamąconym jeziorze wyłania się pier- 
wszy problem.Jest nim śniadanie.Nikt nie chce 

ujawnić swoich kulinarnych zdolności,Po chwili 
< staje się jednak jasne,że jak zwykle my dziewczyny 

nie wymigamy się od tego,Przyrządzamy je więc szybko 
ponaglane łahomymi spojrzeniami kolegów.A później już 
tęlko same przyjemności,łódki,pływanie,słońce,..,Dni jednak 

płyną nieubłaganie.Kilka wyrwanych dni mija i ze smutkiem 
pakujemy swoje plecaki,Wracając do domu czuję za oknem pociągu 

znany mi doskonale zapach suszonego siana.I znów zaczyna się mono 

tonia w niczym nie przypominająca wakacji.Każdy dzień pogody wypełnio 
ny jest pracą.Czasem zbieramy się nad rzeką.Wspominamy.Planujemy nowe wy- 

prawy.A dni płyną,płyną.,..Pogota nadal dopisuje.Niedawno skończyły się sia, 
na,a tymczasem dojrzały już zboża,W naszym górzystym terenie nie stosuje się! 

żadnych maszyn polowych, toteż praca idzie powoli.Codziennie to samo.Nie zawsze 
jest czas ugotować coś na obiad,Trzeba jak najszybciej skończyć pracę,aby grze 

przejść do następnego kawałka.!I tak do następnego dnia.Dochodzi do tego, 
że mam ochotę krzyknąć„dośćl " — przecież to wakacje.Ale widząc „że i ro- 
dzicom też nie jest lekko,powstrzymuję się,przecież w końcu ktoś im mu= 57 
si pomóc.Otuchy dodaje mi myśl,że im prędzej i lepiej to zrobię,tym łat- ś 4 
wiej uda mi się gdzieś jeszcze wyrwać,Koniec żniw witam radosnym west 

* 

archiwum 
harcerskie.  



cehnieniem,Naresz 
kilka dni.Za tycz 
nawiam odwiedzić 
ny sżlak.Panorama eudównych 
dzóny na pracy w pólu.Z ** 
wśród szumiących traw,a w okc 
skoóńcżzońność bieszcżadzkie pas 
zumieć.I choć niedługo muszę + 
swoich wakacji i z niseiezpiiwo śęi p ać na  oasiotaeć chociaż 
moje marzenia © wakącyjnej prz sgodsie 3 tym razam też nie urzeczywistni. 
ły się,chociaż nie udało się unasnąć . żniw,to jeg wekacje te dę 
wspominać mile.Bo może gdyby nie byżo tego sieny, tych żniw czegoś by 
mi brakówałto.Może to właśnie dzięki nim zobaczyłem te wszystko €o wi- 
działam i =" „wreszcie dzięski ni nim „Było mi dobrze?! 

Ewe Kozak 

Członek Chk RSI 

jafajajajzj sf a/i/ af uj s/ajafa/sś 

OGNISKO 

Oghisko!Można by ri na wołowej skórze 
wypiszć czym jest 1 czym być powinno 
dla harcerzy.Każdy jednak ma własne wy 
óbrażenie o harcerskim ognisku.Każdęmu 
kojarzy się ż czymś innym. 
Pierwotnie mieliśmy zamiar napisać ca- 
„ły „śliczny" scenariusz przykładowego 
jak nam się wydawało ogniska,Nawet zło 
żyliśmy specjalne zamówienie.Na szczęście 
autorzy nie dopisali lub raczej nie napi= 
sali, 
W końcu redakcja poprosiła druhnę Anię, 
o opisanie MO „swojego” ogniska. 
I oto cytujemy » 
dka„PÓdCZAS agorozkwióh wakacji uczestę 

niczyłam © wielu ogniskach.Jedno z nich / 
utkwiło mi szczególnie w panięci,Podo- ' 
bał mi się szczególnie jeden obrzęd , 
który zapamiętałam chyba ze względu na 
atmosferę jaką wprowadza, 

