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BRZASK 

MIESIĘCZNIK  KOM.  CHOR.  WAR.  MAZUR.  Z.H.P. 

PISMO KOMENDY CHORĄGWI  WARMIŃSKO-MAZURSKIEJ  ZHP W OLSZTYNIE 

Nr 2 L u t y 1961 r. 

A P E L 

Komendy Hufców ! 
Drużynowi ! 
Członkowie drużyn zuchowych i harcerskich ! 

W dniu 16 IV 1961 r. odbędą się wybory do rad i Sejmu PRL. Zawsze 
dawaliście dowody pełnej gotowości do spełnienia zadań, jakie stawia przed Wami 
społeczeństwo i Partia. Apelujemy do Was o pełną, owocną pomoc przy organizowa-
niu i przebiegu wyborów. 

Przystąpcie do akcji z pełną świadomością znaczenia doniosłości aktu 
wyborczego. Przez swój udział w akcji przedwyborczej jeszcze raz zadokumentu-
jecie głębokie przywiązanie do naszej Ojczyzny i poparcie dla budowy ustroju 
sprawiedliwości społecznej. 

Formy i treści Waszej pracy w drużynach i szeregach Frontu Jedności 
Narodu pozwolą Wam na jak najlepsze zrealizowanie tych zamierzeń. 

Jesteśmy przekonani, że doświadczenie organizacyjne, jakie zdobyli-
ście w roku realizacji licznych zadań społecznych,uczyni Waszą pracę pożyteczną 
i sprawną. 

C z u w a j ! 

Komendant Chorągwi ZHP 
/ Piotr Banach, hm./ 
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PLAN D Z I A Ł A L N O Ś C I 

Komendy Chorągwi Warm.-Maz.  ZHP w związku z wyborami 1961 r. 

Komenda Chorągwi zleca bezzwłocznie przystąpić do przygotowań w 
związku z wyborami do Sejmu i rad narodowych. 

Przewidujemy trzy fazy przygotowań i realizacji akcji: 

I Faza - L.I. - 1 III 1961 r, 

1. Włączenie instruktorów do akcji propagandowej wg zleceń Pow. Kom. 
PZPR. 

- udział w pracach Frontu Narodowego 
2. Opracowanie planów działania KH do 15 II 1961 r. 

- zabezpieczenie prelegentów dla 
drużyn i dla kręgów instruktor-
skich do problematyki na temat: 

- PZPR - rzecznikiem klasy robotniczej 
- rola i zadania Sejmu i rad 
- nasi kandydaci 
- nawiązanie kontaktu z komisjami 
wyborczymi 

- zabezpieczenie i przekazanie ma-
teriałów propagandowych /afisze, 
fotogazetki, broszury itp./ 

- organizowanie imprez na spotka-
niach przedwyborczych kandydatów 
ze społeczeństwem. 

3. Informacja i przekazanie planów hufca drużynom 15 II 1961 r. 
- konferencja kręgów obsłuży aktyw 
KCh. / podać odwrotnie szczegó-
łowe daty/. 

- spowodować na konferencji opraco-
wanie planów drużyn /drużynowych 
uprzedzić pisemnie o tematyce/. 
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4. Konferencja sprawozdawcza komendantów hufców 
- przygotować sprawozdanie orga-

• 

nizacyjne: 
- zasięg oddziaływania, frekwen- -
cja instruktorów na kręgach 
klimat do pracy 

- przygotować wnioski: 
programowe 
organizacyjne 

II Faza - 1 III - 1 IV 1961 r. 

Praca w drużynach 

dla instruktorów 
-

a. wykorzystania zadania dla 
celów wychowawczych 
Sukcesy i perspektywy PRL 
Znaczenie i rola Partii 

b. Przyjęcie zamówień kiero-
wanych pod adresem harce-
rzy na czas wyborów 

c. Poszukiwanie miejsca dla 
drużyny w wyborach 

d. Zabezpieczenie środków do 
realizacji zadania. 

dla drużyny 
a. drużyna sama szuka terenu 

działania 
b. podział zajęć i ustalenie 

odpowiedzialności 
c. „ generalna próba " 
d. Informacja o przebiegu prac 

drużyny oraz rozliczenie 
odpowiedzialnych. 

