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Miesięcznik harcerski
Hufca ZHP Poznań-Wilda
Pomnik hm. Aleksandra Kamińskiego w Łodzi,
instruktora harcerskiego, żołnierza AK,
członka Szarych Szeregów, autora m.in.
“Antka Cwaniaka” i “Kamieni na szaniec”.
28 stycznia br. przypada 108 rocznica
urodzin Kamyka.

"Mali ludzie czerpią olbrzymią radość z błędów i gaf popełnionych przez ludzi
wielkich."

Schopenhauer
http://ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl

S ŁOWO NACZELNEJ
Druhny i Druhowie!
Harcerstwo to coś więcej niż zajęcia dodatkowe, nauka piosenek, szyfrów ... harcerstwo to styl życia.
Dzięki niemu potrafimy znaleźć wyjście z trudnych dla nas sytuacji. Jedną z takich sytuacji jest los
naszej planety - Ziemi, do której rozwiązanie znaleziono, a wystarczy je zastosować. Czytajcie uważnie
artykuły z działów ekologicznych oraz praktycznych. W tym numerze polecam Wam Film S.O.S. Ziemia. Możecie obejrzeć go w ramach zbiórki :)
phm. Agnieszka Barwicka HR
Komendantka III Szczepu – Redaktor Naczelna

I NFO
XIX Finał WOŚP
Dobiegła końca praca naszego sztabu XIX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W dniu 9
stycznia 2011 zbieraliśmy pieniądze NA ZAKUP SPRZĘTU DLA DZIECI Z CHOROBAMI
UROLOGICZNYMI I NEFROLOGICZNYMI. 78 wolontariuszy z pomocnikami, przez cały dzień
kwestowało na ulicach Poznania. Po podliczeniu okazało się mamy rekordową - w stosunku do
wszystkich naszych finałów - kwotę: 29.191,22 zł. i 61,43 € oraz inne waluty.
Rekordzistkami tegorocznej zbiórki okazały się harcerki z V Szczepu. Z 36 PDH: Agnieszka
Sochacka - 2.280 zł, Marta Figaj - 1.845,39 zł, oraz z 18 PDHż: Joanna Ruks - 1.560,18 zł, Natalia
Lizik - 1.133,53 zł, Dominika Krawiec - 1.079,45 zł. I nie można zapomnieć o "naganiaczkach" - czyli
młodszych harcerkach z tych drużyn, które z wielkim zacięciem wyłapywały wszelkich
potencjalnych ofiarodawców.
O godz. 22:00 zebrane środki, w asyście wildeckich policjantów, zawieźliśmy do banku.
W sumie, przez 7 lat grania z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy zebraliśmy 160.967,49 zł.
Trwa jeszcze w orkiestrowym Allegro licytacja nieaktualnych monet, które trafiły (często złośliwie)
do puszek wolontariuszy. Kwota wylicytowana trafi bezpośrednio na konto WOŚP, a tym samym
ludzka złośliwość zostanie przekuta na pożytek dl Orkiestry.
1% dla ZHP
Zachęcamy wszystkich przyjaciół i sympatyków harcerstwa, rodziców oraz oczywiście byłą i obecną
kadrę do przekazania 1% podatku za rok 2010 na rzecz naszego Hufca.
Jedyna, istotna zmiana dotycząca 1% w tym roku dotyczy sposobu wypełniania PIT-ów. W rubryce:
WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI
POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP) wpisujemy tylko numer KRS czyli 0000266321 (bez nazwy
organizacji) oraz wpisujemy wnioskowaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% kwoty naszego
podatku. W INFORMACJACH UZUPEŁNIAJĄCYCH w punkcie: Cel szczegółowy 1% wpisujemy
"Hufiec Poznań-Wilda". Jeśli chcemy wskazać dodatkowo konkretną jednostkę, to należy podać
nazwę hufca oraz numer drużyny lub szczepu.
Komisja stopni Instruktorskich
Komisja zbiera się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19:30. Najbliższe posiedzenie 3 lutego.
Msza Św. harcerska
W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w kościele pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim.
Najbliższa msza 6 lutego.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca

2 Ceifuh - Adliw 1/2011

G ITARĄ I PIÓREM
DŻDŻOWNICA
Autor nieznany
GD
1. Idę se, patrzę se,
A tam glizda leży se. e C D
Myślę se, zdepnę se,
A tu glizda mówi nie!