Przy ułżonym stosie zebrała się ca- 
ła drużyna wraz 2 zaproszonymi gośćmi, 
Drużynowy poprosił o rozpalenie ognia, 
Cała drużyna sr na „baczność, x roga= » 
tywkami trzymal ">. na lewych dłoniśc j„Gdy ognisko zapłonęłżo 
harcerże Gakoiakih pierwszą zwrotkę „Płonie ognisko i szumię kniejeQ 
Na rozkaz drużynowego wszyscy usiedli,następnie poprosił dwóch dru= 
hów,którzy w tym dniu wyróżnili się harcerską postawą © powstanie 
i zapytał: Co nam daje ciepło,światło,pogodę ducha i ragość? 
Harcerze odpowiedzieli: — OGIEŃ 
Drużynowy - Co jest naszym przyjacielem i czego ma jesteśmy przyja- 

ciółmi,łącząc się w jego kręgu? 
Harcerze — OGIEN 
Drużynowy - Czy pragniecie być przyjaciółmi ognia, dogłąda- 

jąc jego pięknego,czystego płamienia? 
Harcerze - PRAGNIEMY 

Drużynowy = Mianuję was strażnikami ognia. 
Położył, im rękę na ramieniu i wręczył drzewce,po czym usiadł 

archiwum 
harcerskie. 

ludziom, 
wyogu.Patr TEY 

chnię ty korzeń brzozy i 
zowi z lewej strony.Harcerz ten kn dGijz 

dział co w tym dniu zrobił dobrze,z czego 
;»a Co mu nie wyszło i w czym się będzie sta 

dy buławe obeszła wszystkich w koło drużyno- 
z „dobrymi ucz zynkami",mówiąc,że następne ogni= 
one od dobrej części buławy,a pozosta ą część 

nymi" A wrzucone do oczyszczają- 
w ogniskowym k cęgu długo śpiewaliśmy har= 

i,słtuchaliśmy wspomnień naszych „ości,podziwia« 
wane przez zastępy wspaniałe pr og «my. Ognigko 
Ynowy powstał, a za nin wszyscy harcerze,Ro= 

do odwrotu. .",a następnie pieśń pom 
tworzyliśmy krąg i zaśpiewaliśny. „Bra e słowo” 
noi iżynowy powiedział „iskierkę przyjaźni e 

w krąg,niech wróci do mych rąk"„Iskierka w skupienżu 
as. krąg.Drużynowy hasłem CZUWAJ pożegnał ogień i 
sk eniu rozeszliśmy się do namiotów,Było to 

mie niezapomniane ognisko, 

Anna Pacholarz pwd 

$0u7U mó kz nzó nich ko ek u na ao uk GK 

„Tu leżała na Jednej naradzie dh Gosia pwd*.Taki napis wyszu- 
cał nasz kl ubowy Sherlok Holmes„stwierdzając jednocześnie, że je- 
sli chodzi o techniki wykonanych w stanicy „fresków*zauważyć mo- 

żna bardzo szeroką gamę,Od wspaniale kontrastujących ze ściana- 

sów pastą do zębów,do o wiele trwalszych chos mniej wido- 
cznych drzeworytów/Sądząc po solidności wykonanych cięć, „artysta 

2 chyba siekieryyPożostali Skromni rzemieślnicy ograniczył 
ię do zwykłych długoz isów, flamastrów lub ołówków.Nasz detekt 

z całą ekipą dochodzeniowo-śledczą mozolnie przez cażą sabótą s pół 
ieli usuwali te wątpliwej wartości arcydzieła $ a. 238855$$$556 

o to.Pozmywali naczynia,uporządkowali maga-$ 
i ęt,posprzątali pomieszczenia, 88 

inicy ktoś włożył wiele wysił ża 
ena symbolem i chlubą nowo- 

1li obecnej już nią 
kt,kto nie bacząc na 

'j w końcu sprawę  



jasno i otwarci 

remont,na który Hu 

lić ze względu na k 

budynek przed dalszą dewastat 

ani zbyt wiele pieniędzy,ani 

Trzeba tylko trochę harcerski 

i szóćunku dla tych,którzy budowali 

stanicę,Potrzeba też odwdzięczyć 

starej stanicy i poświęcić jej ki 

rzetelnej pracy.A że stanica w dalszym 

gu potrzebna jest harcerz em,nąjlepiej 

czy fakt,że nie ma tygodnia,w tórym 

nicy nie przyjechaliby harcerze. 

