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Miesięcznik harcerski
Hufca ZHP Poznań-Wilda

"Chciałbym, żeby człowiek drogowskaz, ten który mówi innym, którędy iść, nie
tylko wskazywał drogę, ale sam nią szedł. Jeśli ktoś nie stosuje się do głoszonych
zasad, to mam prawo wątpić, czy głoszona przez niego prawda ma wartość.”
Abp Józef Życiński
http://ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl

S ŁOWO NACZELNEJ
Druhny i Druhowie!
Dzień Myśli Braterskiej to czas przesyłania życzeń, kartek. W tym czasie organizujemy wiele gier,
ognisk i spotkań, a wszystkie są poświęcone idei, że jesteśmy braćmi. Zachęcam do szerzenia idei poza
gronem harcerskim. Tradycyjnie 22 lutego można cały dzień nosić mundur by pokazać, że trwamy!
Pojawiła się też grupa na facebook.pl, która promuje akcje: 22.02 na tablicach wszystkich osób
związanych w jakikolwiek sposób z harcerstwem pojawi się opis w stylu: "Scouting is not dead!",
"Harcerstwo mnie kręci" (9 lat), czy cokolwiek innego co Wam przyjdzie do głowy i odzwierciedla
naszą działalność. Każdy niech doda jakieś wesołe zdjęcie z harcerskiej wyprawy, zbiórki, gry,
biwaku, obozu, rejsu itp. Akcja ma na celu pokazanie jak największej ilości osób, że harcerstwo wcale
nie jest passe! Pokażmy ilu nas jest i jak dobrze potrafimy się bawić! Walczmy ze stereotypami!
Polecam!
Phm. Agnieszka Barwicka HR
Komendantka III Szczepu – Redaktor Naczelna

I NFO
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 marca.
Rajd DMB szczegóły w numerze.
Msza Św. harcerska
W pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 17:00 w kościele pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim.
Najbliższa msza 6 marca.
XXIV Zlot Hufca
Tegoroczny zlot hufca przewidziany jest na 1 dzień - 28 maja, na terenie Rogalińskiego Parku
Krajobrazowego. Organizatorem jest 18 PDHw. Wkrótce więcej szczegółów na zlotowej stronie
www.18pdhw.poznan-wilda.pl/zlot2011.htm
Lednica 2000
Jak co roku, podczas Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Lednica 2000 wystawimy harcerska
służbę. Służba zacznie się w piątek 3 czerwca, a zakończy w niedzielę 5 czerwca w godzinach
przedpołudniowych. Organizatorem służby jest I Szczep. Wkrótce więcej szczegółów.
O. Jan Góra już po raz piętnasty zaprasza do Źródeł Chrzcielnych Polski. Spotkanie odbędzie się
sobotę 4 czerwca 2011. W tym roku myślą przewodnią będzie pochylenie się nad świętością Jana
Pawła II, stąd zawołanie tegorocznego spotkania „JPII - Liczy się świętość!”.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca
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G ITARĄ I PIÓREM

Jan Kasprowicz
Swobodna jest moja dusza („Księga ubogich”)

Swobodna jest moja dusza,
Nikt jej skrępować nie zdoła,
Miłujeć ona swe skrzydła,
Cześć żywi dla swego czoła.

Nasturcje, co w naszym ogródku
Puściły kiełki i rosną,
W raba zmieniają mą duszę
Potęgą swą bezlitosną.

Czy loty jej górne, czy niskie,
Czy nieba, czy ziemi jest bliżej,
Nigdy na żaden się ukaz
Nie ugnie i nie poniży.

Kwiat złotogłowia, co właśnie
Dziś zakwitł nam w całej ozdobie,
Każe mej duszy po cichu
Położyć skrzydła po sobie.

Nie władnie tu żadna potęga
Nad jej wieczorem czy ranem,
Sama jest sobie monarchą,
Sama jest sobie kapłanem.

Ten kret tu, co pod korzeniem
Tych maków przyziemnych ryje,
Przymusza ją, jak poddankę,
Bezwolną uginać szyję.

Swój własny ma ona kościół,
Królestwo swe osobiste,
Parafian ma i poddanych
Wielce dobraną listę.

Ta wrona, co dla swych piskląt
Chleb nam ze stołu kradnie,
Potrzebę i rozkosz niewoli
Budzi w jej sercu na dnie.

Swych praw świadoma i dzierżaw,
Nieraz i w pychę porasta,
Myśli, że nie ma już nad nią
Swobodniejszego własta.