III Faza - 1 - 18 IV 1961 r. 

Dzień wyborów 
Podsumowanie 
Założenie raportu o udziale drużyn i hufca 



W REPUBLICE ZUCHÓW 
Półcykl wyborczy 

Temat zbiórki Najważniejsze za-
jęcia 

Najważniejsze 
sprawy G a w ę d y 

Wycieczka do Rady 
Narodowej 

Rozmowa po gawę-
dzie: W czym mogli-
byśmy pomóc Radzie 

• 

Rada Narodowa 
Organ kierujący 
całokształtem 
pracy i rozwo-
jem środowiska 
U progu wyborów 
do nowych rad 

Gawęda przewodni-
czącego Rady 
Narodowej 
- Jak wygląda mój 
dzień pracy 

16 lat w naszym 
środowisku 

Sporządzenie ry-
sunków ciekawych 
obiektów powsta-
łych "w ciągu 16-

lecia 
Zadanie między-
zbiórkowe - wy-
szukanie ,komplê  
towanie wycinków 
z gazet dotyczą-
cych środowiska 
i kadencji Rady 

Zwrócić uwagę na 
osiągnięcia 16-

lecia 
Co się zmieniło 
u nas w ciągu 

16 lat 

Zuchowa Sesja Rady Narodowej z udziałem kandydatów na przyszłych rad-
nych - wysunięcie przez zuchy postulatów pod adresem przyszłych władz. 

Zbiórka w lokalu wyborczym - sporządzenie wystawki z rysunków dzieci, 
wycinków z gazet oraz drobna pomoc przy urządzaniu lokalu wyborczego. 

• 
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16 kwietnia wszyscy dorośli pójdą do urn wyborczych wybierać nowe 
władze. Kadencja dotychczasowych rad dobiega końca. Jaki może być udział w wy-
borach nas, najmłodszych obywatela, jaka może być nasza pomoc przy wyborach ? 

Podajemy Wam przykładowo opracowany półcykl „wyborczy", z którego 
możecie skorzystać. A może opracujecie swój własny ? 

Na pierwszą zbiórkę zaplanowaliśmy wspólne pójście do Rady Narodowej, 
gdzie zuchy zapoznają się z zakresem prac Rady. 

A może zrobicie to za pomocą gry - wywiadu ? Np. szóstki rozbiegają 
się i notują, jakie wydziały znajdują się na terenie Rady i jaki jest zakres 
ich działalności. 

W Radzie Narodowej spotykamy się z przewodniczącym, który opowie nam, 
ile to różnych, ważnych spraw trzeba załatwić każdego dnia, żeby wszyscy byli 
zadowoleni. A to kłopot z budynkiem szkolnym starym, który jest za mały, aby 
Was wszystkich pomieścić, więc martwi się Rada,skąd wziąć pieniędzy na wybudo-
wanie nowego. A tu znów trzeba wyposażyć Ośrodek Zdrowia w nowy sprzęt, bo 
stary już się nie nadaje do pracy itd, I takich spraw i im podobnych każdego 
dnia jest wiele. 

Trzeba tak pokierować rozmową, żeby zuchy same wysunęły drobne spra-
wy, którymi mogłyby pomóc, np. uporządkowanie trawnika przed budynkiem Rady czy 
Ośrodka Zdrowia, wywieszenie śmietniczek, posadzenie drzewek, kwiatów wszyst-
ko po to, żeby u nas było ładniej i lepiej. 

Na drugiej zbiórce opowiadamy zuchom o tym, jak tu u nas było 16 lat 
temu i co się zmieniło w tym czasie. Pokazujemy im nowo powstałe i odbudowane 
obiekty,jak: fabrykę, zlewnię, mleczarnię, szkołę, szpital itd. 

A może zrobicie to za pomocą wywiadu ? 
V 

Na zakończenie zbiórki ogłaszamy między zuchami konkurs na rysunki 
pt0 „Nasze 16-lecie". Z rysunków tych robimy wystawkę w dniu wyborów w lokalu 
wyborczym. 

Trzecia zbiórka to nasza „Sesja Rady", na której mówimy o tym, co 
naszym zdaniem warto zmienić w naszym środowisku. Na „Sesję" przychodzą zuchy - kolejarze, lekarze, milicjanci, nau-czyciele, pielęgniarki, sklepowe itd. Każda grupa mówi o bolączkach i kłopo-tach. . . . . 

