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Hufiec ZHP Poznań-Wilda
____________________________________________________________________________________

Internetowa wersja gazetki dostępna pod adresem

ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl
„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd.
Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj.”
Jan Paweł II
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Druhny i Druhowie!
2 kwietnia 2005 r. - Każdy zapamięta moment, w którym dowiedział się o odejściu do
Królestwa Bożego Ojca Świętego. Pamiętam, że tę wiadomość przyjęłam wraz z
najbliższymi na Biwaku Wiosennym Hufca podczas mundurowego świeczniska. Po
otrzymaniu informacji i uczczeniu śmierci minutą ciszy każdy się udał w swój kąt by
przemyśleć co się wydarzyło. Dziś, kiedy minęło już parę lat zaczynamy się wczytywać w
SŁOWA WIELKIEGO CZŁOWIEKA - "Musicie być mocni. Drodzy bracia i siostry!
Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być
wierni! Dziś tej mocy bardziej Wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być
mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha
Świętego! Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć... Musicie być
mocni miłością, która cierpliwa jest, łaskawa jest..." (Jan Paweł II Homilia wygłoszona na
krakowskich Błoniach w 1979 roku) - i staramy się z nich czerpać mądrość.
phm. Agnieszka Barwicka HR
Kom. III Szczepu – Redaktor Naczelny

INFO

- Msze św. harcerskie. W pierwszą niedzielę miesiąca w kościele p.w. Maryi Królowej przy
Rynku Wildeckim o godz. 17:00. Najbliższa msza 5 kwietnia 2009.
- Komisja Stopni Instruktorskich - pierwsze czwartki miesiąca o godz. 19:30. Najbliższe
posiedzenie 2 kwietnia 2009. Zamykającym przypominam o pisemnym raporcie próby.
- Konkurs fotograficzny. Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez 92
PDH. To pierwsza edycja, ale liczymy na to, że nie ostatnia :) Konkurs startuje 16 marca i
trwa do końca kwietnia. Do wygrania nagrody rzeczowe i nie tylko. Na stronie
http://92pdh.poznan-wilda.pl/konkurs znajdziecie regulamin i wszelkie informacje.
- Droga Krzyżowa ulicami Wildy. Jak co roku wystawimy asystę z pochodniami na Drogę
Krzyżową ulicami Wildy z Parafii pw. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim.
Nabożeństwo odbędzie się w piątek 3 kwietnia o godz. 19:00. Spotykamy się przy głównym
wejściu do kościoła o godz. 18:40. Kto ma, niech zabierze pałatkę.
- Magazyn. Trwa budowa magazynu w Kaplinie. Ukończone są ściany, zamontowana jest
konstrukcja dachu. Zdjęcia z przebiegu budowy w galerii na stronie hufca. Wsparcie jakiego
obecnie najbardziej potrzebujemy w tej inwestycji, to wszelkiego rodzaju regały.
- 1% podatku. Trwa kampania pozyskania 1% podatku. Należy wskazać w rocznym
zeznaniu podatkowym organizację, czyli: Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew
Wielkopolska; KRS 0000266321.
Aby wskazać dodatkowo nasz Hufiec, należy wpisać "Hufiec Poznań-Wilda" w rubryce
"Informacje uzupełniające", znajdującej się bezpośrednio pod wnioskiem o przekazanie 1%.
Jeśli chce się dodatkowo wskazać konkretną drużynę, należy podać oprócz nazwy Hufca jej
numer. Przykładowo: "Hufiec Poznań-Wilda XX PDH". Można też zaznaczyć kwadrat
"wyrażam zgodę", aby organizacja otrzymała dane podatnika.
- Forum Hufca. Po dłuższym zastoju odżyło forum internetowe Hufca. Jest odnowione, gdyż
zainstalowaliśmy nową wersję. Daje ona więcej możliwości i większe bezpieczeństwo – nie
powinny już się pojawiać dziwne reklamy, dziwnych stron. Dotychczasowi zarejestrowani
użytkownicy zachowali swe konta i hasła – nie trzeba sie ponownie rejestrować. Ponadto, z
pewnymi ograniczeniami, można korzystać z forum nie będąc zarejestrowanym, co mamy
nadzieję zwabi większą ilość użytkowników. Oczekujemy również na propozycje działów na
forum – tematów, na jakie chcielibyście podebatować.
Zachęcam również do korzystania z pozostałych serwisów internetowych Hufca.
hm. Andrzej Dyderski
Komendant Hufca
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GITARĄ I PIÓREM
Barka
Słowa: ks. Stanisław Szmidt; Muzyka: Cesáreo Gabarain
1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem, D A7 D D7 2. Jestem ubogim człowiekiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim, G e A A7
Moim skarbem są ręce gotowe,
By łowić serca słów Bożych prawdą. D A7 D D7
Do pracy z Tobą i czyste serce.
3. Ty potrzebujesz mych dłoni,
R. O Panie to Ty na mnie spojrzałeś,
GADh
Mego serca młodego zapałem,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię, e A7 D D7
Mych kropli potu i samotności.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu, G A D h 4. Dziś wypłyniemy już razem,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów. e A7 D
Łowić serca na morzach dusz ludzkich.
Twej prawdy siecią i słowem życia.

Jan Kasprowicz
Cisza wieczorna (IV)

Rozmiłowana, roztęskniona,
Schodzi powoli od miesiąca
Zamykać Tatry w swe ramiona.

Upłazy tuli w całun siny,
Szkliwy jak przędze te pajęcze;
Blask żenie srebrny na gęstwiny.
Blask żenie srebrny na przełęcze,
Na wichry, kopy, na grzebienie,
Na przepaściste ścian poręcze Blask naokoło srebrny żenie,
Z nim wyczerpanie i omdlenie...

Po halach srebrne krople strąca,
Srebrzy potoków seledyny,
Ciche pacierze szeptająca.

Agata Laskowska (18 PDHż)
(Poniższy wiersz zamieszczam na wyraźne życzenie Autorki. Nie zasługuję na te wszystkie piękne słowa,
ale jak tu odmówić Agatce – naszej wspaniałej Poetce? Stąd ta publikacja. Jędrek)

Tu porównam do Szanghaju,
bo bez niego nie ma raju.
Od wielu lat z nami jest
i to bardzo cieszy mnie.
Nigdy nie opuszczaj nas,
chyba, że pozwolenie od nas zdasz.
Raczej się to nie wydarzy,
bo my jesteśmy bez skazy.
I nigdy nie puścimy żadnej fazy.
Jakiej zmazy?
Kto sprzeciwi teraz się,
zrobię - rach ciach - i go nie będzie *_*
Kochany druh jest nasz wielki
i w Kaplinie naprawia nam kibelki.
Wielkie wsparcie w Tobie mamy
i za to Cię wszyscy kochamy = )
Swoim uśmiechem rozpromieniasz nas,
dlatego w tym roku w Kaplinie dobry szałas.
Obóz wielkimi krokami,
no i Ciebie tam już na stówke mamy.

Z dedykacją dla dh Jędrka :)
Na pewno teraz ten wiersz danie,
bo dh. Jerzego* wszyscy znacie.
Zapewne każdy z Was wie kim on jest.
Lecz ja jeszcze raz oświadczę Wam to, że...
Nie wiem kiedy druh urodziny swe ma
więc dlatego teraz pisze tego wiersza.
Dużo razy zastanawiałam się,
by nigdy nie pomylić się.
Najpierw dh Kasia musiała to potwierdzić
i powiedzieć, że nie jest 'be',
bym nie wyszła na gafe.

Skoro wszystko gra jak gitara, maja, szukaja,
wedzaja - idziemy na ryby =D
mogę iść na rataje.
Teraz do rzeczy mogę przejść
i opisać Wam naszego druha kochanego.
On wszechmocny u nas jest...
Hmm...?
* wiem, że się to tak nie odmienia, ale tam mi pasowało, żeby sie rymowało xD
Więc nie miejcie do mnie pretensji .... ;]
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POD 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.
Czy słyszałaś/eś już o wybitnej
działaczce, która przyczyniła się
do rozwoju w Polsce skautingu dla
dziewcząt? Podejrzewam, że co
niektórzy pokusiliby się, żeby
wymienić nazwisko Olgi Drahonowskiej. I słusznie, byłaby to odpowiedz bardzo dobra, ale to nie
jedyna kobieta, która poświeciła swoje życie
na rzecz rozwoju i zaszczepiania w młodych
ludziach polskiego harcerstwa.
Jadwiga Falkowska (1889-1944), kobieta
niezwykle pracowita i uczynna. Swoim życiem poświadczyła jak wiele można zrobić
dla drugiego człowieka i jak można się poświęcić działalności społecznej i harcerskiej.
Była dobrze wykształcona. Studiowała we Lwowie, pracowała na Politechnice
Warszawskiej i Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Inwestowała w siebie i pracę
nad sobą, a oprócz sukcesów zawodowych,
które osiągała, zasłynęła również jako wybitna instruktorka i harcmistrzami Rzeczypospolitej.
Wyjątkowość tej niezwykłej osoby dostrzegła w naszym hufcu 71 Poznańska Drużyna Harcerek "Czarne Stopy" przyjmując
Jadwigę Falkowską jako patronkę i przewodniczkę w dążeniu do harcerskich ideałów.
Ze skautingiem zetknęła się po raz
pierwszy w 1911 roku we Lwowie. Wówczas pracowała jako nauczycielka, poznawszy idee i cel takiej działalności, prężnie zaczęła angażować się w życie harcerskie i
jego dalszy rozwój. Była godna zaufania, to
właśnie ona przejęła po Oldze Drahonowskiej III Lwowską Drużynę Skautową im.
Emilii Plater.
Co ważne potrafiła do siebie przyciągnąć
ludzi, organizowała żeńskie drużyny, planowała wyjazdy, obozy, organizowała żeńskie
kursy skautowe. Przebywając pewien czas na
obczyźnie tworzyła polskie drużyny harcerskie. Po powrocie ok.1919 roku weszła w

skład pierwszego Naczelnictwa
ZHP. Była bardzo zaangażowana
w rozwój polskiego skautingu.
Dwukrotnie była komendantką
Chorągwi Warszawskiej Harcerek,
a w późniejszych latach Naczelniczką Głównej Kwatery Żeńskiej
ZHP.
Wszystkie te pełnione przez Jadwigę
Falkowską funkcje mogą świadczyć o tym,
że jej praca była doceniana i potrzebna. Była
przekonana o konieczności i potrzebie swojej pracy, uświadamiania młodzieży jak
wiele dobrego mogą zrobić dla siebie, innych i dla swojej ojczyzny. Było to szczególnie istotne, ponieważ lata trzydzieste obfitowały w wielką niepewność. Za naszą zachodnia granicą rozwijał się nazizm, a do
władzy doszedł Adolf Hitler. Wybuch wojny
był nieunikniony i dlatego w tych trudnych
czasach jakie nadchodziły harcerstwo miało
być oparciem i nadzieją dla młodych.
Podczas II Wojny Światowej (19391945) działała w konspiracji pod pseudonimem Jaga. Gotowa była ponieść najwyższą
ofiarę broniąc ojczyzny. Walczyła w oddziałach Armii Krajowej. Zginęła zastrzelona przy al. Niepodległości podczas Powstania Warszawskiego (1944). Spoczywa w
Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym w Warszawie.
O takich osobach powinniśmy szczególnie pamiętać. Wierni harcerskiej idei, myśli
patriotycznej, gotowi byli poświecić swoje
życie być „coś” pokazać. To „coś” to właśnie postawa wobec otaczającego świata i
ludzi. Akceptowanie tylko pozytywnych,
dobrych wzorców i sprzeciwienie się temu
co złe i krzywdzące. Oby nam w obecnych
czasach też było łatwo odróżniać to, co dobre i słuszne od tego, co złe i niegodne człowieka.
phm. Katarzyna Kruk
Drużynowa 18 PDHż
Komendantka V Szczepu

4

Harcerska piosenka
Każdy z Was może napisać do gazetki. W tym numerze zamieszczamy artykuł Słonka z
Ostrowa Wielkopolskiego na temat piosenki harcerskiej. Harcerska piosenka, co to jest?
Nie od dzisiaj zastanawia mnie pojęcie
harcerskiej piosenki. Co to dokładnie za
zbiór? Jakiś konkretny? Oddzielony od
innych? Może osobny gatunek muzyczny –
harcerski? Spróbuję na takie pytania
odpowiedzieć poniżej, ale również dotknąć
problem ograniczenia się w doborze
harcerskich piosenek.

muzyczny harcerskie piosenki, jak np. Coma
„Daleka droga do domu”.
Inna piosenka, bardzo lubiana to „Lewe,
lewe loft” Kultu. Całkiem ciekawa sytuacja
miała miejsce ostatnio podczas rajdu w
Nowych Skalmierzycach, gdzie harcerze
śpiewali tą piosenkę, a po niej ktoś wstał i
stwierdził, że jak ma to być harcerski
kominek, to śpiewajmy harcerskie piosenki!
Jak to usłyszałem, uśmiechnąłem się i
zgodziłem się z nim. Teraz gdy o tym myślę,
to dziwię się jego i swojej reakcji. Wszak ta
piosenka to czysta harcerska piosenka.

Idziemy na zbiórkę, jedziemy na rajd,
biwak,
spotykamy
się
na
jakimś
śpiewograniu. Grajek zaczyna grać. Co gra?
To co zwykle: harcerskie ideały, balladę
rajdową, krajkę, Bieszczady (i wszystkie inne
piosenki związane z Bieszczadami), jak
dobrze nam, w kręgu watry, zielony mundur,
harcerską dolę, itd. itd. Wszystkie piosenki
coś
jednak
charakteryzuje.
Piosenki
zawierają pewne wartości, które są
porównywalne do wartości harcerskich. To
najważniejsza rzecz, więc zapamiętajmy to.
Dlaczego tylko takie piosenki? No cóż,
przyzwyczajenie? Takich nauczono ich
tylko? Niezła wymówka. Pojawiają się
jednak sygnały, że są ludzie którzy nie
ograniczają się tylko do sztywnego,
wyuczonego zestawu harcerskich piosenek.
Za przykład zabiorę piosenkę, którą
nieskromnie sam osobiście wypromowałem
w środowisku ostrowskich harcerzy.

Czym zatem jest harcerska piosenka?
Piosenką pozytywną, która zawiera wartości
zgodne z naszymi harcerskimi wartościami.
Mówiąc bardziej ideowo, z wartości
zawartymi w Prawie Harcerskim. Więc mogą
to być różne piosenki religijne, nawet
zespołów takich jak Armia, czy 2tm,2-3, albo
z innej półki gatunkowej Dzieci z brodą.
Mogą to być różne patriotyczne piosenki Lao
Che (z płyty Powstanie Warszawskie), albo
Dawida Hallmanna. Jest masa piosenek
mówiąca o miłości, wierze, sile w życiu, o
tym żeby radzić sobie w życiu, o zaufaniu, o
przyjaźni. Dlaczego ograniczać się tylko do
„Hej przyjaciele”, skoro o przyjaźni jest tyle
piosenek, że spokojnie cały program ogniska
„Kora” Harlemu. Co prawda też i inne harcerskiego można byłoby nimi zapełnić.
środowisko śpiewało tą piosenkę, ale przez
izolowanie się od innych, nie wszyscy mogli
Ograniczenie. To kolejny dowód na to
usłyszeć co oni śpiewają. W 2005 r. razem z jak ludzie się ograniczają. Harcerskie
Sandrą chciałem zagrać i zaśpiewać w Lginiu piosenki to szeroki zbiór, ale nie określa tego
na obozie „Korę” zespołu Harlem podczas zbioru to co nauczyliśmy się. Nie określa
festiwalu form artystycznych. Po obozie nie tego zbioru żaden śpiewnik, nawet Ognik.
mogłem zliczyć wiadomości na gadu-gadu Ten zbiór określa tylko to, żeby była to
„co to była za piosenka?”, albo „masz ją? harcerska piosenka, zgodna z naszymi
Przyślij mi!”. Fama poszła, ale przecież wartościami. Bez względu na to, czy będzie
wtedy trudno mówiłoby się o tej piosence – to rap, rock, metal, szanta, itd.
harcerska piosenka. Dzisiaj bez wahania
Słonek
nazwałbym ją tak, tak jak i wiele innych.
Szczep WIGRY
Powiem więcej – nawet sami wykonawcy nie
Hufiec ZHP Ostrów Wielkopolski
(Stopień, imię i nazwisko znane redakcji)
mają pojęcia, że wypuszczają na rynek
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NEWSY Z KAPLINA
Witam już minęło wiele miesięcy od
ostatnich informacji z Kaplina, no ale była
zima i w sumie nic się nie działo. Jak każdy
wie lub też i nie wie kończy się budowa
nowego magazynu który stoi przy łączniku
na miejscu pierwszego wagonu zuchowego.
Pojemność magazynowa to 150m2 więc jest
gdzie chować. Ale to nie jedyne zmiany,
które zachodzą w naszej bazie. Jak można
wyczytać na forum, na które zapraszam
stopniowo będą się pojawiać nowe
„atrakcje” w naszej bazie. Po pierwsze
powstały
plany
wybudowania
na
odzyskiwanym terenie placu zabaw i
małpiego gaju, jak wyjdzie się okaże ale
pomysł
jest.
Po
drugie,
grupa
kwatermistrzowska będzie budowała bramę
wjazdową do naszej bazy ile to potrwa też
nie wiadomo, ale spróbujemy się sprężyć
Postawione też zostaną na terenie śmietniku

takie
z
prawdziwego
zdarzenia. Jak tez wiecie
zbliża się pomału biwak
roboczy majowy na którym
będzie mnóstwo pracy więc
apeluje do osób w wieku 16 i więcej i nie
mający
dwóch
lewych
dłoni
o
uczestnictwo w nim. Od razu apeluje, że na
biwak roboczy jedziemy jak sama nazwa
wskazuje do roboty a nie opalać się lub
chodzić na ryby. Miejcie to na uwadze.
Więcej informacji a także swoje pomysły
możecie znaleźć na forum hufca w dziale
„nasz kochany Kaplin”.
pwd. Mateusz Dorna

Szef Referatu Kwatermistrzowskiego

Rachunek sumienia każdego instruktora
:: ZAPYTAJ SAMEGO SIEBIE
Jeśli chcemy zostawić ten świat zostawić lepszym, niż go zastaliśmy, może warto zacząć od
zmieniania, ulepszania samego siebie. Zadumaj się więc chwilę nad jakością życia. Być może
pomogą Ci w tym poniższe pytania, choć wiadomo, że nie oddają one ogromu zagadnień
związanych z jakością życia:
· Czy zrobiłeś ostatnio jakieś postanowienia, np. noworoczne?
· Czy już któreś z nich udało ci się zrealizować?
· Co przeczytałeś ostatnio? Czym kierujesz się przy wyborze lektury?
· Czego się ostatnio nowego nauczyłeś?
· Czego nauczyłeś się dzisiaj?
· Czy jest coś, czego nowego chcesz się koniecznie dowiedzieć, nauczyć?
· Czy masz jakiś plan zdobycia tej wiedzy?
· Czy brałeś ostatnio udział w jakiejś porywającej dyskusji? Umiałeś bronić swojego zdania?
Miałeś własne zdanie?
· Czy potrafisz mówić o swoich uczuciach? Nazywać swoje emocje i sobie z nimi radzić?
· Czy zdrowo i regularnie się odżywiasz?
· Jaki sport uprawiasz regularnie?
· Czy regularnie przeprowadzasz badania lekarskie (w zależności od wieku są one oczywiście
różne)?
· Kiedy byłeś ostatnio na jakiś warsztatach, seminarium, konferencji instruktorskiej?
· Czy funkcja, którą pełnisz w ZHP, sprawia ci radość i czegoś nowego uczy? Czy wiesz,
jaką funkcję chciałbyś pełnić za 5 lat? Czy przygotowujesz się do niej, a do swojej –
następcę?
· Kiedy ostatnio zrobiłeś coś dla swoich bliskich? Kiedy ostatnio poświeciłeś im naprawdę
czas?
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· Czy wiesz, co powiedział lekarz podczas ostatniej wizyty twojego ojca (siostry, matki) w
przychodni?
· Czy zdajesz sobie sprawę, co ostatnio zrobiłeś źle? Czy wyciągnąłeś z tego wnioski?
· Czy rano, po przebudzeniu cieszysz się, że zaczyna się nowy dzień?
· Czy wiesz, co jest dla ciebie najważniejsze?
· Czy wiesz, co chcesz osiągnąć za miesiąc?
· Czy wiesz, kim chcesz być za 5 lat? Co nowego umiesz, co osiągnąłeś?
· Czy jest coś, co chciałbyś zmienić w świecie? A może w swojej dzielnicy?
· Czy wiesz, jak to zrobić? Czy wierzysz, że to zrobisz?
· Czy już zacząłeś?
Źródło: „Czuwaj” 2/2006

NA LUZAKU...
A oto odpowiedzi z poprzedniego numeru:
Jeżeli... II? Odp. 2 (liczba liter na niezmienionych pozycjach).
Dziwny przewodnik
1. Empire Stare Building - 442 m,
2. Wieża Eiffla - 300 m,
3. Uniwersytet im. Łomonosowa - 275 m,
4. Pałac Kultury i Nauki - 231 m,
5. Piramida Cheopsa - 137 m,
6. Bazylika św. Piotra - 119 m,
7. Krzywa wieża - 59 m.
Problem Mateusza
Tyle samo czasu, co przy użyciu młotka. Mateusz nie przewidział bowiem, że gdy
uderza się butelką o butelkę, stłucze się zawsze tylko jedna! Druga pozostanie cała,
nieuszkodzona. Spróbujcie wytłumaczyć to zjawisko z punktu widzenia fizyki.

A oto nowe zagadki
Sześć dni tygodnia
Pan Nowak z synem postanowili udać się do hydraulika, aby namówić go do
odwiedzenia domu w sprawie beznadziejnie zepsutego kranu. Co prawda wyjeżdżali teraz na
miesięczny urlop, ale chcieli sobie zapewnić wizytę tego cenionego specjalisty w pierwszych
dniach po powrocie. Hydraulik znany był jako dobry fachowiec i jako wielki dowcipniś. Po
wyłuszczeniu prośby, hydraulik zamyślił się i powiedział:
- Sprawa nie jest prosta. Jeśli panowie wracacie w poniedziałek, to w poniedziałek nie
będę mógł już chyba przyjść, bo pociąg się może spóźnić. We wtorek mam pogrzeb wujka,
we środę są imieniny mojej żony, a w czwartek zawsze muszę siedzieć w warsztacie. W
piątek zawsze chodzę do dyrekcji, mam więc niewiele czasu, a w sobotę dzień pracy jest i tak
krótki. Potem zaś ja sam jadę na urlop, chyba więc odłożymy to do mojego powrotu.
Usłyszawszy to, pan Nowak zasmucił się nie na żarty. Ale jego syn uśmiechnął się i
powiedział:
- A więc oczekujemy pana we wtorek! Hydraulik mrugnął okiem i odparł:
- Widzę, młody człowieku, że nie jesteś żółtodziobem. A więc we wtorek!
Pytanie: Dlaczego młody Nowak był taki pewny tego wtorku?

7

Trzech mędrców
Król miał trzech mędrców: Wysokiego, Średniego i Niskiego. Aby sprawdzić czy
rzeczywiście są dobrzy wymyślił fortel.
- Słuchajcie moi mędrcy oto mam pięć szlafmyc: 2 czarne i 3 białe, każdemu z was
nałożę jedną i każę zgadywać jaki kolor ma szlafmyca na jego głowie.
Król ustawił mędrców w kolejności: Niski, Średni, Wysoki, w ten sposób aby Wysoki
widział dwóch pozostałych, a Średni tylko Niskiego.
- Zgadujcie! - zakrzyknął.
Wysoki odpowiedział: nie wiem
Średni odpowiedział: nie wiem
Niski pomyślał i odpowiedział...
Pytanie: Co odpowiedział?

Harcerska Akcja Letnia 2009
Oto obozy organizowane w tegorocznej HAL przez środowiska naszego Hufca:
1. KAPLIN - 13.07-01.08.2009. I, III i V Szczep. Kom.: phm. Zuzanna Gromadzińska.
Biorą udział drużyny: 7 WGZ, 11 WGZ, 12 WGZ, 13 WGZ, 8 PDH, 9 PDH, 10 PDH, 17
PDH, 18 PDHż, 18 PDHm, 26 PDHż, 27 PDH, 36 PDH, 71 PDH, 92 PDH.
2. NOWA WIEŚ ZBĄSKA - 13.07-02.08.2009. IV Szczep. Kom.: pwd. Robert Sobkowiak.
Biorą udział drużyny: 3 WGZ, 19 WGZ, 33 PDHż, 33 PDHm, 33 PDHs.
3. PÓLKO - 13.07 - 26.07.2009. II Szczep. Komendantka: phm. Marlena Grzęda.
Biorą udział drużyny: 1 WGZ, 74 PDH, 74 PDHs.
4. JAROSŁAWIEC - 30.07 - 12.08.2009. 18 WGZ. Komendant: phm. Antoni Zbytniewski.
Bierze udział: 18 WGZ.
Przekażcie rodzicom, że na stronie hufca będą na bieżąco uzupełniane i aktualizowane
informacje o godzinach wyjazdu i powrotu obozów. A także wszelkie potrzebne dane o
obozach. Na razie w dziale „co nas czeka”, a bliżej wakacji również na stronie głównej.
DYŻURY W HUFCU
Wtorek 17.00 - 19.00 – cała komenda
Środa
17.00 - 19.00 – na zmianę: dh. Gosia, dh. Zuza, dh Łukasz.
Sobota 11.00 - 13.00 – komendant, skarbnik
(w innych terminach można umawiać się indywidualnie)

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@poznanwilda.pl lub pozostawić list w hufcu w skrzynce dla redakcji.
Prosimy również żebyście się podpisali stopniem, imieniem, nazwiskiem oraz numerem drużyny z jakiej pochodzicie. Nie uznajemy anonimów, na życzenie nazwisko może pozostać do
wiadomości redakcji, a artykuł będzie podpisany pseudonimem.
„CEIFUH ADLIW” - Gazetka Hufca ZHP Poznań-Wilda im. Jana Kasprowicza.
Redaguje zespół: phm. Agnieszka Barwicka – Red. Naczelny, phm. Katarzyna Kruk, sam. Agata Laskowska,
pwd. Łukasz Dorna, pwd. Mateusz Dorna, hm. Andrzej Dyderski, mł. Filip Kołodziej.
W internecie: www.ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl Kontakt z redakcją: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl
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