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Drodzy Druhny i Druhowie!
W tym roku postanowiliśmy uruchomić działalność hufcowej gazetki. Jest ona
przeznaczona dla wszystkich: zuchów, harcerzy, wędrowników i instruktorów.
Mamy nadzieję, Ŝe Wam się spodoba i będziecie pomagali nam ją wspólnie tworzyć.
Mile widziane są propozycje i wskazówki, które pomogą nam dostosować się do
Waszych oczekiwań i stworzyć cos naprawdę fajnego. Propozycje przesyłajcie na
adres: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl wpisując w temacie nazwę działu.
- CZUWAJ pwd Agnieszka Barwicka HO
Kom. III Szczepu – Redaktor Naczelny

INFO
- Od 1 września wznowiliśmy współzawodnictwo druŜyn.
Zgodnie z sugestiami zostało przedłuŜone do 31 sierpnia, będą
punktowane równieŜ obozy i biwaki podczas wakacji.
Podsumowanie rywalizacji nastąpi na zbiórce rozpoczynającej rok
harcerski we wrześniu 2008
- Komisja Stopni Instruktorskich spotyka sie w pierwsze czwartki miesiąca o
godz. 19.30. NajbliŜsze posiedzenie 4 października. W celu otwarcia próby na
stopień, naleŜy przyjść na posiedzenie z opiekunem próby i wypełnionym
wnioskiem (druki w hufcu lub do ściągnięcia ze strony). We wniosku naleŜy
wpisać, zgodne z regulaminem stopni, propozycje zadań. Aby zamknąć próbę trzeba
przynieść kartę próby ze zrealizowanymi zadaniami, raport próby oraz mieć
uregulowane składki, a w przypadku próby phm. – zaliczoną słuŜbę instruktorską.
- Msze św. harcerskie odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca w kościele przy
Rynku Wildeckim o godz. 17. NajbliŜsza będzie 7 października.
- Zjazd Hufca odbędzie się 9.10.2007 g. 18 w szkole na os. Czecha. Jest to zjazd
wyborczy. Lista uprawnionych do głosowania ogłoszona została w rozkazie z dn.
31 sierpnia - jest to 51 instruktorów i wędrowników. Zjazd wybierze komendanta i
komendę hufca, komisję rewizyjna i jeśli uzna za potrzebny – sąd harcerski.
Wybranych zostanie równieŜ 3 delegatów na Zjazd Chorągwi.
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- 8 PDH zaprasza na festiwal piosenki. Odbędzie się 10 listopada. Temat festiwalu:
"Koszmarny Karolek i wstrętne gacie". Szczegóły wkrótce.
- 33 PDHs sygnalizuje, Ŝe będzie organizować biwak andrzejkowy więc warto
zarezerwować termin pod koniec listopada.
- Komisja Historyczna prosi o zdjęcia (2-3 szt.) z krótkim opisem z
ogólnohufcowych imprez. PosłuŜą do tworzonej kroniki hufca.
- ZbliŜa sie grudzień. Chętni do zdobycia Odznaki Kasprowiczowskiej lub tytułu
DruŜyny Kasprowiczowskiej powinni do 25 listopada dostarczyć wnioski o
przyznanie Odznaki lub tytułu ze sprawozdaniem z realizacji zadań, zgodnym z
regulaminem (dostępny na stronie www).
- Zgłaszajcie strony www druŜyn i szczepów. Linki do nich zostaną umieszczone
na stronie Hufca oraz otrzymacie dodatkowy adres w hufcowej domenie w formie
8pdh.poznan-wilda.pl Wkrótce wszystkie druŜyny, szczepy i kręgi otrzymają
„słuŜbowe” skrzynki mailowe. Łatwiej będzie zapamiętać wszystkie adresy.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca

GORĄCY TEMAT
ZJAZD HUFCA
ZHP to organizacja demokratyczna. Władze nie są narzucane - wybieramy je sami, z zachowaniem wszelkich demokratycznych procedur. Wystarczy np. Ŝe 1 osoba tego sobie zaŜyczy i wybory muszą odbywać się w
sposób tajny.
Juz wkrótce, 9 października zakończy się 4-letnia kadencja obecnych
władz Hufca. Wybierzemy nowe władze: komendanta, a na jego wniosek
komendę Hufca; organ kontrolny, czyli
komisją rewizyjną. Zjazd zdecyduje
takŜe czy wybrać w hufcu sąd harcerski
– od kilku kadencji sądu nie wybieraliśmy. Na Zjeździe jest okazja przekazać
swoje wnioski do władz wyŜszych
Związku. Zbierać je będzie komisja
uchwał i wniosków, a na koniec przegłosujemy, które propozycje chcemy
aby poszły „w górę” jako wnioski naszego Hufca. Mimo, Ŝe Zjazd Chorągwi
odbędzie się dopiero w 2010, juŜ teraz
wybierzemy 3 delegatów.

Uprawnieni do
głosowania są druŜynowi,
szczepowi,
przewodniczący kręgów
oraz instruktorzy wybrani na funkcje na
ostatnim zjeździe oraz mianowani rozkazem komendanta Hufca. W sumie
uzbierało się 51 osób. Zachęcam
wszystkich uprawnionych do udziału w
Zjeździe. To, podobnie jak wybory w
państwie, okazja aby mieć swój udział
w decydowaniu o przyszłości. Nie
pozwólcie, aby ktoś decydował za Was
– co prawda zbyt wielkich tłumów
chętnych do dowodzenia nie ma, ale
czasem jeden głos moŜe przewaŜyć o
tym, kto będzie kierował hufcem lub
sprawował w nim funkcje kontrolne. 4
lata to bardzo duŜo – moŜna wiele dobrego zdziałać, ale moŜna teŜ sporo
zepsuć. I pamiętajcie – NIEOBECNI
RACJI NIE MAJĄ.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca
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KRWIODAWCY
W szpitalach dramatycznie brakuje
krwi. Codziennie w Polsce zuŜywa się
jej ok. 1500 l. W celu większej popularyzacji idei krwiodawstwa tworzymy
hufcową bazę krwiodawców. MoŜna się
zgłosić osobiście lub mailowo gunia88@wp.pl albo hufiec@zhp.poznanwilda.pl podając imię i nazwisko, grupę
krwi, telefon i mail kontaktowy. Zachęcam do aktywności, zarówno tych co juŜ
krew oddawali, jak i tych co jeszcze sie
wahają. Szczegółowe informacje o tym,
jakie warunki naleŜy spełnić, aby zostać
krwiodawcą oraz odpowiedzi na wiele
pytań znajdziecie na stronie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa w Poznaniu www.rckik.poznan.pl. Bazy noclegowe, schroniska itp. prowadzą akcję
"Dawcom w darze". Krwiodawcom
oferują 20% zniŜkę na noclegi. Lista na
www.dawcom.wierch.pl

Warto pomyśleć o zarejestrowaniu
się jako potencjalny dawca szpiku oraz
noszeniu w dokumentach zgody na
pobranie organów do przeszczepu. To
drobiazg, a moŜna uratować komuś
Ŝycie. Przez wytworzenie złej atmosfery
wokół transplantologii, wielu ludzi straciło Ŝycie. PapieŜ Jan Paweł II w Encyklice „Evangelium vitae” napisał, Ŝe na
heroizm naszej codzienności „składają
się małe lub wielkie gesty bezinteresowności, umacniające autentyczną
kulturę Ŝycia. Pośród tych gestów na
szczególne uznanie zasługuje oddawanie
organów, zgodnie z wymogami etyki, w
celu ratowania zdrowia, a nawet Ŝycia
chorym, pozbawionym niekiedy wszelkiej nadziei”.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca

POMYSŁ NA ZBIÓRKĘ ... zuchową
Nie masz co robić na zbiórce? Zajrzyj tutaj ... moŜe znajdziesz jakiś ciekawy pomysł aby urozmaicić wspólne spędzanie czasu.
Sprawność Pocztowiec
1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiorki.
2. Gawęda:
• DruŜynowy przekazuje zuchom ilustracje przestawiające dawne i obecne
sposoby przekazywania informacji:
gołąb pocztowy, goniec, dyliŜans, pocztylion, telegraf, telefon, faks, internet.
• Uczymy się poprawnie adresować
koperty.
3. Gry i zabawy:
• Pakowanie paczki na czas
• RozróŜnianie gatunków papieru - w
woreczkach lub pudełkach gromadzimy
róŜne gatunki papieru, róŜnej wielkości:
chusteczka higieniczna, serwetka, sreberko, kartka papieru, tektura, karton
itp. Zuch mają zawiązane oczy. Przez

dotykanie starają się określić i nazwać
papier który rozpoznali.
• Przenoszenie przesyłek - bieg sztafetowy szóstkami
• Szukanie ukrytej przesyłki - w miejscu
zbiorki druŜynowy ukrył paczkę lub list.
• Zuchy siadają w kole. Zuch, który
pierwszy odnalazł paczkę lub list w
poprzedniej zabawie zostaje listonoszem. Staje za kołem i chodzi w koło.
Kładzie paczkę za plecami zucha. Zuch,
który się nie zorientuje - przegrywa, gdy
zauwaŜy będzie listonoszem.
4. Krąg rady: Podsumowanie zdobywanej sprawności, otworzenie paczki, która
zuchy znalazły, a w niej - cukierki.
5. Obrzędowe zakończenie zbiorki.
pwd. Natalia Gronau
druŜynowa druŜyny próbnej
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GITARĄ I PIÓREM
Opadły mgły
Sł.: Edward Stachura Muz.: Krzysztof Myszkowski
Opadły mgły i miasto ze snu się budzi
CF
Górą czmycha juŜ noc
CG
Ktoś tam cicho czeka by ktoś powrócił
Do gwiazd jest bliŜej niŜ krok
Pies się włóczy pod murami bezdomny
Niesie się jego tęsknota na świata cztery strony
REF: A ziemia toczy toczy swój garb uroczy
Toczy toczy się los
Ty co płaczesz a Ŝeby śmiać się mógł ktoś
JuŜ dość juŜ dość juŜ dość
Odpędź czarne myśli juŜ dość twoich łez
Niech to wszystko przepadnie we mgle
Bo nowy dzień wstaje bo nowy dzień wstaje bo nowy
dzień
Wstaje nowy dzień
Z dusznego snu juŜ miasto się wynurza
Słońce wychodzi gdzieś tam
Tramwaj na przystanku zakwitł jak róŜa
Uchodzą cienie do bram
Ciągną swoje wózki dwukółki mleczarze
Nad dachami snują się sny podlotków pełne marzeń
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Jan Kasprowicz - Rozmiłowała się ma dusza
Rozmiłowała się ma dusza
W cichym szeleście drzew,
Gdy koronami ich porusza
Druh mój, przecichy wiew.

Rozmiłowała się ma dusza
W głośnych odmętach fal,
Gdy druh mój, burza, je porusza,
W nieznaną płynąc dal.

Rozmiłowała się ma dusza
W twórczych promieniach zórz,
Gdy druh mój, słońce, w świat wyrusza,
śycia płomienny stróŜ.

