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Miesiêcznik harcerski
Hufca ZHP Poznañ-Wilda

Zwyciæzca ma wielu przyjacióù, zwyciæýony ma dobrych przyjacióù.
mongolskie przys³owie
http://ceifuh-adliw.poznan-wilda.pl

S £OWO NACZELNEJ
Druhny i Druhowie!
Witam wszystkich serdecznie po wakacjach. Na og³aszany w czerwcu konkurs wakacyjny wp³ynê³a
tylko jedna praca. Jej autork¹ jest pwd. Marta Strzelecka, dru¿ynowa 27PDH. Z wspomnieniami dh.
Marty mo¿na zapoznaæ siê w dziele „Wasze wspomnienia”. Artyku³ polecam zw³aszcza instruktorom.
Wszystkim ¿yczê udanego roku harcerskiego: harcerzom wielu przygód i zdobywania nowych
umiejêtnoœci, instruktorom wytrwa³oœci i g³ów pe³nych pomys³ów. Mam nadziejê, ¿e za rok po obozach
wszyscy wspólnie stwierdzimy, ¿e by³ to dobry czas i wiele siê wspólnie nauczyliœmy.
phm. Magdalena Bartoszewska
komendantka III Szczepu – Redaktor Naczelna

I NFO
Komisja Stopni Instruktorskich
Komisja zbiera siê w pierwsze czwartki miesi¹ca o godz. 19:30. Najbli¿sze posiedzenie i za razem
pierwsze w tym roku harcerskim odbêdzie siê 4 paŸdziernika.
Harcerska Msza Œw.
Zapraszamy na Msze Úw. Harcerskie, które odbywaj¹ siê w pierwsz¹ niedzielê miesi¹ca w koœciele
p.w. Maryi Królowej przy Rynku Wildeckim o godz. 17:00. Najbli¿sza msza 7 paŸdziernika.
Rozpoczêcie roku harcerskiego 2012 / 2013
11 wrzeœnia oficjaln¹ zbiórk¹ Hufca rozpoczêliœmy nowy rok harcerski. Do apelu stawi³o siê 181
zuchów, harcerek, harcerzy i instruktorów ³¹cznie z 24 jednostek. Nie zabrak³o równie¿ seniorów
oraz oczywiœcie pocztu sztandarowego hufca.
Og³oszenie - Bieg Nocny (http://bieg-nocny.pl)
Ju¿ dziœ zachêcam wszystkich harcerzy starszych, wêdrowników i instruktorów do udzia³u w
Biegu Nocnym, któy odbywa siê on co roku ok. 11 listopada. Choæ na tê chwilê nie ma jeszcze
¿adnych konkretnych informacji to warto zagl¹daæ na jego stronê, poniewa¿ wp³aty s¹ ró¿nej
wysokoœci w zale¿noœci od tego, kiedy siê zg³osicie. Najtañsze bêd¹ tylko przez ok. tydzieñ od
pojawienia siê informacji o zg³oszeniach, póŸniej cena bêdzie wzrastaæ.
W Biegu biorê udzia³ od kilu lat. Gra co roku jest dobrze zorganizowana zarówno na trasie HS jak
i WI. Zawsze Bieg ma jakiœ temat, by³y ju¿ m.in.: muzyka, Poznañ jakiego nie ma (o historii
Poznania), mniejszoœci narodowe, film, sport. Na stronie internetowej pojawiaj¹ siê zawsze liczne
materia³y zwi¹zane z tematyk¹, na ich podstawie mo¿na siê przygotowaæ do testu, który jest
OTT 2011
pierwszym
zadaniem. Dostajemy za niego punkty, nastêpnie ruszamy na trasê. Mo¿na j¹ pokonaæ
tak¿e nie zapoznaj¹c siê z materia³ami tematycznymi. Na koñcu czeka nas zadanie fina³owe, czasem
by³o ono zwi¹zane z zamieszczonymi materia³ami, a czasem wymaga³o inwencji patrolu.
Co do organizacji, Baz¹ Biegu jest jedna ze szkó³ w centrum poznania: zazwyczaj Szko³a
Muzyczna przy ul. Solnej. Tam przed wyjœciem na trasê mo¿na zostawiæ œpiwory i inne rzeczy.
Harcerze starsi po odprawie i apelu ruszaj¹ na 4-godzinn¹ trasê w godz 20:00 – 24:00, wêdrownicy
biegaj¹ po mieœcie ca³¹ noc od godz. 22:00 – 3:00. Po powrocie do bazy wykonujemy zadanie
koñcowe, a potem czekamy do rana na og³oszenie wyników. Tylko Ci, którzy s¹ na porannym apelu s¹
klasyfikowani i maj¹ prawo losowaæ nagrody od sponsorów, wiêc warto zostaæ, przydaj¹ siê wtedy
œpiwory lub np. gry lub gitary by doczekaæ rana. Bardzo serdecznie zachêcam wszystkich do udzia³u.
phm. Magdalena Bartoszewska
Redaktor Naczelna
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INOWROC£AWIA NA HARENDÊ
Jan Kasprowicz (4)

