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Druhny i Druhowie!
Co prawda zbliŜają się juŜ wielkimi krokami Święta, ale nie moŜemy zapomnieć o
najbliŜszym wydarzeniu - andrzejkach obchodzonych 30 listopada. Zachęcam Was
do wspólnego spędzania tego święta z rodzinami, przyjaciółmi, druŜynami. Jest to
okazja do miłego spędzenia wieczoru w gronie bliskich nam osób. Tego Wam Ŝyczy
cała Redakcja.
- CZUWAJ pwd Agnieszka Barwicka HO
Kom. III Szczepu – Redaktor Naczelny

INFO
- Komisja Stopni Instruktorskich spotyka sie w pierwsze czwartki
miesiąca o godz. 19.30. NajbliŜsze posiedzenie 6 grudnia. Przypominam
zamykającym próby, o raporcie próby, w którym naleŜy opisać jak
wykonało sie poszczególne zadania.
- Msze św. harcerskie odbywają się w pierwsze niedziele miesiąca w kościele przy
Rynku Wildeckim o godz. 17. NajbliŜsza 2 grudnia.
- Zmieniają się zasady przekazywania 1% podatku. Niestety wszystkie wpłaty 1% będą
dokonywane na jedno konto Organizacji PoŜytku Publicznego tzn. w naszym przypadku
na konto Komendy Chorągwi. Zgodnie z nowymi zasadami nie ma moŜliwości wpłat na
konta oddziałów OPP czyli Hufców. 1% nie będzie juŜ przekazywany przez podatników
tylko przez Urzędy Skarbowe, po wskazaniu przez podatnika w swoim rocznym
zeznaniu podatkowym PIT organizacji dla której go przeznacza. Komenda Chorągwi
przygotuje w formie uchwały zasady podziału środków pozyskiwanych z 1%.
- Tegoroczna Wieczornica Kasprowiczowska odbędzie się 8 grudnia o godz. 17.00 w
sali kominkowej domu parafialnego przy Rynku Wildeckim. Wieczornicę przygotowuje
92 PDH. Zapraszamy kadrę i wędrowników.
- Spotkanie opłatkowe kadry hufca odbędzie się 18 grudnia o godz. 18.00, w Zespole
Szkół Nr 4 na os. Czecha.
- Betlejemskie Światło Pokoju - dotrze do Poznania 16 grudnia. JuŜ dziś zaplanujcie w
druŜynach, aby dostarczyć Światło w jak najwięcej miejsc. Przekaz tegorocznej akcji:
„stawiajmy wyzwania, świećmy przykładem...”. Akcję zapoczątkowały w 1986
Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci
niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja
obejmuje prawie całą Europę. W Polsce cieszymy się Światłem od 1991 r.
- Po raz piąty zagramy w WOŚP. XVI Finał odbędzie się w niedzielę 13.01.2008 r. 60
wolontariuszy będzie kwestować "dla dzieci ze schorzeniami laryngolicznymi". W skład
naszego sztabu weszli: pwd. Małgosia Demuth-Kubiak, phm. Zuza Gromadzińska, pwd.
Małgosia Kucz i pwd. Łukasz Dorna. Z Fundacji WOŚP otrzymaliśmy certyfikat
potwierdzający legalność działania sztabu. Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń,
obecnie moŜna jeszcze „wskoczyć” na listę rezerwową. Zrobiliśmy wolontariuszom
zdjęcia do identyfikatorów – kto się zagapił i nie przyszedł, musi dostarczyć swoją
fotkę.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca
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GORĄCY TEMAT
BEZINTERESOWNA POMOC
na razie zgłosiły sie
druŜyny: 7 WGZ + druŜyny
próbne, 18 PDHm, 26 PDHŜ, 74 PDH.
Następną akcją, w którą od lat jesteśmy zaangaŜowani, to Świąteczna
Zbiórka śywności. Organizatorem akcji
jest Bank śywności. Zebrane w marketach produkty Ŝywnościowe trafią do
magazynów banku, a stamtąd do potrzebujących: domów opieki, jadłodajni,
noclegowni itp. Zbierać będziemy w
markecie TAD na os. Lecha (9 PDH i
36 PDH) oraz Jowiszu przy ul. Rolnej
(17 PDH, 74 PDH, 74 PDHs).
WaŜną rolę pełni wspomniane w
dziale „info” Betlejemskie Światło Pokoju. To teŜ pomoc, tyle Ŝe duchowa.
Przypomnienie - czym są Święta, jakie
niosą przesłanie. Wezwanie do opamiętania, do zwolnienia w codziennej gonitwie, do dostrzeŜenia, Ŝe są na świecie
inni ludzie. Naszą ambicją niech będzie,
Ŝeby ten mały płomyk rozświetlił jak
najwięcej domów – moŜe jego ciepło
rozgrzeje jakieś zatwardziałe serce,
moŜe światło oświeci kogoś, Ŝe pora coś
w swoim Ŝyciu zmienić.
Przed nami teŜ XVI finał WOŚP.
Gramy z Orkiestrą po raz piąty. Dotychczas, w poprzednich 4 finałach zebraliśmy w sumie 63.634,66 zł. To bardzo
konkretna kwota, którą wspieramy leczenie najmłodszych. Postarajcie się,
Ŝeby nie być obok – jeśli nie jesteście
jednym ze zbierających, to bądźcie
wśród tych dających, a jak najdalej,
którzy finał WOŚP traktują jako okazję
do udziału w darmowych koncertach,
imprezach itp.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca

ZbliŜają się Święta. To czas gdy
spora część ludzi pędzi po sklepach w
obłędnym szale zakupów. Po co? śeby z
okazji kolejnej rocznicy narodzenia
Chrystusa zawalić stół wałówką, przez
cały okres Świąt leŜeć przed telewizorem i opychać się do granic moŜliwości.
Aby tratując innych ogarniętych tym
szałem kupić prezenty, czasem drobiazgi którymi wyrazi pamięć; czasem coś
drogiego, choć kompletnie niepotrzebnego – waŜne, Ŝeby się pokazać przed
rodziną.
Harcerska słuŜba daje nam moŜliwość trochę innego podejścia do Świąt.
To szereg akcji charytatywnych, w których mamy okazję uczestniczyć w gorącym przedświątecznym okresie. To
praca, w której dajemy coś z siebie innym, nie chcąc nic w zamian. Wystarcza
nam świadomość, Ŝe komuś pomogliśmy, Ŝe na czyjejś smutnej twarzy pojawił sie uśmiech, Ŝe ktoś kogo nie
znamy, i on nas nie zna, posłał nam
dobrą myśl.
Najwcześniej zaczynamy zbiórkę
na rzecz Polaków mieszkających za
naszą wschodnią granicą. Od lat współpracujemy z Towarzystwem Miłośników Lwowa i Kresów PołudniowoWschodnich. Harcerze pomagają w
pakowaniu i segregacji darów. Sztab
akcji mieści sie w SP 84 przy ul. Św.
Szczepana. Codziennie od 23 do 28
listopada 5 osób bierze udział w pakowaniu, a w sobotę 1 grudnia większa
ekipa pomoŜe wszystko zapakować do
autokaru, którym członkowie Towarzystwa powiozą dary Rodakom na kresach. W chwili oddawania gazetki do
druku mamy 2 terminy jeszcze wolne,
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GITARĄ I PIÓREM
Ale to juŜ było
Sł. i muz.: Andrzej Sikorowski
1. Z wielu pieców się jadło chleb
Bo od lat przyglądam się światu
Nieraz rano zabolał łeb
I mówili zmiana klimatu
Czasem zdarzył się wielki raut
Albo feta proletariatu
Czasem podróŜ najlepszym z aut
Częściej szare drogi powiatu
Ref.:
Ale to juŜ było
I nie wróci więcej
I choć tyle się zdarzyło
To do przodu wciąŜ wyrywa
głupie serce

Witajcie, kochane góry,
O, witaj droga ma rzeko!
I oto znów jestem z wami,
A byłem tak daleko!

CGC
FG
CGC
FG
ed
FG
ed
FG

Ale to juŜ było
Znikło gdzieś za nami
Choć w papierach lat przybyło
To naprawdę wciąŜ jesteśmy
tacy sami
2. Na regale kolekcja płyt
I wywiadów pełne gazety
Za oknami kolejny świt
I w sypialni dzieci oddechy
One lecą drogą do gwiazd
Przez niebieski ocean nieba
Ale przecieŜ za jakiś czas
Będą mogły same zaśpiewać

F
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Jan Kasprowicz
Witajcie kochane góry
I śledzę, czy coś się tu moŜe
Od kiedyś nie zmieniło?
Nic, jeno w chacie przydroŜnej
Zmarł mój przyjaciel leciwy
I uschły dwie wierzby nad rowem,
StraŜniczki wiosennej niwy.