Wysuwa wnioski pod adresem przyszłych radnych, którzy uczestniczą 
w „Sesji". 

Czwartą zbiórkę organizujemy w lokalu wyborczym. Urządzamy wystawę 
z materiałów zebranych na poprzednich zbiórkach o działalności rad, jak również 
i z rysunków, które zuchy przygotowały. Zuchy mogą również pomóc przy dekora-
cji lokalu, przynosząc z sobą własnoręcznie wykonane chorągiewki. 

W dniu wyborów takimi samymi chorągiewkami dekorujemy swoje okna. Po 
chorągiewkach każdy pozna, gdzie mieszka zuch. 

Wskazane byłoby również, aby w dniu wyborów zuchy przyszły do loka-
lu wyborczego z wiązanką kwiatów, które wręczą przewodniczącemu Komisji. A mo-
że razem z wiązanką wręczą krótki meldunek, że już u nich w drużynie nie ma 
zuchów z stopniem niedostatecznym, albo o tym, że uporządkowali plac przed 
szkołą, czy wykonali zabawki dla przedszkola. Starsze drużyny zuchowe mogą również obok lokalu wyborczego zorgani-zować świetlicę dla dzieci. 

Znajdą w niej opiekę dzieci na czas pobytu rodziców w punkcie wybor-
czym. Możemy przygotować kilka gier, a może wyświetlimy film ? 

Tyle od nas. Resztę dokomponujecie sami. 
Życzymy Wam dobrych zbiórek. 

• C z u j ! 

\ 
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W związku z kampanią wyborczą podajemy przykładowy cykl zajęć, zbió-
rek i ćwiczeń międzyzbiórkowych dla drużyn młodszoharcerskich. 

I. Spotkanie z radnym 
Zajęcia wprowadzające drużynowego. 

Zadania dla zastępów; 
1. Zebrać wiadomości o kandydatach do naszej Rady Narodowej 
2. Postarać się o ich zdjęcia i zapoznać się z ich pracą 
3. Wykonać gazetkę „Nasi kandydaci" 
4. Ustalić i przygotować program spotkania z kandydatem 
5. Uroczyście zaprosić na spotkanie jednego z bliżej poznanych kan-

dydatów. 

U w a g a : 
Program spotkania winien składać się z dwóch części: 

Część pierwsza: to wiersze i piosenki mówiące o naszym życiu od momentu 
wyzwolenia. 

Część druga: zawarte w gawędzie radnego wiadomości c jego osobistym 
życiu i pracy i perspektywach rady, którą będzie repre-
zentował. 

Program spotkania przygotowany przez drużynę 
może być np. taki: 

1. Wiersz Krzysztof Gruszczyński 
K r a j 

Tak pomyśleć, że już blisko Bug: 
Mglisty brzeg, miejsca cicho malownicze -
I po obu stronach pylnych dróg 
Szare pola, kiedyś siane w szachownicę. 
Tak pomyśleć, jak już blisko San -
Pulchna gleba, skiba czarnożyzna: 
Polski prosty, serdeczny łan, 
Chłopska niwa - moja Ojczyzna. 

\ 
Weźmy jeszcze taki zmienny dzień: 
Na przemian słonecznie i dżdżyście.,.. 
Raz wraz klony pęcznieją dżdżem, 
To znów wiatr otrząsa mokre liście. 
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Szary kwiecień, mgła, pada deszcz, 
Potem słońce drży w brzezinie płowej: 
Skraca cienie ostrolistnych wierzb 
I przepada, i deszcz pada na nowo, 
Albo pomyśl: opuszczony sad... 
Krzew zdziczałej róży... A to wszystko, 
Zaniedbane, nie widziane od lat, 
Dzisiaj naraz tak blisko... tak blisko ! 
Podaj teraz - przysłowiowy maj... 
Krzaki bzu... Jakaś ścieżka piaszczysta... 
Dom rodzinny, jedyny kraj: 
Polska ! - Ziemia moja ojczysta ! 