Postanowiliœmy przybli¿yæ czytelnikom Ceifuha postaæ patrona naszego Hufca. W kolejnych odcinkach
zaprezentujemy ró¿ne ciekawostki z ¿ycia Mistrza, jego sukcesy, a tak¿e trudnoœci z którymi siê zmaga³.
Na pewno nie bêdzie to suchy ¿yciorys ...
U schy³ku lipca 1880 roku przyby³
Kasprowicz do Poznania, rozpoczynaj¹ naukê
w gimnazjum Marii Magdaleny. By³ to ciê¿ki czas
dla uczniów tej szko³y. Wci¹¿ by³a ¿ywa legenda
jej wczeœniejszych absolwentów: Karola Marcinkowskiego, Hipolita Cegielskiego, Karola
Libelta. Wczeœniejsi dyrektorzy pozwalali na
pos³ugiwanie siê jêzykiem polskim, a nawet
w czasie gdy dyrektorem by³ Jan Bettner, nauka
polskiego by³a obowi¹zkowa. Polacy potrafili
uszanowaæ wielkoœæ tego dyrektora - Niemca.
Gdy zmar³ w 1866 za jego trumn¹ sz³y t³umy.
Równie¿ jego nastêpca Robert Enger, mimo
nacisków w³adz, szanowa³ jêzyk polski. Jego
œmieræ w 1873 uczniowie nazwali „prawdziw¹
klêsk¹ dla szko³y”. Zaczêto usuwaæ polskich
nauczycieli. Gdy Kasprowicz zasiad³ w ³awach
gimnazjum, rz¹dzi³ nim Herman Deiters. Zabroniono w szkole rozmów po polsku - nawet na
przerwach. Dyrektor w ka¿dym wybryku widzia³
gest polityczny, kontrolowa³ stancje uczniów,
wymieni³ wiêkszoœæ grona pedagogicznego na
us³u¿nych karierowiczów, zniszczy³ bibliotekê ...
Kasprowicz spotka³ w gimnazjum kolegów
z tajnych kó³ i redakcji „Miesiêcznika. By³ wœród
nich Bernard Chrzanowski - prezes „Towarzystwa Tomasza Zana” póŸniejszy prezes Soko³a
i entuzjasta skautingu. Jako poznañski pose³ do
parlamentu Rzeszy otwarcie walczy³ z polityk¹
germanizacji. Kasprowicz zd¹¿y³ jeszcze wzi¹æ
udzia³ w organizowanym konspiracyjnie przez
„Zana” obchodach 3 maja. W dwa miesi¹ce
póŸniej musia³ opuœciæ gimnazjum MM.
We wrzeœniu 1881 r. przyby³ Kasprowicz do
Opola, by w Katholisch Königliches Burggymnasium spróbowaæ po raz trzeci dobrn¹æ do matury.
W szkole tej zezwalano jeszcze na naukê
polskiego. Nauczycielem by³ ks. Józef Cyrowski autor m. in. napisanej w 1867 r. piêkn¹ polszczyzn¹ „Historyi Cudownego Obrazu Najœwiêtszej Maryi Panny Piekarskiej”. Nie mo¿na by³o
otwarcie przerabiaæ literatury polskiej, a jedynie
gramatykê. Wiêc ks. Józef w oficjalnym
programie pisa³ temat „analiza sk³adni na
wybranych fragmentach literatury polskiej”.
I wybiera³ np. poemat „Mohort” Wincentego
Pola. Gdy czyta³ „gor¹ce ³zy ciek³y mu z oczu na