4. Mam trzy latka, trzy i pół,
Sięgam głową ponad stół,
Mam fartuszek z muchomorkiem,
Do przedszkola chodzę z workiem.

7. Rudy ojciec, rudy dziadek,
Rudy ogon to mój spadek.
A ja jestem rudy lis,
Znikaj stąd bo będę gryzł.

Ref. Nie, nie umieraj x3
Dżdżownico!

5. Poszła Ola do przedszkola,
Zapomniała parasola.
A parasol był zepsuty,
Połamane wszystkie druty.

8. Łysy ojciec, łysa matka,
Łysy sąsiad i sąsiadka.
A ja także łysy byłem,
I się z łysą ożeniłem.

6. Idzie lisek koło drogi,
Cichuteńko stawia nogi,
Nic nikomu nie powiada,
Do sąsiada się zakrada.

9. Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki,
Ze swej murzyńskiej pierwszej
czytanki.

2. Dzik jest dziki, dzik jest zły,
Dzik ma bardzo ostre kły.
Kto spotyka w lesie dzika,
Ten na drzewo zaraz zmyka.
3. Proszę państwa, oto miś,
Miś jest bardzo grzeczny dziś,
Chętnie państwu łapę poda,
Nie chce podać, a to szkoda.

Jeśli nie znasz tej piosenki, a podoba Ci sie jej tekst, w hufcu (lub mailem) możesz otrzymać mp3.

H ARCERSKIE WSPOMNIENIA
Warsztaty wizerunku “MEDIUM”
W zeszły weekend tj. 14-16.01.2010r.
w harcówce na jednym z poznańskich osiedli
odbyły się niezwykle atrakcyjne warsztaty pod
tajemniczym hasłem „MEDIUM”. Pomimo, iż
było to szkolenie o tematyce promocyjnej, można
było tam zdobyć wiele umiejętności, które mogą
się przydać nie tylko w życiu harcerskim, ale i na
co dzień.
Warsztaty były podzielone na 4 moduły.
Pierwszym z nich była fotografia. Podczas niego
profesjonalny fotograf prasowy opowiadał, na co
zwracać uwagę podczas robienia zdjęć, oraz jak
we wykonać by były ciekawe i dobrej jakości.
Później nastąpiła praktyczna część zajęć, podczas
której każdy uczestnik mógł popróbować swoich
umiejętności jako fotograf. Pod koniec zajęć
odbyła się także krótka prezentacja obsługi
programów graficznych.
Drugim modułem było video. Każdy
miał okazję udzielić wywiadu przed kamerą.
Pomimo, że na początku zadanie to było dla
niektórych stresujące, to później okazało się
bardzo pouczające. Można było dzięki temu
stwierdzić, nad czym należy popracować na
przyszłość dykcją, postawą, a może nadmierną
gestykulacją.

