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Miesięcznik harcerski
Hufca ZHP Poznań-Wilda
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2012
“Gdy język potrafi już tylko narzekać i krytykować,
to znaczy, że chore jest serce.”
A. M. Weiss
http://ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl

S ŁOWO NACZELNEJ
Druhny i Druhowie!
Na dworze coraz cieplej i my także budzimy się do życia. Już w kolejnym numerze czekają nas pewne
zmiany, mam nadzieję, że będziecie z nich zadowoleni.
Tymczasem zapraszam wszystkich do udziału w rajdzie z okazji DMB oraz Rajdzie Wiosennym. Jest to
doskonała okazja do zobaczenia, że ZHP nie kończy się na naszej drużynie, ale że jest bardzo wiele
osób, którzy myślą i działają podobnie jak my.
Do zobaczenia na szlaku.
phm. Magdalena Bartoszewska
komendantka III Szczepu – Redaktor Naczelna

I NFO
Komisja Stopni Instruktorskich
Komisja zbiera się w pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19:30. Najbliższe posiedzenie 1 marca.
Harcerska Msza Św.
Zapraszamy na Msze Św. Harcerskie, które odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele
p.w. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim o godz. 17:00. Najbliższa msza 4 marca.
Rajd DMB
33 PDHw "Goliard" zaprasza na rajd z okazji Dnia Myśli Braterskiej, który odbędzie się 3 marca na
terenie Puszczy Zielonka. Koszt to 10 zł (posiłek i nagrody) zgłoszenia do 28 lutego na adres
33pdhw@poznan-wilda.pl więcej informacji na www.33pdhw.poznan-wilda.pl.
Rajd Wiosenny
33 PDHż zaprasza na Rajd Wiosenny, który odbędzie się w terminie 30 marca - 1 kwietnia w
Łopuchowie. Koszt 30 zł, zgłoszenia i wpłaty do 21 marca.
W tym roku rajd związany będzie z filmem animowanym 'Iniemamocni", w związku z czym
zadaniem przedzlotowym jest stworzenie własnej postaci super bohatera, łącznie z projektem jego
stroju, mocami oraz innymi rzeczami, które przyjdą Wam do głowy.
XXXI Mistrzostwa Chorągwi Wlkp. w Nocnych Biegach na Orientację „NIETOPERZ”
Zawody odbędą się w nocy 24/25 marca. Miejsce zawodów zostanie ujawnione w przeddzień
NIETOPERZA. Pierwszy termin zgłoszeń i wpłat upływa 15 marca.
"Nietoperz" to najstarsza impreza na orientacje w Wielkopolsce! Więcej informacji na stronie:
OTT 2011
http://nietoperz.fla.pl

J

HAZ 2012
Zakończyła się tegoroczna Harcerska Akcja Zimowa. W okresie ferii (łącznie z weekendem
poprzedzającym) 11 drużyn i gromad wzięło udział w zimowiskach, a 9 w biwakach. Dla zuchów
organizowane były też półkolonie.
Elektroniczny spis harcerski zakończony
Zakończył się elektroniczny spis harcerski, po wielu miesiącach żmudnej pracy udało się
wprowadzić wszystkich (przynajmniej teoretycznie) członków naszego Związku do systemu ESHD
(Elektroniczny System Harcerskich Danych). Wg spisu ZHP liczy obecnie 81.386 osób, w tym
Chorągiew Wielkopolska to 10.179 os. Nasz Hufiec liczy 467 osób, w tym 71 os. kadry.
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G ITARĄ I PIÓREM
Jan Kasprowicz
Padłeś z daleka od swoich (Księga Ubogich)
Padłeś z daleka od swoich,
Za cudzą walczący sprawę Wroga zagnała cię przemoc,
Złośliwe losy krwawe.

Majaki wam stawia przed oczy,
Obrazy kłamliwej siły,
Abyście praw się zaparli
Do dni, co by chwałą świeciły.

Nie! Nie! Ja przecież mam w głębi
Resztę - czy złudnej otuchy? Że miecz, jeśli fałszem hartowan,
Łomliwy się staje, kruchy.