kartki ksi¹¿ki” - jak
wspomni Kasprowicz.
Nie zabawi³ jednak Jan w
Oplu zbyt d³ugo. Gdy po
raz kolejny zosta³ przy³apany na przerwie na
mówieniu po polsku,
musia³ w grudniu 1881
zakoñczyæ edukacjê. W
styczniu 1882 przeniesiono ks. Cytrowskiego,
koñcz¹c naukê polskiego
w Burggymnasium. Na budynku szko³y jest
obecnie tablica „W murach tego gimnazjum
kszta³ci³ siê w roku 1881 Jan Kasprowicz, wielki
poeta, syn Ludu Polskiego. Kocha³ ¿ycie i
cz³owieka”.
Z Opola Jan udaje siê do Raciborza gdzie
zaczyna edukacjê w tamtejszym Gymnassium.
W 1874 r. szala³ na raciborskiej ziemi tyfus g³odowy. Sprowadzeni dwaj lekarze niemieccy, Rudolf
Virchow i Juliusz Roger, dali swoiste œwiadectwo
o tej ziemi: „... ca³y Górny Œl¹sk jest polski (...)
bez znajomoœci jêzyka polskiego nie potrafisz
porozumieæ siê z ludnoœci¹ ...”. Opanowawszy
znakomicie polski dr Roger zebra³ i wyda³ 564
„Pieœni ludu polskiego na Górnym Œl¹sku”.
Kasprowicz spêdza w Raciborzu pó³tora roku.
Stara siê poznaæ Œl¹sk. Swoje impresje wykorzysta po kilku latach publikuj¹c pe³ne pasji
korespondencje „Z ziemi szl¹skiej” i „Kronika
szl¹ska”, w których bije na alarm o wynaradawianiu ludnoœci, o walce z wszelkimi przejawami
polskoœci. Z kolei swoje wiersze przesy³a do
oceny Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu. Ju¿
w maju 1882 wiersze te ukaza³y sie na ³amach
warszawskich „K³osach”.
W klasie maturalnej, gdy pisa³ prace z
greckiego, pochyli³ sie nad nim nauczyciel
Mühlenbach i warkn¹³ „Jeœli pan siê sam nie
wyniesie, zostanie pan przez policjê odstawiony
do tej swojej Polski!”. Kasprowicz, ani chwili siê
nie namyœlaj¹c, rzuci³ mu prosto w twarz butelka
atramentu. Wylano go momentalnie.
hm. Andrzej Dyderski
ród³a: B. Wachowicz „Czas Nasturcji”
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W ASZE ARTYKU£Y
Recenzja filmu
Idealny pomys³ na spêdzenie ponurego,
jesiennego wieczoru? Obejrzenie œwietnego filmu
w domu. Osobiœcie proponujê „Rozstanie”
re¿yserii Irañczyka, Asghara Farhadi, zdobywcê
Oskara za najlepszy film nieanglojêzyczny w
2011 roku.
Jest to opowieœæ o dwóch rodzinach,
których losy w dramatyczny sposób splataj¹ siê ze
sob¹ na skutek przypadkowego zbiegu okolicznoœci. Rozwodz¹ce siê ma³¿eñstwo, Simin i
Nader, w którym ¿ona próbuje zmusiæ mê¿a do
wyjazdu z niebezpiecznego kraju dla dobra ich
córki, lecz on nie zgadza siê ze wzglêdu na
chorego ojca, oraz biedna rodzina, w której
kobieta ka¿dy swój krok podporz¹dkowuje
religii. Film pokazuje, jak zaledwie jedna chwila
s³aboœci mo¿e obróciæ siê w wir niekoñcz¹cych
siê k³ótni, problemów i uprzedzeñ. Otwarte
zakoñczenie pozostawia wiele niewyjaœnionych
w¹tków, które zmuszaj¹ do refleksji i zastanowienia nad ich sensem.
„Rozstanie” pokazuje równie¿ konflikt
moralnoœci z poczuciem dobra w osobie Termeh,
córki rozstaj¹cego siê ma³¿eñstwa. Dziewczynka,
wychowana na prawdo-mówn¹ i sprawiedliw¹,
k³amie w s¹dzie podczas przes³uchania w sprawie
swojego ojca. Ale czy na pewno Ÿle robi? Re¿yser
ukazuje, ¿e jedn¹ z cech ludzi jest sta³a gotowoœæ
do k³amstwa.

