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Zimowe przygody 

Ferie zimowe to czas wypoczynku i zabawy, chwila na 

zapomnienie o obowiązkach szkolnych. Harcerze  

i zuchy uwielbiają spędzać ten czas na wspólnych wy-

jazdach, jakimi są zimowiska. Niewątpliwie każdemu 

takiemu wyjazdowi towarzyszą liczne przygody, wiele 

wspaniałych wspomnień i nowe doświadczenia. Zi-

mak to taki mini-obóz zimą i tak samo zawiera się na 

nim nowe znajomości, odkrywa siebie i swoje umie-

jętności. Myślę, że każdy z nas na wspomnienie zima-

ku ma ogromny uśmiech na twarzy, każdy, bowiem 

przeżył coś, co warte jest opowiedzenia innym. Poni-

żej odsyłamy do wspomnień z tegorocznych zimaków.  

Michalina Skrzyńska 
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Co się wydarzyło w Krzemieniu? 

Harcerze na Wyspie Agentów 

W dniach 11-13 stycznia w Powidzu odbył 

się zimak drużyn harcerskich w o tematyce: 

,,Wyspa Agentów”. Każdy z harcerzy wcielił 

się w rolę tajnego agenta.  

Pierwszego dnia, agenci mieli okazję po-

znać się z innymi drużynami podczas wie-

czornego świeczniska. Następnego dnia wy-

poczęci harcerze wyruszyli na pełną zagadek 

grę fabularną, podczas której mieli za zadanie 

rozbroić bombę i odnaleźć terrorystę. Udało 

się to zastępowi ,,Sosny” z 44 Drużyny Har-

cerskiej ,,Buki”.   

Kolejne zajęcia miały na celu ułatwić nam 

przetrwanie w głuszy, gdzie harcerze mieli 

okazję robić np. filtry tak, aby woda była 

zdatna do picia lub dowiedzieć się, jakie rośli-

ny można spożywać w lesie deszczowym oraz poznać 

jego piętra. Pełni wiedzy agenci, mogli wyruszyć na 

kolejny blok zajęć, na którym robili zapałki sztormowe 

czy kolorowe maski, które przydały im się podczas 

bankietu dla najlepszych agentów. Wszyscy agenci 

bawili się świetnie.   

Cały nasz biwak zwieńczyła niedzielna, dopołu-

dniowa HBT na pierwszy i drugi stopień. Podczas apelu 

kończącego wielu harcerzy, jaki i harcerek dzięki HBT 

oddało stopień, druhna Karolina otrzymała sznur wi-

cedrużynowej 10 Wielopoziomowej Drużyny Harcer-

skiej ,,Zawiszacy”, a druhna Zuzia otrzymała sznur pro-

porcowej 44 Drużyny Harcerskiej ,,Buki”. Wszystkim 

druhnom i druhom gratulujemy i życzymy dalszych 

sukcesów! Zmęczeni, lecz szczęśliwi udaliśmy się do 

domów, ten biwak z pewnością zapadnie w pamięci 

wielu z nas. 

Monika Sochacka
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Zuchy w poszukiwaniu śladów 

Zuchy pierwszy weekend ferii 

spędziły na biwaku w szkole w 

Szczytnikach Duchownych. W tym 

czasie przeniosły się do bajki „Mój 

brat niedźwiedź”.  

Zimowa przygoda rozpoczęła się 

w piątek 11 stycznia obejrzeniem 

bajki i przejściem Rytuału Odwagi.  

Kolejnego dnia zuchy przedstawiły 

swoją historię w malowidłach na-

skalnych, szły śladami przodków, 

uczestniczyły w uczcie łososiowej 

oraz poznały zwierzęta i rośliny żyją-

ce w lesie.   

Po południu nadszedł czas na 

ulubiony obiad zuchów, a mowa tu 

oczywiście o grochówce, która wy-

gląda, pachnie i smakuje jak pizza. 

Zuchy w przerwie poobiedniej na-

brały sił, aby zdobywać nowe 

sprawności. Wykazały się kreatywnością, skupieniem, 

wytrwałością oraz współpracą. Zdobyły sprawności 

takie jak grosik, mistrz gier, poliglota i mistrz makramy.  

Dzień pełen wrażeń dobiegł końca i nadszedł czas 

na wspólne świecznisko. Każdy z nas powiedział, co mu 

się najbardziej podobało, wysłuchaliśmy gawędy i po-

śpiewaliśmy nasze ulubione piosenki. Świecznisko to, 

było tym bardziej niezapomniane dla trzech zuchenek, 

Oli, Tosi i Oli, dziewczynki, bowiem złożyły swoją 

obietnicę zucha. Swoje "pięć minut" miała też druhna 

Agnieszka, która otrzymała oficjalnie sznur przybocz-

nej.  