Rozmiłowała się ma dusza
W przepastnej nocy mgłach,
Gdy druh mój, śmierć, na połów rusza,
A przed nią lęk i strach.
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NEWSY Z KAPLINA
Na wstępie parę słów o tym, co będzie znajdowało się w tym
dziale. OtóŜ, jak sama nazwa wskazuje, będą tutaj umieszczone informacje na temat naszej bazy w Kaplinie: prace remontowe, potrzeby bazy, relacje z biwaków roboczych itp. Dowiecie się jakie
zmiany zachodzą w naszej bazie, a takŜe jak sami moŜecie się przyczynić do jej
rozwoju.
Zacznę moŜe od aktualnych po- dzia, lub komuś zostały jakieś materiały
trzeb bazy, które moŜna teŜ znaleźć na np. po remoncie to prosimy o kontakt z
stronie
hufca
(www.zhp.poznan- komendą hufca lub referatem kwatermiwilda.pl). Jeśli ktoś mógłby pomóc w strzowskim.
zrealizowaniu poniŜszych potrzeb, to
Teraz parę słów na temat biwaków
liczymy na odzew. A do Kaplina przyroboczych, a konkretnie biwaku, który
dałoby się trochę rzeczy:
odbył się w długi weekend majowy tego
• koce - mogą być uŜywane, byle w
roku, a przeszedł do historii jako „BIdobrym stanie :-)
WAK MOLOCH”. Podczas tych kilku
• garnki i inne naczynia ze stali
dni przez bazę przewinęła się masa ludzi
szlachetnej w róŜnych wielkościach
z
11 druŜyn, kręgów instruktorskich, a
• stojaki do worków na śmieci - aby
takŜe osoby cywilne. Łącznie Kaplin
rozstawić na terenie bazy; kubły na
odwiedziło w tych dniach 48 osób - a
śmieci
więc duuuuŜo!
• sprawne narzędzia (moŜe ktoś zmieBiwak ten przyniósł sporo korzyści
nia) np. spawarka, wiertarka, szlidla bazy. Druh E. Krause wraz z p. Bofierka, wkrętarka, łopaty, siekiery,
browskim odwalili kawał dobrej roboty
młotki, wkrętaki, ... cokolwiek i w
i powymieniali drzwi w umywalniach i
kaŜdej ilości :-)
WC na nowe. Ekipa rozpoczęła batalię z
• farbę: emulsyjną, olejną - praktycznie
„Wrotami
do Otchłani” (starymi
zawsze potrzebna. TakŜe pędzle,
drzwiami
garaŜowymi,
przeznaczonymi
wałki, rozpuszczalniki, środki do kondla
nowego
magazynu).
Trzeba było je
serwacji drewna
oszlifować
i
przygotować
pod malowa• piec gazowy 1-funkcyjny do wody
nie,
niestety
drzwi
okazały
się mocniej(prysznice i kuchnia). Tu poszukujemy
sze
i
tę
rundę
wygrały.
W
międzyczasie
konkretnego sponsora - ze względów
bezpieczeństwa nie chcemy montować doprowadzono umywalnie do porządku
oraz odrestaurowano nasz pomost przy
pieca uŜywanego
plaŜy. Ludzie z „18-stki męskiej” pod
• ścianki działowe z PCV lub laminatu
dowództwem dh. Czaczy zajęli się podo umywalni, Ŝeby zastąpić dotychrządkowaniem i naprawą kanadyjek w
czasowe zasłonki miedzy prysznicami
magazynku przy WC.
• przymierzamy się do budowy magaKontynuowano teŜ walkę z „dŜunzynu, jest juŜ zlecony projekt. Będą
glą” ciągnącą się od starej kuchni do
potrzebne materiały budowlane, a
strumyka. Udało się wykarczować natakŜe wyposaŜenie, szczególnie poprawdę sporę cześć gęstych zarośli.
rządne regały magazynowe
Oczywiście biwak obfitował w wiele
Wszelka pomoc bardzo mile widziana,
innych prac. Kosiło się duŜo i często,
wiec jeśli macie jakieś zbędne narzę-
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Ŝeby nasza łąka jako tako wyglądała na
rozpoczęcie obozu :-). Zajmowały się
tym dziewczyny z 7 WGZ. Nowa kuchnia została wysprzątana i odmalowana.
Pod koniec biwaku wszystkie
drewniane odpady (w tym stare drzwi z
WC i umywalni) zostały spalone na
ognisku technicznym, co było z cała

pewnością najbardziej widowiskową
częścią biwaku.
I tym pozytywnym akcentem kończę dzisiejszą relację z Kaplina. Następne nowiny z bazy juŜ za miesiąc.
pwd. Mateusz Dorna