Wspania³y monta¿ i ujêcia, z³o¿ona fabu³a
oraz ci¹g³e trzymanie widza w napiêciu sprawi³o,
¿e film otrzyma³ miano arcydzie³a wspó³czesnego
kina.
Zachêcam do obejrzenia i poznania przy
okazji trochê kultury jednego z krajów Bliskiego
Wschodu.
Magda Jankowska
18 PDH¿

Z HARCERSKIEGO ŒWIATA
Spoùeczeñstwo ufa harcerzom
W styczniu tego roku Centrum Badania
Opinii Spo³ecznej przeprowadzi³o ankietê wœród
1058 doros³ych Polaków na temat zaufania w
ró¿nych obszarach ¿ycia. Wyniki tych badañ
pokaza³y, ¿e wiêkszoœæ Polaków raczej nie darzy
innych ludzi przesadnym zaufaniem. Zaledwie
23% ludzi twierdzi, ¿e w zasadzie mo¿na innym
ufaæ. To trochê pesymistyczne podejœcie.
Badania wykaza³y równie¿, ¿e zaraz po
najbli¿szej rodzinie, Polacy ufaj¹ g³ównie
znajomym, dalszej rodzinie i wspó³pracownikom.
Dalej plasuj¹ siê s¹siedzi, proboszcz i dzia³acze
spo³eczni. Przy tych ostatnich chcia³bym siê
jednak zatrzymaæ, poniewa¿ CBOS przeprowadzi³ tak¿e bardziej szczegó³owe rozeznanie w
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kwestii zaufania do 23 wyszczególnionych
organizacji. Wyniki pokazuj¹, ¿e Polacy zdecydowanie ufaj¹ organizacjom charytatywnym.
I tak, na 1. miejscu znalaz³a siê WOŒP
(89%), dalej PCK (81%), Caritas (80%), Wojsko
(74%) i ... Harcerstwo (70%)! W ten oto sposób
harcerze wyprzedzaj¹ takie instytucje jak Koœció³
Katolicki, Policjê czy ONZ, nie wspominaj¹c ju¿
o s¹dach (45%) czy Parlamencie (29%).
To cieszy! Nale¿y tylko pamiêtaæ, ¿e na to
zaufanie ca³y czas musimy pracowaæ, bo bardzo
³atwo je straciæ. Pamiêtajcie o tym w swojej
codziennej s³u¿bie.
phm. £uaksz Dorna

W ASZE WSPOMNIENIA
27 Poznañska Dru¿yna Harcerek im. dr Wandy B³eñskiej
To nie by³ mój pierwszy obóz, tak w³aœciwie
wcale nie mia³am na nim byæ, chcia³am odejœæ z
ZHP, kiedyœ us³ysza³am wa¿ne s³owa od Druhny
Marzeny dru¿ynowej 13 WGZ, zapyta³am
dlaczego odchodzi, odpowiedzia³a "Jeœli czujesz,
¿e czegoœ nie robisz na 100% tylko na 99% to
znaczy, ¿e czas daæ sobie spokój"... I ja tak
czu³am, czu³am, ¿e na mnie czas, wiec
pokoñczy³am co zaczê³am i ... I okaza³o siê, ¿e
jestem potrzebna 27 PDH, ¿e jest problem z
obozem, ¿e muszê jechaæ, zastanawia³am siê
przez Lednicê, gdy¿ to wtedy siê dowiedzia³am o
ca³ej sytuacji.
Có¿, siedzê w autobusie, który wiezie mnie
wraz z 20 dziewczêtami z mojej dru¿yny na obóz
do Kaplina, w g³owie mam - "to tylko 20 dni, a
potem niech sobie radz¹ przetrwam te 20 dni i to
ju¿ mój ostatni obóz i zwijam manatki". Pierwszy
tydzieñ ci¹gn¹³ siê strasznie, dziewczyny mi³e,
pomocne, bardzo je polubi³am, ale czy to na
pewno moje dziewczyny, czy jestem na swoim
miejscu?! Ca³y czas czu³am siê hmmm... co
najmniej jak s³oñ w sk³adzie porcelany, a¿ do
chwili gdy...

