
Krzemień: 

   Informacja 

     Promocja 

       Utylitaryzacja 
 

 
Wakacje już minęły… 

Wakacje już minęły, a my wciąż miło 

wspominamy niezwykłe chwile, jakie przeżyliśmy na 

tegorocznych obozach. Każdy harcerz, harcerka, zuch i 

druh drużynowy jednogłośnie stwierdzą, że obóz letni to 

niezapomniane wydarzenie. To podsumowanie pracy 

całego roku, ale także kolejne wielkie wyzwanie. Przed 

kadrą drużyn stoi ogromna odpowiedzialnośd za 

przygotowanie zajęd tak, aby były one ciekawe, 

odpowiadały na potrzeby harcerzy, ale także, aby ich 

czegoś nauczyły i dały nowe doświadczenia. Przed 

harcerzami i zuchami również stoi nie lada wyczyn,  bo 

przecież obóz oprócz świetnej zabawy to też czas na 

zdawanie stopni, sprawności i zdobywania gwiazdek. 

Każdy marzy o kilku minutach chwały podczas apelu przy 

przyznawaniu stopnia. Mijają one tak szybko. 

Niemiłosiernie za to ciągną się minuty, gdy występuje się 

przed wszystkimi po odebraniu niechlubnie skradzionej 

flagi podczas nocnej warty. 

Obóz to wielka księga zapisana wspomnieniami, 

przygodami i zabawnymi anegdotami. Jedynym 

nielubianym momentem każdego obozu jest powrót do 

(nie)wygodnego łóżka, kiedy przez dwa tygodnie można 

było spad na kanadyjkach! Niezwykle rozczarowujący jest 

też fakt, iż po przeżyciu tak wielu przygód ciężko 

spamiętad i opowiedzied je wszystkie, dlatego też 

zachęcamy do przeczytanie poniższych artykułów, które 

przypomną nam wakacyjne uroki i umilą pobyt w szkolnej 

realu 

Michalina Skrzyoska
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Co się wydarzyło w Krzemieniu? 

Zuchy na Hawajach 

Kolonia zuchowa to czas podsumowania pracy całego 

roku. Można by powiedzied, że to sprawdzian 

nabytych umiejętności. Jest to świetna przygoda i 

element pracy wychowawczej.  

W tym roku 44 GZ „Tropiciele Tajemnic” wraz 

z 10 GZ „Wesołe Słoneczka” wybrały się w tajemnicze 

zakątki Hawaii do stanicy harcerskiej w Piecniku. 

Spędziliśmy tam 9 dni pełnych przygód i 

niespodzianek. Kadra zamieszkująca wyspę Honolulu 

spełniała obowiązki wysłanniczek wulkanów. Misją 

zuchów było odnalezienie eksperymentu 626. Aby 

spełnid wole wulkanów i odleźd eksperyment zuchy 

musiały dowiedzied się, co nieco o kulturze Hawaii i 

poznad tamtejsze obyczaje. Każdego dnia otrzymane 

wskazówki przybliżały zuchy do odkrycia miejsca 

pobytu eksperymentu.  

Zuchy podczas trwania kolonii szkoliły się m.in. w 

tajnikach musztry. Tajne znaki musztry zuchowej znają 

tylko same zuchy i przyrzekły strzec tej tajemnicy!  

Poznanie języka hawajskiego oraz morskich stworzeo 

pomogło zuchom lepiej poznad tajemnicze Hawaje. 

Nie zabrakło też smakołyków w postaci bananów z 

ogniska lub własnoręcznie robionych dżemów.  

Na drodze do 

zebrania owoców 

na dżem stały 

kolczaste krzewy i 

ogromne 

mrowisko. 

Pomimo niezbyt 

hawajskiej pogody 

zuchy radośnie 

śpiewały piosenki 

oraz bawiły się w 

ulubione zabawy.  

Każdy dzieo 

kooczyliśmy przy 

ogniu z kominka 

lub ogniska. 

Uroczysta chwila 

podsumowania 

minionego dnia była dla każdego z nas ważnym 

momentem, podczas ognisk niektóre zuchy złożyły 

swoją obietnicę zucha. Biegi o gwiazdkę zaowocowały 

tym, że wielu spośród zuchów zdobyło swoją pierwszą 

lub kolejną już gwiazdkę zuchową.  