I dusza ma, wielce posłuszna,
O prawa się swoje nie pyta,
Z podwiązanymi skrzydłami
Stoi w podziwie jak wryta...

Aprzecież bywają chwile O sił tajemnych przymierze! Iż coś ją więzi i pęta,
Coś ją na arkan bierze.

Swobodna jest moja dusza,
Nikt jej uniżyć nie zdoła,
Ale są chwile, gdzie kornie
Musi pochylać czoła.

ZEGARMISTRZ
Muzyka i słowa: autorzy nieznani
1. G e C G
Coś w tym było nie wiem co, że mój dziadek lubił to
DaD
Był najlepszym zegarmistrzem w okolicy.
GeCG
Każdy znał go no bo on, w starym rynku miał swój dom,
DaD
A w nim sto zegarów biło ding - ding - dong.
Ref.:
Ge
Ding - ding - dong, ding - ding - dong,
CG
To zegarów dźwięczny ton,
CeCG
W domu dziadka było ich ze sto,
GDG
Ding - ding - dong w każdym kącie ding - ding - dong.

2. Ledwie z łóżka tylko wstał, do warsztatu zaraz gnał
I zabierał się do żmudnej swej roboty.
Bardzo lubił ten swój fach, nawet mnie nauczyć
chciał,
Aby zawsze mogły dzwonić ding - ding - dong.
3. Gdy niebiański wielki dzwon
W krąg oznajmił swym ding - dong,
Że już pora wybrać się do Pana Boga
Ale nie żal było mu, tych zegarów jego stu,
Przecież w niebie zegarmistrzem będzie znów.

Jeśli nie znasz tej piosenki, a podoba Ci sie jej tekst, w hufcu (lub mailem) możesz otrzymać mp3.
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N ATURALNIE
Jak różne związki wpływają na temperaturę na Ziemi?
Raport IPCC (Międzyrządowy Zespół
ds. Zmian Klimatu) z 2007 roku pokazuje podział
substancji mających wpływ na podwyższenie
temperatury planety w wyniku działalności
gospodarczej człowieka:
- Co2, metan, związki azotu
- Freony:
- Aerozole powstałe przez działalność
człowieka (sadza, siarczany, pył itp...)
- Zmiany ozonu troposferycznego w wyniku
emisji związków chemicznych
- Zmiany albedo [Albedo- jest miarą ilości energii odbijanej z powrotem przez powierzchnię lądu. Ciemne powierzchnie jak np. las
ma mniejsze albedo, jasne powierzchnie jak
śnieg mają wysokie albedo].
Działalność człowieka od 1750 roku
spowodowała ocieplenie planety. Nastąpiło
zwiększenie promieniowania. Raport zakłada
także, że samo stężenie gazów cieplarnianych
spowodowałoby być może większe ocieplenie niż
obserwujemy obecnie, ponieważ aerozole
wulkaniczne i te stworzone przez człowieka
rekompensują część ocieplenia, które w
przeciwnym wypadku miałoby miejsce.
Naukowcy podchodzą sceptycznie do
stwierdzenia jakoby to właśnie działalność
człowieka była przyczyną nadmiernego
ocieplenia klimatu.

Były podejrzenia że przyczyną może być również
ustawienie Ziemi w określonej pozycji na orbicie.
Stwierdzono jednak, że istnieją inne naturalne
czynniki, które wpływają na ocieplenie i
ochłodzenie planety.
Na przykład - ilość energii pochodzącej
od Słońca ulega sporym wahaniom. Erupcje
(wybuchy) wulkanu maja działanie ochładzające.
Unoszące się cząsteczki mogą zacieniać ogromne
połacie obszarów przez rok lub nawet dwa lata.
Zatem kombinacja niskiej emisji energii przez
Słońce oraz wysokiej czynności wulkanicznej
mogła spowodować opisywaną w literaturze mała
epokę lodową, okres ochłodzenia trwający od
1300 do 1850 roku. Okres surowych i mroźnych
zim w Szwajcarii, czy Wielkiej Brytanii.
Rozważania badaczy na temat ocieplenia klimatu wydają się niekiedy nieuzasadnione, aczkolwiek jak najbardziej celowe.
Niewygodne wnioski nie są całkowicie ujawniane
by w ten sposób opóźnić podjecie bardziej
zdecydowanych kampanii przeciw-działających
zmianom klimatycznym. Gorsze jest jednak to, że
jakiś czas może się okazać, za późno by uniknąć
nieodwracalnych zmian na Naszej Planecie.
phm. Katarzyna Kruk
Drużynowa 18 PDHż
komendantka V Szczepu