Kolejnym modułem był tekst. Podczas
niego dziennikarz „Gazety Ratajskiej” starał się
wyjawić nam tajniki poprawnego pisania
artykułów. Opowiadał, jak napisać zrozumiałe i
ciekawe teksty, które same zachęcają do tego, by
je przeczytać.
Ostatnim modułem był Internet. Część
ta dotyczyła promocji za pomocą różnego rodzaju
narzędzi internetowych. Dużą wagę przywiązano
w tym dziale także do tworzenia filmików
promocyjnych, których jest tak dużo w
dzisiejszych czasach w sieci.
Wszystkie te tematy były przekładane
na sposoby promocji ZHP oraz kreowania
pozytywnego wizerunku harcerstwa wśród
bliższego i dalszego otoczenia. Z tego co wiem,
były to pierwsze tego rodzaju warsztaty
prowadzone przez nasz chorągwiany Wydział
Promocji, ale jeśli by się powtórzyły to serdecznie
zachęcam do wzięcia w nich udziału. Naprawdę
warto!
pwd. Agnieszka Pawlak
drużynowa 33 PDHs „Łosie”
komendantka IV Szczepu
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N ATURALNIE
Aerozole
Z pozoru wydawać by się mogło, że
skutki działania aerozoli są niewielkie. Poniżej
postaram się udowodnić, że drobinki unoszone
przez atmosferę i przemieszczane na duże
odległości przez wiatr, mają decydujący wpływ
na zjawiska zachodzące w przyrodzie.
Aerozole należą do mikroskopijnych
cząsteczek, które luźno i swobodnie są unoszone
w powietrzu. Tak zawieszone cząsteczki są
wszędzie i występują w różnych stężeniach. Ich
naturalnymi źródłami są wulkany - 7%, plankton
oceaniczny - 19%, pożary lasów, sól morska,
obszary upraw roślin, czy burze piaskowe.
Człowiek także przyczynił się do produkcji
aerozoli.
W dniach miedzy 3 a 5 kwietnia 2010 r.
nastąpiło mniej więcej 3000 słabych trzęsień
ziemi z epicentrum w okolicy wulkanu
Eyjafjallajokull na Islandii. Niektóre drgania były
odnotowane w pobliskich miastach. Wybuch
wulkanu nastąpił 15 kwietnia i skutki tego
wydarzenia są aktualnie odczuwalne także w
Polsce.
Po wybuchu wulkanu prognoza była jedna
deszczowy rok. W ubiegłych latach miesiąc maj
należał do bardzo ciepłych, a nawet upalnych. W
tym roku słoneczne dni można było policzyć na
palcach jednej ręki. Praktycznie w maju nie było
dnia bez opadów deszczu. Tak gwałtowne i
intensywne deszcze były efektem unoszącego się
nad Europą pyłu.
Masy powietrza w okolicach obszarów górskich i
wyżynnych Polski uległy gwałtownemu
ochłodzeniu, a para wodna kondensowała się w
wielkie ilości kropel wody (to właśnie efekt
intensywnych opadów deszczu, a nawet w
wysokich partiach gór - śniegu). Pyły
wulkaniczne dostarczyły do atmosfery mnóstwo
dodatkowych jąder kondensacji, na których
skrapla się para wodna zatem opadów jest więcej
niż w normalnej sytuacji, a Polska zmaga się z
poważną powodzią i tragedią ludzi.
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Aerozole mają istotny wpływ na
zachmurzenie, co również może być przyczyną
wychłodzenia. Cząsteczki działają jak „zarodki”
wokół których skrapla się para wodna, tworząca
krople, a następnie chmury. Stężenie aerozoli
wpływa na typ i rodzaj powstającej chmury. Jeśli
aerozoli jest dużo, to woda może się skraplać na
wielu cząsteczkach. Wówczas powstają małe
kropelki (takie chmury odbijają więcej światła),
małe cząstki wolniej opadają i ilość opadów jest
mniejsza. Jeśli natomiast aerozoli jest mniej w
chmurze, woda skrapla się na mniejszej ilości
cząsteczek, krople są większe i spadają szybciej.
Tak nie wielkie cząsteczki z pozoru
wydają się być mało istotne, a w rzeczywistości
ich znaczenie jest ogromne. Mają zdolność
pochłaniania promieniowania, są lekkie, opadają
nawet 10 lat, mogą obniżyć temperaturę Ziemi o
ok.2-3 stopnie Celsjusza i tak bardzo wpłynąć na
naszą codzienność.
phm. Katarzyna Kruk
Drużynowa 18 PDHż

P..OD ROZWAGĘ
Czy umiecie powiedzieć jakich patronów mają poszczególne drużyny w Naszym hufcu?
Przyznam, że ostatnio się nad tym zastanawiałam i co gorsza stwierdzam, że w kilku przypadkach
miałabym z tym problem. Spróbujcie zastanowić się i wymienić drużyny i ich patronów, a jak nie wiecie
lub macie wątpliwości to polecam zajrzeć na stronę hufca w zakładkę JEDNOSTKI HUFCA, tam
łatwo można się doszkolić. Dziś co nieco o patronie wszystkich harcerzy.
Z pozoru zwykli ludzie, uczestnicy
codzienności, nie wyróżniający się z tłumu. Z
zewnątrz mali - jak wszyscy, wewnątrz ludzie
wielkiej idei, honoru, przepełnieni zasadami,
emanujący pozytywną energią wobec innych
małych ludzi.
Tak można by zdefiniować człowieka
Wielkiego, któremu towarzyszy skromność lub
chociażby nie obnoszenie się z własnymi
osiągnięciami, a który swoim postępowaniem
samoczynnie staje się człowiekiem godnym
naśladowania. Tacy ludzie zyskują przychylność i
zainteresowanie. Nie ma ludzi idealnych, ale
każdy chciałaby mieć przed sobą obraz człowieka
z pozoru idealnego jako wzorzec cnót.
Takim był m.in. Jan Rodowicz, ps.
Anoda - harcerz, żołnierz Szarych Szeregów i AK
oraz Delegatury Sił Zbrojnych, porucznik.
Człowiek wszechstronny, doskonały dowódca,
strateg, obrońca ojczyzny.
Jako nastolatek był zafascynowany
harcerstwem, należał do 23. Warszawskiej
Drużyny Harcerskiej im. Bolesława Chrobrego,
słynnej "Pomarańczarni", w której poznał wielu
późniejszych legendarnych członków Szarych
Szeregów, m.in. Tadeusza Zawadzkiego, czy Jana
Bytnara.