Ty dziecko polskiego ludu,
Krainy, w nieszczęścia żyznej,
Pamiętam serce swe młode,
Wezbrane dolą ojczyzny.

Byście wróciwszy do domu,
Potęgą wroga olśnieni,
Własnych zaparli się przodków,
O pomstę krzyczących cieni.

Padłeś z daleka od swoich,
Ty synu polskiej Macierzy,
Dziecko tej krwi, co daremnie
Rozlewa się coraz szerzej.

Pamiętam ongi twe listy,
Te proste, niewprawne słowa,
Którymi ze zgrozą przemawia
Ta nasza skarga wiekowa.

Byście te przyszłe szeregi,
Co z waszej krwi powstać mają,
Zaprzańczym łączyli węzłem
Z nieprzyjacielską zgrają.

Moc poświęciwszy młodzieńczą,
W zamkowymś spoczął ogrodzie,
Nad straszną podobnoć rzeką
O mętnej, czerwonej wodzie.

Wróg was zamyka w koszarach,
Serce mundurem wam ściska,
Aby w nim stłumić tęsknotę
Do rodzinnego ogniska.

Byście bez żalu je wiedli,
Butę mający na przedzie,
Do walki o przyszłość nie swoją,
Jak on was dzisiaj wiedzie...

Jeśli nie zmiotły szrapnele
Już ostatniego w nim drzewa,
Niechże ci ogród ten głucho
O twej zagrodzie śpiewa.

Język wydziera wam z gardła,
Bez miłosierdzia oniemia,
Byście się ozwać nie mogli,
Gdy własna zawoła ziemia.

Zali już nie ma na świecie
Karzącej Sprawiedliwości,
Że tak haniebnie kłaść musim
Do grobu strudzone kości?

O twoim domu ubogim
Niechże ci szumi ta rzeka,
Jeśli w niej krew nie stężała,
Co dawno na kres swój czeka.

MAŁE RZECZY
Sylwia Grzeszczak
Żadne z nas już nie pamięta, jak beztrosko biegły dni.
Wiele nam nie było trzeba ja i ty, i długo nic.
Nie zadawaliśmy pytań, nie prowadziliśmy gier,
dziś kalkulujemy wszystko- nie ma w tym szaleństwa, wiem.
Co z tym możemy zrobić?

GD
eC
GD
eC
a

Ref.: Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś,
kupiliśmy prawie wszystko, ale wciąż nie mamy nic.
Chce pozbierać znowu myśli, słyszeć bicie naszych serc,
widzieć, ile szczęścia w sobie kryje każda mała rzecz.
Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest

GD
eC
GD
eC
GDeC

Miedzy nami znów zaiskrzy, odnajdziemy blask i wdzięk,
zakończymy smutny shopping sztucznych, galerianych szczęść.
I będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć,
Zacznijmy od nowa od tych małych rzeczy.