R AJD DMB

Wielkimi krokami zbliża się największe harcerskie święto - Dzień Myśli Braterskiej. Jest to
nie tylko dzień, w którym wspominamy założyciela skautingu Roberta Baden-Powella, ale także (a
może przede wszystkim) otaczamy ciepłymi myślami innych harcerzy i skautów. To dzień, którym
pokazujemy, że jesteśmy jedną wielka harcerską rodziną. Może warto w ten czas spotkać się także z
innymi harcerzami?
Jak co roku środowisko IV Szczepu organizuje dla wszystkich harcerzy z naszego hufca
jednodniowy rajd z okazji DMB. W tym roku odbędzie się on w sobotę 5 marca w okolicach Rogalinka.
Koszt uczestnictwa od osoby to jedyne 10 zł w które wliczony jest ciepły posiłek i herbata na
zakończenie gry oraz nagrody dla zwycięzców. Zgłoszenia oraz wpłaty są przyjmowane u
organizatorów do 28 lutego. Może akurat dzięki uczestnictwie w takiej imprezie uda nam się
realizować jedną z myśli przekazanych nam przez Roberta Baden-Powella „Śmiejcie się ile tylko
możecie, to dobrze robi”.
pwd. Agnieszka Pawlak
drużynowa 33 PDHs „Łosie”
komendantka IV Szczepu
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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 parę słów o Kamyku - nie jest patronem żadnej z drużyn, ale warto go poznać.
„Opowieść o wspaniałych ideałach
braterstwa i służby, o ludziach, którzy potrafią
pięknie umierać i pięknie żyć” „Kamienie na
szaniec” - właśnie tak o swojej książce mówi sam
autorAleksander Kamiński.
Utwór oparty na rzeczywistych wydarzeniach. Mówi o codzienności o praw-dziwych
realiach z okresu drugiej Wojny Światowej
(mowa jest o latach 1939-1943), w których żyje
grupa młodych przyjaciół, kolegów z jednej
szkoły, harcerzy.
Rudy, Alek i Zośka w 1939 r. skończyli
szkołę i musieli się zmierzyć z brutalnym czasem
okupacji. Zamiast realizować młodzieńcze,
idealistyczne plany na przyszłość, zmuszeni byli
stanąć oko w oko z rewolucją jaką przyniosła ze
sobą wojna. To niezwykła opowieść o naszych
rówieśnikach, którzy przechodzili przyspieszony
kurs dorastania. Z chłopców przemienili się w
dojrzałych mężczyzn i znakomitych żołnierzy.
Byli mężni, odważni, wytrwali, pełni poświęcenia oraz zakrzewionego patriotyzmu i oddania.
Właściwie od początku należeli do najaktywniejszych uczestników małego sabotażu, a z czasem
uczestników Grup Szturmowych, gdzie obejmowali dowództwo. Podczas najsłynniejszej akcji
„Pod Arsenalem” zakończonej sukcesem zginął
jeden z przyjaciół - Rudy, tego samego dnia Alek. Zośka zginął podczas ataku na posterunek
żandarmerii w Sieczychach.
Wzruszająca opowieść, która naprawdę
miała miejsce. Ci młodzi harcerze poświecili
życie za ojczyznę i Naszą wolność.
Autor owej książki Aleksander Kamiński (1903-1978) historyk, pedagog aktywny,
działacz harcerski w czasie okupacji był jednym z
organizatorów Szarych Szeregów. Stał na czele
Małego Sabotażu "Wawer". Człowiek na miarę
bohaterów jakich sam przedstawił w swojej
książce. Patriota, strateg, działacz społeczny.
Niewielu zdaje sobie sprawę z tego jak wielki
wkład włożył w budowanie fundamentów
najmłodszej gałęzi harcerstwa polskiego - ruchu
zuchowego i modelowanie się jego ideałów

