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Czym jest KIPU?
KIPU to czasopismo reaktywowane po latach,
przeznaczone dla osób zainteresowanych działaniami 44 Szczepu Harcerskiego „Krzemień”. Jest
ono źródłem informacji o działaniach poszczególnych drużyn jak i całego szczepu.
Pierwszy numer KIPU ukazał się w lutym
2007 roku. Był on następcą czasopisma wydawanego w połowie lat 90-tych „KLANgoru”. Oba czasopisma były informatorami o działaniach naszego szczepu.

nowo czasopismo ukazywać się będzie raz w miesiącu. W skład KIPU będą wchodziły relacje o
minionych działaniach drużyn i szczepu, terminarz kolejnych wydarzeń, opis poszczególnych
jednostek szczepu, sprawozdania z ważniejszych
przedsięwzięć oraz kartki z historii harcerstwa
wraz z opisem wybitnych postaci harcerskich.

Co oznacza nazwa czasopisma? Obecnie KIPU
to skrót od Krzemień: Informacja Promocja Utylitaryzacja. Słowo „kipu” w języku keczua oznacza
węzeł. Kipu to forma trójwymiarowego zapisu
stosowana przez Indian Ameryki Południowej
nazwana „pismem węzełkowym”.
KIPU będzie dostępny w wersji elektronicznej
na stronie internetowej Krzemień a także, jeśli
będzie taka potrzeba, w formie papierowej. Pla-
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Co się wydarzyło w Krzemieniu?

„Biała Róża” na WioTuZie
Dnia 20 października 2018r. odbył się Jesienny Turniej Zastępów - JeTuZa. Wszystko rozpoczęło się o
godzinie 10.00 przy rynku. Każdy zastęp otrzymał mapę z wyznaczonymi punktami rozmieszczonymi po

Gnieźnie. Na każdym punkcie wykonywałyśmy m.in.
zadania tematyczne takie jak pierwsza pomoc, historia,
wyznaczanie kierunków świata bez pomocy kompasu
czy też jak odpowiednio spakować się na wycieczkę.
W między czasie nagrałyśmy filmiki promujące harcerstwo. Po ukończeniu wszystkich zadań wróciłyśmy
na rynek gdzie odbyło się oficjalne
zakończenie. Po podliczeniu punktów
Biała Róża zdobyła II i III miejsce z
nagrodami w postaci dyplomów,
paczki cukierków i gry planszowej.
Całość zakończyła się około godziny
15.00, a my dumne ze swoich osiągnięć wróciłyśmy do domów.
pwd. Wiktoria Berkowska HO

"Puchacze" w Dniu Pieczonego Ziemniaka
20 października 2018 - Dzień Pieczonego Ziemniaka
Obchodzenie Dnia Pieczonego Ziemniaka, można
powiedzieć, jest już tradycją naszej drużyny! W tym
roku ten pyszny dzień obchodziłyśmy wraz z naszymi
rodzicami. Odbył się krótki bieg na orientację, podczas
którego harcerki mogły przetestować swoich rodziców
ze znajomości mapy (przynajmniej w teorii ). No cóż,
cały czas się uczymy! Przy okazji tego święta
nauczyłyśmy się różnych zwrotów z gwary poznańskiej
oraz jak zrobić najlepszy gzik na świecie!
samarytanka Julia Ciechanowska

44 DHk „Puchacze - 27 .10. 2018 - Sprzątanie grobów
Dzięki ofiarności parafian Kościoła pw. Bł. Bogumiła już po raz
kolejny mogłyśmy realizować naszą świąteczną służbę na 200%! Już
od wielu lat przed Dniem Zmarłych udajemy się na cmentarz, aby
posprzątać zaniedbane groby i zapalić znicze, a z roku na rok
dostajemy ich coraz więcej. Wiemy, jak ważne jest darzenie
szacunkiem osób, których już z nami nie ma. Zbiórkę zakończyłyśmy
kręgiem przy grobie byłego komendanta naszego hufca – dh hm.
Franciszka Szeszuła.
samarytanka Julia Ciechanowska
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„Kolumbowe” nie chcą dłużej czekać...
W październiku Kolumbowie wzięli udział w JeTuZie
HS, gdzie świetnie się bawiliśmy i mogliśmy sprawdzić
swoją wiedzę z technik harcerskich oraz rozpoczęliśmy

realizację propozycji programowej Chorągwi Wlkp.
"Nie należy dłużej czekać" dotyczącej 100 -lecia
wybuchu
Powstania
Wielkopolskiego.
Nasza kadra również nie
próżnowała i dzielnie się
szkoliła na Kursie Drużynowych
Starszoharcerskich organizowanym przez referat HS
Chorągwie Wlkp. W listopadzie
weźmiemy udział Hufcowej HJK
oraz będziemy reprezentować
Hufiec na uroczystościach 100
rocznych odzyskania przez
Polskę niepodległości.
ćwik Marcin Czudowski