GD
eC
GD
eC

Ref. Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś
(...)
I będzie jak dawniej, przestańmy się spieszyć
zacznijmy od nowa od tych małych rzeczy. x2
Ref.: Budujemy nasz dom na piasku, cena nie gra roli dziś
(...)
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W ASZE ARTYKUŁY
Sport, którego Aga z Pajęczyc nie rozumie
- czyli co nieco o Formule 1 - cz. 2
W poprzednim artykule obiecałam trochę
opowiedzieć o nowinkach, które pojawiły się w
sezonie 2011. W tym roku nowością były opony a
właściwie ich dostawca. Po decyzji o wycofaniu
się dotychczasowego dostawcy ogumienia do
najbardziej prestiżowej kategorii sportu
samochodowego Bridgestone, ogłoszono
przetarg, w którym wzięły udział firmy Pirelli,
Michelin i Cooper Avon. Międzynarodowa
Federacja Samochodowa FIA jako nowego
dostawcę opon do samochodów Formuły 1
wybrała firmę Pirelli. Od tego sezonu do roku
2013 zostali oni monopolistami na dostawę opon
dla F1. Firma ta była już obecna w wyścigach
Grand Prix od lat pięćdziesiątych, aż do 1991
roku. Samochody wyposażone w opony Pirelli
wygrały łącznie 44 wyścigi. Zgodnie z
obowiązującymi przepisami Formuły 1
ustalonymi przez FIA, Pirelli przygotuje sześć
rodzajów opon. Opony typu slick z czterema
różnymi mieszankami: na suchą nawierzchnię,
jedną na deszcz oraz jedną mieszankę
przejściową. Sześć rodzajów opon stworzonych
specjalnie na potrzeby teamów startujących w
wyścigach F1 będzie produkowane w fabryce w
Izmit, zlokalizowanej w Turcji. Aktualnie Pirelli
dostarcza opony do kilku najważniejszych
samochodowych i motocyklowych mistrzostw
świata takich jak: seria GP3, WRC (World Rally
Championship), RSCS w Ameryce Południowej
(Rolex Sports Car Series in North America), WSC
(World Superbike Championship) oraz MWC
(Motocross World Championship). Oczywiście
ze zmianą dostawcy wiązały się także zmiany z
zachowaniem nowych opon na torach F1 dlatego
zespoły na każdym treningu przed zawodami
testowały obie mieszanki aby sprawdzić ich
zachowanie na poszczególnych torach. Zmiana
nie była jednak bardzo kłopotliwa ponieważ
opony Pirelli sprawdziły się bardzo dobrze.
Kolejną nowością w świecie Formuły jeden
było wprowadzanie systemu DRS czyli Drag
Reduction System co w przełożeniu oznacza
System Redukcji Siły Dociskowej Powietrza (w
Polsce zwany ruchomym tylnim skrzydłem).
System ten miał pomóc w wyprzedzaniu, co miało
podnieść atrakcyjność wyścigów dla wszystkich
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widzów. Kierowcy mogą bez żadnych ograniczeń
używać systemu DRS podczas treningów i
kwalifikacji, natomiast podczas wyścigu
korzystanie z systemu będzie ograniczone:
nie będzie można DRSu używać podczas
dwóch pierwszych okrążeń wyścigu
strata do bolidu poprzedzającego musi
wynosić mniej niż sekundę
systemu będzie można użyć tylko w
specjalnej strefie DRS
gdy na torze panują złe warunki pogodowe
stosowanie systemu jest zabronione.
DRS jest kolejnym po KERS systemem
który budzi wiele kontrowersji, ponieważ może
go używać jedynie kierowca wyprzedzający kierowca wyprzedzany nie może używać tego
systemu, może jedynie korzystać z drugiego
wspomnianego przeze mnie - systemu KERS. Jest
to dość kontrowersyjne ponieważ DRS znacząco
wpływa na prędkość bolidu i kierowcy wyprzedzani z reguły są bez szans w walce z tym
systemem. Jednak najważniejsza funkcja systemu
została spełniona w tym sezonie ilość manewrów
wyprzedzania pobiła wszystkie rekordy co
rzeczywiście wpłynęło na atrakcyjność wyścigów jednak mając na uwadze że manewry te nie
miały związku z umiejętnościami kierowców a
jedynie z kolejną nowinką techniczną ja osobiście
oceniam negatywnie wprowadzenie systemu
DRS do zawodów.

W ASZE ARTYKUŁY
W tym sezonie mieliśmy jeszcze kilka znaczących
zmian w regulaminie jak np.:
każdy zawodnik, którego najlepszy czas w
kwalifikacjach przekracza 107 procent najszybszego czasu ustanowionego w Q1 nie zostanie
dopuszczony do wzięcia udziału w wyścigu
zakaz wydawania poleceń zespołowych w
Formule 1 został zniesiony
maksymalna wysokość dyfuzorów została
zredukowana z 175 milimetrów do 125
milimetrów, kładąc kres podwójnym dyfuzorom
zwiększającym docisk tylnej części bolidu.
I to chyba wszystko z najważniejszych
informacji związanych z minionym już sezonem
w Formule 1.