Szef Referatu Kwatermistrzowskiego

POD ROZWAGĘ
Czy zastanawiałeś/łaś się nad znaczeniem słów „Przyrzeczenia Harcerskiego”? Zapewne nie raz! Ponad miesiąc temu była ku
temu szczególna okazja. Skauting świętował swoje setne urodziny. 1
sierpnia o wschodzie Słońca harcerze i skauci na całym świecie odnowili swoje
Przyrzeczenie. Wydarzenie to zapewne na długo zapisze się w pamięci kaŜdego z
nas, pod warunkiem, Ŝe wiązało się z głębszymi przemyśleniami. Mam tu na myśli
drobne rozwaŜania nad istotą naszej działalności i współczesnym znaczeniu wymagań stawianych przez rotę.
„Mam szczerą wolę” wypowiada- czywiście jest aŜ tak źle? Co dla Ciebie
nie tych słów dla nikogo nie powinno znaczy patriotyzm i bycie Polakiem?
być błahe i obojętne. Jest swoistą dekla- Patriota to człowiek kochający swoją
racją dobrowolnej i najszczerszej chęci ojczyznę i naród, gotów do poświęceń
postępowania według przyjętych harcer- dla dobra ich dobra.
Moi pradziadkowie mieszkali na
skich kanonów. Do tych zaś naleŜy
słuŜba Bogu i Polsce, niesienie pomocy terenie zaboru pruskiego i gdy po I
bliźnim i posłuszeństwo Prawu Harcer- Wojnie Światowej nasze państwo odzyskiemu.
skało niepodległość Oni optowali za
Pojawiają się wartości i pojęcia Polską. Dlatego teŜ otrzymali jednorazatarte w codziennej rzeczywistości, zowe paszporty, które pozwalały przeuwaŜane niekiedy za przestarzałe i nie- kroczyć granicę tylko w jedną stronę –
aktualne.
do ojczyzny.
W czasie II Wojny Światowej
Najprostszym przykładem i bardzo
obrazowym jest Patriotyzm, traktowany drugi dziadek brał udział w kampanii
jako cywilizacyjny przeŜytek, zastą- wrześniowej, później walczył jako parpiony modnym kosmopolityzmem. tyzant w oddziałach Armii Krajowej
Przyczyna jest prosta! Napięta sytuacja (AK). Po aresztowaniu został wywiepolityczna, gospodarcza, wiąŜące się z ziony do obozu koncentracyjnego w
tym bezrobocie, niskie wynagrodzenia Oświęcimiu, później do Buchenwaldu i
dla pracowników sprawia, Ŝe ludzie do Wernigerade, gdzie przebywał do
szukają azylu po za granicami własnego momentu wyzwolenia (łącznie 3 lata).
Znając historię moich rodzin
kraju. Miłość do ojczyzny oraz poczucie
przynaleŜności wygasają. Ale czy rze- trudno nie czuć przynaleŜności do wła-
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snego kraju. Będąc za granicą i podziwiając kulturę i zwyczaje innych narodów nigdy nie czułam się tam jak u
siebie. Nie na darmo mówi się, Ŝe wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej.
Mimo iŜ w Ŝaden szczególny sposób nie
obchodzę dnia odzyskania niepodległości, nie wyobraŜam sobie Ŝyć w innym
kraju, bo czuje się Polką.
Obecnie Ŝyjemy w wolnej Polsce,
ale tez trudnych czasach. Zagonieni
praca i zmęczeni rodzice często nie maja
czasu na waŜne rozmowy ze swoimi
pociechami. MłodzieŜ zaś wciąŜ poszukuje czegoś nowego. Wyrazem tego są
fryzury i stroje mające podkreślić odrębność oraz bunt wobec wszystkiego,
co stare i tradycyjne.
Nie bez powodu zagłębiam się w
istotę szacunku i miłości do ojczyzny,
będącej wartością najwaŜniejszą dla
naszych rodziców, dziadków i pradziadków. Źle zrozumiana kosmopolityczna
nowoczesność i moda popycha ludzi do
dziwnych i kontrowersyjnych zachowań. A czy Ty czujesz się Polakiem?
Kolejną istotną wartością jest niesienie pomocy bliźnim. W harcerstwie
nie ma podziału na wszechwiedzących,
wychowujących i podległych im wychowywanych. Pamiętajmy, Ŝe wszyscy
jesteśmy równi, jednocześnie to nakłada