„Baszta” tropami Arki...
Październik – był to dla nas miesiąc pełen wrażeń!
Już w pierwszym tygodniu wybraliśmy się na coroczny
biwak jesienny. Tym razem podążaliśmy tropem
Indiana Jones i zaginionej Arki. Jednemu z zastępów
nawet udało się ją zdobyć. Kolejne tygodnie minęły
nam równie pracowicie. Poprawialiśmy nasze
umiejętności w zakresie technik harcerskich,

a w naszych próbach na stopnie pojawiło się wiele
nowych podpisów. Chcemy jak najszybciej zamknąć
nasze próby! W październiku również nasza kadra nie
próżnowała. Jej część pojechała szkolić się na kurs
drużynowych harcerskich. Za nami warty podczas Dnia
Wszystkich
Świętych. Teraz przygotowujemy się do święta
niepodległości. Również z tej okazji zajmiemy się
realizacją propozycji programowej z okazji 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
której zakończeniem będzie uczestnictwo w złocie
Chorągwi Wielkopolskiej w lutym 2019 roku.
Listopad to także miesiąc, w którym odbywa się
coroczny Harcerski Jarmark Kulturalny. Jak w
poprzednich latach, w tym roku również
weźmiemy udział, a przygotowania zaczną się już
od najbliższej zbiórki. Wybierzemy repertuar,
przygotujemy materiały i zaprezentujemy swój
talent przed resztą harcerskiej społeczności.
pwd. Jakub Konieczny HO
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Wieczornica „Buków”
4 listopada 2018 – Wieczornica Patriotyczna. To już
kolejny rok, w którym nie mogło zabraknąć
naszej drużyny na Wieczornicy Patriotycznej w

Szczytnikach Duchownych, organizowanej przez Zespół
Szkół im. Ks. Jana Twardowskiego w Szczytnikach
Duchownych oraz Stowarzyszenie Siedlisko. Razem z
licznie
przybyłymi
gośćmi,
świętowaliśmy
100-lecie
odzyskania
przez
Polskę
Niepodległości.
Śpiewaliśmy
piosenki i pieśni patriotyczne
oraz wystąpiliśmy z dwoma
utworami o tytułach "Szare
Szeregi" oraz "Poznań 18".
Wysłuchaliśmy
też
kilku
utworów zagranych na dudach i
obejrzeliśmy
pokaz
kilku
wielkopolskich
tańców.
Następnie skusiliśmy się i
nauczyliśmy
się
prostego,
regionalnego
tańca,
z
akompaniamentem dud.
hm. Ewelina Tubacka HR

Słoneczne „Tropiciele Tajemnic”
44
Gromada
Zuchowa
W
październiku
zakończyliśmy zdobywanie sprawności “Słoneczko”.
Zwieńczeniem cyklu sprawnościowego był biwak,
zorganizowany
dla
25
zuchów przez gromady.
Wspólnie
odkrywaliśmy
tajemnice Prawa Zucha i
wstąpiliśmy
do
Klubu
Ochrony
Praw
Zucha.
Największą atrakcją biwaku
okazały się odwiedziny A.C.
Kim on jest? To wiedzą tylko
dzielne
zuchy,
które
pojechały z gromadą na
biwak. Dla wielu z nich był to
pierwszy
wyjazd
bez
rodziców. Jakie są nasze
plany
na
listopad?
Uczestnictwo w Zuchowym
Jarmarku Kulturalnym, gdzie