W niedzielę wzięliśmy się za porządki, zrobiliśmy 

wspólne zdjęcie i zmęczeni, ale szczęśliwi wróciliśmy 

do domów. 

Michalina Skrzyńska 
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Górskie przygody starszych harcerzy – 16-20.01 

Ferie to czas wypoczynku i relaksu. 44 

DHS „Biała Róża”, 44DHS „Kolumbowie” 

oraz 44DW „Krzemień 66” już po raz trzeci 

wybrali się na aktywny wypoczynek w gó-

ry. W tym roku wyruszyliśmy na pięcio-

dniową przygodę do Karpacza.  

Niezapomniane atrakcje spotkały nas już 

w podróży, gdy to przed Wałbrzychem w 

pociągu, którym jechaliśmy z głębokiego snu 

obudziło nas wszystkich hasło „zepsuła się 

lokomotywa”. Po podróży pociągiem, auto-

busem i pieszo dotarliśmy do schroniska 

młodzieżowego „Liczyrzepa”. Rozpakowali-

śmy się i ruszyliśmy zwiedzać malowniczy 

Karpacz. Naszym wędrownikom najbardziej spodobała 

się wizyta w biedronce i zjazd z górki na tzw. ”jabłusz-

kach”. Dzień zakończyliśmy wspólnym świeczniskiem.  

Kolejnego dnia czekała nas pierwsza wyprawa w 

góry. Z samego rana ruszyliśmy wspinać się na Skalny 

Stół. Droga była śliska i stroma, ale wszyscy dotarliśmy 

do schroniska, w którym uraczyliśmy się gorącą czeko-

ladą i naleśnikami. Na szczycie mocno wiało i mieliśmy 

małe problemy ze znalezieniem szlaku, ale i z tym so-

bie poradziliśmy. 

Zmęczeni, ale jakże 

szczęśliwi wróciliśmy 

do naszego schroni-

ska. Następny dzień 

był równie niezwykły, 

gdyż wyruszyliśmy 

zwiedzać Świątynie 

Wang i choć nie był 

to szczyt góry, podej-

ście pod nią nie było 

łatwe. Po wysłucha-

niu historii Świątyni, 

która została zbudo-

wana bez użycia 

gwoździ poszliśmy 

kupić pamiątki i zro-

bić wspólne zdjęcia w 

Karpaczu. Po powro-

cie do schroniska BR-

ki i Kolumbowie spę-

dzili czas na wspólnej grze przestrzennej. Dzień zakoń-

czyliśmy śpiewankami.  

Sobota była dla nas kolejnym wyzwaniem weszli-

śmy, bowiem na kolejną górę i choć nie była już tak 

stroma, to też nie było łatwo.  Dotarliśmy do schroni-

ska Samotnia, które było do połowy zasypane śnie-

giem. W schronisku znajdowało się pianino, do którego 

dorwali się nasi uzdolnieni pianiści. Grając i śpiewając 

umilaliśmy czas sobie i przybywającym turystom. Po 

odpoczynku, ciekawych rozmowach i wypitej czekola-

dzie ruszyliśmy dalej na szczyt. Dotarliśmy do Domu 
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Śląskiego a stamtąd ekipa najwytrwal-

szych podjęła ogromne wyzwanie i ru-

szyła na Śnieżkę.  

Druga ekipa równie wytrwałych ru-

szyła czarnym szlakiem na dół. W dro-

dze powrotnej nie obyło się bez po-

tknięć i upadków, z których na szczęście 

każdy wychodził cało. Sobota była rów-

nież wyjątkowa dla drużynowego 44 

DW „Krzemień 66” i komendanta na-

szego szczepu, a mowa tu o phm. To-

maszu Lemańskim, który obchodził swo-

je urodziny. Drużyna Wędrownicza 

przygotowała dla niego niespodziankę w 

formie prezentu i dwóch tortów, które dziewczyny 

upiekły bez użycia piekarnika!  

Dzień zakończyliśmy tym, co wędrownicy lubią naj-

bardziej, czyli jedzeniem i śpiewaniem. W niedzielę 

szybko się spakowaliśmy i czym prędzej ruszyliśmy na 

autobus, który zawiózł nas prosto do dworca. Pocią-

giem dojechaliśmy do Wrocławia gdzie spędziliśmy 

trzy godziny czekając na pociąg do Gniezna. Nie był to 

jednak dla nas problem, spędziliśmy ten czas jedząc, 

grając w karty, śpiąc czy prowadząc ciekawe rozmowy.  