wychowawczych oraz Jego szerokiej działalności naukowej głównie na polu pedagogiki
społecznej.
Kamiński to przykład myśliciela,
obserwatora, który potrafił wiele pomysłów
wykorzystać w działalności społecznej. Skupiał
się na wielu banalnych zagadnieniach, które z
powodzeniem udoskonalał i wdrażał w harcerską
działalność, jak chociażby „Zabawa”. Zakładał,
że jest podstawową formą pracy, naczelnym
czynnikiem rozwojowym sił psychofizycznych
dziecka, wspaniałym wychowawcą, cudownym
środkiem uszlachetniającym instynkty, wpływającym na kształtowanie się umiejętności, charakteru i „dobrych przyzwyczajeń” zucha.
To kolejna postać, godna podziwu i
naśladowania, która za drogowskaz postawiła
sobie harcerskie ideały. Jeśli nie czytałaś/eś
jeszcze „Kamieni na Szaniec” to gorąco polecam,
bo to niezwykła książka, która najlepiej oddaje
klimat tych niepewnych koszmarnych lat wojny,
codziennego życia zwykłych ludzi takich jak
chociażby sam Kamiński.
Warto sobie uświadomić, że dzięki
poświęceniu wielu naszych rówieśników, dziś
możemy spokojnie żyć w wolnym kraju. Istotne
jest również żebyśmy szczególnie jako harcerze
nie zapominali o tych bohaterach i opowiadali ich
historię Naszym najmłodszym harcerzom.
phm. Katarzyna Kruk
Drużynowa 18 PDHż
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W ORLD SCOUT JAMBOOREE

What is a World Scout Jamboree?
Czym jest światowe spotkanie Skautów
Jamboree?
Co cztery lata dziesiątki tysięcy skautów z
całego świata spotyka się w wybranym mieście na
dwa tygodnie wspaniałych zabaw i przygód.
Jest to fantastyczne wydarzenie w którym
ponad 40 000 skautów wspólnie żyje ze sobą,
bawi się i uczy! To zdumiewające przeżycie
zobaczyć tak wiele kultur współpracujących ze
sobą. Jamboree to możliwość współpracy z
ludźmi z innych krajów, zbudowania jedności i
zrozumienia różnic kulturowych wynikających z
położenia geograficznego. To właśnie jest
Światowe spotkanie Jamboree!
Skauci biorący udział w tym międzynarodowym
wydarzeniu są podzieleni na grupy nazywane
Kontyngentami. Na każdy kraj przypada jeden
Kontyngent. Aktualnie w skład WOSM wchodzi
aż 160 Kontyngentów.
Wydarzenie to jest wspierane przez tysiące
dorosłych międzynarodowych wolontariuszy, a
specjalny fundusz „Jedności Skautów” pozwala
mieć pewność ze przedstawiciele jak największej
ilości krajów przybędą na światowy zlot
Jamboree. To działanie budujące pokój w
gigantycznej skali! Skautowe Jamboree jest
wspaniałych unikatowym wydarzeniem: Dla
uczestników, dla kierowników imprezy oraz
nawet dla odwiedzających którzy przyjeżdżają,
aby zobaczyć skautów w akcji!
Czym jest 22 Światowy zlot skautów
Jamboree?
22 Światowy Zlot Skautów Jamboree
odbędzie się w Szwecji w 2011r. Tematem
tegorocznego Jamboree jest "Po prostu
Skauting"! Więc co to znaczy?
Jest to odpowiedź na każde pytanie: Jakie
będą przeżycia związane z Jamboree? Jak można
znaleźć przyjaciół na całym świecie? Jak można
dowiedzieć się o rozwoju cywilizacyjnym i
harcerskim świata? Jak to wszystko jest możliwe?
Odpowiedź: "Po prostu Skauting"!!
Jamboree to właśnie jest skauting w całej
swojej okazałości. Jest to dobry sposób na
spędzenie czasu ze skautami z całego świata. Jest
to nowoczesne podejście społeczeństwa do
dzisiejszych problemów. To jest nasza harcerska
metoda, nasze wartości i sposób pracy. Nasza
praca na tym obozie idzie w kierunku lepszego
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międzynarodowego zrozumienia. Róbmy to co
kochamy, co robimy najlepiej, czyli "Po prostu
Skauting".
W tegorocznym haśle Jamboree "Po prostu
Skauting" są zawarte 3 ważne pojęcia:
Spotkania - 22WSJ w Szwecji zachęca przede
wszystkim do spotkań z różnymi kulturami,
religiami, krajami i Kontyngentami. Członkowie
biorący udział w obozie, dowiedzą się kto i jak
żyje poza ich własną społecznością. Spotkania
będą odbywały się wszędzie i na różnych
szczeblach, od modułowych zajęć do życia przy
obozowego, od małych ognisk do wielkich
wydarzeń grupowych. Każdy obszar Jamboree
będzie nakłaniał do spotkań: plan zajęć, program
całej imprezy, a nawet konstrukcja terenu!
Natura - 22SJ w Szwecji zbliży nas wszystkich
do natury, czyli przez 2 tyg. będziemy żyć w lesie
otoczeni drzewami. Program WSJ wykorzysta
środowisko naturalne jako narzędzie, pokaże nam
wrażliwość środowiska i powie jak indywidualnie
każdy z nas może ratować przyrodę i świat.
Jedność - 22WSJ w Szwecji ma zachęcać do
Solidarności miedzy harcerzami w każdym wieku
i promować jedność organizacji skautowych na
całym świecie. Pomoże to również nam
zauważyć, że każdy z nas ponosi odpowiedzialność za otaczający nas świat. Jamboree
będzie promował szacunek dla innych ludzi,
podkreślał równe prawa i pokój, a nasamym
zlocie wszyscy uczestnicy będą równi, niezależnie od własnych przeżyć i cech. Tego będzie nas
uczyć tegoroczne Jamboree!
Tekst pochodzi ze strony:
http://www.worldscoutjamboree.se