Teraz pozostaje nam już tylko czekać na nowe
zmagania kierowców - a te już od marca przyszłego roku oraz oczywiście wyczekiwać powrotu
naszego polskiego kierowcy - Roberta Kubicy. Z
pogłosek które krążą w Internecie możemy też
wnioskować że należy trzymać kciuki za Kubę
Giermaziaka - polski kierowca wyścigowy, od
2010 roku uczestniczący w serii Porsche
Supercup, który może niedługo także wstąpi do
grona kierowców F1.
Domi :)

O sporcie, w którym (według niektórych) jeździ się w kółko
Mowa o … żużlu. Żużel jest bardzo
rozległym pojęciem. Tak jak w każdym sporcie
żużel jest podzielony na parę lig. Jest też dużo
innych imprez, takich jak drużynowy puchar
europy, czy też świata, a także grandprix czyli
indywidualne mistrzostwa świata. Nie będę
wymieniać wszystkich zespołów, bo podejrzewam, że nie starczyłoby mi miejsca w całej
gazetce. Każdy z was pewnie zna takie osoby jak
Tomasz Gollob czy Jarosław Hampel, ale jest też
dużo więcej zawodników, którzy również maja
wielkie sukcesy ale nie są tak popularni.
To taki krótki wstęp a teraz może opowiem o
co tutaj chodzi. W każdym spotkaniu, niezależnie
w której lidze, mecz jest podzielony na biegi,
których jest 15. Przed każdym spotkaniem można
zakupić tzw. program zawodów, gdzie opisane są
ciekawostki dotyczące gospodarzy oraz rywali.

Znajduje się tam też tabela, w której zapisuje się
ile punktów zdobył dany zawodnik, w jakim
czasie przyjechał na metę oraz jaki zawodnik
pojedzie w jakim biegu. Jednak tak rozpisani
zawodnicy są tylko na biegi od 1 do 13. 14 i 15 to
tzw. biegi nominowane, w których startują
zawodnicy, których trener wybierze podczas
meczu (najczęściej ci, którzy zdobyli najwięcej
punktów). Do każdego biegu startuje 4
zawodników po 2 z każdej drużyny. Zawodnik,
który pierwszy dojedzie na metę zdobywa 3 pkt., 2
zdobywa 2 pkt, 3- 1 pkt., a 4 nie zdobywa żadnego
pkt. To takie podstawy, które musicie znać,
żebymniej więcej rozumieć o czy tutaj piszę.
Jest wiele drużyn, ale dla nas liczą się
szczególnie dwie: PSŻ Lechma Poznań oraz Unia
Leszno. Unia Leszno reprezentuje ekstraligę, a
PSŻ 1 ligę. Z chęcią opiszę wam przeszłość, ale
niestety jeśli chodzi o PSŻ to w roku 2012 nie
mogę nic powiedzieć, ponieważ nasza drużyna
upadła. Jednak myślę, że każdy fan to wie, że
działacze robią wszystko, żebyśmy mogli
wystartować w roku następnym, co prawda w 2
lidzie i jako nowy zespół, ale to zawsze żużel.
Unia Leszno jest jednym z najlepszych klubów,
reprezentują ją tacy zawodnicy jak między
innymi: Jarosław Hampel, Janusz Kołodziej,
Adam Skórnicki czy Damian Baliński. Trenerem
jest Roman Jankowski, a prezesem Pan Józef
Dworakowski.
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W ASZE ARTYKUŁY
Myślę, że należy też powiedzieć o pewnej
osobie, która jest dla mnie bardzo ważna i bardzo
sobie ją cenie. Jest to osoba, dzięki której Pan
Dworakowski i wielu innych doszli do miejsca w
którym są. Jest to osoba, która miała pod swoją
opieką Tomasza Golloba i jego brata. Jest to
osoba, która robiła wszystko, co w jej mocy, żeby
utrzymać żużel w Poznaniu. Dzięki niej poznałam
i pokochałam żużel. Osoba, o której mówię to…
Henryk Ruks osoba, która od ponad 40 lat zajmuje
się sportem. Przez wiele lat był v-ce prezesem
PZM-otu w Wielkopolsce do spraw sportu motorowego.

