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Na zakończenie dyskusji 
  

Marzec 1959 Rok Iil 

„Po co to wsszystko”? 
IDruhny i druhowie z wielu drużyn 

pisali do „Na Przełaj" w związku z 
poruszoną w 39 numerze pisma, przez 
H.M. z Warszawy, sprawą sensu me- 
tod harcerskich. Część wypowiedzi zo- 
stała qpublikowana. 
Dyskusja była dość bogata i głosy 

były różnorodne. Jedni mówili, że wie- 
le dobrego daje im harcerstwo, inni 
twierdzili, że im nic nie daje, jedni 
bronili, inni atakowali tradycyjną me- 
tudę harcerską, była mowa i o pracy 
społecznej drużyn, i o polityce w har- 
cerstwie: że powinna być i że nie op- 
winna, 

IKto ma słuszność? 

JAKIE BĘDZIE HARCERSTWO 

ZALEŻY OD WAS 

Zacznijmy od stwierdzenia, że har- 
cerstwo nie może i nie ma nawet ta- 
kich aspiracji, aby podobać się wszyst- 
kim, całej bez wyjątku młodzieży. 

Chociażby dlatego, że zawsze istnieje 
i będzie zapewne istniała w każdym 
społeczeństwie część młodzieży, która 
nie lubi należeć do jakiejkolwiek or- 
ganizacjj w ogóle, a jeszcze więcej 
będzie takich, którym nie będzie od- 
powiadała organizacja  stawiająca 
przed swoimi członkami poważne Wiy- 
maganią natury moralnej, „jak to czyni 
harcerstwo, a także organizacja o spe- 
cjalnym stylu życia, j jaką jest harcer- 
stwo. ; 

Jeżeli zatem H.M. zarzuca harcer- 
stwu, że sputkał w nim „naiwniutkie 
ględzenie o cnotach charakteru, które 
i tak każdy jakoś tam w sobie uxła- 
da — to możemy mu współczuć, że 
trafił na ględzenie i to naiwniutkie, 
ale nie możenty zgodzić się na to, by 
w harcerstwie , „onoty charakteru każdy 
sam 'w sobie układał”. Kto by się 
przy tym upierał — ten nie mieści się 
w harcerstwie. 

Bo, po pierwsze: nie „jakoś', a w 
określany sposób. „Jakoś układali w 
sobie cnoty Paramonow i Łojas i wie- 
my co z tego wynikło. Nikt nikcgo do 
harcerstwa nie jprzymusza, ale jest 
ono dla tych, którzy chcą pracować 
nad własnym charakterem w myśl 
spcłecznych założeń. Tak właśnie jak 
to pisze A, Sz. z W-wy: celem pracy 
naszego zastępu jest „zrobienie z sie- 
bie" przez każdego członka zastępu 
„człowieka ciekawego i do rzeczy”* tj. 
takiego, któremu byłoby dobrze i z 
którym byłoby dobrze, który opano- 
wałby „sztukę życia* i miał - swoje 
miejsce w życiu. 

Po diugie: nie sam, lecz w zespole 
przyjaciół, H. M. chce i sam w sobie 
„cnoty układać* i sam „zwiedzać 
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piękną ojczyznę*. Tymczasem harcer- 
stwo jest właśnie związkiem tych, 
którzy chcą wspólnie przeżywać swoją 
młodość i wspólnie przygotowywać się 
do pełnego udziału w życiu. Czy każ- 
dy musi chcieć „wspólnie? Nie, ale 

skt ro nie chce, to harcerstwo nie może 
mu odpowiadać i o to nie. wolno mu 
mieć do harcerstwa pretensji. Przy 
tym, to wcale nie znaczy, że ten, kto 
chce być harcerzem jest lepszy od te- 
go, który nie chce nim zstać. Różnie 
to może być z tą „leps ią" i jest 
niepoważnie i miesłusznie, gdy har- 
cerze wynoszą się ponad nieharcerzy 
i odwrotnie, Ludzie są różni — i dob- 
rze że są różni. 

„Przyjemnością jest dla nas to, że 
możemy pożytecznie spędzać czas we 
własnym gronie. To bardzo dużo — 
przebywać wśród przyjaciół, pragną- 
cych tego samego" -—- formułuje w 
imieniu zespołu Czesław Derowicz z 
Katewic. 

„Dla mnie istotą harcerstwa jest 
przyjaźń, którą znalazłem tu pierw- 
szy raz w życiu. I to że staję się 
innym człowiekiem, że wyzbywam się 
swoich kompleksów i nie uzasadnio- 
nych pretensji do Świata — jest za- 
sługą harcerstwa... Czuję się potrzeb- 
na!*' — pisze Hala z zastępu „Dzie- 
więciosił'* 

A p. harcerstwo nie dla każ- 
dego, kto chce być harcerzem, potrafi 
ono być piękne i dobre. Np. Janina P. 
z liceum pedagogicznego w smutnym 
liście do redakcji mówi o swej potrze- 
bie przyjaźni i zrozumienia oraz o 
tym, że ich w harcerstwie nie znaj- 
duje 

Zrozumienie, życzliwość,więcej na- 
wet: serdeczność w stosunkach mię- 
dzy harcerzami, to nieodłączny ele- 
ment harcerstwa. Taka drużyna, któ- 

tej atmosfery życzliwości, serdecz- 
ności i przyjaźni nie potrafi wytwo- 
rzyć mie jest jeszcze drużyną w pełni 
harcerską. 

Druhowie! Drużyny Wasze są mło- 
de i zbyt wiele jeszcze od nich wyma- 

nie mitżna. Mówiąc to mam na 
że od Was, jako harcerzy, 

współtwórców Waszego harcerskiego 
życia, nie można jeszcze wymagać 
zbyt wielkich osiągnięć w każdym za: 
Kresie wzajemnych stosunków. Tu i 
ówdzie różnie się jeszcze zdarza, idzie 

zaś o to, aby było coraz lepiej. 
A ms jakie będzie harcerstwo, za- 

leżeć będzie przede wszystkim od Was. 
Toteż słuszność mają ci, którzy, - jax 
„Szeregowa Teresa" z Warszawy pi- 
szą: „Drużyna mie składa się tylko 
z samej drużynowej i przybocznych. 

O tym jak potoczy się życie danego 
zespołu decydują 'wszyscy_ jeg 
cłomkć e', oraz jak formułuje Cze 
sław Derowicz: agniemy  wspól- 

naszymi władzami nasz 
y był tym, o czym marzy 

ył nam potrzebny i przyno 
sił korzyści innym, całemu sp: leczeń 
stwiu”* 
Wypowiedzi na temat listu „Po co 

to wszystko” dotyczyły w dużym stop 
niu tego właśnie tematu: jakie po 
winno być harcerstw aby spełniło 
nasze marzenia, a z ł 
żyteczne? 

Zajmę się tu najważniejszymi z wy 
suwanych w dyskusji problemów, 

CENNA JEST KAŻDA INICJATYWA 

Zacznę od problemu struktury orga 
nizacyjnej harcerstwa. Niektóre głosy 
uderzały w charakter organizacji, na- 

ając ją wojskową, skarżąc się na 
yplinię. Żądari« prze kształce 

duża w kluby. „W takim klubie zbie- 
rałaby się młodzież har a, bawi- 

łaby się, dyskutowała ga różne nur- 
tujące ją tematy. Kluby musia łyby być 
koedilie= ina gdyż wtedy m 
pracy byłyby większe* (Józef 
nowski z Sieradza). 

Nie mieszajmy, Druho 
harcerstwie potrzebne są 
trzebne są dyskusje (o tych ostatnich 
będziemy jeszcze mówili). Bardzo 
przydałty się klub. Im bogatszy w 
treść — tym lepszy, Wyobrażam sobie 
taki klub międzydrużynowy, przy huf- 
cu, może oparty o MDK cży DKD — 
gdzie można i ączki pocztuwe wy- 
inienić i posłuchać wej muzyki, 
i zatańczyć z sympatią i napić Q 
lemoniady i podyskutować na pes 
nujące tematy i posłuchać ciekz 
odczytu i spotkać się z pudr 
ze Szpicbergenu, z członxiem klub: 
wysokogórskiego, z budowniczym m« 
stu na Wiśle, z uczestnikiem jednej 
z setek sławnych bitew, w których Po 
lacy brali udział, W klubie takim mie 
liby swój kącik i żeglarze i szybow- 
nicy i łączn ściowcy i skrajoznawcy, 
i ci specjaliści z różnych i zi 
dzin, którzy zdobyliby się 
cik (nik przecie za nich tego 
bi). Wyobrażam sobie, że do takiego 
klubu prawo wstępu mieliby nie tyl- 
ko harcerze. 

A więc kluby — 
ale jako uzupelnier enie 

najbardziej 

wimno organizow ać kluby, ale nie mo- 

że stać się zrzeszeniem klubów mło- 
dzieżowych. Dlaczegi? Bo jest ono 
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ruchem tej części młodzieży, która 
chce stawiać sebie wysokie, trudne, a 
zarazem jasno określone wymagania 
imoralne,. chce stopniowo osiągać co- 
raz wyższy stopień rozwoju społecz- 
nego, chce 'wspólnie działać. W. har- 
cerstwie powinny być tańce i dysku- 
sia, ale harcerstwo to przede wszyst- 
kim związek ludzi czynu, młodych lu- 

dzi, którzy chcą podejmować zadania 
społeczne, a przy tym cieszyć się ży- 
ciem i dążyć do zrczumienia jego 
praw. Do harcerstwa wstępują i utrzy- 
mują się w mim ci, którzy szukają 
orga Ra która by „wprowadziła w 
życie jakiś zorganizowany ład* (Te- 

sa Ł. woj. łódzkie), A tego wszyst- 
kiego nie może dać klub. 