wyjątkowe obowiązki dla instruktorów
w stosunku do młodszych. Nie chce
burzyć niczyjego autorytetu, bo nie w
tym rzecz. Jako podstawową zasadę
współpracy potraktuję partnerstwo,
oparte na Ŝyczliwości i dobrowolnej
bezinteresownej pomocy. Zdarza się, ze
krytycznie oceniamy innych, a bezkrytycznie patrzymy na siebie. Zwykła
ludzka pomoc – czasem tylko uśmiech,
miły gest, rozmowa, potrafią dodać
więcej sił, otuchy i nadziei niŜ rzeczywiście mogłoby się wydawać. Jeśli więc
wiemy, Ŝe ktoś potrzebuje wsparcia, nie
bądźmy obojętni nawet jeśli nie darzymy tej osoby zbyt duŜą sympatią.
W swoich przemyśleniach celowo
nie poruszyłam tematu Prawa harcerskiego do którego takŜe odwołuje się
rota. KaŜdy punkt jest na swój sposób
wyjątkowy, zatem wymaga bliŜszego i z
pewnością osobnego rozpracowania. To
jednak w kolejnych artykułach.
Kończąc, chciałabym Ŝebyś Ty
takŜe zastanowił/ła się jaki/a jesteś w
swoim postępowaniu? I jakie znaczenie
mają dla Ciebie słowa Przyrzeczenia?
Czy jest to zwykła regułka klepana przy
okazji biegu lub waŜniejszej uroczystości, czy coś więcej?
pwd. Katarzyna Kruk
Przyboczna 18 PDHŜ