Aktualnie oficjalnie oddał swoją funkcję z
powodu ukończenia “kilkunastu” lat ;) został
uhonorowany tytułem honorowego v-ce prezesa
PZM-otu.
Najbliższy sezon zacznie się za parę miesięcy,
więc mam nadzieję, że do tego czasu uda mi się
napisać wszystkie zasady i opisać kilka lat
poprzednich, ale to wszystko już w następnych
numerach. Tak was zanudzę tymi artykułami, że
do lipca też pokochacie żużel :)
Fuks
18 PDHż

Z HARCERSKIEGO ŚWIATA
Spór o Krzyż Harcerski zakończony
Ciągnący się od ponad 10 lat spór, o tę
najważniejszą dla każdego harcerza odznakę, w
końcu dobiegł końca! 3 lutego 2012 r. w
Warszawie przedstawiciele ZHP i ZHR zawarli
umowę o współpracy w zakresie ochrony tego
symbolu - tak ważnego dla ruchu harcerskiego w
Polsce.
Skąd wziął się spór? W okresie PRL jedyną
legalną organizacją harcerską był ZHP,
przejmując tym samym całą spuściznę
przedwojennego harcerstwa. Mimo, iż w
późniejszych latach zaczęły tworzyć się inne
organizacje harcerskie, to nigdy nie uregulowano
kwestii używania przez nie symboliki harcerskiej.
Faktyczny spór rozpoczął się, gdy w 2004
roku ZHP opatentował wzór Krzyża, jako znak
towarowy “CZUWAJ". Władze Związku
twierdziły, że robią to, by zabezpieczyć ten znak
przed niewłaściwym, komercyjnym użyciem.
ZHR odebrał jednak ten ruch jako próbę
zawłaszczenia sobie odznaczenia.
W międzyczasie, w wyniku sprzeciwu
ZHR, Urząd Patentowy unieważnił prawa
ochronne Krzyża. ZHP zaskarżył tę decyzję
argumentując, że Krzyż był zawsze i wyłącznie
odznaką organizacyjną ZHP.
Z kolei ZHR dowodził, że ci pierwsi nie mają
prawa do własności bo zarówno przed II Wojną
Światową, w jej trakcie, jak i po 1945 r. był on
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legalnie używany przez liczne organizacje
harcerskie. Suma summarum sprawa trafiła do
Sądu i toczyła się latami.
Umowa, którą ZHP i ZHR podpisały w tym
miesiącu ma gwarantować to, że organizacje
harcerskie wspólnie mogą korzystać z symboliki
harcerskiej ale także wspólnie mają bronić jej
dobra. Umowa jest otwarta, co oznacza, że inne
organizacje harcerskie mogą do niej przystąpić,
jeśli chcą. Zaproszone zostały już m.in.
Stowarzyszenie Harcerskie, Stowarzyszenie
Harcerstwa Katolickiego "Zawisza" oraz inne
organizacje polskiego harcerstwa poza granicami
kraju.
phm. Łukasz Dorna
komendant hufca

N ATURALNIE
Prądzik i ciepełko
Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni
Poznańskich S.A. (Dalkia Poznań-ZEC S.A.) tak
brzmi pełna nazwa spółki, która produkuje
energię elektryczną i ciepło dla miasta Poznania.
Zespół Elektrociepłowni Poznańskich tworzą
dwie Poznańskie elektrociepłownie:
EC Garbary (powstała w 1929r.) i EC Karolin
(powstała w 1975r.). Każda powstała w innym
czasie, ale od początku rozwijały się wraz z
miastem i potrzebami jego mieszkańców na
energie i ciepło.
Aktualnie najważniejszą rolę w systemie
zaopatrywania aglomeracji poznańskiej w energię
pełni Elektrociepłownia Karolin. Głównym
surowcem do produkcji energii jest węgiel i gaz
ziemny. Znajdują się tutaj trzy bloki energetyczne
węglowe, które wytwarzają jednocześnie ciepło i
energię elektryczną. Przemielony węgiel jest
spalany, a pył węglowy wdmuchiwany do kotła.
W kotle panuje temperatura od 950 10 000 °C.
Węgiel spala się w 2,5 sekundy (od wejścia do
wylotu z kotła). Węgiel spalany jest dzięki wirom
powietrznym powstającym podobnie jak w
cyklonie od dołu do góry. W ten sposób ogrzewa
znajdujący się w kotle wielokilometrowy labirynt
rur wypełnionych wodą (powierzchnia kilku
boisk piłkarskich).