Rozpali³yœmy ognisko na polanie, w blasku
ognia i gwiazd jedna z dziewcz¹t sta³a na przeciw
mnie z d³oñ wystawion¹ w stronê ognia i
powtarza³a te s³owa "Mam szczera wolê...."
Wtedy coœ pêk³o poczu³am, ¿e jestem wœród
swoich, ¿e te wszystkie twarze patrz¹ na mnie i
czuja, ¿e ich nie zawiodê i chyba tak siê sta³o... Na
obozie da³am z siebie wszystko 100% Marty w
Marcie, ale po obozie czu³am, ¿e to nie wszystko,
nie koniec mojej przygody, ona na nowo siê
rozpoczê³a... Chyba nie na darmo moja dru¿yna
nazywa siê HODARI - to znaczy waleczny, wiêc i
ja bêdê walczyæ do koñca!!! Mo¿e wyda wam siê
to g³upie, tkliwe i nieszczere, ale ja wiem swoje i
¿yczê wam, aby ka¿dy z was prze¿y³ noc, który na
nowo rozpali ogieñ harcerstwa w waszych
sercach :) I ¿yczê wam te¿ takich cudownych
harcerek jakie ja mam, to dziêki nim uwierzy³am
w siebie i w to, ¿e mogê wszystko.
pwd. Marta Strzelecka HO
druýynowa 27 PDH

18-stka Pajæczyc
W tym roku, dok³adnie 18.09.2012,
Pajêczyce z 18 PDH¿ obchodz¹ 18 urodziny. Jak
na dru¿ynê przysta³o 18 po ca³oœci :) Aktualnie
¿adna z Pajêczyc nie pamiêta pocz¹tku zastêpu,
bo w koñcu nie jesteœmy tak stare (Domi i dh
Kasia te¿ nie pamiêtaj¹ :P..).
Odk¹d ja i Domi jesteœmy w pajêczycach
ju¿ klika razy zd¹¿y³ zmieniæ siê ich sk³ad, ale
niektórzy wracaj¹, co nas bardzo cieszy :) Jak
przychodzi³yœmy do dru¿yny to by³yœmy
najm³odszym zastêpem. Zawsze by³o: m³ode to,
m³ode tamto. Œwietnie siê bawi³yœmy. Mia³yœmy
swój œwiat i swoje kredki (jak ka¿dy w naszej
dru¿ynie :p), a teraz jesteœmy te stare, trzeba
dawaæ przyk³ad i tak dalej, ale wiecie co?
Teraz dopiero zaczê³a siê zabawa :) Jak
mo¿emy siê spotkaæ, ¿eby wymyœliæ jak¹œ gre,
albo cokolwiek innego i ka¿da ma jakiœ inny
pomys³, którego reszta nie ogarnia, wtedy dopiero
jest œmiech :)
A! nie powiedzia³am najwa¿niejszego…