Podróż powrotna również okazała się dla nas nie-

spodziewaną atrakcją gdyż zabrakło dla nas miejsc w 

przedziałach i musieliśmy siedzieć w korytarzu. Cali i 

zdrowi z uśmiechem na ustach, lekkim zmęczeniem, 

ale wspaniałymi wspomnieniami, przygodami i humo-

rami dotarliśmy do Gniezna. Czule się pożegnaliśmy i 

ruszyliśmy do domów 

z myślą, „kiedy kolej-

na przygoda?”. 

Michalina Skrzyńska 
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Tropem Powstania  

Wielkopolskiego 
Ostania już edycja Rajdu Szlakami Powstańców 

Wielkopolskich odbyła się 29-30 grudnia 2018.  

Patrole wyruszyły w sobotę z samego rana, aby po 

południu dotrzeć do Zdziechowy. Na trasie czekało ich 

wiele ciekawych zadań, które przybliżyły im okres Po-

wstania Wielkopolskiego. Organizatorem trasy była 44 

DW „Krzemień 66” z druhną Agnieszką Urbanek na 

czele. Choć pogoda nam nie dopisywała wszystkie 

patrole, jak i patrolowi cali dotarli do szkoły w Zdzie-

chowie.  

Wieczorem odbyło się świecznisko, a raczej „rzę-

dowisko” podsumowujące, na którym ogłoszono wyni-

ki, a także puszczono filmik z informacjami o powsta-

niu. Pierwsze miejsce zajęła 44 DHS „Biała Róża”, dru-

gie miejsce 44 DHS „Kolumbowie”, a trzecie miejsce 44 

DH „Puchacze”. Warto jeszcze wspomnieć, że kolor 

koszulek w tym roku zaskoczył nas wszystkich, okazały 

się biało-czerwone. Emocje i wrażenia po tak ekscytu-

jącym dniu długo nie pozwoliły nam zasnąć, gdy jednak 

nam się to udało spaliśmy jak kamienie. Rano wzięli-

śmy udział w lokalnych obchodach związanych z setną 

rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Po 

mszy świętej, której przewodniczył Prymas Polski, ru-

szyliśmy pod pomnik powstańców niosąc flagę Polski. 

Dalsza część uroczystości, pomimo niesprzyjającej 

pogody, przebiegła w patriotycznej atmosferze. Ten 

weekend niewątpliwie zapadnie w pamięci wielu z 

nas.  

Michalina Skrzyńska

Orszakiem Trzech Króli 

Szóstego stycznia w Gnieźnie, jak co roku, odbył 

się Orszak Trzech Króli. W tym roku hasło przewodnie 

brzmiało „Odnowi oblicze ziemi”. Drużyny harcerskie 

i starszoharcerskie z naszego szczepu wzięły w nim 

czynny udział w ramach służby.  

 Naszym zadaniem było rozdawanie koron, naklejek 

i śpiewników z kolędami mieszkańcom Gniezna. 

Oprócz wyżej wymienionych gadżetów rozdawaliśmy 

również uśmiechy i zarażaliśmy pozytywną energiom. 

Orszak wyruszył około godziny 13: 30 z placu przy III 

Liceum Ogólnokształcącymi. Przemarsz 

ruszył ulicami Gniezna aż pod Katedrę, 

gdzie królowie wręczyli Świętej Rodzinie 

symboliczne dary - mirrę, kadzidło i zło-

to. Na trasie orszaku można było obej-

rzeć pantomimę ukazującą walkę dobra 

ze złem, w której udział wziął Druh Szy-

mon Szejna. 

Anna Stachowiak



S t r o n a  | 7 

Kartki z historii 

O Forcie VII 
 

Co roku harcerze z Krzemienia odwiedzaja Fort VII 

– miejsce gdzie był więziony harcmistrz Florian 

Marciniak, pierwszy naczelnik Szarych Szeregów i 

patron naszego szczepu.  