2. Piosenka L. Pasternak 
I d z i e m y , 

/ na melodię „Rozszumiały się wierzby płaczące" / 
Każda noc jest po marszu za krótka, 
Jeszcze ciemno, a sen marzy nas. 
Wstawaj, bracie, zagrała pobudka, 
Komu w drogę do domu, temu czas. 
Idziemy, wielu nas, 
Chrzęst broni, tupot nóg, 
a śpiewem huczy las, 
Nie boim się najcięższych dróg. 
Piosenko, leć, a leć l 
Do boju, trąbko, graj- ! 
Przez burze, śnieg i deszcz 
Idziemy, bo nas czeka kraj. 

3. Piosenka - polonez Sygietyńskiego 
„Warszawa" albo 

„Warszawa da się lubić". 
4. Recytacja zbiorowa 

„Budujemy wspólny dom" 
Dom stawiamy - wielki dom, 
budujemy prosty, jasny 
dom w obłoki, dom̂ pod gwiazdy, 
budujemy dom przyjazny 
naszym myślom, naszym snom, 
robociarski, własny dom, 
wspólny dom, 
braterski dom, 
nad wawelskie, złote ściany, 
rozświetlony, rozśpiewany i 
Dom stawiamy, własny dom, 
robociarski jasny dom, 
budujemy dom dla wszystkich, 
żeby sobie byli bliscy, 
dom strzelisty, dom ojczysty, 
budujemy, brat dla brata, 
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dom na cztery strony świata -
w młodość, w radość, w szczęście, 
w przyszłość, 
wznosim dom nad srebrną Wisłą, 
jasny dom, świetlisty gmach, 
żeby każdy znalazł dach ! 
Budujemy wspólny dom, 
dom wznosimy z hardej cegły, 
dumny dom - i niepodległy, 
trudem ramion, z czoła znoju, 
dla wolności, dla pokoju, 
żeby życie było piękne, 
żeby było nieulękłe, 
kiedy w okna świeci grom -
dom stawiamy, wspólny dom ! 

Piosenka „ Ukochany Kraj ". 
Fragment z „ Kwiatów polskich " - Tuwima 

Chmury nad nami rozpal w łunę, 
Uderz nam w serca złotym dzwonem, 
Otwórz nam Polskę, jak piorunem 
Otwierasz niebo zachmurzone. 
Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych, 
Jak z grzechów naszych, win przeklętych 

• Niech będzie biedny, ale czysty 
Nasz dom z cmentarza podźwignięty. 
Ziemi, gdy z martwych się obudzi 
I brzask wolności ją ozłoci, 
Daj rządy mądrych, dobrych ludzi 
Mocnych w mądrości i dobroci. 
A kiedy lud na nogi stanie, 
Niechaj podniesie pięść żylastą: 
Daj pracującym we władanie 
Plon pracy ich we wsi i miastach, 
Bankierstwo rozpędź - i spraw, Panie, 
By pieniądz w pieniądz nie porastało 
Pysznych pokora niech uzbroi, 
Pokornym gniewnej dumy przydaj, 
Poucz nas, że pod słońcem Twoim 
„ Nie masz Greczyna ani Żyda w. 
Pyszącym się, nadymającym 
Strąć z głowy ich koronę głupią, 
A warczącemu wielkorządcy 
Na biurku postaw czaszkę trupią. 
Piorunem ruń, gdy w imię sławy 
Pyszałek chwyci broń do ręki 
Nie dopuść, żeby miecz nieprawy 
Miał za rękojeść krzyż Twej męki. 
Niech się wypełni dobra wola 
Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły, 
Przywróć nam chleb z polskiego pola, 
Przywróć nam trumny z polskiej sosny. 
Lecz nade wszystko - słowem naszym, 
Zmienionym chytrze przez krętaczy. 



! 
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Jedyność przywróć i prawdziwość: 
Niech prawo zawsze prawo znaczy, 
A sprawiedliwość - sprawiedliwość. 
Niech więcej Twego brzmi imienia 
W uczynkach ludzi niż w ich pieśni 
Głupcom odejmij dar marzenia, 
A sny szlachetnych ucieleśnij. 
Spraw, byśmy błogosławić mogli 
Pożar, co zniszczczył nasz dobytek, 
Jeśli oczyszczającym ogniem 
Będzie dla naszych dusz nadgnitych. 
Każda niech Polska będzie wielka: 
Synom jej ducha czy jej ciała 
Daj wielkość serc, gdy będzie wielka, 
I wielkość serc, gdy będzie mała. 