A może druhna Gosia,która „tu leżała" 

tutaj wraz z innymi autorami nie tylko ne- 

pisów i spróbuje wymazać dosłownie i w prze- 

nośni niechlubne ślady swojego tam pobytu, 

Należy się to i Stanicy i nam wszystkim. 

Romuald Śmiałek 
Członek ChK HSI 

z Wwitowi 

z Mąrcinko 

M z Jamnicy 

lan; ubie ESI pracuje ki2) h 

ową dóoą raj a zen „si pracuje k wył PE * 

i poprosić druhów i druhny o kilka gonreże ki 

na zbiórkę lub większą inprezę harcerską,które 

organizatorem może być drużyna, 
m 

Od czego zaczynamy? Oczywiście od podziału 

zadań,Rada Drużyny na swoim posiedzeniu 

musi ustalić n,kogo zapraszamy /klasę, 

inną drużynę itp./„miejsce w którym 

PRO nastę 

rawidłową 

a 

zygotuje miejscą,! 

konkurencji, drzewa życi Sręadkekka do przeprowadzenia 

sce pod ognisko 

archiwum 
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b/ owyjdkay 

wiesi plakaty,błyskawiee,przygotuje zap 

który uda się na miejsce zawodów a 

programowe - opracuje regulaminy zawodów, 

ustali minutowy harminogram Swięta 

d/ sędziowska — 

przygotowuje wszystko,co potrzebne do przeprowadzenia y 

Teraz przystępujemy do rozpropagowania imprezy.Przygotowa 

umieszczamy w dobrze widocznych miejscach.v 

informacji zawartych w lapidarnie skonstruowa 

Ponieważ gospodarzami święta będą król i k lowa,należy 

odpowiednie stroje.Im będą one dowcipniejsze,a przy tym 

jak najwięcej „ziemniaczanych" elementów, tym lepiej dla 

Jego Wysokość Grul Pierwszy Wspaniały czyni honory domu 

wyroki,a także ogłasza zwycięstwa poszczególnych zawodników, 

Towarzyszy mu jego wspaniała królewska małżonka Bulwina,kxtóra z 
opiekuje się czcęigodnymi zaproszonymi gośćmi, ikże przygotowuje 

wspaniałą złóiniaczaną ucztę, 

O oznaczonej porze cały korowód nadczele z król lewską parą wyrusza z miej 
sca zbiórki na wcześniej przygotowany teren,na którym przeprowadzony 
będzie wielki turniej,żiemniaczana uczta,wielkie rycerskie ognisko, 

Prawo wstępu na świąteczne uroczystości mają ci wszyscy,którzy w pre— 
zencie przyniosą królewskiej parze po trzy ziemniaki,Z nich następnie 
przyrządzona będzie wielka uczta ziemniaczana, 

m + z + m + m + m + m + m 

KONKURS: PIESNI I TAŃCA k EJ OBIERZE 
Konkurs polega na tym,że jeden 

zastęp śpiewa jakąś ludową pio 
senkę,a drugi musi ją zatańczyć 
Wygrywa ten,który lepiej i tań- 
czy i śpiewa, Oczywiście zastępy 
tańczą i śpiewają na zmianę, 

Konkurs polega na tym,że biorą 

w nim udział całe zastępy,Muszą 
w ciągu trzech minut bez przer- 

Każdy zastęp otzzymuje menażkę 
zimniaków, Kto pirwszy obierze, 

i zrobi to lepiej i oszczędniej 
ten oczywiście wygrywa, 

  

i p CZALICA 
Ww odlegiości 1 m. od ognia w 
jamy do ziemi /mocno/ palik na 

wy opowiadać jakąś historię zwią 
zaną z ziemniakiem.Ztym że przer- 
wy nie mogą być dłuższe jak dwie 
sekundy.Jeśli jednemu harcerzowi 
urwie się wątek musi qo zastępić 
inny członek zastępu.Wygrywa ten 
kto dłużej mówi, lub kto ciekawiej 
opowiadał, 

ać czubku kładziemy dużego 
iemniaka, Startujący z odległości 

526 metrów próbują tak strącić 
zimniaka 2 wpadł do ogniska, 
Ilość rzutów w zależności od j 
ilości ASusdGików; Konkurs nie ku 
powinien trwać dłużej ni: 15 min,  



ć 
tras,na których 

czne przeszkody» 
ży ilość startu- 

w.żawodnicy pokonują 
po drodze ustawione 

. 
y wymyślamy tekie,które można 

ustawić w danym terenie.Dla przy 

ieść ziemniak na głowie lub łyżce 
ziemniakiem do garnka 

na ziemniak ringo 
rodzaju slalomy np z motyką 

zane kręgle 
s trwania zabaw i konkursów, 

ekipa ochmistrzów „pod wodzą 
y przygotowiywiiy, jest ucztę. zimnia= * 

Ia Owa Święta „Pieczonego Ziemniaka 

w tej rubryce drukować będztemy wiadomości o hatbórsach s clrekyoh, 

przygotowywane przez Wydział Starszoharcerski KCh. 

Na razie jeszcze „próbujemy wypełnić ją sami./po prostu nie dostarczn- 

no nam obiecanych materiałów/, 

/Inf.wi./Jak donoszą z kół zbliżo= Drużyna Drużynowych ma swoich ludzi 

nych do kręgów wojskowych druh w najwyższych stkarach harcerskich, 

phm. Witek Szewczyk — drużynowy Dzięki ich stosunkom DD przepchała 

Drużyny Drużynowych Starszoha1= prawdopodobnie niejedną swoją sprawę 

cerskich nie bacząc na zapłakane „Detale" liczą na przychylne spoj= 

oczy swych podkomendnych, postano- rzenie na nasze łamy, 

wił spłacić Ojczyźnie dług i wes- Do tej ekskluzywnej drużyny zdołał 

przeć nasze Siły Zbrojne swoją o- się wkręcić także jeden komendant 

sobą.Pożegnalny biwak wydał na Du= hufca,podnosząc przez swoją w niej 

braszce. obecność 'arystokratyczny charakter 

tej awangardy harcerzy po l5=stce, 

Liczymy, że od następnego wydania rubrykę redagować będą odpowiedzialne 

osoby z pierwszej lini działalności starszoharcerskiej, 

pol )„d< 
ża 

archiwum 
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esienne i zimowe wieczory,Niedługo Andrzejki, 

sze dzisiejsze propozycje to wróżby obyczałte, 

które można wykcrzystać na tradycyjnych imprezach i zaba 

hyba nie tylko wtedy,warto przecież trochę zabawić się i 

codziennej zbiórce zastępu czy drużyny, 

rzez nas zestaw wróżb,quizów,konkursów nie wyczerpu- 

wszystkich źródeł i pomysłów.Sądzimy jednak,że podane 

irują tych,którzy z naszego opracowania skorzystają, 

uatrakcyjnienia andrzejkowego czy chinkowego wieczoru jest 

wróżby można przeplatać ludowymi gawędami, legendam= 

porzekadeł i przysłów.Ważne jest tylko,aby w orga- 

imprezach brali czynny udział wszyscy uczestnicy i aby 

ate w pomysły,a także miały pełną humoru tajemniczą 

  

ROZ _B_Y W RÓ.Z BY. WRÓŻB WOROGCE WOW 

iajoardziej rozpowsze— 

iionych wróżb należy la- 

wosxu.,Wosk można lać 

złożone na krzyż róz 

gi z miotły,przez słomki 

lub wiórki.Najczęściej le- 

jemy go obecnie przez ucho 

od klucza.Klucz przecież 

zamyka wszyskie nasze taje 

mnice,zastygniętą figurę 

oglądamy rzuconą jako cień 

na ścianę. lub inny ekran, 

Przy czym dobrze jest kie- 

dy przy odczytywaniu wró= 

żby wypowie się zaklęcie, 

np „Sw.Andrzeju daj znać 

co się ze mną będzie dziać," 

„.d.i tak figurka przypominająca 

kota.psą lub dziecko wróży niestaty 
staropaniństwo.Ptak jest dowodem, 

że będziesz mieć ogromne powodzenie 

u chłopców. Kształt gniazda to nic 

innego jak rychłe zamążpójście, 

Z woskowych figur możesz też dowie 

dzieć się jaki będzie przyszły mąż, 

Jest to oczywiście wróżba. dla tych 

którym nie wyszedł kot,pies,czy 

dziecko,  
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© drzewo — znajdziesz męża lubię 

cego przyrodę,łagodnego i uczu- 

ciowego.Otaczał was będzie siśl- 

ski krajobraż z mnóstwem kwiatów 

zwierząd i dzieci.Twój wybrany 

najprawdopodobniej będzie po- 

siadał parę hektarów ziemi,może 

nawet pod szkłem, | 

$Óskały = twoim mężem zostanie 

człowiek kochający ciebie i przy 

godę,prawdopodobnie taternik, 

Dzieci będziecie mieć niewiele, 

ze względu na ciągłe wyjazdy me- 

ża w góry.Móżesz też mieć wię 

cej dzieci jeżeli twój wybrany 

miast taternikiem będzie pra- 

cownikiem kamieniołomów. 

$ serce = dziewczyna,której wosk 

wybrał taki kształt będzie miała 

męża imieniem Jan.Bądzie on hydro- 

logiem lub hydraulikiem.Jest praw= 

dopodobne,że przed ślubem będzie 

kawalerdm, 

© kwiat - ponieważ tak się składa 

że jesteś osobą wrażliwą i celika 

tną,pan twojego serca będzie życio 

wo niezaradny i do tego małoduszny 

Nie będziesz miała lekkiego życia 

i dlatego będziesz uciekać w kie- 

runku sztuki.Dzięki temu zostaniesz 

prawdziwą artystką.Może też być 

całkiem odwrotnie. 

$ domek = twoj mąż „wpadnie" przez 

nielegalne tranzakcje handlowe,Po 

paru latach nudnego małżeństwa znów 

będziesz wolna. 

„..a wróżby z butami?Który pierwszy wyjdzie od pieca 

za drzwi,który zwróci się noskiem w stronę drzwi,okna, 

y itp.Co te wróżby oznaczają wymyślcie już sobie 

sami! 

A taka wróżby - obieramy jabłko ze skórki,tak aby 

obierzyna miała 10-15 cm i rzucamy ją prawą ręką 

przez lewe ramie ze słowami:„Jaką Andrzej literę pokaże 

Taki mąż mi się przydarzy" 

Następnie należy dokładnie przyjrzeć się jaką literę 

utworzyła obierzyna na podłodze.Jest to niewątpliwie 

pierwsza litera imienia przyszłego męża,albo nowego 

drużynoweco, 

Możemy też sami wylosować swój przyszły los.Pod mise- 

czkami lub tależami umieszcza się różne przedmioty, 

które symbolizują pewien wybrany przyszły los, 

/zamiast misek można użyć czapki harcerskie BARDZO 

WAŻNE — przedmiotów MUS I być nie do pary! 

obrączka — małżeństwo 

pierścionek - zaręczyny 

liść — staropanieństwo 

kiucze = dobrobyt 

cukier -— powodzenia 

woda -panieńskie dziecko 

„liść bobkowy = sława 

można także pod czapkami umieścić symbole „stanu harcers= 

kiego np, sznur złoty,srebrny, grnatowy lub szary,podkładka 

czerwona,zielona lub nieaktualna biała,Kto się wybije, 

a kto będzie przeżywał gorycz degradacji... 

w Andrzejkowy wieczór można nie tylko poznać przyszłego 

nęża,ale także kierunek studiów,przyszły zawód,wyjazdy,podróże, 

a nawet najbliższe wakacje.Jak to zrobić?Np, © wakacjach można do= 

wiedzieć się w ten sposóp,że wycinamy z kartonu słońce i malujemy 

je z jednej strony,a z drugiej wypisujemy wszelkie możliwości spę— 

dzenia wakacji.Następnie kładziemy słońce na poduszce i 

wszyscy chcący poznać swoją wakacyjną przyszłość wbija- 

Do wróżenia możemy również zaprosić znajomego psa.Każda dziewczyna kładzie ją w słoneczko swoje szpilki,które następnie pokażą co 

przed sobą kostkę,ciasteczko, cukierek lub jakiś inny psi przysmak,Potem kogo czeka,Ta samo można poznać swoj zawód,szkołę itp. 

wpuszczamy czworonożnego wróżbitę,a on pokaże,która pierwsza z naszego ;, : 

grona wyjdzie za mąż.Oczywiście wybranką jest ta której przysmak pies + _- 

zje jako pierwszy. M 
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A może Andrzejkowa psychozabawa? „Wróżka 

ustawia na stole do wyboru:ciastko duże, 

ciastko małe,monetę,list,orzech,Wszyscy, 

w rzędzie za wybranym przedmiotem 

wróżka odczytuje cechycharakterów poszcze 

gólnych grup.I tak,ci którzy wybrali cia. 

stko duże są osobami szczerymi o otwartym 

chrakterze,posiadający odwagę przekonań. 

c4astko małe - dobrze wychowani,chcący u- 

chodzić za bardzo subtelnych.Ale są trochę 

nieszczerzy. 

moneta, - usposobienie praktyczne.Brak wy= 

obraźni.Chęć posiadania rzeczy cennych, 

choć nie zawsze potrzebnych.Nie zależy 

)000009%0200001.00000€0000000000000000090000004 

REGULAMIN /LIEU HSI 

/projskt/ 

'oże być harcerrz: 
nie uczestniczy w pracy Flubu,zdobywa stopnie 

i instruktorskie, 
się z postawionych zadań | 
działalność Klubu w swoim środowisku 

nek Klubu ma prawo: 
iesestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez 

ił Kultury £ Probagandy Komendy Chorągwi Nowosądeckiej 
udział w biwakach ASI 

korzystać ze sprzętu imateriałów Klubu 
wpływać na program i działalność Klubu 
zamieszczać sweje prace w wydawnictwach Klubu 
być wybieranym do Rady Klubu , 
oczekiwać pomocy ód Rady i Wydziału 

Członkiem Klubu przestaje być ten kto: 
jalnie wystąpi z Klubu 
esuje się do Prawa Harwerskiego,Regulaminów Harcera 

kich,tegulaminu Klubu ESI 
BOTY IY.=Prawó wyktluczenia z Klubu ma Buła Rada Klubu, 

im na łatwych rozkoszach życia, — L Y. Rada Klubu wybierana gest na okres jednego raku harcerskiege „ist - zgubi ich kiedyś niezdrowa cie- w składzie 5 osó 
kawość,trzeba uważać co się przy nich A DOZZROR AC 
mówi„bo prócz swojego niewątpliwego uro= 

ku mają plotkarskie usposobienie,a czynią 

to nieświadomie, 

„grzech - nie boją się trudności,Lubią ryzy 

ko,ale bujają trochę w obłokach, 

Pamiętać należy,że wieczór Andrzejkowy powinien zbratać całą naszą 
grupę harcerską,wszyscy pomagają w przygotowaniu zabawy Andrzejkowej, 

z tym,że każdy zastęp powinien przygotować swoją niespodziar.kę, 

o której wiedzieć powinien tylko drużynowy, aby niespodzianki nie 

powtarzały się.Na naszej zabawie nie może nikt zostać samotny, 

pominięty lub zapomniany.Wszyscy jesteśmy dla siebie mili i uprzej= 

mi,Zabawy i konkursy jakie się będą odbywać podczas balu nie mogą 

nikogo obrażać,wyśmiewać czy w jakiś sposób dyskredytować, 

Stwórzmy atmosferę wzajemnego szacunku i dobrych manier i wzaje- 

mnej życzliwości,a praca w naszym zespole będzie ukłać się kaqżxtu 
na pewno jeszcze lepiej, 

1: sz ar +. Zółóowmowku: ka Wiadotuosć łwóaj ekuih; , Zówucwiosy 
zi Z 

cęywalka” oni Aurorońw czaelę 
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1 

„. Organizator /2-ca Namieetnika/ 
„ Redaktor 
„ Sekretarz 
. Ewatermistrz 

i obowiązków członków Redy 
= Gieruje pracą Klubu,odpowiada za realizac a Klubu i postenowień Rady, * myc - organizuje spotkania Klubu,kieruje im da. Z kronikę Klubu » JD = zbiera materiały do wydawniet kemletuje i ediustu m przedstawia gotuwe materiały na Rosielsente ) 2 Ą - zrałiownie zojicE fotograficzne i filmowe, opracowaje zaai7 wy awnietwa,zabezpiecza techniczą stronę 
r %pwadzi kasę £lubu,książkę finansów. ą i inwentarz zabezpiecza imprez Sn) ai ogram Klubu HST 9  watermietrzowske 

„ Program klubu ust 

ad5 

okres jednego roku harcer. wszystkich ozłonków naj 

a/ plan wydawnictw Z załeżeni b/ terminarz spotkań i zbióre 6 aaa? wa pilotowanych przez Klub ESY a programowe zimowi i Ś SI / scenariuszem ich zękkkaaci + PO AT pa m preliminerz wydatków 1 wpływów Klubu 

= dla każdęj pozycji 
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„Nydzisł kultury i Propagandy craz Choreewiany Klub 
Harcerskiej Służby Inforuacyjnej cgłasz: ażc zn 
na n a jlepszą drużynę artystyczną i a jl r 
zespół harcerski, 
Cel konkursu 

- pomóc wszystkim tym,którzy interes 
artystycznym i pracę swojcj drużyny 
kulturalnym. 
nawiązać do starych harcerskichobr 
harcerskiego EE DOO ŁY her 

- aktywizacja kulturalna drużyn harce 
szkclenie organizatorów pracy klltural 

Wszystkim drużymom przystębującym dc 
i Propagandy KCh,prześle odpowiednie 
a także udzieli pomocy metodycznej, 
Najlepsze PERZRY ZOSGaNnĄ zaprcszone 
/zespoły ew z 
możliwość zaprezentowania swoich pr w,spotksnia z wysokom 
kwalifikowanymi instruktorami-metody! cy kulturslnej, wezme, 
udzial w warsztatach artystycznych, 
Warunkiem przystąpienia do konkursu 
Wydziału Kultury i Propagandy KCh,do 
W zgłoszeniu należy podać:nazwę i dckłedny 
uspecjalizację" Brtystyczną drużyny, nazwisko i ad ynowegc, 
W ramach konkursu drużyny będą realizwaiy naśteddiscy | program, 
Październik l 

- święto pieczonego ziemniaka 
- obrzędzow* ognirx> harcerskie 

Listopad 
- wystawa prac plastycznych ,kronik,prororczyków,plakietek itp 

Styczeń 85 
— wieczór klubowy 

» śE kominek kulturalny lub snektakl testraln całej szkoły/ 
uty 

- opracowanie i wydanie gazetki drużyny 
Marzec 

-.festiwal picsenki Harcerskiej /dla szkoły/ 
Kwiecień 

- konkurs plastyczny na stempel poczty hafcerskiej i ex lfbris 
harcerski,a następnie wystawa prac 

Maj 
» Szkolny festiwal Kultury Harcerskiej 

Po zrealizowaniu każdego zadania „ray! prześlą meldunek do 

Wydziału Kultury na specjalnymdruczku dostarczonym jeja ZeŁc- 
szeniu dr" iżyny, " 

UWAGA: Wydział Kultury przesyłał będzie prodozycje 
we i organizacyjne co najmniej na półtora mi 
realizacją każdej pr zycji, 

ŻYCZYMY WAM DOBREJ ZAKBAWY,sobie 
drużyn i zastępów, 

CZUW- 

i Propaga 
Chorągwi 
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