Kto jest w Pajêczycach, a wiêc: Dh Domi, Aga,
Magda, Natalia no i ja (Fuks). Nawet ma³e party
sobie zorganizowa³yœmy :) Co tam, ¿e by³o to w
tym samym czasie co 20 urodziny 18 PDH¿ i nikt
poza mn¹, Natali¹, Ag¹, Magd¹ i porwan¹ na
chwilê dh Kasi¹ siê nie bawi³… Ciiii, nikt nie musi
wiedzieæ ;p
Zaw³adnê³yœmy lapkiem dh £ukasza i
zaczê³yœmy DISCO!!! By³o du¿o hitów (¿aden
do koñca xd) takich jak „Majorka”. Chyba nigdy
tego nie zapomnê, a szczególnie jak postanowi³yœmy zatañczyæ wolnego (wszystkie na raz) z
dh dru¿ynow¹ na czele :)
Na koniec, ¿eby ca³y hufiec dowiedzia³ siê
o naszych cudownych urodzinkach zrobi³yœmy
ogromny napis… Ka¿dy kto zagoœci w starej
kuchni, na pewno go zauwa¿y i powie, ¿e jest
boski, tak jak my:p
Fuks
18 PDH¿
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W ASZE WSPOMNIENIA
Zlot na 100 lat
W tym roku harcerstwo ziemi
wielkopolskiej obchodziùo swoje wielkie
œwiêto. Ju¿ od 100 lat nastêpcy
pierwszych skautów, w takiej czy innej
formie organizacyjnej, dzia³aj¹ na
terenie Wielkopolski. Jest wiêc co
uczciæ.
Z tej okazji w dniach 11-15
sierpnia 2012 odby³ siê w Ostrowie
Wlkp. jubileuszowy zlot chor¹gwi. W
tym niew¹tpliwie wa¿nym wydarzeniu
wildecki hufiec reprezentowa³a ponad
20 osobowa dru¿yna zlotowa pod
komend¹ pwd. Macieja Garczewskiego,
a tak¿e seniorzy, uczestnicz¹cy w
Uroczysty apel Zlotu na rynku w Ostrowie Wlkp.
równoleg³ym Zlocie Seniorów i Starzyzny
Harcerskiej Chor¹gwi Wlkp. W pierwszych wej, a tak¿e innych wydarzeñ programowych.
dniach zlotu (11-12.08) z wizyt¹ goœci³a równie¿
Drugi dzieñ zlotu (12.08) zosta³ zapalanodwuosobowa delegacja Komendy Hufca w wany, jako “Dzieñ Ostrowski”. Po³¹czono tym
sk³adzie: phm. K. Kruk i phm. £. Dorna. Poni¿ej samym program zlotowy z imprezami organikrótka relacja z tej wizyty.
zowanymi przez miasto. W planie dnia przeMiasteczko zlotowe, na które sk³ada³y siê widziano m.in.: ods³oniêcie okolicznoœciowego
gniazda poszczególnych hufców, rozbite zosta³o pomnika, defiladê, uroczysty apel na rynku
na podostrowskim lotnisku aeroklubu. Ka¿dy miejskim, z udzia³em Przewodnicz¹cego ZHP i
hufiec stara³ siê zaprezentowaæ jak najlepiej w³adz miasta, mszê dziêkczynn¹ w konkatedrze.
bogatym zdobnictwem, plakatami i banerami.
Kulminacyjnym punktem dnia by³ festyn
Na terenie obozowiska znajdowa³y “Harcerze Ostrowianom”, na którym dru¿yny
siê m.in: parking, profesjonalna scena, kaplica i zlotowe prezentowa³y swój program.
instalacje sanitarne. Goœcie przybyli na zlot mogli
Podczas festynu dzia³a³a poczta harcerska,
wykupiæ “wejœciówkê” edno- lub kilkudniow¹, co mo¿na by³o zjeœæ grochówkê z kuchni polowej
uprawnia³o do korzystania z infrastruktury zloto- oraz mia³y miejsce liczne wystêpy. Pocz¹wszy od
harcerskiej grupy mandolinowej
“Frygi”, poprzez kwartet “ProForma” z
muzyk¹ J. Kaczmarskiego, a skoñczywszy na wystêpach poszczególnych
reprezentacji dru¿yn zloto-wych. Tego
dnia mia³o równie¿ miejsce bicie
rekordu w tañczeniu Zumby - do konkurencji przyst¹pi³o ponad 900 osób.
Na festynie skoñczy³a siê wizyta
delegacji komendy. W programie by³y
jeszcze przewidziane wieczorne
koncerty, ju¿ na terenie obozowiska.
Niestety nie mo¿emy Wam o nich
opowiedzieæ. Mo¿e zrobi to ktoœ inny z
uczestników tego Zlotu.
Kameralne nieoficjalne ognisko na terenie zlotu
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phm. £ukasz Dorna