Każdy zuch zdobył też sprawności wykazując się 

zaangażowaniem i kreatywnością na zajęciach. 

Zostaliśmy mistrzami w grze w palanta, tworzyliśmy 

własne wulkany oraz tratwę a nawet spódnice 

hawajskie. Zuchy nabyły też umiejętności w zjeżdżaniu 

na linach. Niezwykłą przygodą okazały się też zajęcia z 

innymi drużynami, na których oprócz nowych 

umiejętności zapoznaliśmy wielu nowych harcerzy. 
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Co się wydarzyło w Krzemieniu? 

Na ostatnim ognisku kolonii kilkoro z zuchów zostało 

przekazanych do drużyn harcerskich. Pomimo łez z 

powodu rozstania, druhny były niezwykle dumne, a 

zuchy zachwycone wizją kolejnych przygód. Jak to 

druhna Martyna powiedziała, skooczyła się bajka 

zuchowa, ale zaczyna się przygoda harcerska.  

Tak oto minęła nam kolejna kolonia zuchowa, która 

była wyjątkowa dla każdego z nas. Wzbogaciliśmy się 

w wiele niezwykłych wspomnieo i umiejętności. Czas 

zacząd kolejną przygodę zuchową i harcerską.  

Michalina Skrzyoska

 

Dziewczyny w grodzie „Mokosz” 

Każdy z nas, chociaż w minimalnym stopniu zna 

mitologię grecką czy rzymską, lecz niewielu wie, że 

nasza polska, słowiaoska także jest równie 

interesująca. Dlatego też podczas tegorocznego obozu 

pionu żeoskiego harcerki stały się prawdziwymi 

Słowiankami! Przez dwa tygodnie zamieszkiwałyśmy 

gród “Mokosz” - słowiaoskiej matki Ziemi i patronki 

kobiet.  

Uczestniczki obozu były wprowadzane w fabułę 

wyjazdu jeszcze przed rozpoczęciem obozu, ponieważ 

każdy zastęp dostał do wykonania zadanie 

przedobozowe. A mianowicie - przygotowanie 

własnych strojów słowiaoskich jak również nagranie 

filmiku, w którym zaprezentują historię słowiaoskiego 

Boga, który został przydzielony do każdego zastępu. 

Każdy zastęp rewelacyjnie poradził sobie ze swoim 

zadaniem!  
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Co się wydarzyło w Krzemieniu? 
Jak wyglądało nasze życie obozowe? Każdego dnia po 

porannej rozgrzewce i śniadaniu ruszałyśmy zastępami 

na zajęcia. A były one bardzo zróżnicowane, 

zaczynając od technik harcerskich, takich jak kuchnie 

polowe, rozpalanie ognisk, mosty linowe, strzelanie z 

łuku, wiatrówki, poprzez historię harcerstwa, węzły, 

pierwszą pomoc i terenoznawstwo aż po błądzenie 

głową w chmurach - czyli zajęcia z astronomii. Można 

było spróbowad swoich sił także w przysłowiowym 

pokoju tajemnic, czyli escape roomie. Dużą 

popularnością cieszyły się także zajęcia z zumby i 

taoców integracyjnych, podczas których dziewczyny 

mogły spożytkowad swoje niewyczerpane pokłady 

energii, oraz nauka języka migowego.:) Wieczory 

natomiast spędzałyśmy po słowiaosku! Przy ognisku, 

słuchając legend śpiewając naszą obozową piosenkę 

napisaną specjalnie dla nas!:) Brałyśmy także 

udział w terenowych grach fabularnych, dzięki 

którym poznawaliśmy takie stworzonka jak 

bożątka, południce, skrzaty i wiele innych 

słowiaoskich stworzeo. Dużą popularnością 

cieszyła się tajemnicza gra o nazwie “Hop Mop” 

jak również nauka alfabetu słowiaoskiego i 

wykonywanie własnej, słowiaoskiej biżuterii.  

Anna Stachowiak  

 

 

 

 

 

MÀAYAPÁAN – cywilizacja Majów 

„Wśród nas znajduje się jedna osoba, która nie 

chce naszego dobra. Jest ona konkwistadorem. 