Go z „Zielonym Parasolem'? — 
spytacie. Czy doprawdy nie zmieści 
się on w harcerstwie? Jeżeli. chce pra- 
cować w ramach naszego Związxu, to 
znaczy przyjąć za swoje nasze prawo, 
złożyć przyrzeczenie, skonkretyzować 
swoją wolę walki ze złem, podjąć ja- 
kieś społeczne zadania na miarę swo- 
ich możliwości — powinien być przy- 
jęty do Związku. Czy jako zastęp ko- 
edukacyjny przy którejś z. niekoedu- 
kacyjnych drużyn w ich szkole, czy 
może jako jeden z POW: między- 
kolie „zielonej drużyny” druży- 

ny eksperymentalnej zióżonej także -z 
„Zielonej Gęsi”, „Zielonej Zośki* i 
innych  zieloności tannowskich? — 
trudno odpowiedzieć. Rozwiązania 
mogą być różne. Nie o to idzie, by 
cdstręczaąć od harcerstwa samorodne 
grupy młodzieży związane pozytywny- 
mi celami — a przeciwnie, o to by 
je do harcerstwa włączać. To zagwa- 
rantuje owym grupom xierunek 'wy- 
chowawczy i zarazem wzb gaci re- 
pertuar klasycznej pedagogiki harcer- 
skiej, która traktowana” wąsko i dog- 
metycznie nie wytrzymuje próby życia. 

CZYM HARCERSTWO 

ZDOBYŁO»SERCA MŁODZIEŻY 

Wielu dyskutantów pisze, że do har- 
cerstwa zyszli po kulturalną roz- 
rywkę, wypełnienie godzin w.lnych od 
zajęć, po to, aby móc się wyszumieć 
Trzeba, żeby znaleźli to, po co przy- 
srl. Bo człowiek, który jest głodny 
rozrywki i wyszumienia się — gtów 
z szukania ich zrobić sobie cel życia. 
Byłby to wątpliwej urody cel. 

Więc — jak najwięcej przyjemności 
hercerstwie. 

„Stary Zawiszak*, marynarz „SS 
qToeruń', stwierdza: „a, jako marynarz 
dużo ciekawych rzeczy widziałem i 
w ri nym porcie byłem, a jednak, 
Druhu H. M, harcerstwo jest dla mnie 
rzeczą pięsniejszą nade wszystko. Te- 
raz wraz z moją żoną wychowujemy 
dzieci tak, jak nas wychowano w dru- 
żynach zuchowych, a potem w har- 

harcerstwo uczynić takim, 
ście Wy kiedyś, po latach, tak o 

nim powiedzieli: że jest piękniejsze 
ponad wszystko i „że swoje dzieci 
chcecie wychować właśnie po harcer- 
sku: 
Czym harcerstwo zdobyło sobie ser- 

ca młodzieży tak, jak żadna inna or- 
ganizecja? Wymienię kilka momentów, 

Strukturą organizacyjną, która poz- 
walała ra wytworzenie mocnych wię- 

1 między człenkami za- 
stępu i młrużyny; zasadą iż zastępo- 
wy, przyboczny, drużynowy — są dla 
młodzieży bliskimi kolegami, a zara- 
zam wzorami postepowania, sami re- 
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alizują prawo harcerskie; szeregiem — 
jax byśmy t» dziś powiedzieli — a- 
trakcji specjalnie dobranych do gustów 

części "młodzieży (uwaga: 
jak podchody, tropienie, 

oda, gra, bliskie współżycie z 
zyrodą, uniezależnienia od techniki, 

«ad pomocy i opieki starszych itd. itd. 
Czy to znaczy, że do zespołu tak po- 
myślnych „atrakcji* nie można dziś 
dodać nowych — o które się upoimi- 
nacie — jak „kdminki* wspólne dla 
drużyn dziewcząt i chłopców, jak cho- 
dzenie do teatru i na wystawy, jak 
próby opanowania współczesnej tech- 
niki obok uniezależnienia się od niej? 
Czy nie trzeba szukać nowych dzie- 
dzin atraxcji dla mładzieży wsi? O- 
czywiście — nie tylko można, ale i 
trzeba. Dlatego bląd popełniają ci 
instruktorzy, którzy mianem „niehar- 
cerskości” obdarzają wszystko to, cze- 
ga pragni zisiejsza młodzież, a co 
nie mie się w repertuarze typo- 
wych zajęć dawnego harcerstwa. 

Inny błąd popelniają ci, którzy 
Andrzej R. z Warszawy 'myślz 
„technika harcerska narodziła się 
kanaście lat temu wynikała z 
czesnych warunków i potrzeb. 
natomiast budowanie kuchni na dwóch 
kamieniach jest star świecczyzną, sko- 
ro istnieją doskonałe, esonomiczne ku- 
chenki spirytusowe, "węglowe itp" 
„Technika ta — pisze dalej Andrzej 
R. — jest bzdurą dla ucznia techni- 
kum, który na temat fotokomórki mo- 
że wygłosić referat", 

Mamy tu do, czynienia, Druhowie, 
z tak zwanym nieporozumieniem. Nie 
chodzi nawet.o t, że nie kilkanaście, 
lecz 'więcej lat temu i nie o to, że 
spirytusowych kuchenek mogących ob- 
sługiwać kilkudziesięciosobowy obóz 
nie ma, i nie a bo nawet, że ów „re- 

ferent od fotokomórki może wcale nie 
uniieć rczpalić ognia pod kuchnią we 
własnym domu, bez zużycia . więxszej 
ilości zapałek, papieru i drzewa. Cho- 
dzi po prostu o to, że niektórym lu- 
dziom sprawia przyjemnśść radzenie 
sobie bez pomocy techniki. Jeżeli na- 
wet sami tego nie lubicie, Druhy An- 
drzeju, to wiecie przecież, że są. lu- 
dzie, którzy lubią chodzić na wycieez- 
ki, chociaż posuwanie się przy pomocy 
poruszania nogami, to technika mocno 
przestarzała w dobie sztucznych sate- 
litów. 

Jedni lubią chodzić, inni żeglewać, 
pływać kajakiem, czy jeździć rowerem, 
A aa to wymaga prymitywnego 
wysiłku i mogłoby być zastąpione np. 
wycieczką przy pomocy autokaru. I 
wałśnie ta młodzież miejska, której 
pokonywanie fizycznych trudów spra- 
wia przyjemność — gamąć się będzie 

rcerstwa. Po wiedziałem o mło- 
miejskiej, bo, jak słusznie za- 

P., młodzież wsi ma 
na ogół dos 'cznego wysiłku oraz 
prymitywu i w stosu unku do niej kla- 
syczna „technika: harcerska'', będzie 
miała mnie zastosowanie. 

Nie można mieć więc do harcerstwa 
pretensji, że chce organizować obozy, 
stwarzające prymitywne warunki by- 

towania, zamiast dążyć do zajęcia dla 
siebie najwygodniejszych domów wcza- 
sowych, że stawia młodzież wobec ko- 
nieczności samoobsługiwania się, za- 
miast domagać się zastępu kucharek, 
pedkuchennych, sprzątaczek, praczek 
i szwaczek; że skupia młodzież, której 
sprawia przyjemność zmoknąć na de- 
szczu, rozpalić cgień przy pomocy jed- 

nej zapałki, iść 25 «m Z ciężkim ple- 
cakiem, rozkoszować się szumem lasu 
i rozgwieżdżonym niebem, a nie taką, 

dla której jedyną zrozumiałą rozryw- 
ką jest kino oraz zadymicny lokal, 
dancing, a może nawet karty i wódka: 

Dziedziny, w których harcerz poszu- 
kuje przyjemności stanowią o stylu 
tarcerskiego życia. 

Przyjemności bywają. różne: : bar- 
dziej doraźne i bardziej długetrwałe, 

bardziej powierzchowne i bardziej głę- 
bokie, „wiyższe” "i „niż 
zjedzenie dobrego ciastka. 
ność? Dla wielu tak, ale przecież nie 
taka znów najważniejsza. Znamy w 
życiu większe. 

Choćby więc wycieczsi, podchody, 
przygada, obozowanie dawały harce- 
rzom przyjemności najbardziej inten- 
sywne i takie, do których chętnie po 
latach wraca się pamięcią, ubarwiając 
je w dodatku (jako że pamięć ma ten- 
dencję optymistyczną, to znaczy  go- 
towa adrzucić rzeczy przykre, a po- 
zostawić miłe) — to: jednak najgłęb- 
szą przyjemność .czerpali harcerze z 
tego, że czegoś pożytecznego wspólnie 
dokcnywali. Dlatego też za najwyższe 
szczyty harcerskości uważają dziś u- 
dział w walkach o wolność ojezyzny, 

„Bądź inicjatorem i twórcą — pi- 
sze J.J. z Sopotu — tylko aktywny 
stosunek do życia daje pełne zadowo- 
lenie". A właśnie po zadowolenie, 
przyjemność i radzść wstąpiliście do 
harcerstwa. 

UCZMY SIĘ LEPIEJSGHGCH 

Wymieniacie w dyskusji pewne kie- 
runiki aktywności, działalności. Szko- 
da, że tak mało znajduje się 
(nimi tego, co zrobiliście i e. 
przeważają pomysły d.tyczące: tego, 
co można by zrobić. Można by — 
zdyby? Gdyby co? Gdybyście umieli 

ie epiej chcieć. 
Wymieniacie więc: teatr kukiełkowy 

(robi się!) i próby oddziaływania na 
dzieci, którymi nikt się nie zajmuje, 
i ofensywę kulturalną na wieś z po- 

japrzyjaźnionej -drużymy  wiej- 
ski ej i praca nad opan waniem no- 
woczesnej techniki bi się!), i mon- 
taż „harcerskiej Estrady" (w toku), 

i poznawanie 1 ularyzowanie 
własnego miasta, ienie piasku 
do piaskownicy, i iszanie bloku 
mieszkalnego. 

