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Na koniec roku 2010, w którym obchodziliśmy 100 lecie harcerstwa polskiego, dodałem nową
zakładkę HARCERSTWO. Nic ująć, dodać można wiele, ale jeszcze nie na tym etapie
wspominania.

  

 Zachęcając do lektury i oglądania przybliżam czytelnikom „harcerski” rodowód wybranych,
skądinąd powszechnie znanych, postaci ………………….

  

 ☻Achillles  - wódz harcerski biorący udział w wojnie trojańskiej. Nosił trampki 
z Centralnej Składnicy Harcerskiej. Dlatego obtarł sobie piętę. Stąd pieta achillesowa.

☻Jagiełło Władysław- harcerz. Komendant polskiego hufca, który w czasie podchodów w
okolicach PGR Grunwald, odniósł znakomite zwycięstwo na tzw. Krzyżakami. Do zwycięstwa
przyczynili się w decydujący sposób pionierzy czescy.

  

 ☻Sobieski Jan – drużynowy polskiej drużyny, która na zlocie pod Wiedniem wstawiła się
zwycięstwem w grze terenowej pt. „zdobywamy sztandar”.

  

 ☻Pan Twardowski – Harcerz Rzeczypospolitej (szlacheckiej). Pierwszy w historii zdobył
sprawność „astronauty” za pomocą koguta.

  

 …………..i dodaję, z kronikarskiego obowiązku publikowany ongiś wiersz, nie znajdujący
potwierdzenia w jasielskiej rzeczywistości  tamtych lat. Prawdopodobne , ale nieprawdziwe.
Chyba, że  nie o wszystkim wiedziałem………..

      

 HASŁA

  

W pewnej drużynie z miasta Jasła
Wciąż malowano różne hasła -
Hasła maleńkie, hasła duże,
Na dykcie, płótnie i tekturze…
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Rósł stos, leżały tam  na kupie
Hasła rozsądne, hasła głupie:
”Lecznicze zioła zbieraj druhu”
”Tęp muchy !”  „Nie dłub palcem w uchu!”
Tak i podobnie brzmiały owe
Hasła przeróżne, papierowe.
Od wschodu słońca, jak dzień długi,
Malował chłopiec jeden z drugim
I malowały też dziewczęta,
Tak w dzień powszedni jak i w święta.
Na płótnie, dykcie, na tekturze, 
Hasła wznosiły się ku górze, 
Więc wszystkie klasy i pokoje
Upstrzone były haseł rojem.
Wszyscy zajęci strasznie byli
I malowanie dobrze szło,
Lecz owych haseł, moi mili, 
Realizować nie miał kto.

  

 ( Karol Kord -  Nasze ogniska  cześć II -  Wydawnictwo Harcerskie 1960 )
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