Podczas II WŚ bardzo angażował się w
działalność podziemia. Uczestniczył w wielu
akcjach konspiracyjnych oraz akcjach małego
sabotażu w ramach organizacji Wawer. Do
bardziej znanych należą:
26 marca 1943 r. o krypt. "Meksyk II",
odbito z rąk Gestapo Jana Bytnara ps. "Rudy" i
uwolniono resztę przewożonych więźniów;
W nocy z 20 na 21 maja 1943 r. o krypt.
"Celestynów", opanowano wagon przewożący z obozu koncentracyjnego na
Majdanku do obozu koncentracyjnego
Auschwitz odbito 49 więźniów.
Takich akcji z udziałem Jana Rodowicza było bardzo wiele. Swoimi czynami
poświadczył o swojej wielkości, która została
zauważona i doceniona. Był odznaczony
Orderem Virtuti Militari V klasy i 2-krotnie
Krzyżem Walecznych. A całkiem niedawno,
podczas uroczystości obchodów 64. rocznicy
wybuchu Powstania Warszawskiego, Prezydent
RP Lech Kaczyński odznaczył pośmiertnie Jana
Rodowicza Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.
W naszym Hufcu Jan Rodowicz jest
patronem II Szczepu DHiZ. Potrzebujemy
wzorów ludzi upartych, walecznych, którzy
będąc prawdziwymi patriotami, potrafili zarażać
miłością do ojczyzny. Dziś tego właśnie nam
brakuje. Dobrze jest pamiętać, że zaledwie jedno,
dwa pokolenia wcześniej żyli ludzie, którzy tak
bardzo kochali swój kraj, że gotowi byli oddać
życie, żebyśmy my teraz mogli żyć w wolnej i
niepodległej Polsce.
phm. Katarzyna Kruk
Drużynowa 18 PDHż
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A NEGDOTKI PRAKTYCZNE
Na łamach tego działu mam zamiar prezentować, jak wiedza i umiejętności (nie tylko
harcerskie), przed którymi się często bronimy, może się nam przydać.
Dziś opowiem wam, jak dzięki
znajomości azymutu udało mi się zaliczyć
terenówki z geodezji na 4,5 i nie namęczyć się
przy tym.
Zajęcia terenowe z geodezji, odprawa
grup przed wyjściem i pobraniem instrumentów.
Prowadzący ćwiczenia mówi, jakie pomiary
należy wykonać. Jednym z punktów programu
jest azymut. Oczywiście pada pytanie, na które
odpowiedzi udzielić są w stanie jedynie harcerze.
Po podaniu wałkowanej od lat definicji słychać
pomruk zadowolenia u prowadzącego, który
zapamiętuje sobie twarz. Wychodzimy do parku,
objuczeni niwelatorem, łatą, tyczkami…
- Część grup wezmę ja, a część p. dr. Sylwester.
Państwo pójdą ze mną. - idziemy za profesorem,
który pokazując teren mówi:

- Tutaj nie muszą państwo robić pomiarów
wysokościowych, bo teren jest płaski i nie ma za
wiele obiektów do zaznaczenia na mapie. Żeby nie
było kłótni, dostanie go grupa pana w czarnej
kurtce, który podał ładną definicję azymutu.
Po wykonaniu pomiarów musieliśmy
narysować mapę. Oczywiście wyrysowanie
przypadło w udziale mi i Ani, i znów przydała się
wiedza wyniesiona ze zbiórek - orientowanie
mapy, azymuty na mapie - to wszystko, co miałem
w próbie na stopień ćwika.
pwd. Marcin Dyderski
Drużynowy 10 PDH

H ABEZETA
Martwicie się, bo Waszej drużynie nie udało się zorganizować zimowiska?
Brakuje Wam fajnego pomysłu na zimowy wyjazd z drużyną?
Chcielibyście gdzieś wyjechać, ale nie wiecie gdzie?
HaBeZeta jest na pewno dla Was!
Brzmi ciekawie, ale co to tak naprawdę jest ta HaBeZeta? HaBeZeta to Harcerski Bieg
Zimowy, który jest organizowany co roku przez obornickie środowisko harcerskie. Tegoroczna fabuła
jest bardzo zachęcająca. Tematyka biwaku będzie się opierała na historii pewnego zamożnego
człowieka. Z pozoru wiódł on normalne i szczęśliwe życie własna firma, kochająca rodzina i grono
przyjaciół wokoło. Jednakże pewnego dnia nasz bohater znika i ślad po nim ginie. Ale czy na pewno?
Rozwiązanie tej zagadki będzie właśnie zadaniem dla naszych harcerzy. Jak znam harcerzy z Obornik,
nie obędzie się bez różnych niespodzianek i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Teraz pozostaje mi tylko
przekazać Wam najważniejsze informacje.
KIEDY: 19-20.02.2011r.
GDZIE: Oborniki
KOSZT: 15 zł/osobę
Zainteresowanych odsyłam na stronę internetową http://www.hbzoborniki.republika.pl
pwd. Agnieszka Pawlak
drużynowa 33 PDHs „Łosie”
komendantka IV Szczepu
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F ELIETON
Razem można więcej - szczep harcerski (cz. 2)
W 1 cz. artykułu (nr 11/2010) mówiliśmy m.in. o
istocie i potrzebie tworzenia szczepów.
Dziś zapraszamy na 2 cz. tego felietonu.
Kolejnym ważnym argumentem za
działaniem w szczepie jest organizowanie przez
jego komendę HAL i HAZ. I znowu drużynowy
nie musi się martwić stroną organizacyjną obozu
czy zimowiska. Nie musi przygotowywać
zgłoszenia do kuratorium, podpisywać umów,
zbierać i księgować faktur, toczyć potyczek z
sanepidem, a na koniec rozliczać całości w hufcu.
Tym wszystkim zajmuje się doświadczona
komenda szczepu, ze stosownymi uprawnieniami. Drużynowy skupia się na planie pracy na
obóz/zimowisko i na tym, żeby jego harcerze jak
najwięcej wynieśli z każdego dnia wyjazdu. Może
pozwolić sobie na czystą prace wychowawczą
kiedy ciężar toczenia papierowej wojny
przejmuje od niego komenda szczepu.
Na koniec podam jeszcze jeden
argument za działaniem w ramach szczepu, często
pomijany. Otóż drużynowi, to często młodzi
ludzie, którym nie można odmówić zapału i
zaangażowania, ale często brakuje im doświadczenia. Tu także wielkie pole do popisu ma
komenda szczepu, która może w trudnych
chwilach wspomóc drużynowego radami
płynącymi z własnego doświadczenia. W ten
sposób młodemu drużynowemu może uda się
uniknąć błędów, które popełnił komendant
szczepu kiedy sam był drużynowym, a teraz
wyciąga wnioski i dzieli się swoim doświadczeniem z innymi instruktorami. Doświadczony
komendant szczepu może też bardzo pomóc
młodemu drużynowemu w kontaktach z hufcem
czy chorągwią. Bo nie oszukujmy się zupełnie
innym partnerem do dyskusji dla komendanta
hufca czy chorągwi będzie siedemnastolatek,
przewodnik, od 6 miesięcy drużynowy; a zupełnie
innym będzie doświadczony dwudziestopięcioletni podharcmistrz, od trzech lat komendant prężnego szczepu. Stając obok drużynowego
i wspierając go swoim autorytetem komendant
szczepu sprawia że głos drużynowego staje się
bardziej słyszalny.