Pomysłów macie na razie niewiele, 
wszystkie wprawdzie niezłe, ale nie 
wiadomo jeszcze, czy potraficie je zre- 
alizewać. Z dyskusji. widać raczej tę- 
sknotę do tego, by znaleźć sens życia 
w konkretnej działalności i zdrowe dą- 
żenie do zespołowego działania — niż 
umiejętn"ść znalezienia terenu dla 
Waszego pragnienia czynu i zdolność 
wcielania zamierzań w czyn, W tym 
kierunku powinny poli Wasze poszu- 
kiwania i Wasza praca nad sobą: na- 
uczyć się działać z sensem, 

Nie mówcie, że przeszkadza Wam 
w tym stara technika harcerska. 

Aczkolwiek może się zdarzyć, że 
zastęp czy nawet cała drużyna na- 
trali na instruktora, który nie rozumie 
ani istety harcerstwa, ani dzisiejszej 
młodzieży i z tepym uporem chce 
sprowadzić zbiórki do wkuwania „wę- 
zełków”, 
Mówi o tym H. M, — niestety w 

stosób nie dość przekónywujący, gdyż 
atakuje nie tylko to, co trzeba atako- 
wać. Mówi a tym Bogdan Owczar- 

z Kolna: „osobiście spotykam się 
;ć często z faktem, że. młc dzież 

szkół średnich robi w drużynach to, 
co dzieci ze szkół podste owych. A 
to przecież nie ma sensu". 

Dokończenie na str. 3 * 
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Dokończenie ze str. 2 

Mówi o tym najbardziej dojrzale Ja- 
rina P., uczennica liceum pedugagicz- 
nego, dziewczyna, która traktuje po- 
ważnie słowa nauczycieli o „wielkim 

posłannietwie społecznym nauczycie- 
j-liczy, -że-, „han reerstwo przygotuje 

ją do pracy społecznej” „a jednocześ 
nie jest skazana ma „ćwiczenie alfa- 
ketu Morsego, urządzanie podchodów, 
bawienie się w różne Kimyei wiązanie 
węzłów”, a kiedy idopomina się o na- 
danie większego sensu zbiórkom za- 
stępu — dowiaduje się „jeśli jej 
się nie podoba, to może nię należeć 
do zastępu'. No, taka zastępowa, o 

(ils mie zrazumie więcej niż rozumie 
dotychcz nie pow być zastępo- 

wą. Bo hamuje pęd człowieka do roz- 
woju, do myślenia, do działania. A 
harcerstwo jest nie po to, by siedem- 

, pannice- uczyć na. siłę 
] g ) po to, by mą- 
drze pokie najlepszymi ( 
żeniami. Właśnie takimi, jakie prz 

CZY W HARCERSTWIE 

JEST MIEJSCE. NA POLITYKĘ 

Ostatnią z istotnych spraw, jakie 
póruszacie, pat sprawa px dlityki w har- 
40% Zaryso ywały się w dyskusji 

dwie p stawy: chcemy dyskutować na 
tematy polityczne — nie chcemy po- 
lityki, uciekamy od niej, chcemy być 
młodzi. 

Słusznie: trzeba być młodym i nie 
można sprowadzać harcerstwa tylko 
do  palitykowania i dyskutowania. 
Harcerstwo to mie klub dyskusyjny, 

l. Wyjątki+ z rozkazu GKH L 168/58 
z dnia 20 grudnia 1958 r, 

8. Mianowanie instruktorów 

8.1. Lista zarejestrowanych (żwery- 
fikowanych) instruktorów. 

Podaję do wiadomości listę instruk- 
torów zweryfi kowanych przez Central- 
ną Komisję Wet sylikacyj 

Chorągiew Olsztyńska (Warm.-Maż. 
Edward Wojnach — przew: dak 

(Olsztyn m.) 

4. Hujce 

41 Mianowanie hujcowych 

Mianuję hufcowymi: 
Hufiec Iława 
Laskowski Jan phm 
Fiujiec Mrągowo 
Dzierżanowski Andrzej phm 

2. Inne mianowania w Komendach 

Hujców 
Na wniasek hufcowych mianuję: 

Hufiec Dziatdowo 

Reterski Andrzej —- z-ca huicowego 
Jaroszewski Bogumił -— kwaterm. 

Hujiec Giżycko 

Krejszy Józef — namiestnik zuchów 

Hufiec Morąg 

Domi jinikowska Jadwiga phm — na- 
zuchów 
Filomena pwd — kwater- 

mistrz, sekretarz 

Hufiec Olsztyn miasto 
Pikiel Bogdan phm — nam. zuchów 
Hufiec Olsztny pow. 
„Borowski Janusz pwd — z-ca hufce. 
Hufiec Nowe Miasto 
Pawłowska Leokadia pwd — ma- 

miestnik zuchów 

archiwum 

BRZASK 

ani partia polityczna. Harcerstwo, to 
oła życia, szkoła charakteru, szkoła 

sp< łecznego działania, to źródło  ra- 
doślci życia, trwałe na całe lata. 

„A jeżeli komuś do pełnej madości 
życia. brakuje właśnie dyskusji o drę- 
czących go "sprawach, I yrakuje wymia- 
ny poglądów na tematy najbardziej 
palące? A chyba brakuje wielu star- 
szym. 

A jeżeli ktoś chciałby nie tylko dzia- 
łać, ale rozumieć głębszy, właśnie po- 
lityczny sens swego działania, chciał- 
by wiedzieć czemu służy jego praca? 

I czy w ogóle może być pełnym 
człowiekiem ktoś politycznie ślepy? 

Słuszność mają ci, którzy upomina- 
ją się o wprowadzenie 1 po- 
litycznego wyjaśniania świata har- 
cerstwie. 

„Człowiek będący na pewnym po- 
ziomie intelektualnym musi wiedzieć, 
co się wokół miego- dzie musi wy- 
ciągać pewne wniosł e 

— pisze Ra - Ba. 
ć refleksje" 

„Czy mnie to nie «bchodzi, co się 
dzieje na świecie, w Polsce, wszędzie? 
Obchodzi m Ale z wieloma rzecza- 
mi się nie z n, Innych znów nie 
rozumiem. Dlatego bardzo często o 
nich dyskutuję” — pisze Joanna W. 

„W starszych klasach gimnazjalnych 
młodzież zaczyna się już interesować 
problemami — polityczno - s 
Dziwne by było, gdyby ję n 
te tematy nie przeniknęły do „rodzi- 
my przyjaciół”, jaką jest drużyna har- 
cerska. Podobnie spotykamy się za- 
pewne: wśród starszych Ż dyskusjami 
ra tematy re i wiary” — pisze 
Ryszard Dobrzelecki z Gliwic. 

Rozkaz L 2/59 
z dnia 10 lutego 1959 roku 

4.3. Mianowanie Komisji Prób 

Mianuję Komisję Pród na stopień 
przewodnika ze specjalnością harcer- 
ską 'w następujących hufcach: 

Hufiec Bartoszyce 

Chodyński Włodzimierz phm — prze- 
wodniczący 

Zgoła Brinisław phm — zastępca 
p! rzewodniczą jcego 

Pawelczyk Ignacy phm — sekretarz 
Knotz Bogusław phm — członek 
Obłamska Wacława pwd członek 

Hujiec Dziatdowo 

Truszczyński Kazimierz phm — prze- 
wcd iicządy 

Żukawski Piotr phm — zastępca 
przewodniczącego 

Jaroszewska Zofia — sekretarz 
Zellmowa Stefania — człone« 
Stodolny Zbigniew pw d— członek 
Milewski Kazimierz — członek 
Zawadzka Teresa pwd — członek 

Hujiec Giżycko 

Wiśniewski Henryk phm — przew, 
Łobacz Waldemar pwd sekretarz 
Woronowicz Wanda phm — członek 
Sajnog Marian — członek 

Hufiec Górowo Itaweckie 

Pddedworny Kazimierz phm — prze- 
wodniczący 

Knerowicz Marian pwd — zastępca 
przewodniczącego 

Gudzik Aleksander pwd — członek 
Dzirb Czesław pwd — członek 
Hufiec Morąg 

Ułanowska Jadwiga hm — przew. 
Łagowski Andrzej phm — zastępca 

przewodniczącego 

Str. 

Dyskusje na; tematy światopoglądo- 
we, poznawanie życia i poszukiwanie 
praw społecznych, które nim rządzą — 
to palące potrzeby znacznej części 
starszej młodzieży na całym. świecie. 
To jeden z podstawowych elementów 
społecznego dojrzewania. 

Nie bójcie się zatem, Druhowie, że 
harcerstwo ogramiczać się musi do 
„węzełków”* 1 podchodów. Nie sądźcie, 
że ramy R są ciasne. Są one 
bardzo szerokie i zmieści się w *nich 
bardzo wiele Waszej inicjatywy, bar- 
dzo wiele sposobów zaspokajania Wa- 
szych zainteresowań i dążeń, Oczywi- 
ście — dążeń ku czemuś lepszemu. 

Śmiało więc troszczcie się o to, by 
„harcerze zechcieli rozejrzeć się wokół 
siebie bystrym, harcerskim okiem, by 
zechcieli zapoznać się z problemami 
swego etcczenia* (Tadeusz Strzałkow- 

i), by drużyna przystąpiła do szuka- 
ria „takich zadań, które są trudne i 

P żyłe zne, a nas zmuszz ja do po- 
ołebiania wiedzy i ętności, - by 
zastęp |poddjmował jakąś Kk.nikretną 
pracę dla odowiska* (Barbara S. 
Wiecław). 

Zakończę słowami S.F. z Krakowa: 
„Dzisiaj stoimy 'wabec trudnego za- 
dania. Musimy sobie uprzytomnić, że 

wiele mamy do zrobienia w. kraju. 
rzed nami wizja-nowej Polski. Moż- 

liwości działania mamy wielkie a 
ześ będzie nasza działalnaść, czy por- 
wie ona wszystkich członków ZIIP i 
czy otworzy horyzonty przed takinii 
jak H.M. — to będzie zależało od 
nas'*'! 