Muzeum Martyrologii Wielkopolan - mieści się w 

Forcie VII - Colomb, który w czasie II wojny światowej 

stał się pierwszym na ziemiach polskich obozem 

koncentracyjnym. Muzeum dokumentuje martyrologię 

Wielkopolan w czasie okupacji hitlerowskiej. Gromadzi 

wszelkiego rodzaju eksponaty z tego zakresu. Posiada 

bogaty zbiór korespondencji obozowej, rysunki, 

fotografie, dokumenty osobiste więźniów, dokumenty 

wystawiane przez niemieckie władze okupacyjne oraz 

przedmioty codziennego użytku: medaliony z chleba, 

portfele, słowniczki, różańce. Muzeum archiwizuje 

relacje więźniów oraz tworzy kartoteki osobowe, 

zawierające opis losów osób, które znalazły się w 

Forcie VII. Kartoteki, obecnie około 5000, w dużej 

części z fotografiami więźniów, stanowią ważne źródło 

historyczne. Korzystają z niego naukowcy i Instytut 

Pamięci Narodowej. 

W Forcie VII w nieludzkich warunkach 

przetrzymywano jednorazowo 2,5 tysiąca więźniów, 

żyjących w ciemnych i wilgotnych kazamatach, gdzie 

temperatura  nie przekraczała 10-12˚C, a na 1 osobę 

przypadało czasem 0,25 m2. W celach 1 i 58, o 

wymiarach 20 x 5 m każda, zamykano jednorazowo 

200-300 osób. W tej ostatniej wykonywano także 

wyroki śmierci. Bywało, że cele kobiece położone 

poniżej poziomu gruntu, zalewane były wodą, której 

nikt nie usuwał; kobiety zmuszone były stać w wodzie 

sięgającej do kolan. 

Do połowy 1942 roku cele nie posiadały prycz. 

Więźniowie spali na ceglanej posadzce lub zgniłej 

słomie. Żyli w skandalicznych warunkach sanitarnych, 

mieli bardzo rzadki dostęp do umywalni, w wielu 

przypadkach nie mieli go wcale. Byli siedliskiem wszy i 

pcheł. Warunki bytowe sprzyjały rozwojowi chorób – 

grypy, anginy, zapalenia płuc, gruźlicy, tyfusu, chorób 

układu krążenia i wielu innych. 

Wyżywienie, nawet jak na hitlerowskie obozy 

koncentracyjne było wyjątkowo złe. Więźniowie 

otrzymywali 2 lub 3 posiłki dziennie. Rano kubek kawy 

parzonej z żołędzi lub ,,herbaty” z rosnących na 

stokach fortecznych ziół, bez cukru. Na obiad ok. 250 

ml zupy z nadgniłych warzyw, rzekomo gotowaną na 

mięsie, a w rzeczywistości z 15 kg kości na 2,5 tys. 

więźniów. Na kolację więźniowie otrzymywali kawę z 

żołędzi i 200 g czarnego chleba pieczonego z 

dodatkiem trocin drzewnych jako wypełniacza. 

Oficjalnie więźniowie Fortu VII nie pracowali, więc 

przysługiwały im mniejsze racje żywności niż w innych 

obozach, w których istniał obowiązek pracy. 

„Spacer” urządzano na skraju otaczającej mały 

majdan skarpy. Więźniowie musieli iść gęsiego aż nad 

wrota poterny, prowadzącej do wnętrza Fortu, gdzie 

wybranych, z zaskoczenia spychano w dół z wysokości 

ok. 7,5 m. „Zabawa” na ,,schodach śmierci” polegała 

na tym, że więźniowie wbiegali na schody z dużym 

polnym kamieniem ważącym 8-10 kg. Zimą schody 

były pokryte lodem. Na szczycie schodów stał strażnik i 

jeżeli któryś z więźniów mu się nie spodobał, 

kopnięciem zwalał go w dół wraz z niesionym 

przez więźnia kamieniem. Więzień spadając 

strącał pozostałych, którzy wbiegali za nim. 

Luiza Szumiło, Leszek Wróbel 
 

Więcej informacji znajdziecie na stronie: 

http://www.wmn.poznan.pl/odwiedz-

nas/muzeum-martyrologii-wielkopolan-fort-

vii/ 
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Harcerskie cytaty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CO PRZED NAMI? 

 

 15-17 lutego – Zlot Chorągwi Wielkopolskiej w Poznaniu 

 22 lutego – Dzień Myśli Braterskiej 

 23 lutego – Imieniny Zucha 

 24 lutego – Msza Harcerska (9:30) 

 24 lutego – Rada Szczepu - wybory nowego komendanta szczepu 
 

  

JUŻ W LUTYM NASTĘPNY NUMER KIPU! 

A w nim relacje ze Zlotu Chorągwi... 

 

Liche charaktery polegną  

w ogniu wydarzeń,  

a silne hartują się jak stal  

i nie dają się złamać. 

Hm. Henryk Glass 