Ona tylko udaje sprzymierzeoca. Nie wiecie, kto 

to, lecz musicie go powstrzymad za wszelką cenę.” 

W tym roku uczestnicy podobozu męskiego 

wcielili się w rolę Majów. Nazwa podobozu - 

Màayapáan - nawiązuje do ośrodka politycznego 

cywilizacji Majów. Od samego początku zastępy 

były wprowadzane w fabułę obozową - co 

wieczór, podczas III bloku zajęciowego, zastępy 

brały udział w ognisku podobozu, podczas 

którego musieli wykonywad różne zadania - od 

układania gawęd czy piosenek, przez tworzenie w 

ciągu dnia ozdób majaoskich, takich jak łuki czy 

łapacze snów, na budowaniu tratw skooczywszy. 

Za poprawnie wykonane zadanie, pomysłowośd, 

kreatywnośd i zaangażowanie przyznawane były 

złote żetony, które swoją rolę pełniły podczas 

ostatecznego zakooczenia fabuły - znalezieniu 

konkwistadora. W grze zwyciężył zastęp Morro z 

Kolumbów. Nie możemy zapomnied o fabularnej 

grze sportowej - Ullamaliztli - która odbyła się w 

ramach bloku wieczornego. Jest to gra podobna 

do koszykówki, jednak na trochę innych zasadach, 

które na potrzeby podobozu zostały uproszczone i 

zmodyfikowane tak, aby nikomu nie stała się 

krzywda. Poza blokiem fabularnym każdy z 
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zastępów realizował plan pracy, który 

opracowany został przez zastępowych przy 

wsparciu kadry poszczególnych drużyn. Oprócz 

typowych zajęd obozowych, na przykład 

rozpalania ognisk i budowy stosów ogniskowych, 

poznawania mieszkaoców lasu czy zagłębianiu 

tajemnic okolicznych wiosek i wsi, harcerze wzięli 

udział w zajęciach o tematyce ekologicznej. 

Przedstawiały one problem zanieczyszczenia 

środowiska, jednak można było także spróbowad 

swoich sił i stworzyd coś przydatnego z 

niepotrzebnych już rzeczy. W środę Kolumbowie 

wraz z Białą Różą wyruszyli na Falę HS – tym 

razem wybrali się do Szwecji (spokojnie, tu chodzi 

o nazwę miejscowości) na spływ kajakowy.   

Nie obyło się również bez szałasowisk i 

Robinsonów - odbyły się one w pierwszym 

tygodniu dla części harcerskiej oraz w drugim dla 

harcerzy starszych.  

W naszym podobozie można było również 

zobaczyd pionierkę obozową wykonaną przez 

uczestników podobozu, między innymi bramę 

nawiązującą kształtem do majaoskich świątyo czy 

prycze - zrobione i wyplecione przez zastępy z 

Kolumbów. Dodatkowo przed namiotami każdy 

zastęp przygotował swój totem. W ramach 

realizowania programu puszczaoskiego kadrze 

podobozu zostały nadane plakietki puszczaoskie. 

Uczestnicy mieli natomiast możliwośd zdobycia 

wybranych czynów puszczaoskich na różnych 

stopniach, podobnie jak sprawności. 

Podsumowanie w liczbach! Ponad 50 sprawności 

przyznanych w ciągu dwóch tygodni! Nowy 

stopieo otrzymało 10 osób, natomiast 3 otrzymały 

Rogal Krzemienia! Prawie 100 przyznanych 

czynów puszczaoskich o rożnym stopniu i z 

siedmiu różnych dziedzin! Podobóz liczył 49 osób, 

z czego 8 osób było stałą kadrą. 
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Co się wydarzyło w Krzemieniu? 

Wędrownicy zdobywają szczyty  

Ostatnie dni wakacji… a 44 Drużyna Wędrownicza 

„Krzemieo 66” wybrała się, na kolejny obóz 

wędrowny! Nasza wyprawa trwała od 21 sierpnia do 1 

września 2019r. Pierwsze 8 dni spędziliśmy, wędrując 

po Beskidzie Śląskim i Beskidzie Małym. Dojechaliśmy 

pociągiem do Żywca, skąd zaczęła się nasza wielka 

przygoda. Wędrowanie z plecakiem, który nieraz ważył 

20 kilogramów to był nie lada wyczyn. Nasza ponad 20 

osobowa ekipa zdobyła takie szczyty jak Skrzyczna, 

Magura, Czupel. Lecz nie tylko zdobywaliśmy szczyty 

górskie, lecz również zwiedziliśmy wiele 

miejscowości.  

Przebyliśmy wiele kilometrów, niektóre źródła podają, 

że było ich ponad 100! Każdy dzieo był niezwykły. Co 

rano zastanawialiśmy się, co nas dzisiaj spotka. Gdzie 

będziemy dzisiaj spad? Czy będziemy mieli wodę, prąd, 

a może łazienkę z prysznicem? Co zrobimy na obiad? 

Jaka przygoda nas dzisiaj czeka? Każdego ranka 

budziliśmy się z siłą do działania. Pakowaliśmy 

namioty do plecaków, na śniadanie jedliśmy jak 

najwięcej, by mied dużo siły, a także, by dźwigad jak 

najmniej jedzenia.  Zużyte ubrania wyrzucaliśmy 

prosto do śmietnika, bo to przecież waży!  Wszystko, 

co posiadaliśmy znajdowało się na naszych plecach! 

Gotowi, na kolejny dzieo pełen wrażeo, zakładaliśmy 

plery na plecaki i ruszaliśmy na wędrówkę. Chod 

czasem było ciężko podejśd pod kolejną górę, zrobid 

kolejny kilometr, wszyscy dawaliśmy radę i prędzej, 

czy później docieraliśmy na miejsce, gdzie wspólnie 

zasiadaliśmy do obiadu. Pomimo trudności z 

schodzeniem ze szlaku lub jego znalezieniem, zawsze 

wspólnymi siłami dawaliśmy radę.  

Nawet w burzy i deszczu, z przemoczonymi butami i 

ubraniami, uśmiech nie schodził nam z twarzy, bo 

właśnie tak buduje się wspomnienia. Na szczyt każdy 

wchodził w własnym tempie, każdy miał czas na 

rozmyślenia i na rozmowę. Wiele dowiedzieliśmy się o 

sobie samych jak i o innych członkach naszej drużyny. 

Piątego dnia mieliśmy nasz wyczekiwany dzieo relaksu 

i odpoczynku. Korzystaliśmy z uroków pobliskiego 

jeziora i rowerków wodnych. Ostatniego dnia, osoby z 

przemoczonymi butami, udały się w podróż do 

kolejnej miejscowości autobusami. Zabawne historie 

jednak ich nie opuszczały. Po 8 dniach pełnych 

przygód, udaliśmy się na Watrę Wędrownicza, gdzie 

spędziliśmy kolejne 4 dni niesamowitych wrażeo. Na 

zlocie, który odbywał się pod Częstochową, mieliśmy 

okazję poznad prawie 300 wędrowników i 

wędrowniczek z całej Polski! Zlot rozpoczęło oficjalne 

rozpaleni watry wędrowniczej, a zaraz po tym, odbył 

się koncert Kwiatu Jabłoni.  
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Był to początek i zapowiedź niezapomnianych 

wydarzeo.  Każdego dnia mieliśmy trzy bloki 

zajęciowe, które wybieraliśmy sobie sami. Każdy z nas 

poszedł na to, co go interesowała najbardziej. Nasza 

drużyna, również prowadziła dwa bloki zajęciowe, 

które podobno wypadły wspaniale. Zajęcia prowadzili 

nam drużynowi innych drużyn, ale także specjaliści z 

danej dziedziny. Wieczorem funkcjonowały 

kawiarenki, w których oprócz kawy i tostów można 

było śpiewad całą noc i poznawad innych 

wędrowników. Amatorzy dyskoteki lub spacerowych 

randek też mieli, co robid. Zlot Wędrowniczej Watry 

zakooczyło, zgaszenie watry o wschodzie słooca. 

Wtedy też nastąpiło wręczenie proporca Primus Intern 

Pares, drużynie, która swoją całoroczną pracą mogła 

stanowid wzór do naśladowania. Gdyby ktoś jeszcze 

nie wiedział, to właśnie NASZA drużyna otrzymała po 

raz trzeci proporzec Primus Intern Pares. Jest to dla 

nas ogromne wyróżnienie, ale też motywacja do 

dalszej efektywnej pracy.  

Wszyscy mamy w pamięci niesamowite 

historie, które przy ognisku moglibyśmy opowiadad 

bez kooca, a każdy z nas słuchałby ich z zapartym 

tchem. Pęcherze na naszych stopach znikną, ale 

wspomnienia i doświadczenia, które zdobyliśmy 

zostaną z nami na zawsze. Tak, jak proporzec Primus 

Inter Pares!  

Michalina Skrzyoska
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Mini poradnik harcerski 

O identyfikacji wizualnej słów kilka

Każda z większych organizacji, związków, ugrupowao 

posiada znak rozpoznawczy, którym posługuje się, aby 

przypisad danemu obiektowi przynależnośd do tej 

organizacji czy chociażby marki. Czasami nawet dla 

nowo powstających przedsiębiorstw priorytetem jest 

utworzenie unikalnego, rozpoznawalnego znaku 

graficznego, który będzie rozprzestrzeniał wiedzę o 

istnieniu takiego przedsiębiorstwa.  

Podobnie jest ze Związkiem Harcerstwa Polskiego i 

innymi organizacjami harcerskimi, zarówno w Polsce – 

ZHR, RR, FSE - jak i na świecie – WOSM czy WAGGGS. 

Każda z tych organizacji posiada unikalne, stworzone 

na ich potrzeby logo.  

Do elementów identyfikacji wizualnej ZHP należy logo 

oraz identyfikator ZHP, identyfikatory i logo Chorągwi 

oraz Hufców, czcionka, stworzone przez ZHP marki 

oraz charakterystyczne dla naszej organizacji elementy 

– m.in. przerywane linie, określone kolory czy 

prostokąty z trzema zaokrąglonymi rogami.  

Obecne logo ZHP przedstawia lilijkę harcerską, w którą 

wpisany jest skrót organizacji. Identyfikator to logo 

wpisane w kwadrat, (który ma trzy kąty zaokrąglone 

oraz jeden kąt ostry) oraz rozwinięty skrót organizacji 

napisany przyjętą przez ZHP czcionką – krój Museo. 

Podstawowymi kolorami logo i identyfikatora jest 

kolor zielony oraz biały – podobnie jak całej 

organizacji. Logo i identyfikator występuje również w 

wersji czarnej. Identyfikator ZHP przekręcony jest o 

słynne 6 stopni. Identyfikator jest podstawowym 

elementem graficznym, który powinien byd 

umieszczany na każdym projekcie graficznym ZHP. 

Logo oraz identyfikatora nie można edytowad w żaden 

sposób. Każda edycja – zmiana koloru, perspektywy, 

zmiana kąta nachylenia czy dodawanie własnych 

napisów – jest zabroniona. Wyjątkiem są 

identyfikatory Chorągwi oraz Hufców, które mogą byd 

tworzone na podstawie logo i identyfikatora ZHP na 

szczególnych warunkach.  

Więcej o identyfikacji wizualnej znaleźd można pod 

adresem: repozytorium.zhp.pl. Repozytorium 

dostępne jest jednak tylko dla osób posiadających 

konto na stworzonej dla naszej organizacji chmurze w 

domenie zhp.net.pl.  

Gracjan Jaskulski 
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Cytat harcerski  

  

 

 Hm. Jadwiga Falkowska  

 

Harcerka bez sprawności może dużo i 

dobrze chce ale mało może. Każda bowiem 

sprawnośd zdobyta to krok na drodze 

harcerskiego doskonalenia się, krok ku 

lepszej przyszłości, krok do uczciwszego 

„Czuwamy!”. 

 

 

Nic nie znaczą słowa Przyrzeczenia, jeśli się 

wielokrotnie nie przełamały w pryzmacie 

codziennego życia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chcesz byd w zespole naszej gazetki szczepowej - 

napisz do Michaliny!

 