7. Piosenka „ Z fabryk na pola " 

8. Walczyk górniczy 

M 
m 

„ W a l c z y k g ó r n i c z y 

i 5 £ m 

1. Górnicze skarby pod ziemią 
Głęboko ukryte drzemią 
Na ścianach, filarach 
Górnicza dziś wiara 
Wykuwa do skarbów drogę /bis/ 
Ref. Jo,śląski górnik spod Bytomia 

Wydobywam węgiel każdego dnia, 
A tam na wierchu słoneczko lśni, 
Żonka się krząta, syneczek śpi. 

2. Górnicza lampka się pali, 
To nasze słonko w kopalni, 
Kombajnem dziś węgiel 
Spod ziemi dobędę 
Dla fabryk, dla wsi i miasta /bis/ 
Ref. Jo, śląski pieron, silny jak 

tur 
Wydobywam węgiel z podziemnych 

gór 
A tam na wierchu jest domek 

mój 
W nim staro czeko, dziubeczek 

mój /bis/ 

/ 
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Zbiórka: 
Wywiad „Szlakiem programu wyborczego". 

Zbiórki zastępów: 
Członkowie zastępu dzielą się na zbiórce na patrole, np. 2-osobowe. 

Każdy patrol otrzymuje serię pytań, na podstawie których ma się zorientować 
/ i zebrać jak najwięcej informacji / o jednym  z zagadnień dotyczących 
życia gospod., kulturalnego, oświaty, zdrowia itp. Wywiad organizujemy z 
myślą o wystawie dla szkoły. 

Podajemy niżej przykładowe pytania do przeprowadzenia wywiadu przez 
2 patrole. 
Patrol I. 

Dzieje naszej szkoły: 
1. Kiedy powstała nasza szkoła ? 

2. Ilu absolwentów klasy 7 w okresie 16 lat opuściło mury 
szkolne ? 

3. Ilu z nich ukończyło szkołę średnią, a ilu wyższą ? 
4. W jakich zawodach pracują ? 
5. Gdzie i w jakich zakładach ? 

> 
U w a g a: 

1. Patrole z pozostałych zastępów mogą otrzymać te same tematy wy-
wiadów dla uzyskania ciekawych i wartościowych materiałów. Cho-
dzi tylko o to, aby rada drużyny uzgodniła między sobą z kim 
będą przeprowadzone rozmowy. 

Patrol II. 
Kontakty ze światem /poczta/ 

1. Ilu listonoszy było przed wojną, a ilu teraz ? 
2. Ilu było prenumeratorów czasopism,a ilu mamy w tej chwili? 
3. He rodzin korzysta z radiowęzła ? 
4. Ilu mieszkańców i jakie instytucje posiadają aparaty tele-

foniczne ? 
5. Hu mieszkańców korzysta z telewizorów ? 

/uzupełnić perspektywy rozwoju placówki/. 
U w ą g ą: 

2. Po odbyciu sumujących zbiórek zastępów i ocenie patroli odbywa 
się zbiórka drużyny, której celem będzie zebranie i przedstawie-
nie opracowanych materiałów zastępu. 

Temat zbiórki: 
Szlakiem programu wyborczego 

Ze względu na bogaty materiał treściowy tej zbiórki można wprowa-
dzić tylko kilka piosenek i swobodne opowiadanie o przygodach w trakcie 
wywiadów. W rezultacie umiejętnego gawędzenia na zbiórce drużynowy winien 
doprowadzić do podjęcia przez drużynę zadania na rzecz innych. Najlepiej 
dla szkoły, świetlicy zakładowej albo gromadzkiej. 
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I tak: Patrol nr I / 
— — — — — — ^ 

Może szybko zorientować się, co może przygotować na nią posługując 
się materiałem zdobytem w czasie wywiadu, np. 
1. Nawiązując kontakt z absolwentem szkoły, technikiem, lekarzem , 

agronomem, który opowie o swojej pracy, przyśle zdjęcia zakładu itp. 
% 

2. Zrobi z uzyskanych materiałów album albo inne zadanie, 
1. Ilu ciekawych ludzi wywodzi się z naszego środowiska. Na 

mapie konturowej polski przy odpowiedniej legendzie oznacza-
ją, gdzie są rozsiani nasi ludzie, co robią itp, 