HARCERSKIE WSPOMNIENIA
Obóz IV Szczepu
Na tegoroczny obóz nasz szczep wybrał się wraz z 34 LDH
"Draco", 18 LDH i gromadą zuchową "Iskierki" z Dębca do lasów
nieopodal Dolska. Pomimo wakacji pogoda niestety stroiła nam
kaprysy, lecz my nie podawaliśmy się jej aurze. Po zakończeniu wszystkich prac
pionierskich na placu apelowym zapłonął wreszcie nasz święty ogień watra dając
nam znak, Ŝe jest to początek harcowania i zabawy. Zajęcia były przeróŜne od standardowych biegów harcerskich, po dzień wojskowy, gry przyrodnicze, lub o tematyce bajkowej. Nie obyło się takŜe bez robinsonady, którą druŜyna starszoharcerska
urozmaiciła sobie piszą wędrówką dookoła znajdującego się wokół nas jeziora.
Wszystkich dopisywały dobre humory bez względu, czy miał kuchnię, wartę, czy
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mógł poleŜeć chwilę ze spokojem na kanadyjce. Wieczorem przewaŜnie siadaliśmy
przy ognisku i razem uczestnicy i kadra wesoło pląsaliśmy, lub śpiewaliśmy
wszystkim znane, lub czasem całkiem nowe piosenki. Z pewnością wielu z nas
zmartwiło się, Ŝe te 3 tygodnie tak szybko minęły. No ale cóŜ, na pocieszenie
moŜna powiedzieć, Ŝe kolejny obóz juŜ za 10 miesięcy..=)
pion. Agnieszka Pawlak
DruŜynowa 33 PDHs
100 – lecie (Londyn)
W tym roku na całym świecie obchodzone jest 100 rocznica załoŜenia przez
generała Roberta Baden-Powella pierwszej druŜyny skautowej. Oficjalne i
największe obchody tego święta odbywały się na terenie Wielkiej Brytanii. Z tego
właśnie powodu 33 Poznańska DruŜyna Harcerzy Wędrowników "Impeesa" udała
się do Londynu.
Głównym punktem naszej wy- trwali uczestnicy tańczyli wokół sceny
prawy miało być odnowienie przyrze- wraz z organizatorami tej imprezy.
Oczywiście korzystając z okazji,
czenia harcerskiego, które miało miejsce
1 sierpnia. Aby być tego dnia z innymi Ŝe znaleźliśmy się w jednym z najsławskautami z całego świata udaliśmy się niejszych miast Europy zostaliśmy w
tego dnia do Gilwell Parku - posiadłości Londynie trochę dłuŜej, aby pozwiedzać
podarowanej przez królową Robertowi stolice Anglii. Miasto to jest bardzo
Baden-Powellowi. Na początku wraz z duŜe, tak Ŝe moŜna by w nim przebywać
innymi skautami uczestniczyliśmy w cały miesiąc i codziennie widzieć coś
minucie ciszy, która miała przypomnieć nowego. My postaraliśmy się skupić na
kaŜdemu o jego indywidualnym ślubo- tych najwaŜniejszych zabytkach i miejwaniu złoŜonym przez niego we wła- scach godnych uwagi. Udało nam się
snym języku oraz obrzędowości. Na- dotrzeć do Big Bena, Tower BridŜe,
stępnie cała ekipa z Polski (jako jedyna Opactwa Westminsterskiego, Pałacu
wśród tylu narodowości) zebrała się Buckingham, twierdzy Tower. Ponadto
osobno, by głośno wypowiedzieć słowa załapaliśmy się na rejs widokowy na
harcerskiego przyrzeczenia patrząc na London Eye oraz odwiedziliśmy wiele
naszą narodową flagę. Po tej oficjalnej ciekawych brytyjskich muzeów. Pogoda
części zaczęły się juŜ mniej uroczyste wbrew oczekiwaniom dopisała i prakpunkty programu. Wszyscy uczestni- tycznie przez cały nasz pobyt świeciło
czyliśmy z zajęciach zorganizowanych nam nad głowami słońce. Brytyjczycy
na terenie parku. Był tor przeszkód, okazali się być bardzo sympatycznymi i
zajęcia ze wspinaczki na róŜnego typu otwartymi ludźmi nie tylko na kontakty
ściankach, praktyczne czynności wyko- z skautami, ale takŜe Polakami.
rzystujące umiejętności harcerskie takie Wszystko to sprawiło, Ŝe z wielkim
jak: układnie słów idąc ścieŜką wyzna- Ŝalem opuszczaliśmy Londyn, a wspoczona przez strony świata, czy stworze- mnienia które stamtąd wywieźliśmy
nie z jednego kawałka sznurka suwaka będą w naszych głowach jeszcze przez
do munduru oraz filmy o załoŜeniu długie lata.
pion. Agnieszka Pawlak
skautingu i inne drobne zabawy. Na
DruŜynowa 33 PDHs
zakończenie wszyscy zebrali się na
głównym placu gdzie najbardziej wy-
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NA LUZAKU...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

NOSIMY JE PRZY BUTACH, CZARNE
PLASTIKOWA...
„MAM SZCZERĄ WOLĘ”
MORSKA PIOSENKA
NASZA BAZA OBOZOWA
BOHATER FESTIWALU 13 WGZ (2005)
KSIĄśKA Z PIOSENKAMI
TRZECIA BELKA LUB DRUGA
KROKIEWKA
9. TYTUŁ GAZETKI
10. JEST SIĘ NIM W WIEKU LICEALNYM

11. HM ANDRZEJ ... – KOMENDANT HUFCA
12. NP. POLOWA
13. ZESPÓŁ CO ŚPIEWA TEKSAŃSKI I
ZAZDROŚĆ
14. KOLOR CHUST IV SZCZEPU
15. ALARM ...
16. NAUKA HARCERSKA O UDZIELANIU I
POMOCY
17. KAPLIŃSKIE JEZIORO
18. ULICA PRZY KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ
NASZ HUFIEC

MENELIKI
W tym dziale znajdą się anegdoty i złote myśli specyficznych osobników wildeckich.
Tytuł zapoŜyczyłem z ksiąŜki Krzysztofa Daukszewicza „Meneliki, limeryki, epitafia,
sponsoruje ruska mafia”. Autora pasjonuje grupa społeczna – menele.
Na początek cyklu przytoczę wspo- cia Teresa” i tak teŜ do niej się zwracalimnienie o pewnej starszej pani (nie śmy. A Ŝe zawsze zwracaliśmy sie do
zawsze trzeźwej), mieszkającej w po- niej bardzo uprzejmie, to i ona darzyła
bliŜu harcówki przy ul. Kosińskiego. Od nasz sporą sympatią. Natomiast naszą
lat jej nie widziałem, ale gdy byłem zmorą byli małoletni chłopacy, których
jeszcze druŜynowym, nieraz do nas w pasją było „chodzenie na sprzęty” (kratrakcie zbiórek zaglądała. Otwierała dzieŜ radioodtwarzaczy z samochodów)
drzwi i przewaŜnie mówiła „Tu jest albo np. wybijanie szyb w oknie harteraz harcówka? My tu kiedyś mieliśmy cówki.
zebrania stróŜek” – zawsze mówiła to z Pewnego popołudnia ciocia Teresa
takim zdziwieniem, jakby pierwszy raz przyszła z sensacyjną opowieścią.
nas widziała. Sama tytułowała się „cio- „Szłam akurat ulicą, a tu milicja wy-
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prowadza tych ...(pi). Zobaczyli mnie i
wołają – niech nam pani pomoŜe. A ja
im na to – za te samochody, za harcówkę, zabierać ich”.
Dawała równieŜ Ŝyczliwe rady. Był to
czas gdy zaczęła funkcjonować spelunka „Jama”. Często mówiła: „nie
chodź tam, tam najgorsze ... (pi) prze-

siadują. Same ... (pi) – wiem, bo moi
brachole tam wciąŜ siedzą”. Specyficznym urokiem cioci Teresy było to, Ŝe
nie przepuściła prawie nikomu, kto ją
mijał na ulicy – za kaŜdym musiała
rzucić jakimś zgryźliwym tekstem.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca

KONKURSY
W tym dziale to my czekamy na Wasze artykuły. Najlepsze umieścimy w
gazetce i nagrodzimy słodkim upominkiem :) Serdecznie zapraszamy do
wspólnej zabawy.
W tym miesiącu ... trochę wspomnień.
Tegoroczne wakacje na pewno obfitowały w wiele niezapomnianych chwil. Dla nas
harcerzy, niewątpliwie tym najbardziej niezapomnianym momentem jest złoŜenie
Przyrzeczenia. NiezaleŜnie od tego, ile czasu minęło, z pewnością dobrze pamiętasz
ten dzień (lub noc).
Piszcie do nas!!! Podzielcie się swoimi wspomnieniami.
pwd. Paulina Piotrowska
DruŜynowa 7 WGZ

REKLAMA
Strona Hufca Poznań – Wilda: www.zhp.poznan-wilda.pl
Strona Kręgu Instruktorskiego „ZORZA”: ki-zorza.poznan-wilda.pl
JeŜeli umiesz śpiewać lub grać na jakimkolwiek instrumencie zapraszamy na
próby chórku harcerskiego, które odbywają się we wtorki o godz. 19.00.
JeŜeli chcecie podzielić się z nami swoimi wraŜeniami lub poglądami, a moŜe chcecie nas skrytykować lub pochwalić zapraszamy do kontaktowania się z nami:
ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl lub pozostawić list w hufcu w skrzynce dla redakcji.
Prosimy równieŜ Ŝebyście się podpisali stopniem, imieniem, nazwiskiem oraz numerem druŜyny z jakiej pochodzicie. Nie uznajemy anonimów, na Ŝyczenie
nazwisko moŜe pozostać do wiadomości redakcji, a artykuł będzie podpisany
pseudonimem.
„CEIFUH ADLIW” - Gazetka Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.
Redaguje zespół: pwd. Agnieszka Barwicka – Red. Naczelny, pwd. Natalia Gronau, pwd. Katarzyna
Kruk, pwd. Paulina Piotrowska, pwd. Łukasz Dorna, pwd. Mateusz Dorna, hm. Andrzej Dyderski.
W internecie: www.ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl Kontakt z redakcją: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl
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