planujemy zdobyć pierwsze miejsce. Przygotowujemy
się na niego, poznając różne muzy sztuk.
phm. Martyna Zielińska
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Stulecie odzyskania niepodległości
W tym roku 11 listopada był dniem szczególnym,
ponieważ dokładnie 100 lat temu Polska odzyskała
niepodległość. Harcerze z naszego szczepu zebrali się o
godzinie 9:00 na placu przed katedrą, przy pomniku
Bolesława Chrobrego. Oprócz drużyny sztandarowej
mieliśmy zaszczyt wystawić drużynę hufca. Aby
wszystko wypadło perfekcyjnie długo ćwiczyliśmy
nasze umiejętności w musztrze.
Uroczyste obchody rozpoczęły się apelem i
odśpiewaniem Hymnu Narodowego. Po przemówieniu
marszałka Józefa Piłsudzkiego oraz Ignacego Jana
Paderewskiego
wielu
przedstawicieli
różnych
organizacji i osób prywatnych złożyło wiązanki
kwiatów pod pomnikiem Bolesława Chrobrego.
Następnie ruszyliśmy nienagannym i wyćwiczonym
szykiem do Katedry, aby o godzinie 10:00 wziąć udział
w mszy świętej w intencji ojczyzny. Mszę sprawował
abp Wojciech Polak Prymas Polski.

Po mszy świętej wszyscy harcerze z naszego hufca
nieśli ogromną flagę Polski ulicami Gniezna. Po
dotarciu na rynek zrobiliśmy sobie grupowe zdjęcia,
pożegnaliśmy się i rozeszliśmy, aby dalej świętować
100 rocznice odzyskania niepodległości z własnymi
rodzinami.
samarytanka Michalina Skrzyńska
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Tadeusz Strumiłło
Tadeusz Strumiłło to postać związana z początkami
polskiego skautingu a mało znana przez harcerzy. A
przecież miał ogromne zasługi nie tylko dla powstania
ZHP, ale również dla zapoczątkowania skautingu w
Wielkopolsce i w Gnieźnie.
Tadeusz Zgierski-Strumiłło „Szumiący Dąb” - Urodził
się w roku 1884 w Smile (dzisiaj to miasto na Ukrainie,
w tamtych czasach była to część Imperium
Rosyjskiego). Ukończył gimnazjum w Kijowie a
następnie studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim
rolnictwo, a później filozofie oraz historię kultury i
sztuki. Studiował także we Lwowie, Londynie i Rzymie.
Doktorat z filozofii uzyskał na Uniwersytecie Lwowskim
w 1917 r.
Podczas studiów aktywnie działał w polskich
organizacjach niepodległościowych: „Zet”, „Eleusis” i
„Zarzewie”. Włączył się również w organizowanie
polskiego skautingu. W 1911 r. wszedł do Naczelnej
Komendy Skautowej we Lwowie, jako jej sekretarz.
Brał żywy udział w dyskusji na temat systemu
ideowego nowo powstającego ruchu. Przyczynił się do
ukształtowania Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego ze
służbą Bogu i zasadą abstynencji. W 1913 r., jako
członek reprezentacji polskiej brał udział we
Wszechbrytyjskim Zlocie Skautowym w Birmingham.
W sierpniu 1912 r. wraz z Jerzym Grodyńskim
przeprowadził pierwszy kurs skautowy w Poznaniu. W
1913 roku odwiedził Gniezno, spotkał się z
przedstawicielami organizacji narodowych i wygłosił
odczyt na temat polskiego skautingu. Owocem tej
wizyty było powołanie w Gnieźnie 1 Drużyny
Skautowej "Lech".
Wziął udział w Zjeździe zjednoczeniowym ZHP w
Lublinie w 1918 r. Wszedł w skład Naczelnej Rady
Harcerskiej
i
został
jej
Przewodniczącym.
Równocześnie razem z Marią Wocalewską był w latach
1918-21 Naczelnym Inspektorem Harcerstwa w
Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia
Publicznego (WRiOP).
W czasie wojny polskosowieckiej w 1920 r. wstąpił, jako ochotnik do wojska i
przebył całą kampanię w załodze pociągu pancernego
„Bartos Głowacki”. W latach 1921-1923 wydawał
czasopismo „Harcmistrz”, częściowo je redagując i
finansując.

W roku 1920 został wiceprzewodniczącym ZHP, a w
latach 1923-25 był Przewodniczącym ZHP. Jako jeden z
twórców polskiego skautingu otrzymał stopień
Harcmistrza Rzeczypospolitej. W latach 1926-31 był
przewodniczącym Biura Skautów Słowiańskich. W roku
1933 został wybrany na członka 9-osobowego
Światowego Komitetu Skautowego. Przetłumaczył na
język polski książkę Roberta Baden-Powella "Wilczęta".
Zawodowo zajmował się pedagogiką. Wykładał na
Uniwersytecie Jagiellońskim i na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim (1923-26), pracował w
gimnazjum i internacie w Wieluniu (1926-28) i w
seminariach nauczycielskich. W latach 1930-1935
wykładał psychologię w Instytucie Pedagogicznym w
Katowicach. Od 1938 r. był wykładowcą Uniwersytetu
Poznańskiego. Wysiedlony z Poznania przez Niemców
w 1941 r., większą część okupacji spędził w
Książniczkach pod Krakowem, uczestnicząc w tajnym
nauczaniu i współpracując z Szarymi Szeregami.
Po wojnie od 1945r. był dyrektorem Państwowego
Pedagogium w Poznaniu i wykładał na Uniwersytecie
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Kartki z historii
Poznańskim. W Studium Wychowania Fizycznego
wykładał metodykę wycieczek krajoznawczych i
metodykę harcerską. Wykładał także przez kilka lat
historię filozofii w Seminarium Duchownym
Zgromadzenia Chrystusowców. Na emeryturze był
lektorem języka rosyjskiego na Uniwersytecie im.
Adama Mickiewicza.

Po 1956 r. włączył się w odbudowę harcerstwa. Na
tzw. Zjeździe Łódzkim został wybrany w skład
Naczelnej
Rady
Harcerskiej.
Był
również
Przewodniczącym Komisji Historycznej NRH. Zmarł 7go października 1958 r. w Poznaniu. Został pochowany
na Cmentarzu Junikowskim (pole 4, kwatera 2.M-19).
hm. Ryszard Polaszewski HR

Sto lat Związku Harcerstwa Polskiego
Na początku listopada obchodziliśmy setną rocznice
powstania ogólnopolskiego Związku Harcerstwa
Polskiego. Początki ZHP są ściśle związane z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jak to się
odbyło?

polaczeniu się organizacji harcerskich w jeden,
samoistny, niezależny od żadnej innej organizacji czy
instytucji Związek Harcerstwa Polskiego. Dotychczas
nazwę ZHP używała organizacja skupiająca harcerstwo
w byłym zaborze rosyjskim (działająca od 1916 roku).

Na przełomie października i listopada 1918 roku w
Lublinie trwały prace nad powołaniem pierwszego
rządu odzyskującej niepodległość Polski. W tym
samym miejscu spotkali się przedstawiciele wszystkich
polskich organizacji skautowych. 1 listopada 1918 roku
rozpoczęli obrady delegaci reprezentujący organizacje
z byłego zaboru pruskiego, Małopolski, Rusi i Rosji,
Królestwa Kongresowego i Litwy. Przyjęto uchwalę o

Na czele ZHP postawiono Naczelną Radę Harcerską,
a jej przewodniczącym został Tadeusz Strumiłło - jeden
z założycieli polskiego skautingu. Zjazd zakończono 2
listopada złożeniem u stóp pomnika Unii Lubelskiej
wieńca z napisem "Zjednoczone Harcerstwo Zjednoczonej Polsce".
hm.
Ryszard Polaszewski HR

„Jeżeli chłopiec idzie po ulicy uśmiechnięty, to to już coś znaczy. Niejeden przechodzień rozpogodzi się na ten widok. Warto potrudzić się, żeby nauczyć chłopców tego uśmiechu, jako pierwszego kroku ku szczęściu.”

„Wy, zatem skauci jesteście bardzo
podobni rycerzom (…), zwłaszcza, jeżeli honor swój stawiacie na pierwszym miejscu i czynicie wszystko, co
jest w waszej mocy, by nieść pomoc
każdemu, kto znajduje się w opresji i
potrzebuje jej. Hasłem waszym jest
„bądź gotów”, a hasło rycerzy było
bardzo podobne; „Zawsze bądź przygotowany”.

Sir Robert Baden Powell

CO PRZED NAMI?
 24 listopada godz. 9:00-13:00 - Harcerski Jarmark Kulturalny - część harcerska – Kościół pw. Chrystusa
Wieczystego Kapłana na Tajwanie
 24 listopada godz. 14:00-18:00 – Harcerski Jarmark Kulturalny – część starszo - harcersko -wędrownicza –
Kościół pw. Chrystusa Wieczystego Kapłana na Tajwanie
 8 grudnia godz. 10:00-12:30 – Zuchowy Jarmark Kulturalny – Szkoła Podstawowa nr 3
 15 grudnia – Wigilia zuchowa
 16 grudnia – Betlejemskie Światło Pokoju
 21 grudnia – wigilia drużyn starszoharcerskich
 22 grudnia – wigilia drużyn harcerskich

JUŻ W GRUDNIU NASTĘPNY NUMER KIPU!
Chcesz być w zespole naszej gazetki szczepowej - napisz do Michaliny!