2. Wykonują barwną planszę, mówiącą o rozwoju szkoły na podsta-
wie uzyskanych cyfr. 
^ / 

Patrol nr II 
Może sporządzić ciekawe wykresy o wzroście czytelnictwa, radio-

fonizacji itp. 
Wystawa może mieć temat: 

„16 lat władzy ludowej" 
„Dorobek 16 lat w ". 

o - o - o 

wiadomości wiadomości wiadomości wiadomości wiadomości wiadomości wiadomości 

„ OŻYWIONE ULICE " 
i i, » 

Donosiliśmy w poprzednich notatkach o tym, jak to 29 Drużyna Harcer-
ska im. Kajki w Olsztynie „ożywiając" swoją ulicę budowała swój plan roczny. 
Wysłannicy drużyny byli na „audiencji" u przewodniczącego Miejskiej Rady Na-
rodowej, któremu przedstawili swoje postulaty. Postulaty drużyny wywołały duże 
zainteresowanie w Miejskiej Radzie Narodowej i zyskały oddźwięk, czego ilu-
stracją jest załączony list. 

o - o - o 



Prezydium 
Miejskiej Rady Narodowej 

w Olsztynie 

dot.: uporządkowania ul. Kajki 

Związek Harcerstwa Polskiego 
Komenda Hufca 

w O l s z t y n i e 

Harcerze Drużyny nr 29 składając mi wizytę zgłosili cały szereg pro-
pozycji odnośnie uporządkowania ul. Kajki, które zasługują na uwzględnienie. 
Poza tym godne jest podkreślenia to, że harcerze żywo interesują się wyglądem 
naszego miasta w sposób przemyślany i słusznie wysuwają postulaty pod adresem 
władz miejskich. ' ' 
, W związku z tym poczułem się zobowiązany do poinformowania za Waszym 
pośrednictwem Drużyny Harcerskiej nr 29 o tym, w jaki sposób będą mogły być 
rozwiązane zgłoszone wnioski w zakresie uporządkowania ul. Kajki. 

1. Oświetlenie tej ulicy światłem jarzeniowym jest słuszne,ale wobec bra-
ku środków finansowych, materiałowych i dokumentacji realizacja zgło-
szonego postulatu nie będzie mogła nastąpić w okresie do 1963 roku. 
Poza tym w miarę posiadania możliwości, które są skromne w porównaniu 
do potrzeb miasta, oświetlane są ulice o największym ruchu. 

2. W rb. przewidziane są do wykonania roboty drogowe, polegające na uło-
żeniu chodników. Asfaltowanie nawierzchni jest przewidziane także na 
tej ulicy, ale szczupłe środki finansowe zmusiły Prezydium do przesu-
nięcia tych robót na rok 1962. 

3. Przy ul. Kajki jest ustawiona pewna ilość śmietniczek, ale istotnie 
jest ona niewystarczająca. Wobec tego z nastaniem wiosny ilość śmiet-
niczek zostanie zwiększona przez MPO. 

4. W roku ubiegłym teren przy Przychodni został w pewnym sotpniu przysto-
sowany do tego, aby mógł służyć ludności w ogóle, a tym także i pacjen-
tom oczekującym na porady lekarskie udzielane przez Przychodnię Obwo -
dową. Na sezon letni ZZM postawi ławki i obejmie ten teren konserwacją, 

.7 co w dużym sotpniu zapewni zrealizowanie wniesionego postulatu przez 
Drużynę Harcerską nr 29. 
Równocześnie proszę Was o przekazanie członkom w/w drużyny serdecz-

nego podziękowania za złożoną mi wizytę oraz o przekazanie mojego osobistego 
uznania za przejawianą inicjatywę i zainteresowanie życiem naszego miasta.-

Do wiadomości i wykonania: 
1. MPO w/m. - Przewodniczący Prezydium 
2. ZZM w/m. v /*/ J.Molenda 
3. Miejska Służba Drogowa 
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