Tłumaczenie:
92 PDH
zastęp „Czarne Konie”

F ELIETON
Harcerstwo, a polityka
„Fundamentem harcerstwa jest wiara w to,
że człowiek człowiekowi jest bratem, że skaut ze
skautem, harcerz z harcerzem zawsze ma wspólne
ideały, wspólną symbolikę i wspólne marzenia.”
Wydawać by się mogło, że u progu kolejnego
Dnia Myśli Braterskiej jest to przesłanie które
zostało wypowiedziane właśnie w kontekście
tego święta. Pomimo wszystko twierdzenie to jest
błędne. Zdanie to zostało wypowiedziane przez
aktualnego Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego.
Wydaje mi się, że dla żadnego z harcerzy nie
jest tajemnicą, że nasz obecny prezydent
kilkanaście lat wcześniej stał podobnie jak oni w
mundurze podczas apelu. Nieobce są mu obozy i
zbiórki. Sam zresztą bardzo często w rożnych
wypowiedziach nawiązuje do tamtego okresu
życia, który bardzo ciepło wspomina.
Bronisław Komorowski należał do 75
Mazowieckiej Drużyny Harcerskiej w Pruszkowie. Podczas studiów podjął służbę jako
instruktor harcerskim w 208 WDHiZ im.
Batalionu "Parasol" w hufcu Mokotów. Był także
instruktorem turystyki pieszej. W harcerstwie
także poznał swoją przyszłą żonę - Marię
Można by się zastanowić, czy to, że
prezydentem RP został były działacz harcerski
jest przypadkiem. Oczywiście można twierdzić,
że tak, gdyż w ciągu ponad dwudziestoletniej
historii niepodległej III RP jest to pierwszy
prezydent, który przez harcerstwo się „przewinął”. Jednakże sam Komorowski potwierdza,
że wiele umiejętności, które nabył podczas swojej
pracy w ZHP pomogło mu w jego dalszym,
również politycznym życiu. „Harcerstwo ma
szansę kształtować i bardzo często kształtuje
jednoczesną umiejętność podporządkowania się i
działania w grupie oraz cechy przywódcze.”
Podczas swojej harcerskiej przygody zarówno młodzież jak i przede wszystkim instruktorzy
ulegają ciągłemu procesowi kształcenia i samodoskonalenia. Z pewnością ZHP oferuje niezliczoną liczbę sytuacji, w których szkoli się wiele
umiejętności organizacyjnych i interpersonalnych. Dzięki temu nasi członkowie potrafią
przytoczyć własne zdanie na dany temat jak i
umiejętnie go bronić, czy nawet przekonać do
niego inne osoby. Wiele osób mówi, że harcerstwo
jest swego rodzaju szkołą życia i coś w tym jest.