P. ORADNIK TURYSTY
Camo czy w cywilu – z jakich ciuchów korzysta harcerski turysta ;)
Zjawisko to jest myœlê tak dobrze
wszystkim znane, ¿e chyba nikt nie ma
w¹tpliwoœci, o czym bêdê pisa³ - wycieczkê
harcersk¹ mo¿na rozpoznaæ ju¿ z daleka.
Nie chodzi bynajmniej o harcerskie
mundury i proporce, bo nie ka¿da wyprawa musi
byæ mundurowa. Ale przyznajcie sami, moro musi
byæ! ;) Moro spodnie, moro bluzy, moro plecaki –
no mo¿e czasem „kostki”. A na nogach glany,
desanty i innego typu pancerne obuwie do
chodzenia po wodzie, lodzie, piasku, b³ocie,
ogniu, trawniku i czasem po chodniku. Tak
g³ównie prezentuj¹ siê harcerze, a harcerki…?
O dziwo czasem te¿ ;) A najlepsze jest to, ¿e ka¿dy
mówi „moro”, a to przewa¿nie nie jest wcale
„moro”, tylko np. „puma”, ale ciiiiii … ;)
No dobrze moi Drodzy, trochê po¿artowaliœmy, zapewne nieco podkolorowa³em, bo nie
ka¿dego ta sytuacja dotyczy. Sam jednak to
przechodzi³em i wiem, ¿e s¹ takie œrodowiska
harcerskie, gdzie widok ten nikogo nie dziwi. I
czasem musi up³yn¹æ wiele czasu i wody w bucie
by … dojrzeæ do tego, ¿e spodnie wz. 93 i para
„skoczków” nie rozwi¹zuje wszystkich problemów. Z tej w³aœnie przyczyny zrodzi³ siê ten
artyku³, aby na zasadzie szklarni przyœpieszyæ
proces dojrzewania ;)
Pomiñmy mo¿e na wstêpie kwestiê mody.
Warto jednak spojrzeæ na ca³¹ sprawê pod kontem
czysto u¿ytkowym.
Ka¿dy harcerze dobrze wie, ¿e im mniej na
plecach, tym lepiej siê idzie. Ale gdzieœ to
wszystko trzeba upakowaæ. Jak¿e wiêc kochamy
nasze „bojówki”! Tyle kieszeni! Z przodu, z boku,
na du … du¿ej powierzchni czêœci tylnej ;) I to
wszystko mo¿na zapchaæ czym popadnie! I tu
b³¹d. Po to jest plecak, by w nim nosiæ swój baga¿.
Obci¹¿anie spodni du¿¹ iloœci¹ pakunków nie tyle
pogarsza komfort marszu, co jeszcze mo¿e
doprowadziæ do otaræ, np. na biodrach. Jeœli nasze
spodnie wa¿¹ 10 kg, a do tego wisz¹ na nas
œciœniête wielkim parcianym lub skórzanym
pasem, to nie wró¿y to nic dobrego. Szczególnie
koœcistym.
Inn¹ kwesti¹ s¹ sprawy higieniczne.
Wojskowa odzie¿ (tak nazwijmy te wszystkie
„pumy”, „panterki” i inne kociska) ma spe³niaæ
konkretne zadanie. S³u¿y ¿o³nierzom, ma byæ

mocna, trwa³a, nie koniecznie wygodna. Gruby
materia³ chroni, ale te¿ sprawia, ¿e jest nam ciep³o
i szybciej siê pocimy. I nie chodzi o to, ¿e
bêdziemy œmierdzieæ, lecz to pierwszy krok do
ró¿nego typu obtaræ. Wilgotna skóra + gruby
materia³ = „mamo, ja chce do domu”. Podobna
rzecz tyczy siê bluz. Czasem obserwujê, jak mali
harcerze id¹ na rajd, ubrani w grube „morobluzy”. Za moment s¹ cali zgrzani, postój,
rozebraæ siê, idziemy dalej, wiatr, zimno, postój,
ubraæ siê … itd. A potem, ¿e gard³o boli?
Oczywiœcie ja wiem, ¿e s¹ te¿ super ciuchy,
pustynne, przewiewne, wypaœne buty, co siê noga
nie poci itd. Z tym, ¿e nie o tym tu mowa, jak
równie¿ nie o ubraniach z pozoru “wojskowych”.
A skoro ju¿ o butach… Ja osobiœcie lubiê
desanty. W glanach blacha ziêbi, no i s¹ ciê¿sze.
Desanty s¹ w sumie doœæ wygodne no i
praktyczne, ale … wszystko ³adnie piêknie
podczas 2h podchodów w lesie. Natomiast na
ca³odniow¹ wycieczkê np. w góry ju¿ nie
polecam. To buty mimo wszystko ciê¿kie, twarde
i za wysokie. Choæ generalnie s¹ „oddychaj¹ce”,
to jednak przy ca³odniowym marszu nic nie jest
wystarczaj¹co „oddychaj¹ce” – mo¿e poza
japonkami ;) £atwo wiêc o bolesne obtarcia. Noga
nieprzystosowana szybko siê mêczy w takim
bucie, mo¿na nabawiæ siê kontuzji. Zestaw:
desant + skarpetka a'la poñczoszka (bo gor¹co)?
To siê nie mo¿e udaæ.
Do czego zmierzam? Uspokojê Was, nie
podpisa³em ¿adnego kontraktu z Decathlonem ;).
Sam czêsto zak³adam na wypady “spodnie w
ciapki”. Nie zmienia to jednak faktu, ¿e id¹c na
wycieczkê czy to na kilka godzin, czy na kilka dni,
staram siê zabraæ takie wyposa¿enie, które przede
wszystkim bêdzie wygodne i praktyczne. Chodzi
o to, ¿e bycie harcerzem nie narzuca ¿adnej
„mody” paramilitarnej. To, ¿e czêsto do
mundurów i na podchodach zak³adamy odzie¿
wojskow¹, wcale nie oznacza, ¿e tak trzeba
chodziæ zawsze. Ubierajcie siê w to, co jest dla
was wygodne. A jeœli chcecie zaznaczyæ harcerski
akcent, to miniaturka lilijki, czy fajna naszywka
jest o wiele lepszym pomys³em, ni¿ od piêt po
zêby w ciapki ;)
phm. £ukasz Dorna
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N A LUZAKU
Zagadki z bajek
1) Ka¿da królewna, a tym bardziej ona uwa¿aæ powinna na wrzeciona.
2) Ch³opiec z bajki znany, z drewna wystrugany. Kiedy k³ama³ w g³os strasznie rós³ mu nos.
3) W jakiej bajce spotkasz dziadka z d³ug¹ brod¹, cha³upinê star¹ i sieci nad wod¹?
4) Jaka osoba z dawnych bajek, na miotle w podró¿ siê udaje.
5) Z p³atka ró¿y ko³derka, a ko³yska z orzeszka. Taka ma³a drobinka, tyle przygód j¹ czeka.
6) A tego kwiatka mo¿e wcale nie ma, chocia¿ siê w wyobraŸni naszej z³oci. Przez jedn¹ noc kwitnie
cudny…

Zagadki pory roku
1) W marcu siê zaczyna, gdy siê koñczy zima. Przyjdzie z wiatru ciep³ym wiewem, z piêknem
kwiatów z piêknym œpiewem.
2) Jest sroga pani na œwiecie, znasz j¹ dobrze mi³e dzieciê. Ma trzech synów: Pierwszy – ostry, w uszy
szczypie. Drugi – miêkki, w bia³e p³atki, chocia¿ dobry w oczy sypie. Trzeci – twardy, jak szk³o g³adki.
Nazwij synów, nazwij matkê. I ju¿ ca³¹ masz zagadkê.
3) Czy wiesz, jak ta pora roku zwie siê poœród ludzi, gdy s³onko póŸno spaæ idzie, a wczeœnie siê
budzi?
4) Co to za pani, w z³ocie, w czerwieni, sady maluje, lasy przemieni, A gdy odejdzie gdzieœ w obce
kraje, Œnie¿na zawieja po niej zostaje.

DY¯URY W HUFCU
Poniedzia³ek
Wtorek
Sobota

17.30 - 18.30
17.00 - 19.00
11.00 - 13.00

na zmiane: dh. Kasia, dh. Magda, dh Jêdrek.
cala komenda
komendant, skarbnik (warto sprawdzic czy hufiec w dana
sobote jest czynny)
W innych terminach mozna umawiac sie indywidualnie.

REDAKCJA

Jeýeli chcecie podzieliã siæ z nami swoimi wraýeniami lub poglàdami, a moýe chcecie nas
skrytykowaã lub pochwaliã, zapraszamy do kontaktowania siæ z nami: ceifuh-adliw@poznan-wilda.pl
lub mo¿ecie pozostawiã list w hufcu w skrzynce dla redakcji.
Pod materia³em podpiszcie siæ stopniem, imieniem, nazwiskiem oraz numerem druýyny z jakiej
pochodzicie.
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phm. Magdalena Bartoszewska – Red. Naczelna
cz³onkowie redakcji: phm. Katarzyna Kruk, hm. Andrzej Dyderski, phm. Ùukasz Dorna.
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