Zakładamy szczep
Warunki które koniecznie trzeba
spełnić, żeby założyć szczep harcerski określa
„Instrukcja działania szczepu”. W punkcie 5
czytamy: „Szczep może powstać z inicjatywy
osób kierujących podstawowymi jednostkami
organizacyjnymi ZHP. Warunkami założenia
szczepu są:
a)
chęć działania w szczepie, wyrażona
przez złożenie wniosku we właściwej komendzie
hufca przez minimum trzy podstawowe jednostki
organizacyjne działające w co najmniej dwóch
grupach metodycznych,
b)
uregulowane składki członkowskie
przez członków jednostek tworzących szczep.”
Krótko mówiąc, w klasycznym przypadku wystarczy wola i inicjatywa założenia
szczepu u trzech drużynowych, z których co
najmniej dwóch działa w różnych grupach
metodycznych, a wszyscy członkowie drużyn
muszą mieć zapłacone składki członkowskie.
Uwaga przyszli komendanci tylko te
dwa warunki (składki + 3 jednostki w co najmniej
dwóch grupach metodycznych), są warunkami
koniecznymi do spełnienia, żeby utworzyć
szczep. Punkt 8 „Instrukcji działania szczepu” nie
pozostawia co do tego żadnych wątpliwości.
Uczulam was na to, ponieważ niektórzy
komendanci hufców są nieprzychylni tworzeniu
szczepów i piętrzą różne dodatkowe wymagania
przed chętnymi. Jak już wspominałem w
poprzednim akapicie komendant szczepu jest
trudniejszym partnerem do rozmów dla
hufcowego niż kilku drużynowych, dlatego
czasem komendanci hufców wolą żeby drużyny
się nie łączyły. Komendanci hufców czasem nie
rozumieją, że silne szczepy są gwarancją silnego i
licznego hufca. Wtedy przy tworzeniu szczepu
możecie napotkać na różne wymagania nie
wynikające z instrukcji nie są one dla was
wiążące. Od odmownej decyzji komendy hufca,
odwołajcie się do komendy chorągwi, powołując
się na punkt 9 w związku z punktem 5 i 8
„Instrukcji działania szczepu”.
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F ELIETON c.d.
Mamy szczep co dalej?
Założenie szczepu to dopiero wstęp do
długiej drogi na końcu której jest sprawne i prężne
środowisko harcerskie. Nieocenioną rolę
odegrają tutaj komendant i komenda szczepu.
To właśnie oni wezmą na siebie
odpowiedzialność za zachowanie ciągu
wychowawczego. To na ich barkach spocznie
ciężar pozyskania środków na działalność. To oni
będą musieli poświęcić swój czas na zorganizowanie HAL i HAZ. W końcu to także
komendant i komenda szczepu wezmą pod
skrzydła młodych drużynowych, nad których
poczynaniami roztoczą opiekę.

Komendant i komenda muszą także dbać o
budowanie wspólnoty szczepu, która jest
konieczna do zachowania ciągu wychowawczego. Do ich najważniejszych zadań należy także
dbałość o rozwój instruktorów, ich ciągłe
motywowanie i wskazywanie właściwej drogi.
Piszę to z pełną odpowiedzialnością,
ponieważ piaty rok jestem komendantem szczepu
i wiem jak wielką ta funkcja może dawać satysfakcję i jak potężne daje pole do samorealizacji.
phm. Antoni Zbytniewski HR
Komendant I Szczepu DHiZ

DYŻURY W HUFCU
Wtorek
Środa
Sobota

17.00 - 19.00
17.00 - 19.00
11.00 - 13.00

cała komenda
na zmianę: dh. Zuza, dh Łukasz.
komendant, skarbnik (warto sprawdzić czy hufiec w daną sobotę
jest czynny)
W innych terminach można umawiać się indywidualnie.

Szykujcie się już teraz na przyszłoroczny OBÓZ!

11 - 30 LIPCA ZALESIE
Obóz harcerski III i V szczepu
http://wadowice.zhp.pl/zalesie.php

Czekamy na informacje o pozostałych obozach jednostek Hufca !!!
Jeżeli chcecie podzielić się z nami swoimi wrażeniami lub poglądami, a może chcecie nas
skrytykować lub pochwalić zapraszamy do kontaktowania się z nami: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl
lub możecie pozostawić list w hufcu w skrzynce dla redakcji.
Prosimy również żebyście się podpisali stopniem, imieniem, nazwiskiem oraz numerem drużyny z
jakiej pochodzicie.

REDAKCJA

Nie uznajemy anonimów, na życzenie nazwisko może pozostać do wiadomości redakcji, a artykuł
będzie podpisany pseudonimem.
Redaguje zespół:
phm. Agnieszka Barwicka – Red. Naczelna, phm. Katarzyna Kruk, phm. Magdalena Bartoszewska,
pwd. Agnieszka Pawlak, pwd. Marcin Dyderski, hm. Andrzej Dyderski, pwd. Jakub Niemir, phm. Łukasz
Dorna.
W internecie: www.ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl
Kontakt z redakcją: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl
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