Ponadto nasza organizacja stara się wpoić
młodym ludziom patriotyczne wychowanie oraz
poczucie odpowiedzialności za grupę. Nic więc
dziwnego, że wiele współczesnych polityków
może pochwalić się w swoim życiorysie
harcerskim epizodem. Wśród nich można odnaleźć takie osoby jak: Ryszard Kaczorowski prezydent RP na uchodźctwie, Ludwik Dorn - wicepremier, Marszałek Sejmu i minister spraw wewnętrznych i administracji, czy Paweł Poncyliusz wiceminister gospodarki.
Teraz chyba powoli zaczynamy rozumieć, że
obecność byłych harcerzy w ławach Sejmu oraz
obejmowanie przez nich ważnych funkcji
państwowych nie jest przypadkiem, a logiczną
koleją rzeczy. Należy jednak nie popadać w
skrajność, aby stawiać znak równości pomiędzy
harcerstwem, a polityką. Ważne jednak, aby
dawni członkowie ZHP spotykający się dziś w
gmachu przy ul. Wiejskiej pamiętali, że na słowie
harcerza powinno polegać się jak na Zawiszy i aby
wyznawane przez nich ideały harcerskie nie
zagubiły się w tym politycznym świecie. Abyśmy
my aktywnie działający harcerze dzisiejszych
czasów nie musieli się wstydzić, że takie osoby
przeszły przez nasze szeregi, a zamiast tego
cieszyć się, że nasza organizacja potrafiła
wychować osoby, które w swoim dorosłym życiu
stanęły na czele naszego Państwa i objęły najważniejsze w nim funkcje.
„Starajcie się zostawić ten świat choć trochę
lepszym, niż go zastaliście.” Miejmy nadzieje, że
te jakże znane słowa założyciela skautingu na
świecie-Roberta Baden-Powella przyświecają
także politycznej działalności naszych starszych
kolegów w harcerskim duchu.
pwd. Agnieszka Pawlak
drużynowa 33 PDHs „Łosie”
komendantka IV Szczepu
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F ELIETON c.d.
Bo w Dniu myśli braterskiej chodzi o to by zobaczyć swojego sąsiada...
W dniu myśli braterskiej wszyscy Może ktoś w szkole potrzebuje naszej pomocy,
zastanawiamy się, co by tu zrobić, żeby ten dzień ma problemy z jakimś przedmiotem, a nie ma
uczcić: może wspólny rajd, może kominek, albo odwagi podejść i poprosić o pomoc, może warto
wieczornica, może pójdę w jego okolicy oddać mu ją zaproponować.
krew, może przejdę się pomóc dzieciakom w
Postarajmy się w tym dniu wywoływać
świetlicy, lub zaangażuje się w jakiś wolontariat. uśmiech na twarzach tych, których będziemy
A mało, kto z nas wpadnie na pomysł, że spotykać, nie skarżyć się, nie zasmucać innych
powinniśmy być braćmi i siostrami przede naszymi problemami, nie stawiać się w centrum
wszystkim dla tych, których spotykamy na co zainteresowania, ale być takim dobrym duchem,
dzień, dla naszych najbliższych: rodziny, którego niby nikt nie zauważa, niby nic wielkiego
przyjaciół, tych wszystkich, którzy otaczają nas nie robi, ale jakoś wszystkim z nim żyje się łatwiej
na co dzień, którzy nam dobrze czynią, ale także i radośniej. Żyjmy tak, aby ktoś mógł się za nami
dla tych, którzy w jakiś sposób są nam trudni, stęsknić, tak by ludzie wspominając chwile
może mają niełatwy charakter lub w przeszłości spędzone z nami mogli się w duchu uśmiechnąć i
nas skrzywdzili. Być może nasz założyciel wcale powiedzieć, ja też tak chce żyć. Bądźmy pogodni
nie chce byśmy w Dniu Myśli Braterskiej nawet, kiedy jest nam trudno, kiedy mamy swoje
"przenosili góry", może po prostu chciałby byśmy problemy, bo skąd możemy wiedzieć czy ktoś, kto
wysilili się na odrobinę więcej ciepła i z nami się spotyka nie zmaga się z czymś
serdeczności, uśmiechnęli się do kogoś na ulicy, trudniejszym. Bądźmy dla innych oparciem.
wysłuchali kogoś z naszego otoczenia, przynieśli
chleb starszej sąsiadce, a nie udawali, że nie ma
phm. Magdalena Bartoszewska
nas w domu, kiedy po raz kolejny zapuka do
zastępczyni komendanta III Szczepu
naszych drzwi.

11 - 23 LIPCA KAPLIN
Kolonia zuchowa III i V szczepu

Http://zhp.poznan-wilda.pl/index.php?kid=25

11 - 30 LIPCA ZALESIE
Obóz harcerski III i V szczepu

http://wadowice.zhp.pl/zalesie.php

11 - 30 LIPCA PRZERWANKI
Obóz harcerski I, II i VI szczepu

{II Szczep i 5 WGZ od 17.07}

Http://www.przerwanki.pl

04 - 10 LIPCA
REDAKCJA

Obóz rowerowy

Trasa: Szczecinek – Borne Sulinowo – Czaplinek - Szczecinek
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