Dzielili mnie od was ludzie,
Wrzaskliwy rozgwar miasta,
I owa śmieszna cierpliwość,
Co z wyrzeczenia wyrasta.

A za to świeŜym się liściem
Pokryły nasze jesiony
I jaskry się złocą w trawie
Zielonej, nie pokoszonej.

Oddalne to są przestrzenie,
Pustkowia, bezpłodne głusze,
Przerywa je tylko tęsknota,
Co ku wam pędzi duszę.

A za to płyną od pola
Twórcze podmuchy wieczności,
Co śmierć na Ŝycie przetwarza
I ścieŜki myśli mych prości.

I ona mnie wreszcie przygnała,
śe widzę was oko w oko,
śe słyszę, jak szumisz, ty wodo,
Szeroko i głęboko.

Witajcie, kochane góry,
O, witaj, droga ma rzeko!
I oto znów jestem z wami,
A byłem tak daleko!

Tak! Chodzę i patrzę, i słucham O jakŜeŜ tu miło! jak miło! -
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NEWSY Z KAPLINA
Czas leci, a tu juŜ nam trzecia odsłona Ceifuha wychodzi… nieźle. Z tej
okazji (myślę, Ŝe co miesiąc jakąś
znajdę) uraczę Was najświeŜszymi informacjami z samusienkiego Kaplina.
OtóŜ jak juŜ zdąŜyliście zauwaŜyć zima
tuŜ, tuŜ , a co za tym idzie pogoda nie
ciekawa, no ale to oczywiście nie zniechęciło nieustraszonej ekipy pojechać
kolejny raz do bazy, tym razem na porządki „świąteczne”. Nasza praca upływała w wspaniałej atmosferze deszczu i
niskiej temperatury… no ale w końcu
nie przyjechaliśmy narzekać tylko pracować. Zaczęliśmy od przejrzenia
wszystkich pomieszczeń, od zaplecza
starej kuchni począwszy, aŜ na odległym łączniku kończąc. Porządki przebiegały bardzo sprawnie i juŜ po kilku
godzinach, wóz od traktora zapełniony
był najróŜniejszymi skarbami. Znalazły
się tam stare kompakty WC, lodówka,
stary telewizor (soniacz), z 50 kg skamieniałego cementu, szyby, ekran do
projekcji, jakiś namiot i najróŜniejsze
śmieci. Oczywiście jak kaŜdy wyjazd do
Kaplina i ten obfitował w kilka niespodzianek. Podczas oczyszczania maga-

zynu sprzętu znaleźliśmy
jakiś koreański worek, z
białym proszkiem, który
okazał się talkiem, ale juŜ po chwili z
pod sterty desek wyłoniła się stara
kanka na mleko, a w środku płyn o niesamowitym zapachu. Po kilku wdechach
i maczaniu deski dh Komendant i dh
Lewy doszli do wniosku, Ŝe jest to jakiś
pokost. Robota poszła tak sprawnie, Ŝe
mimo nie sprzyjających warunków pogodowych, oblecieliśmy cały teren bazy
i wygarnęliśmy z niego wszystkie
śmieci (mamy nadzieję, Ŝe wszystkie).
Kończąc ten skromny artykuł, muszę
Was poinformować, ze najprawdopodobniej nie zobaczymy się za miesiąc,
no chyba, Ŝe poopisuje jakieś stare
dzieje. Jak juŜ mówiłem idzie zima i do
Kaplina pojedziemy chyba dopiero na
wiosnę(ale kto wie).
Mam nadzieje, Ŝe będziecie tęsknić.
pwd. Mateusz Dorna

Szef Referatu Kwatermistrzowskiego

POD ROZWAGĘ
Prawo Harcerskie to zaledwie 10 punktów. To niewiele zwaŜywszy na mądrość jaka jest w nich zawarta. Miło jest słyszeć jak
podczas biegu, przejęta harcerka czy harcerz recytuje kolejno wyuczone zdania, ale czy rzeczywiście oto chodzi?
„Na słowie harcerza polegaj jak na
Zawiszy”. To kolejny, drugi punkt
Prawa Harcerskiego. Bardzo krótki,
łatwy do zapamiętania, ale trudny w
znaczeniu i niosący w treści spore wyzwanie dla kaŜdej harcerki i harcerza.
Słowa stanowią zasób wyrazów o
róŜnym znaczeniu. Siła słowa pisanego i
mówionego jest ogromna, poniewaŜ

wywiera wpływ emocjonalny na czytelnika bądź słuchacza.
Być moŜe czytając powyŜszy
fragment ktoś zacznie zastanawiać się,
do czego zmierzam tak wnikliwie przyglądając się terminowi „słowa”.
OtóŜ to, co mówimy i piszemy
świadczy o nas o naszych poglądach,
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spostrzeŜeniach, o naszym podejściu do
Ŝycia i traktowaniu drugiego człowieka.
Słowa składają się na całe zdania,
które niejako demaskują naszą osobowość. Siła słów jest nieocenioną potęgą
manipulacji. Czy ktoś się ze mną nie
zgodzi?
Całkiem moŜliwe, aczkolwiek patrząc wstecz na karty historii było wielu
ludzi, dyktatorów „omamiających”
swoimi wypowiedziami. Patrząc tak
nawet „przyziemnie” na własnym przykładzie, codziennie spotykamy się i
rozmawiamy z bliskimi, z przyjaciółmi,
a nawet z tymi, za którymi nie koniecznie przepadamy. Obiecując coś zawsze
musimy mieć na względzie to, „czy nie
rzucamy słów na wiatr” i czy dana
obietnica jest moŜliwa do spełnienia.
Tym bardziej, Ŝe często wywiązanie się
z danego słowa bywa bardzo trudne.
Gorzej natomiast, gdy mamy do
czynienia z tzw. „Słomianym zapałem”.
Wówczas tracimy zaufanie (tu pojawia
się kolejny problem) do osób, którym
brakuje ochoty do realizacji i spełnienia
danej deklaracji. Inny przypadek, gdy
ktoś jest typowym zapominalskim albo
celowym manipulantem przytakującym
na prośby dla przysłowiowego „świętego spokoju”.

Nikt nie jest ideałem i to będę powtarzać wielokrotnie, ale sztuką jest
dąŜenie do wyeliminowania bądź
zmniejszenia własnych słabości, które
bez wyjątku kaŜdy posiada.
Harcerze kojarzą się z reguły z tą
pozytywną
częścią
społeczeństwa,
godna zaufania i prawdomówną. Ta
ocena jest jednak tylko ogólnikowa, bo
na tą dobra i pozytywną pracuje kaŜdy z
osobna indywidualnie.
Podobnie jak Zawisza, rycerz
prawy słynący z męstwa i odwagi, będący wzorem rycerskich cnót, tak kaŜda
harcerka i harcerz powinien starać się
być lepszym.
Pamiętajmy, Ŝe składając róŜne
deklaracje, obietnice nakładamy na
siebie obowiązek ich spełnienia. W
przeciwnym razie moŜemy kogoś zawieść, zranić a sami teŜ nie będziemy
czuć się z tym najlepiej. Oczywiście
pisząc tak, nie chcę nikogo do niczego
zniechęcać
KaŜdy wie, na co Go stać, ale teŜ
nie bójmy się wyzwań, bo do „odwaŜnych świat naleŜy”.
pwd. Katarzyna Kruk
DruŜynowa 18 PDHŜ

zamiast HARCERSKICH WSPOMNIEŃ
„Trochę o andrzejkach”
Pamiętam dobrze jak byłam młodsza i mama przygotowywała z
nami (brat i siostra teŜ wchodzili w skład) świeczki, by potem je stopić, przelać
przez klucz i odczytywać cień rzucony na ścianie. Później w druŜynie utkwiła mi
zabawa w buty, a teraz to spędzam ten wieczór z przyjaciółmi i za kaŜdym razem
było wyjątkowo. A od czego to się zaczęło?
Jak mówi stare, polskie przysłowie “Na świętego Andrzeja błyska pannom
nadzieja”. Wigilia św. Andrzeja, czyli popularne andrzejki od dawien dawna są
tradycyjnym wieczorem wróŜb.
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Tego dnia dziewczęta próbowały dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości.
Andrzejkowe wróŜby łączą się z wierzeniami, według których w tym okresie z
zaświatów przybywają na ziemię duchy. MoŜemy, więc za pośrednictwem wróŜb
zapytać je, co nas czeka w najbliŜszym czasie.
Podczas, gdy św. Andrzej miał pomóc dziewczętom w odkryciu przyszłości,
chłopcy spotykali się na podobne wróŜby w wigilię św. Katarzyny, czyli 4 listopada
„W święto Katarzyny są pod poduszką dziewczyny”.
Jednak z czasem katarzynki uległy zapomnieniu. Obecnie oba obrzędy są
połączone i obchodzone równocześnie jako tradycyjne andrzejki. Są one idealnym
pretekstem do spędzenia niezapomnianego wieczoru w gronie przyjaciół (wszystko
zaleŜy od waszej pomysłowości). Na ogół nie traktujemy ich powaŜnie, wielu z nas
uwaŜa je tylko za zabawę, ale są i tacy, którzy twierdzą, Ŝe owe wróŜby czasem się
sprawdzają, moŜe warto spróbować?
pwd Agnieszka Barwicka HO
Kom. III Szczepu – Redaktor Naczelny

Nadal czekamy na najciekawsze recenzje filmowe!!!
Do wygrania bilet do kina! Piszcie do nas, naprawdę warto!!!
pwd. Paulina Piotrowska
druŜynowa 7 WGZ

NA LUZAKU...
„WróŜby andrzejkowe”
A teraz coś dla Was … moŜecie wypróbować, którąś z wróŜb:
WróŜby z wodą i orzechami
Potrzebne: łupiny orzecha włoskiego, małe świeczki, miska z wodą
Dwie świeczki zapalamy i wstawiamy do połówek łupinek od orzechów włoskich i
puszczamy je na wodę myśląc o sobie i swoim ukochanym. Jeśli łupiny podpłyną
do siebie – oznacza to dozgonną miłość, jeśli się oddalą – nic dobrego z tego
związku nie wyniknie.
WróŜby z kartkami
Potrzebne: długopis, kartka, poduszka
Wieczorem piszemy na karteczkach imiona chłopców. Wkładamy je pod poduszkę.
Rano losujemy – takie imię będzie nosił przyszły mąŜ.
WróŜby z butami
Potrzebne: buty zdjęte z nogi
Stajemy na środku pokoju i rzucamy lewy but zdjęty z nogi za siebie. Jeśli upadnie
noskiem w stronę drzwi – oznacza to szybki ślub.
pwd Agnieszka Barwicka HO
Kom. III Szczepu – Redaktor Naczelny
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MENELIKI
W rejonie między stacją benzynową BP
a McDonald’s przy ul. Hetmańskiej
często spotykam 3 spragnionych panów,
zbierających na wino. Jeden z nich,
najbardziej elokwentny, wygłasza mniej
więcej taki monolog (cytuję z pamięci):
„Dzień dobry, bardzo uprzejmie pana
przepraszam. Powiem wprost, nie będę
oszukiwał. Z kolegami wczoraj trochę
za duŜo popiliśmy, no i dzisiaj źle się
czujemy więc zbieramy na jakieś tanie,
podłe winko. Czy byłby pan tak

uprzejmy i zechciał nas poratować?”.
Na odmowę równie spokojnie mówi:
„rozumiem, przepraszam serdecznie,
proszę się nie gniewać, Ŝyczę miłego
dnia, do widzenia”. W miarę
zapamiętałem, bo byłem nagabywany
juŜ kilkakrotnie, ale naleŜy jeszcze
dodać, Ŝe ów pan mówi płynnie,
wyraźnie, bez Ŝadnego „przecinka”, a
nawet bez błędów językowych.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca

DYśURY W HUFCU.
Wraz z nową kadencją zmieniliśmy zasady dyŜurów w hufcu. Oto ich grafik:
Poniedziałek
18.00 - 19.00 - komendant
Wtorek
17.00 - 19.00 - cała komenda
Środa
17.00 - 19.00 - z-ca d/s programowych
Czwartek
17.30 - 19.00 - z-ca d/s organizacyjnych
Sobota
11.00 - 13.00 - komendant, skarbnik
(w sobotę, czasem coś moŜe wypaść, więc lepiej uzgodnić przybycie)

REKLAMA
Strona Hufca Poznań – Wilda: www.zhp.poznan-wilda.pl
Strona Kręgu Instruktorskiego „ZORZA”: ki-zorza.poznan-wilda.pl
Uwaga: Vademcum jeszcze chwilę będzie miało ograniczone działanie (dodawanie
nowych pozycji), bo dh admin tego działu wciąŜ nie ma neta – prawdopodobnie
wszystko wróci do normy w grudniu.
JeŜeli umiesz śpiewać lub grać na jakimkolwiek instrumencie zapraszamy na
próby chórku harcerskiego, które odbywają się w poniedziałki 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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