Irena Chmieleńska 

Andruszkiewicz Wacław — sekretarz 
Buśko Maria phm — członek 
Dominikowska Jadwiga phm — czł. 
Rachmińska Helena pwd — członek 

4.4. Zwolnienia hufcowych 

Zwalniam hufcowych: 

Hufiec Iława 

Jedziński Józel pwd 

Hufiec Mrągowo 

Nowicki Józei phm 
4.5. Inne zwolnienia w Komendach 

Hufców ; 

Zwalniam członków komend hufców: 

Hufiec Działdowo 

Dzierżanowski Andrzej phm Z-ca 
hufcowego 

Tcemporowski 
mistrz 

Zronisław -- kwater- 

Hujiec Giżycko 

Nowicki Zygmunt hm namiestnik 

Hufiec Olsztyn miasto 

Jołgin Teresa phm — namiestnik 
Klimczak Wincenty pwd — kwater. 

mistrz 

Ilufiec Olsztyn pow. 

Kowalski Wiesław phm — zastępca 
hulcowego 

5. Komenda Chorągwi 

5.2, Mianowania w Komendzie Cho- 
ągwi 
Wyst ępuję do GKH z wnioskiem o 

mianowanie w Komendzie Chorągwi: 
Jankowski Leonard ph m— Kier 

Wydz. Młodz. Starzsej 

Dokończenie na str. 4 
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Dokończenie ze str. 3 

Pelczerska Maria — Z-ca Pilota 
Charągwi 

5.8 Zwolnienia 2 Komendzie Cho- 
rągw 

Występuję do GKH z wnioskiem o 
zwolnienie w Komendzie Chorągwi: 

Kincel Ryszard phm — Kier. Wydz. 
Młodz. Starszej 

6, Mianowanie instruktorów 

6.2. Otwarcie próby na stopień 
przewcdnika 

Otwieram próbę na stopień prze- 
vodnika: 

Komenda Chorągwi 

Pelczarska Maria 

6.8. Przyznanie stopnia przewodnika 

Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 
mendach hufców przyznaję stepień 
przewodnika ze specjalnością harcer- 
ską następującym Druhnom i Druhom: 

Hufiec Biskupiec 

Lipowski Kazimierz 

Hufiec Giżycko 

Bielski Antoni 
Grudecka Helena 
Grzybowski Marian 
Janczylik Danuta 
Januszkiewicz Maria 
Kon.pko Krystyna 
Piotrowski Leszek 
Szczerba Michał 

Hufiec Kętrzyn 

Charkot Stanisław 
ko Alicja 

vojakowski Franciszek 
Kwiatkowski Eugeniusz 
Szydłowski Marian 
Zemojcin Tenacy 
Żytliński Kazimierz 

Hujiec Morąg 

Andruszkiewicz Czesław 
Hufiec Olsztyn pow. 
Bordwski Janusz 
Gałązka Stanisława 
Hartwig Ginter 

Jagoda Teodor 
Kozłowski Kazimierz 
Urban Edward 
Wajcowicz- Maria 

Hufiec Pisz 

Awruk Alina 
Gryga Barbara 
Paszkowska Jadwiga 
Pawłowski Edward 
Powichruwska Halina 

6. Mianowanie instruktorów 

6,1. Lista zarejestrowanych instruk- 
tcrów. 

Stwierdzam, że następujący druhny 
i druhowie są instruktorami (kami) 
czynnymi i zaliczam im służbę in- 
struktorską: 

Kcmenda Chorągwi 

phm Stefan Kucharski 
phm Jerzy Wilczek 
pwd Feliks Pawłowski 

rok 1958 
rok 1958 

Hufiec Bartoszyce 

phm Włodzimierz Chedyński 57i58 
phm Bogusław Kurka rok 1958 
phm Ignacy Pawelczyk 57158 
pwd Irena' Gł wacka rok 1958 
pwd Waclawa Obłamska wok 1958 
pwd Anna Sajkowska rok 1958 
pwd Stanisława Sokołowska 57158 
pwd Edward Szołoch rok 1958 

Rumiński Władysław 
Skrodzki Eugeniusz 
Tyszko Maria 
Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 

merdzie Chorągwi przyznaję stopień 
przewodnika: ze specjalnością zuchuwą 
rastępującym Druhnom i Druhom: 

Hufiec Olsztyn miasto 
Hichel Włodzimierz 
Linów Irena 
Pietkiewicz Maria 
Ptak Sabina 
Siwiec Jerzy 

6.4. Otwarcie próby na stopień pod- 
harcmistrza 

Otwieram próbę na stopień podharc- 
mistrza ze specjalnością harcerską na- 
stępującym Druhnom i Druhom: 

Hufiec Górowo Itaweckie 

Knerowicz Marian 

Hufiec Morąg 

Andruszkiewicz Wacław 
Matwiejszyk Zbigniew 
Uss Fiomena 

Na wniosek Kamendy Hufca cofam 
otwarcie próby na phm: 

Hufiec Górowo Iławeckie 

Bielas Wiktor pwd 

6.5. Przyznanie stopnia podharc- 
mistrza (yni) 

Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 
merdzie Chsrągwi. przyznaję stopień 
podharcmistrza (yni) ze specjalnością 
harcerską następującym Druhnom i 
Druhom: 

Hufiec Braniewo 

Smółka Rodzisław pwd 
Szustak Kazimierz pwd 

Hufiec Biskupiec 

Hasse Janusz pwd 
Napiórkowski Henryk pwd 
Szewczyk Rafał pwd 

Hufiec Górowo Iławeckie 

Padedworny Kazimierz pwd 

Hufiec Iława 

Jankowski Tadeusz pwd 

Hufiec Mrągowo 

Dzierżanowski Andrzej pwd 
Hufiec Nowe Miasto 
Kopystecka Janina 
Lemańska Emilia pwd 
Szypulski Józef pwd 

Hujiec. Pastęk 

Abramczuk Lucyna pwd 

Rozkaz L 3/59 
z dnia 14 lutego 1959 roku 

Hufiec Braniewo 

phm Stanisława Kczarnik rok 1958 
phm Radzisław Smółka rok 1958 
phm Kazimierz Sztustak 57 i 58 
phm Krystyna Toda 57 i 58 
pwd Eugenia Bamdarz 57 i 58 
pwd Grzegorz Bida rok 1958 
pwd Janina Borek rok 1958 
pwd Ryszard Kasiński rok 1958 
pwd Ryszard Madejewski rok 1958 
pwd Wacław Łuksza 57158 
pwd Lidia Ochocka rok 1958 
pwd Maria Rapacz rak 1958 
pwd Mieczysiaw Wroczyńssi 57i58 

Hufiec Działdowo 
phm Zofia Jaroszewska rok 1958 
phm Stefania Zellmowa 57158 
pwd Tadeusz Darkowski rok 1958 
pwd Zofia Groszek 57 i 58 
pwd Anna Licznerska rok 1958 

pwd Kazimierz Mielewski rok 1958 
pwd Agnieszka Zakrzewska 57158 

Hufiec Pisz 
Bendlewski Henryk pwd 
Chróścielewska Henryka pwd 
Kata Aleksander pwd 
Kozarzewski Henryk pwd 
Kulęgowski Mieczysław pwd 

Na wniosek Kamisji Prób przy Ko- 
mendzie Chorągwi przyznaję stopień 
podharcmistrza (yni) ze specjalnością 
zuchową następującym Druhnom i Dru- 
hom: 

Hufiec Braniewo 

Kozarnik Stanisława pwd 
Hujiec Działdowo 
Jaroszewska Zofia pwd 

Hujiec Giżycko 

Woronowicz Wanda pwd 

Hujiec Iława 

Jankowska Jadwiga pwd 

Hufiec Nidzica 

Wojtalik Ksenia pwd 

Hufiec Olsztyn — miusto 

Biedawska Emilia pwd 
(Fibich Maria pwd 

Hufiec Olsztyn powiat 

Łątkawska Eryka pwd 

Hufiec Pasłęk 

Zbieralska Jolanta pwd 

Hufiec Pisz 

Lemańska Elżbieta pwd 

7, Urlopy, zmiany przydziałów, cof- 
nięcie stopni, kary organizacyjne, 
zwclnienia instruktorów 

7.1. Urlopy instruktorów 

Udzielam urlcpu instruktorskiego: 
Hufiec Lidzbark Warm. 
Romanowska Teresa pwd — od dn. 

1.9.58 r. — 1.9.59 r, 
7.2. Zmiana przydziału 
Zmieniam przydział służbowy dru- 

hem: 
Dzierżanowski Andrzej phm — z 

hufca Działdowo do huica Mrągowo. 
Pikiel Bogdan phm — z hufca Mrą- 

gowo do hufca Olsztyn - miasto: 
7,4. Zwolnienia na własną prośbę 
Zwalniam na własną prośbę z ZHP: 
Hujiec Lidzbark Warm. 
Klimiuk Janina pwd 
9. Sprostowanie 
Konieczko Czesław — mianowany 

przewodnikiem rozkazem L 9/58 i 
L 1/59. 

CZUWAJ! 
KOMENDANT CHORĄGWI ZHP 

(Mieczysław Krajewski hm) 

Hufiec Giżycko 
phm Henryk Wiśniewski 57 1 58 
phm Wanda Woronowicz ręk 1958 
pwd Wanda Astramowicz rok 1958 
pwd Antcni Bielssi rok 1958 
pwd Teodozy Dacko 
pwd Marian Grzybowski rok 1958 
pwd Danuta Jańczylik rok 1958 
pwd Krystyna Konopko 
pwd Stanisława Lewońko rok 1958 
pwd Waldemar Łobacz 57158 
pwd Leszek Piotrowski rok 1958 
pwd Marian Sejnog rok 1958 
pwd Franciszek Siwołowski rok 1958 
pwd Mieczysław Sowulewski 57 i 58 
>wd Edward Tarnawski rok 1958 
pwd 'Władysław Walasek rok 1958 
pwd Borys Zagałkowicz rok 1958 

Hufiec Górowo Itaweckie 
phm Kazimierz Podedworny rok 1958 
pwd Wiktor Białas 57158 

Dokończenie na str. 5 

       



A czyeznasz Ty, bracie młody, 
Twoje ziemie, Twoje wody! 

Wincenty Pol 

  

MARZEC 1959 r. 

  

Dziś i jutro „Perkoza” 

  

Niejednokrotnie słyszeliśmy i czytaliśmy o „Perkozie”, lecz 
może niezupełnie zdajemy sobie sprawę z tego, w jaki sposób 
drużyna może wziąć udział w tej operacji. Podajemy więc mo- 
żliwości typowych form pracy zastępów i drużyn. 

Najpierw drużyny harcerskie dokonują rozpoznania okolic 
i tras, później w atrakcyjnych informatorach turystycznych po- 
pularyzują je, a w końcu przygotowują miejsce biwakowe bu- | 
dując szałasy na chrust, śmietniki, doły na butelki i puszki, pa- | 
leniska, a niekiedy i przybrzeżne pomosty. | 

W ramach „Perkoza” prowadzić można campingi i schroniska, 
w których ludzie pracy mogą spędzić przedświąteczne i świą- 
teczne dni. Rodzicom z małymi dziećmi umożliwi się pobyt po- 
przez uruchomienie harcerskiego przedszkola, a turystom w schro- 
nisku umili się czas muzyką, dobrą kawą i pysznymi ciastkami. 

W następnych latach oprócz odkrycia nowych szlaków space- 
rowych i wodnych trzeba pomyśleć o kolarskich, a także o tury- 
styce odkrywczej polegającej np. na wyszukiwaniu złóż żwiru, 
nieznanych zabytków kultury i historii narodu polskiego. 

Pułapka 

Chyba wszyscy z harcerskim spry- 
tem w lot zorientowali się w tekście 

gawędy o Prusach. 

Niektóre wiersze powędrowały w 

turystycznym zapędzie na cudze miej- 

sca przysparzając Wam trochę kłopo- 

tu ale przy tym dodatkowej rozrywki. 

Jeszcze raz podajemy zagadki z 
rozwiązaniami ponieważ i tam choch- 

lik drukarski pomieszał to i owo. 

| Go to jest? 

em i'es es i es i pe 
(Missisipi) 

Siwy dróng 

do nieba sióng 
(dym) 

Przyszedł Roch 
Rozsypał groch 
Słónko go zidziało 
Zaraz pazbierało 

(grad) 

  

Pieniądz i jezioro 
Między Ostródą „a stacją kolejową 

Stare Jabłonki ciąghie się lekkim łu- 
kiem od północy ku wschodowi wą- 
skie jezioro Szeląg, przecięte od po- 
łudnia sztucznym nasypem niby ścia- 
mą, po którym mkną pociągi od Iławy 
ku Olsztynowi. Wąski przesmyk, łą- 
czący obecnie Wielki Szeląg z Małym, 
ujęty jest tunelem z granitowych blo- 
ków. 

Dawrymi czasy oba brzegi jeziora 
w tym miejscu łączył most drewnia- 
ny. famtędy wiodła od wieków droga 
z Mazowsza ku Elblągowi. Faliste 
brzegi jeziora porastał las. Puszcza 
ostródzka obfitowała w zwierzynę. Je- 
zioro po brzegach porastały przeróż- 
ne odmiany trzcin i sitowia, a w nur- 

tach wód roiło się od wszelkich od- 
mian ryb. 
W niepamiętnych czasach na wschód 

od jeziora nie opodal dzisiejszych 
Starych Jabłoneś powstała osada, któ- 
rą nazwano po staropolsku Tapel- 
buda czyli „ciepła woda”. Już przed 
sześciuset laty osiedli tam bartnicy 
przybyli z Mazowsza. 
„Na przeciwległym brzegu jeziora 

zagospadarował się rybak Zwierzew- 
ski, któremu Krzyżacy, ówcześni pa- 
mowie tej ziemi, nadali wyłączne pra- 

archiwum 

wo gospodarowania na jeziorze. On 
jeden mógł łowić ryby, chociaż poło- 
wę tego, co złowił, musiał zanosić do 
zamku w Ostródzie. Przywilej, na per- 
gaminie wypisarty, potwierdzał prawo 
do łowienia ryb również i potomkom 

Zwierzewskiego. Założyli oni wioskę 
— Zwierzewo. Była to jedna z naj- 
mniejszych osad w ostródzkim. 

Tamtejsi chłopcy starym zwyczajem 
szukali żon w najbliższym sąsiedztwie, 
często brali dziewczoki z Tapelbudy. 
Najstarszy syn dziedziczył chałupę, 
obejście i przywilej. Tak było z poko- 
lenia na pokolenie. Aż kiedyś nastał 
rok straszliwy. 
Zawleczona na Mazury dżuma dzie- 

siątkowała ludzi. Opustoszały wsie, na 
mogilnicach miejsc zabrakło. W Zwie- 
rzewie został jeden tylko rybak Zwie- 
rzewski, rozpaczający po stracie calej 
rodziny. Siadywał też często nad ich 
mogiłami i dumał o swojej śmierci. 
Szukał następcy, aby mu przekazać 
dokument. Spodobał mu się syn bart- 
nika z Tapelbudy, krzepki i zacny 
młodzian, postanowił jemu przekazać 
następstwo. 

Według tradycji mastępca winien 
był na środku jeziora wręczyć odstę- 
pującemu symboliczną zapłatę — 

srebrny” szeląg. Wypłynęli więc w 

piękny słoneczny dzień obaj — mło- 
dzieriec i starzec, by dokonać obrzę- 
du. Twarz młodzieńca jaśniała radoś- 

cią gdy otrzymał pożółkły swój per- 

gamin, starzec zaś przeżywał bardzo 

fakt zrzeczenia się praw do jeziora. 

Drżąca ręka upuściła symboliczny pie- 

niążek, który zginął w odmęcie wód. 

Po jego twarzy spłynęły dwie ciężkie 

lzy Wiele lat upłynęło od tej chwili. 

Zwierzewskiego już dawno nie było 

na świecie, a potomkowie młodego ty- 

baka gospodarawali na jeziorze. Kie- 

dyś rybacy zaobserwowali w wodzie 

potwora. Gdy zarzucili sieci z trudem 

wyciągnęli olbrzymiego suma. W jego 

wnętrznościach znaleźli szeląg. Zasta- 

nawiamo się nad tym, skąd mógł się 

wziąść pieniążek w jeziorze, aż sędzi- 

wa babka rodu przypomniała sobie je- 

go historię opowiadaną w jej „dzieciń- 

stwie przez ojca. Wówczas jezioro na- 

zwano Szeląg — i tak już zostało. 

Wyg Emilii Sukertowej - Biedrawiny 

Oto jedna z legend o znanym nam 
dobrze terenie. W Zwierzewie bowiem 
biwakowali uczestnicy obozu instruk- 
torskiego w Piławkach. Poszukajcie 
sami różnych podań i baśni o wa- 
szych okolicach. 
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POCZTA TOPOGRAFICZNA 

Gra polega na właściwym doborze 
znaczków do. kart. Widośówki przed- 
stawiają typowe przedmioty i urzą- 
dzenia terenowe spotykane przy szla- 
kach wodnych. Znaczki zaś wyobra- 
żają te same cbiekty w sposób umow- 

+ BRZEG URAJISTĆ 
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kania następnego znaczka dla dru- 
ny, stosowany na mapach. 

W „Pocztę topograficzną” można 
grać.w następujący sposób: 
l) rozżlosować widokówki, 
2) rozłożyć w środku znaczki, 
3) kolejno dobierać znaczek do karty. 

Właściwy wybór upaważnia do szu- 

: war 7 A 
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giej widokówki. 
Natomiast źle dobrany zwraca się 
i oczekuje następnej. <olejki. 

Grę kończy się po wyczerpaniu 
znaczków — zwycięzcą zostaje ten, 
kto pierwszy właściwie dobrał 
znaczki do swoich widokówek. 
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Dokończenie ze str. 4 
pwd Marian Chalewiński 57 i 58 
pwd Jan Dolny rok 1958 
pwd Czesław Dzirba rok 1958 
pwd Władysław Homada rok 1958 
pwd Ludwika Kraft 57 i 58 
pwd Tadeusz Patorski rok 1958 

Hujiec Kętrzyn 
phm Józef Siwicki 
phm Zendn Werner 
pwd Alina Akim 
pwd Stanisław Manujło 57 i 58 
pwd Mieczysław Czarnecki rok 1958 
pwd Irena Filipkowska 
pwd Tadeusz Hutyra rok 1958 
pwd Czesława Kasprzak rok 1958 
pwd Janina Kowalska rok 1958 
pwd Eugeniusz Kwiatkowski r. 1958 
pwd Stanisław Nanujło 57 i 58 
pwd Maksymilian Ożarowski 
pwd Elwira Pylińska rok 1958 
pwd Krystyna Ragin rok 1958 
pwd Helena Raksimowicz 57 i 58 
pwd Ignacy Sawicki rok 1958 
pwd Marian Szydłowski 
pwd Genowefa Wołodko 
pwd Kazimierz Żytliński 

Hufiec Nowe Miasto 
phm Kazimierz Błaszkowski. 57158 
phm Janina Kopystecka rok 1958 
phm Emilia Lemańska rok 1958 
phm Juliusz Rutkowski 57 i 58 
phm Alfons Szczepański 57158 
phm Józef Szypulski 57 i 58 
pwd Zyta Brzeska 57 158 
pwd Edward Frąckowiak rok 1958 
pwd Monika Jędraszek rok 1958 
pwd B sgumiła Kopaczewska 

rok 1958 
57158 

rok 1958 
rok 1958 

£ 

pwd Marian Krika rok 1958 
pwd Eryka Mówka rok 1958 
pwd Hanna Niedźwiecka 57158 
pwd Irena Ochocka 57158 
pwd Ludwik Ochocki 57158 
pwd Danuta Olszewska 

l. Wyjątki z rozkazu GKH L 3/59 
dnia 15 lutego 1959 r. 

8. Mianowanie instruktorów 

8.1. Lista zarejestrowanych instruk- 
torów. 

i 
Stwierdzam, że następujące druhny 
druhowie są instruktorami (kami) 

czynnymi i zaliczam im służbę in- 
struktorską: 

Komenda Chorągwi 

hm Barbara Jankowska 
hm Paweł Szawłowski 
phm Bogdan Cibor 
phm Tadeusz Dziadek 
phm Kazimierz Grynis 
phm Jadwiga Janielak 
phm Antoni Wyżlis 

Hufiec Pisz 

hm Jerzy Krzywoszewski 57158 
Stwierdzam, że następujący druhny 
druhowie są instruktorami (kami) 

57 158 
57158 

57 158 
57 i58 

rok 1958 
57 i 58 
57i58 

w rezerwie i zarządzam zarejestrowa- 
nie ich w spisie instruktorów ZHP wg 
stanu na dzień 1,1.59 r. 

Komenda Corągwi 

hm Witold Okulewicz 
hm Janina Pelczarska 

Hufiec Giżycko 

hm Zygmunt Nowicki 

6. Mianowanie instruktorów 

6. 1. Lista zarejestrowanych instruk- 
torów. 

j 

Ż] archiwum 

Stwierdzam, że następujący druhny 
druhowie są instruktarami (kami) 

BRZASK 

57 158 
rok 1958 

57 i 58 

pwd Bernard Standawa 
pwd Estera Szraga 
pwd Henryk Wrzosek 

Hufiec Olsztyn miasto 

phm Ryszard Kiełkowicz 

Hufiec Olsztyn powiat 

phm Wiesław Kuwalski rok 1958 
phm Czesław Lisiak 57 i 58 
phm Eryka Łątkowska 57158 
phm Jan Serafin 57158 
pwd Jamusz: Borawski 
pwd Stanisława Gałązka 
pwd Ginter Hartwig 
pwd Kazimierz Kozłowski 
pwd Melania Szram 
ipwd Edward Urban 
pwd Maria Wajcewicz 

Hufiec Pisz 

phm Henryk Bendlewski rok 1958 
phm Henryka Chróścielewska 
phm Henryk Kozarzewski rok 1958 
phm Mieczysław Kulęgowski 
phm Elżbieta Lemańska rok 1958 
phm Stanisław Łubkowski rok 1958 
phm Anna Muszyńska «wok 1958 
phm Jerzy Muzyka rok 1958 
pwd Marian Chojnowski rok 1958 
pwd Tadeusz Demitrz 
pwd Wanda Gosiewssa rok. 1958 
pwd Stanisława Luberska rok 1958 
pwd Józef Ogrodzki 
pwd Maria Pałkiewicz rok 1958 
pwd Mirosław Szepiło rok 1958 
pwd Jerzy Szewczyk rok 1958 
pwd Eugenia Węelarz 
pwd Stanisława Wnuk rok 1958 
pwd Bqgumiła Wysocka rok 1958 
pwd Zofia Zyskowska 
pwd Alina Awruk 
pwd Barbara Gryga 
pwd Jadwiga Paszkowska 
pwd Edward Pawłowski rox 1958 
pwd Halina Powichrowska 

rok 1958 

rok 1958 
rok 1958 

57 i 58 
rok 1958 

57 158 

57 i 58 

Rozkaz L 4/59 
z dnia 15 lutego 1959 roku 

czynnymi i zaliczam im służbę in- 
struktorską: 

Hufiec Bartoszyce 

phm Jam Cichowicz 
pwd Helena Ambrosiek 
pwd Witold Kiezik 
pwd Apolonia Pluskwa 
pwd Janina Przybyszewska 
pwd Lucyna Stasiak 

57 i 58 
57 i 58 

rok 1958 
57 i 58 
57 i 58 
57 i 58 

Hufiec Biskupiec 

phm Konstanty Adamczyk 
phm Janusz Hasse 
phm Henryk Napiórkowski  57i5 
phm Stefan Napiórkowski 57 158 
phm Stanisław Zaniewski 57 i 58 
pwd Danuta Mikołajczak rok 1958 
pwd Felicja Sarnowska 57158 

Hufiec Dziatdowo 

pwd Kunegunda Kcsek 

Hufiec ltawa 

phm Jadwiga Jankowska 
phm: Tadeusz Jankowski 
phm Jan Laskowski 
pwd Józef Jadziński 
pwd Władysława Pytlarczyk 
pwd Jan Sawicki | 
pwd Marian Skubij 

57 i 58 
rak 1958 

57 i 58 

rok 1958 

rok 1958 
rok 1958 
rok 1958 

57 i 58 

57 158 
57 1 58 

Hufiec Kętrzyn 

pwd Kazimiera Czerniak rok 1958 
pwd Franciszek Dwojakowski 1958 

Hujięc Kętrzyn 
pwd Stanisław Muszyński rok 1958 
pwd'Maria Wojtkiewicz rok 1958 
pwd Ignacy Zamojcin rok 1958 

Sir B 

pwd Władysław Rumiński rok 
pwd Eugeniusz Skrodzki rok 
pwd Małgdrzata Tyszka 

Hufiec Szczytno 

phm Eugeniusz Kornaszewski 
phm Wiktoria Kosewicz 
phm Ksenia Miller rok 

phm Michał Sawicz 

1958 
1958 

1958 
57 1 58 

1958 
57 158 

phm Czesław Walczykowski 57 i58 
pwd Zofia Bakuła rok 
pwd Feliks Chrostąwski rok 
pwd Henryk Cimoszyński 
pwd Krystyna (Fiszer 
pwd Jerzy Kozłowski 
pwd Weronika Kucharczyk rok 
pwd Teresa Mackiewicz rok 
pwd Franciszek Majchrzak rok 
pwd Tadeusz Miller rok 
pwd Henryka Miłek rok 
pwd Maria Mróz rok 
pwd Krystyna Osinowska 
pwd Stefania Sendel rok 
pwd Konstanty Skarżyński rok 
pwd Stanisław Stanisławski r. 
pwd Tadeusz Stępkowski rok 
pwd Edward Urbański rok 

Hufiec Węgorzewo 

phm Stefan Nieroda rok 
pwd Leokadia Rodenko rok 

1958 
1958 

57158 
57 158 

1958 
1958 
1958 
1958 
1958 
1958 

1958 
1958 
1958 
1958 
1958 

1958 
1958 

Stwierdzam, że następujący druhny 
i druhowie są instruktorami (kami) 
w rezerwie i zarządzam zarejestrowa- 

torów ZHP według stanu na 

1 stycznia 1959 r. 

Hufiec Nowe Miasto 
pwd Jan Jaskowssi 

Hufiec Pisz 

- nie ich w spisie instruktorek i instruk- 
dzień 

pwd Ryszard Kocmajer 
phm Aleksander Kota 
pwd Mieczysław Waryszak 

KOMENDANT CHORĄGWI ZHP 
(Mieczysław Krajewski hm) 

Hujiec Lidzbark Warm. 

pwd Józef Brzóska 57158 
pwd Aldona Popieredeń 57158 

Hufiec Ostróda 

phm Maria Jankowska 57 i 58 
phm Leonard Jankowski 57 1 58 
phm Jan Lach rok 1958 
phm Zcfia Szczerska rok 1958 
pwd Marian Behnke rok 1958 
pwd Celina Głuchowska rok 1958 
pwd Jan Gross rok 1958 
pwd Władysława Hanuszek r. 1958 
pwd Jadwiga Jastrzębowska r. 1958 
pwd Stefan Juśkiewicz rok 1958 
pwd Kazimiera Kossy rox 1958 
pwd Leon Kawalski rok 1958 
pwd Józefa Pałka rok 1958 
pwd Romualda Petaś rck 1958 
pwd Feliks Pyrzanowski rok 1958 
pwd Czesław Zieliński rok 1958 

Hufiec Szczytno 

phm Henryk Kaja 57 i 58 
pwd Maria Mączewska 57 158 
pwd Stanisław Sztymelski rok 1958 
pwd Bolesław Zadrożny 

Hujicc Pastęk 

phm Lucyna Abramczuk 
phm Jolanta Zbieralska 
pwd Regina Jermalonek 
pwd Janina, Kiszkurno 
pwd Tadeusz Kozaczka 
pwd Mieczysław iKrygeir 
pwd Eugeniusz Kubiak 
pwd Antoni Majewski rok 1958 
pwd Elżbieta Ryfińska rok 1958 

Dokończenie na str. 6 

57158 
57 i 58 

57.108 

rok 1958 
rok 1958 
rok 1958 
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Dokończenie ze str. 5 
pwd Kazimiera Wiśniewska 
pwd Bronisława Wysocka 

Stwierdzam, że następujący druhny 
i druhowie są instruktorami (kami) 
w rezerwie i zarządzam zarejestrowa- 

6. Mianowanie instruktorów 

6.1 Lista zarejestrowanych instruk- 
torów. 

Stwierdzam, że następujący druhny 
i druhowie są instruktorami (kami) 

czynnymi i zaliczam im służbę in- 

struktorską: 

Komenda Chorągwi 

phm Witold Pawlukowicz rok 1958 

phm Zbigniew Sarosiek rok 1958 

fi Władysław Śliwiński 57 158 

dwa Kazimierz Darewicz rok 1958 

wd Mieczysław Waleczso _ 57158 

Hujiec Biskupiec 

phm Rafał Szewczyk 57 1 58 
phm Helena Zaremba 
pwd Alicja Dąbrowska 
pwd Anna Gałązka 
pwd Stanisław Kapusta 
pwd Eugeniusz Pikała 

Hufiec Braniewo 

pwd Mieczysław  Dmochowicz 1958 
Hufiec Działdowo 
pwd Jadwiga Słonkowska rok 1958 
pwd Konrad Szczepaniak rok 1958 
pwd Bronisław Tomi orowski 57158 

Hufiec Giżycko 

pwd Romuald Grochowski rok 1958 
pwd Maria Januszkiewicz mok 1958 
pwd Apolonia Kierman rok 1958 
pwd Zofia Skowrcńską rok 1958 
pwd Eugenia Sudkowska rok 1958 
pwd Michał Szczerba rok 1958 

Hufiec Górowo Iławeckie 

pwd Aleksander Guzik rok 1958 
pwd Jan Hładasz 57 i 58 
pwd Józef Klimkowski rok 1958 
pwd Marian Knerowicz 57 i 58 
pwd Jadwiga: 'Winnik - Hopfen 1958 

Hujiec Lidzbark Warm. 

phm Józef .Romanowski 57 158 
plim Mieczysław Wit ski DZ 158 
pwd Henryk Kaczyńssi 57 158 
pwd Henryk Sawicz ok 1958 

Hujiec Ketrzyn 

pwd Alicja Chećko rok 1958 

1. Wyjątki z rozkazu GKH L 1/59 
2 dnia I lutego 19589 r. 

8. Mianowanie instruktorów. 

8.1. Lista zarejestrowanych instruk- 
torów (weryfikowanych). 

Podaję do wiadomości listę instnuk- 
torów zweryfikowanych przez Central- 
ną Komisję Werylisacyjną: 

Chorągiew Olsztyńska 
Zygmunt Więckowski — przewodnik 

(Olsztyn m.) 
8.3. Przyznanie stopnia podharc- 

mistrza. 

Na wniosek Komisji Prób przyznaję 
stopień podharemistrza (yni) następu- 
jącym Druhnom i Druhom: 

Lucyna Abramczuk 
Kanstanty Adamczyk 
Kazimierz Andruszkiewicz 
Kazimierz Błaszkowski 

archiwum 

  

nie ich rw spisie instru«torek i in- 

struktorów ZHP wg stanu na dzień 

1.1.59 r. 

s 

Komenda Chorągwi 

pwd Maria Zielińska - Lipecka 

Rozkaz L 5/59 
dnia 25 lutego 1959 roku 

pwd Jerzy Fijorek 57 i 58 
pwd W łodziniei z Wiśniewski 57 158 

Hufiec Morąg 

phm Marią” Buśk w 57 1 58 
pwd Irena Andr uszkiewi icz 
pwd Wacław An Iruszkiewicz 
pwd Ra a Cies 
pwd Kazimierz Ci 
pwd Stefa Czaji 
pwd Daouta Gurz 
pwd Grażyna Hiel 1 
pwd Zofia Kuśnierska 
pwd Hanna Majkowska 
pwd Ryszard Milejski rok 
pwd Piotr M rawski 
pwd Stanisław Norberczuk 
pwd Ignacy Osiński 
pwd Kazimierz Piotrowski 
pwd Stanisław Piotrowski 
pwd Józef Przyborowski 
pwd Cecylia Radziszewska 
pwd D minik Radziszev 
pwd Helena R ORA 
pwd Roman Rochmiński 
pwd Filomena Ussowa 57158 

Hufiec Nowe Miasto 

pwd Kazimierz Gabiec 57 i 58 

pwd Wacław Karbowski 'ok 1958 

owd Zdzisław Kosyl rok 1958 
Jerzy Miotuk rok 1958 

Stanisław Płoskoński rok 1958 

Serożyński rok 1958 

Hufiec Olsztyn miasto 

phm Marian Bajto rok 1958 
phm Teresa Jołx 57 i 58 
pa 2 Anusiak rok 1958 
pw in Białuś rok 195 
r dz Grajewski 

unt Grodzki 
Jabłoński 

Jaworska 
ysław Krawcz 

Zyomunt Monkiewicz 

resa Skuracz rok 1958 
pwd Barb Szczypczyń r. 1958 

Rozkaz L 659 
z dnia 10 marca 1959 roku 

Włodzimierz Chodyński 
Antoni Ćwikiel 
Andrzej Dzierżan-wski 
Janusz Hasse 
Maria Jankowska 
Tadeusz Jankowski 
Mieczysław Kulęgowski 
Grzegorz Marchlewicz 
Henryk Napiórkowski 
Zbigniew Sarosiek 
Józef Siwicki 
Rodzisław Smółka 
Zofia Szczerska 
Rafał Szewczyk 
Czesław Walczykowski 

4. HUFCE ż 

4.1. Mianowanie hujcowych. 

Mianuję hufcowymi: 
Hufiec Lidzbark Warm. 
phm Antoni Ćwikiel 

  

Hujiec Pasłęk 

phm Franciszek Lubnauer 

CZUWAJ! 

KOMENDANT CHORĄGWI ZHP 
(Mieczysław Krajewski fun) 

pwd Czesław, Truszkowski 57158 
pwd*lnocenta Trzeinowicz rok 1958 
pwd Zenon Urbanowicz 57 i 58 
pwd Edward Wojnach rok 1958 
pwd Raman Zaklikowski rok 1958 

Hufiec Ostróda 

pwd Henryk Sokołowski rok 1958 

9. Sprostowanie 

W r I ; 
z dnia 14 59 «r. peiminft 0- 

myłkowo zenie roku żby in- 

struktorsk 

Komenda Corągwi 

Poprawiony tekst brzmi: 

pwd Feliks Pawłowski < 1958, 

Hufiec Giżycko 

pwd. Teodozy Dacko rok 1958 

pwd Krystyna Konopk« rok 1958 

Hufiec Ketrzyn 

rek 1958 
rok 1958 

s rok 1958 
pwd Maksymiliar ż arowsk 958 
pwd Marian Szydłowski rok 1958 

Hufiec Nowe Miasto 

pwd Bogumila Kcpaczewska 1958 
pwd Danuta Olszewska rok 1958 
Hujiec Olsztyn powiat 

>wd Je z Borowski 

Hufiec I 

phm Henryka Chróścielewska 
phm Mieczysław Kulęgowski 
pwd Tadeusz Domitrz rok 
pwd Józef Ogrodz 
pwd E 
pwd 
pwd 

rok 

pwd Barbara Gryga rok 
d Jadwiga Paszkowska rok 

Ri Halin: 
pwd Mał 

Hufiec 

irqwska roK 

pwd Jerzy Koz 
pwd Krystyna Osi 

KOMENDANT CHORĄGWI ZHP 
(Mieczysław Krajewski hrn) 

Hufiec Szczytno 

plim Czesław Walczykowski 
4.2. Inne mianowania w Komendach 

Hujców: 
Hujiec Iława 
pwd Józef Ain - z-ca hufcow. 
pm Tadeusz Jankowski — sekretarz 
Henryk adi — kwaterm. 
Hufiec Mrągowo 
jhm Józef Nowicki — z-ca „hufców. 

djs drużyn specjalnych 
Maria Kołakowska — kwatermistrz 
Hufie c Szczytno 
phm Henryk Kaja — z-ca Hufcow. 

dja pm mowych. 
pwd Franciszek Majchrzak — z-ca 
Be d/s wiejskich 

phm Eugeniusz Kornaszewski 
Rateńnie 2 

Ciąg dalszy na str.  
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Ciąg dalszy ze str. 6 
4.3. Mianowanie Komisji Prób. 

Mianuję Komisję Prób na stopień 
przewodnika ze specjalnością harcer- 
ską w następujących hufcach: 

Hufiec Iława 

phm Jan' Laskowski 
czący 
„Pyd . Józef Jadziński z-ca prze- 

nicząc 
phm Tadeusz Jankowski sekre- 

tarz komisji 
pwd Władysława Pytlarczyk 

człnek 
pwd Kazimierz Sawicki — członek 

przewodni- 

5.5. Zwolnienia Komisji Prób 

Występuję do GKH z-=wnioskiem 
zwolnienie «czł a Komisji Prób na 
stopień padh strza (yni) ze spe- 
cje alności: ą harcerską: 

hm Henryk Wawrzyniak s y 
Mianowanie: instruktorów 

6.1. Lista zarejestrowanych instruk- 
torów. 

Stwierdzam, że następujący druhny 
i druhowie są instruktorami (kami) 

czynnymi i zaliczam im służbę in- 
struktorską: 

Hufiec Bartoszyce 

pwd Janina Eustafiewa rak 1958 
pwd Wacław Kostecki rok 1958 
pwd Henryk Renxowski rok 1958 

Hufiec Biskupiec 

pwd Kazimierz Lipowski 57 1 58 
pwd Jerzy Paukszto rok 1958 

Hufiec Braniewo 

pwd Witold 'Rychliński 57 158 
pwd Janina Sołdan 57 158 

pwd Jerzy Wieczurek rok 1958 
pwd Alfons Wiśniewski 57158 

Hufiec Działdowo 

pwd Henryk Konopacki 
Hujiec Giżycko 

rok 1958 

phm Grzegorz Kaszkiewicz rok 1958 
A pwd Tadeusz Bohatym owicz 1958 

pwd Irena Bułat rok 1958 
pwd Bolesław Karsznia rok 1958 
pwd Maria Zofia Olech rok 1958 
pwd jugeniusz Orzeł rox 1958 
pwd Teresą Pankiewic rok 1958 
pwd Albina Pawlukowicz rok 1958 
pwd Stefania Płatosz rok 1958 
pwd Irena Słoma : rok 1958 

Hufiec Lidzbark Warm. 

phm Antoni Ćwikiel 
czący 

phm Mieczysław Witkowski — z-ca 
przewodniczącego 

pwd Hler Kaczyńsł 
pwd Zbign ski — czło 
pwd I a Prz (a — członek 
Hujiec Sz 
phm Czesław Walczykowski — prze- 

wadnicząc) 
phm Ksenia Miller — sekretarz 
phm Henryk Kaja — członek 
phm 1 T z Dziadak — członek 
pwd Franciszek Majchrzak — czło- 

przewodni- 

: członków Komisji Prób na 
stopień przewodnika ze specjalnością 
harcerską: 

Hufiec Pisz 

s Aleksander. Kata — członek 
.4. Zwolnienie Hufcowych. 

oe z fumkcji hufcowych Dru- 
hów: 

Hufiec Szczytno 

phm Tadeusz Dziadak 
Zwalniam z funkcji p.o. hulcowych 

Druhów: 
pwd Józef Brzóska 

archiwum 
harcerskie.pl 

Zwalniam członków Komend Huf- 
CÓW: 

Hujiec. Iława 

Cały dotychczasowy skład 

Tiufiec Mrągowo 

Adam Celmerowski — kwatermistrz 

Hujiec Szczytno 

phm Czesław Walczykowski — z-ca 
huicowego 

phm Eugeniusz 
z-cą d/s org. gosp. 

pwd iFranciszek Majchrzak 
kretarz 

pwd Zofia Solińska 
pwd Halin ło ( 
pwd Mirosław jieławicz rok 
pwd Lech iński rok 
pwd Katarzyna . Zurat rok 19: 58 

Hufiec Górowo Iławeckie 

pwd Mieczysiaw Błażewski rox 1958 
pwd Stanisław Kowalczyk rok 1958 
pwd Stanisława Narawska rok 1958 

Hufiec: Iława 

pwd Zofia Pomorska rok 1958 

pwd Maria Reszka jok 1958 

pwd Jadwiga Stępnik rok 1958 

Hujiec Kę 

pwd Barbara Poznańska rok 1958 
pwd Balbina Rokicka rok 1958 

adia Szymańska rox 1958 
I jnowski rok 1958 

pwd Bronisława Zinkiewicz rok 1958 

Hujiec Lidzbark Warm. 

phm Antoni Ćwikiel rok 1958 
phm Marian Walczak i 58 
wd Elwira Alec ( Z rok 1958 

pwd Henryka Dobrowolska rak 1908 
pwd Jadwiga Fiedorowicz rok 1958 
pwd Aleksander Jelski rok 1958 
pwd Jan Kozicki rok 1958 
pwd Stefan Matenkow rok 1958 
pwd Danuta Przecioska rok 1958 
pwd Zbigniew Ułanówski rok 1958 
pwd Maria Więcek 

Hufiec Nidzica 

pwd Piotr Buliński 
pwd N Delega 
pwd Franciszek Kajęcki 

Hufiec Olsztyna — miasto 

pwd Herbert, Cymerman 57 i 58 
pwd Adam Kulicki rok 1958 
pwd Elżbieta Wożnicka rok 1958 

Hufiec Ostróda 

phm Grzegorz Marchlewicz 57158 

Hufiec Pastęk 

phm Jan Towarek 57 i-58 
pwd Marian Bielix rok 1958 
pwd Anna Braun rok 1958 
pwd Sławomir Kobyliński rok 1958 
pwd Barbara Wróblewska rok 1956 

Hufiec Węgorzewo 

pwd Zbigniew Bober rok 1958 

pwd Eugeniusz Cendrowski rok 1958 
pwd Sabina Gromek rok 1958 
pwd Zolia Mickiewicz rok 1958 
pwd Henryka Stankiewicz rok 1958 

Kornaszewski 

Stwierdzam, że następujący druhny 
rowie są instruktorami (kami) 

e i zarządzam zarejestrowa- 
nie ich w spisie instruktorek i in- 
struktorów ZHP w/g stanu na dzień 

stycznia 1959 r. 

Hufiec Pisz 

pwd Helena Strumiłowska 
6.8. Przyznanie stopnia przewodnika 
Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 

mendach Hufców przyznaję stopień 
przewodnika (czki) ze specjalnością 
karcerską następującym druhnom i 
aruhom: 

Hufiec Dziatdowo 
z ważnością 

Henryk Kcnopacki 31. XII. 88 r. 

Hujuec Giżycko 

Tadeusz Bohatyrowicz 81. XII. 58 
Apolonia Kerman 31. XII. 58 r. 
Eugeniusz Orzeł : XII. 58 r. 
Steiania Płatosz .XIL. 58 
Zofia t5kowrońske XII. 58 
Eugenia Sudkc: 31. XII. 58 
Mirosław Zabiowiez 31. XII. 58 
Lech Zieliński „XII. 58 

Hufiec Iława 

Maria Reszka 81, XII. 58 
Zofia Pomorska 31. XII. 58 
Jadwiga Stępnik 31. XII. 58 

Hufiec Kętrzyn 

Balbina Rokicka . X11.-58 1. 
Alfred Wojnowski 31. XII. 58 r 
Bronisława Zienkiewicz 1. X.58 
Hufiec Olsztyn — miasto 
Władysław Pawliszyn 

Hufiec Węgorzewo 

niew: Bober 31. XH. 58 
:bina Gromek 31. XII. 58 

Eugeniusz Cendrowski 31. XII. 58 
Na wniosek Komisji Prób przy Ko- 

mendzie Chorągwi przyznaję stopień 
przewodnika ze specjalnością zucho- 
wą następującym Druhnom i Druhom: 

Hufiec Biskupiec 

Mirosław Jaszczuk a 
Danuta Mikołajczak „IV. 58 
Irena Ławska 31.XII.58 
St-wa Zajączkowska - 31. XII. 58 

Hujiec Giżycko 

Irena. Bułat 31. XII. 58 
Zofia Olech 31. XII. 58 
Albina Pawlukowicz -XII. 58 
Irena Słama 31. XII. 58 
Katarzyna Żurat 31. XII. 58 

Hujiec Szczytno 

Zolia Przybojewska 31. XII. 58 r. 
6.4. Otwarcie próby na stopień pod- 

harcmistrza (yni). 

Otwieram próbę na stopień podharc- 
mistrza (yni) ze specjalnością har- 
cerską następującym Druhnom i Dru- 
hom: 

Hufiec ltaw 

pwd Józef Jadziński 
pwd Marian Skubij 
Hufiec Olsztyn — miasto 
pwd Edward Wojnach 

Hufiec Ostróda 

pwd Jam Gross 
pwd Jadwiga .Jastrzębowska 
A Kazimiera Kossy 
pwd Leon Kowalewski 
pwd Czesław Kazimierz Zieliński 

Na wniosek Komendy Hufca anuluję 
ocfnięcie ctwartej- próby na stopień 
podharcimstrzą: 

Hufiec Górowo Iławeckie 

pwd Wiktor Bielas 

Na wniósek Komendy Hufca cofam 
atwarcie próby na stopień podhare- 
mistrza (yni): 

Hufiec Ostróda 

pwd Halina Petas 

6.5. Przyznanie stopnia podharc- 
mistrza (yni). 

Na wniosek Komisji Próbi; przy Ko- 
mendzie Chorągwi przyznaję stopień 
podharcmistrza (yni) ze specjalnością 
harcerską następującym Druhnom i 
Druham: 

Komenda Chorągwi 
pwd Feliks Pawłowsk 

7. Urlopy, zmiany przydziałów, cof- 
nięcie stopni, kary organizacyjne zwol- 
nienia instruktorów. 

7.2. Zmiana przydziału 

Dokończenie na str. 8  



Dokończenie ze str. 7 
Zmieniam przydział służbowy nastę- 

pującym Druhnam i Druhom: 

hm Henryk Wawrżyniak — z Ko- 
mendy Chorągwi do* Komendy Hufca 
Olsztyn -- miasto 

phm Stefan Kucharski — z Komen- 
dy Hufca Olsztyn — miasto do Ko- 
mendy Chorągwi 
pwd Maria Zielińska - Lipecka — z 

Kcmendy Chorągwi do Chorągwi Lu- 
belskiej. 

7.4. Zwolnienie na własną prośbę. 

Zwalniam na własną prośbę z ZHP: 

Hufiec Pisz 

pwd Henryka Kulęgowska 

BRZASK 

8. ODZNACZENIE 

8.1. Pochwały i wyróżnienia. 

Udzielam pochwały druhowi Jerzemu 
Karmazynowi z drużyny żeglarskiej w 
Ostródzie zła uratjswanieę  tonącej 
dziewczynki w dmiu 14 lutego 1959 r. 

9. Sprostowanie 

a) W rozkazie L 2/59 mianowano 
pwd Andruszkiewicz Czesław — win- 
no być Andruszkiewicz Wacław, 

b) Anuluje się mianowanie phm 
Mieczysława Kulęgowskiego cgłoszo- 
ne w rozkazie L 2/59 — ważna no- 
minacja ogłoszona w rozkazie L-1/59. 

c) Anuluje się mianowanie pwd 
Czesława Konieczka ogłoszone w roz- 

kazie L 1/59 — ważna nominacja o- 
glłoszona w rozkazie L 9/68. 

d) W rozkazie Komendy Chorągwi 
L 4/59 z dnia 15 lutego 1959 r. po- 
minięto omyłkowo zaliczenie roku 
służby  instruktorskiej. « Poprawiony 
tekst brzmi: 

Hufiec Tława 

pwd Władysław Pytlarczyk rok 1958 

Hufiec Szczytno 

pwd Bolesław Zadrożny 

Hufiec Pastęk 

pwd Regina Jermalonek rok 1958 
pwd Kazimiera Wiśniewska r. 1958 
pwd Bronisława 'Wysocka rok 1958 

KOMENDANT CHORĄGWI ZHP 
(Mieczysław Krajewski hm) 

rok 1958 

  

BRZASK — wydaje Komenda Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej. Adres Redakcji; Olsztyn, Al. Zwycięstwa 10. 

Druk. WSR Olsztyn zam. 312. Papier 5 kl. nakład 1000 egz. — N-5 

  

archiwum 

7  