Pod ogromnym ciśnieniem i w temperaturze
sięgającej powyżej 500 °C woda zmienia się w
parę, która wpada w turbiny i wprawia je w ruch
obrotowy. W przewodach powstaje bardzo
wysokie natężenie prądu. Stacja transformatorowa zamienia prąd stały na zmienny. Popiół
który powstaje jest dalej wykorzystywany, ale do
nieco innych celów np. w przemyśle cementowym, do materiałów budowlanych, do
budowy dróg lub do rekultywacji terenów
zdewastowanych.
Widoczny niemal z każdego punktu miasta
Komin wysokości 204,5m ma w środku cztery
rury stalowe z czterech kotłów gdzie opalany jest
węgiel. Przy każdym wylocie stalowej rury 24
godziny na dobę jest prowadzony pomiar emisji
do atmosfery.
Dla porównania emisji pozwolę sobie
zaznaczyć, że w Elektrociepłowni prowadzi się
monitoring jedynie 6 parametrów, natomiast w
spalarniach odpadów aż 41 parametrów. Zatem
ocena jakości spalin w EC jest zdecydowanie
gorsza, a spalarnie odpadów zdecydowanie
bezpieczniejsze dla środowiska. Gdyby EC
musiały oznaczać 41 parametrów większość z
nich byłaby zdecydowanie przekroczona, a wtedy
EC musiały by być niezwłocznie zamknięte.
W EC Karolin
rocznie spala się od 800 900tys. ton węgla. Moc
elektryczna jaka jest
osiągana to ok. 270 MW,
a moc cieplna 840 MW.
Maksymalne możliwości
wykorzystania elektrociepłowni są oceniane na
75-80%.
phm. Katarzyna Kruk
drużynowa 18 PDHż
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W ASZE WSPOMNIENIA (NA LUZAKU)
Spoo i wpoo czyli zimowisko Przesieka 2012
6:20 11.02.2012 - Dworzec (co nie Czacza?)
…i się zaczęło!
Pakuję plecak z samego rana,
Marzenie o Czaczy mi spać nie pozwala.
Dh.Tonik w nocy auto odpala
Harcerki wszystkie na kolana powala.
I JEST SPOO.
Pyry w Jakubach popylają,
Imprezy nam wszystkim rozkręcają.
16:00-18:00 „Razem w Sandra SPA” byliśmy
Każde jacuzzi podbiliśmy.
I JEST SPOO.
22:00 kadrowe kino startuje,
Kto zaśnie przed 3:00 z ekipy wylatuje.
Zrywka z odprawy to fajna sprawa,
Z Antonim jest zawsze dobra zabawa.
I JEST SPOO A MY JESTEŚMY WPOO.!
21:42 wszyscy czule się pożegnali i z myślą o najlepszym zimowisku odjechali.
DO ZOBACZENIA ZA ROK!
Loff, miss, Kiss.<3 <3 <3
6 Świrniętych z Ósemki

DYŻURY W HUFCU
Poniedziałek
Wtorek
Sobota

17.30 - 18.30
17.00 - 19.00
11.00 - 13.00

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

REDAKCJA

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.
Pod materiałem podpiszcie się stopniem, imieniem, nazwiskiem oraz numerem drużyny z jakiej
pochodzicie.

Redaguje zespół:
phm. Magdalena Bartoszewska – Red. Naczelna, phm. Katarzyna Kruk, pwd. Agnieszka Pawlak,
pwd. Marcin Dyderski, hm. Andrzej Dyderski, phm. Łukasz Dorna.
W internecie: www.ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl
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Kontakt z redakcją: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl

