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Światło, które daje moc 

Betlejemskie Światło Pokoju już po raz 29 

wskazuje nam drogę i przypomina o wartościach, 

które towarzyszą naszej harcerskiej służbie. Nikły 

promyk potrafi dad nadzieję i rozświetlid mrok 

każdego dnia.  

„Musicie byd mocni, drodzy bracia i siostry, mocą 

tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, 

odpowiedzialnej, która pomaga nam 

podejmowad ów wielki dialog z człowiekiem i 

światem na naszym etapie dziejów – dialog z 

człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z 

Bogiem samym: z Ojcem przez Syna w Duchu 

Świętym – dialog zbawienia”. 

Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r. 

Słowa Jana Pawła II stały się inspiracją 

tegorocznego Betlejemskiego Światła Pokoju. Po 

40 latach są równie aktualne i dodają nam odwagi, 

abyśmy z mocą i wiarą pełnili służbę Bogu, 

ojczyźnie i bliźnim. Delegacja harcerzy z naszego 

szczepu udała się do Zakopanego, aby odebrad 

Światło od słowackich skautów. Światło, które 

również przez harcerzy zaniesione zostanie do 

urzędów, władz, szkół i parafii, ale także do ludzi, 

którzy go potrzebują. Zadbajmy, aby w tym roku, 

na każdym stole płonęło Światło nadziei i radości. 

Światło, które jednoczy harcerzy, zuchy, 

instruktorów, wszystkich ludzi. Światło, które na 

nowo odkrywa idee skautingu i sprawia, że każdy z 

nas czuje jednośd i bliskośd bliźnich. W tym 

natłoku spraw i rzeczy do zrobienia, zatrzymajmy 

się, chod na chwilę i spójrzmy na drugiego 

człowieka. To jest ważny czas dla nas wszystkich, 

czas przeznaczony na radosne oczekiwanie i 

bliskośd. Zrobienie rachunku sumienia, ale też 

przypomnienie wartości, jakimi się kierujemy w 

naszym harcerskim życiu. Niech to Światło, które 

daje moc będzie naszym drogowskazem. 
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Zuchy na koocu świata 

„Na koniec świata i jeszcze dalej” Tak brzmiało hasło 

przewodnie tegorocznej edycji Zuchowego 

Jarmarku Kulturalnego. ZJK odbyła się 16 listopada 

w Szkole Podstawowej nr. 3, która już od kilku lat 

stanowi miejsce naszego festiwalu. W tym roku 

udział w ZJK wzięło udział aż 7 gromad z naszego 

hufca w tym 44 GZ „Tropiciele Tajemnic”, 44 GZ 

„Strażnicy Tajemnic” i 10 GZ „Wesołe Słoneczka” z 

naszego szczepu. Zgodnie z hasłem przewodnim 

podczas tej ZJK wyruszyliśmy w podróż po całym 

świecie!  

 

Każda gromada wylosowała kraj, w który się 

przeniosła i który przedstawiła podczas festiwalu. 

Było wiele konkurencji, dzięki czemu każda gromada 

zdobyła zaszczytne miejsce. Zuchy przygotowywały 

się w kategorii piosenka, zdjęcie, przebranie, scenka, 

taniec, majsterka oraz aktywna gromada. Nasze 

gromady wygrały w kategorii majsterka – 44 GZ 

 

 

„Strażnicy Tajemnic”, przygotowali niesamowitego 

smoka z kartonów nawiązując tym samym do kultury 

Chin, przebranie – 10 GZ „Wesołe Słoneczka, indyjskie 

stroje sprawiały, że było ich widad i słychad z daleka! 

taniec – 44 GZ „Tropiciele Tajemnic”, pokazali 

prawdziwy koreaoski taniec, który najwyraźniej 

bardzo spodobał się naszemu jury. Wszyscy bawili się 

wspaniale podczas zuchowej podróży po świecie. 

Oprócz samej zabawy zuchy miały też możliwośd 

poznania innych kultur i zetknięcia się z ich 

tradycjami. Ta wiedza zostanie z nami na długo! 

Michalina Skrzyoska 
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Rocznica Odzyskania Niepodległości 

11 listopada to dla każdego patrioty szczególna 

data. Również i my postanowiliśmy uczcid 101. 

rocznicę Odzyskania Niepodległości poprzez 

uczestnictwo w Mszy Świętej za Ojczyznę oraz 

uroczystościach miejskich.  

 

Harcerki i harcerze z naszego środowiska wystawili 

drużynę reprezentacyjną oraz pełnili wartę 

honorową pod pomnikiem Bolesława Chrobrego. 

Przygotowania do uroczystości były bardzo 

mozolne, jednak ich efekt przerósł nasze 

najśmielsze oczekiwania- wyglądaliśmy 

perfekcyjnie. Drużyna sztandarowa składała się z 

harcerek i harcerzy z 44 DHkS „Biała Róża”, 

44DHyS „Kolumbowie” oraz 44 DW „Krzemieo 

66”. 

Wspólnie z Grupą Sztandarową naszego Szczepu 

harcerze przeszli szereg dwiczeo, które miały za 

zadanie przygotowad nas do uroczystości. Wspólnie 

dwiczyliśmy równe wykonywanie zwrotów, równą 

musztrę w marszu oraz, co najważniejsze 

sprawdziliśmy nasze nienaganne, jak się okazało, 

umundurowanie. 

Marcin Czudowski 
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Zuchowaci na kursie  

Dwa niesamowite weekendy było dane spędzid 

zuchmistrzom na Kursie Drużynowych Zuchowych, 

który odbył się w listopadzie w Szczytnikach 

Duchownych. Komendantki kursu, druhna Martyna i 

druhna Sandra zorganizowały dla kadry zuchowej 

kurs, na którym uczestnicy nie tylko pogłębiali swoją 

wiedzę w zakresie metodyki zuchowej, ale także 

spędzili miło czas w przyjemnej atmosferze. Zajęcia 

były prowadzone przez kadrę naszego hufca. Były 

one ciekawe i pomagały w uporządkowaniu 

dotychczasowej wiedzy.  Dostarczały kursantom 

nowych doświadczeo, pomysłów, inspiracji i 

motywacji do działania z zuchami. Kurs był 

wspaniale zorganizowany nie tylko pod względem 

merytorycznym, ale także organizacyjnym. Kursanci 

mieli możliwośd zadawania pytao poprzez 

zapisywanie ich na karteczkach i wrzucanie do 

słoika. Po każdych zajęciach wypełniali tez ankiety, 

w którym można było wyrazid swoja opinię na 

temat danych zajęd. O tym jak były one 

przeprowadzone świadczy ilośd serduszek i 

uśmiechów znajdujących się w ankietach. Chwilami 

przemyśleo i refleksji były świecznika. Na jednym z 

nich to kursanci opowiadali wymyślone prze siebie 

gawędy na podstawie cytatów z bajek. Rzadko, 

kiedy podczas jednego świeczniska pojawia się tak 

wiele pięknych przesłao i mądrości życiowych. 

Niewątpliwie ważna i poruszająca była gawęda 

druhny Martyny mówiąca o zuchmistrzach, jako 

instruktorach znaczących bardzo wiele dla naszej 

harcerskiej społeczności. Pamiątką są dla nas 

własnoręcznie pomalowane ekologiczne torby. 

Podczas ostatniego świeczniska każdy uczestnik 

wypowiedział się na temat kursu. Wszyscy 

podkreślali przyjazną atmosferę zbudowaną przez 

kadrę oraz dziękowali za usystematyzowanie wiedzy 

zuchowej. Bardzo ciężko opisad jak wiele satysfakcji 

ten kurs dał nam wszystkim, zarówno uczestnikom 

jak i kadrze. 

Michalina Skrzyoska
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HARCERSKI JARMARK KULTURALNY 

W dniu 23 listopada odbył się Harcerski Jarmark 

Kulturalny organizowany przez 6 DSH ,,Granatowo-

Biali”. Podczas tegorocznej HJKi drużyny harcerskie 

miały okazję do wzięcia udziału aż w trzech 

kategoriach. Pierwszą z nich było odtworzenie sceny 

filmowej, która została zaprezentowana całej 

widowni i porównana z oryginalną sceną z filmu. 

Następnie, każda drużyna zaśpiewała wybraną, 

bajkową piosenkę. Ostatnią z kategorii była stop 

klatka. Nie zabrakło także ciekawych przerywników 

takich jak rozpoznawanie filmów po kadrach czy 

pokaz przebrao harcerzy niczym z bajek! Całe 

wydarzenie utrzymane było w magicznej atmosferze. 

Po zmaganiach harcerzy, nadszedł czas na 

wyczekiwane ogłoszenie wyników i nagrody dla 

najlepszych drużyn w danych kategoriach! 

Monika Sochacka

 

 

HARCERSKA AKADEMIA KULTURY 

ZJK i HJK już na nami, teraz pora na Harcerzy 

starszych i Wędrowników, a mianowicie HAK. 

Pierwsza edycja Harcerskiej Akademii Kultury 

zorganizowana przez 44 drużynę wędrowniczą 

"Krzemieo 66" Odbyła się w tematyce morskich 

opowieści. Wzięło w niej udział 8 drużyn, czyli około 

130 osób! Wszyscy uczestnicy byli rewelacyjnie 

przygotowani i potrafili rozbawid jak i zaskakiwad 

jury, ale też resztę uczestników. W kategorii szanta 

jak i cosplay - 1 miejsce zajęła IX Drużyna 

Starszoharcerska "Watacha". W piosence 

harcerskiej zwyciężyła 17 Drużyna Wędrownicza "Bi-

Pi". Natomiast scenka 44 Drużyny Harcerzy 

Starszych "Kolumbowie" podbiła serca jury. 44 

Drużyna Harcerek Starszych "Biała Róża" aż 3 razy 

zajęła podium! Wszystkim uczestnikom gratulujemy 

świetnych występów i życzymy powodzenia w 

przyszłym roku!                       Ania Stachowiak  
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W delegacji po Betlejemskie Światło Pokoju 

W weekend 13 – 15 grudnia 2019 roku 

przedstawiciele naszego szczepu po raz kolejny 

odbyli podróż do Zakopanego, aby przywieźd nam 

Betlejemskie Światło Pokoju. Miniony weekend 

dla harcerek i harcerzy naszego szczepu był 

zdecydowanie bardzo intensywny. Jednym z 

wydarzeo, w których wzięliśmy udział był wyjazd 

do Zakopanego, aby z rąk skautów słowackich 

odebrad Betlejemskie Światło Pokoju. 

Czternastoosobowa ekipa (składająca się z aż 

dwunastu członków naszego szczepu) swoją 

podróż rozpoczęła w piątek 13 grudnia. 

Wieczorem tego samego dnia, po dotarciu do 

Zakopanego, zaplanowała swoje dalsze działania. 

Sobota minęła nam bardzo szybko. Spędziliśmy ją 

na wędrówce po pięknych, polskich górach. 

Odwiedziliśmy Wodospad Siklawic, zdobyliśmy 

Sarnią Skałkę, a przy tym dobrze się bawiliśmy. Po 

powrocie do miejsca zakwaterowania od razu 

zajęliśmy się przyrządzaniem obiadu. Tradycji 

musiała stad się zadośd – był to makaron ze 

szpinakiem w sosie śmietanowym (jak praktycznie 

co roku!). Wieczór spędziliśmy w centrum 

Zakopanego – przeszliśmy się po Krupówkach i 

zjedliśmy oscypek z grilla z żurawiną. Po wszystkim 

częśd z nas udała się zobaczyd Wielką Krokiew. Po 

powrocie do klasztoru, (który był naszym 

tymczasowym domem) czekał na nas Apel 

Jasnogórski, po którym odbyło się świecznisko, 

prowadzone przez kapelana naszego hufca. W 

niedzielę wstaliśmy wcześnie rano, spakowaliśmy 

plecaki i po zjedzonym śniadaniu pojechaliśmy do 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na 

Krzeptówkach, gdzie odbyło się uroczyste 

przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. W 

podziękowaniu za gościnę przekazaliśmy siostrom 

z klasztoru światło, które daje moc. Po krótkim 

pożegnaniu wyruszyliśmy w drogę powrotną do 

Gniezna, po drodze wstępując jeszcze do klasztoru 

w Tyocu.  

Gracjan Jaskulsk
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Wędrownicy i Kraina Lodu 2 

Z dnia 23 na 24 listopada nasza drużyna 

wędrownicza wybrała się na nockę do Poznania. 

Było to dla nas świetne przeżycie i okazja, by 

spędzid czas w miłej, swobodnej atmosferze, 

spotykając, jako przyjaciele. Dla większości z nas 

spotkanie zaczęło się w pociągu - wspólnie 

podróżowaliśmy z Gniezna do Poznania, a potem 

wybraliśmy się na krótki i orzeźwiający spacer (był 

to jeden z pierwszych mroźnych dni w roku). 

Celem tej przechadzki był Stary Browar. Tam 

spotkaliśmy się już całą drużyną i po wyrzuceniu 

czegoś na ząb wybraliśmy się do kina na drugą 

częśd "Krainy Lodu". Chod odczucia po filmie były 

dośd zróżnicowane, z sali wszyscy wyszliśmy z 

uśmiechami na twarzach. Było tak z dwóch 

powodów - po pierwsze, skórzane siedzenia były 

wręcz bajecznie wygodne; po drugie, jako jedyni 

pozostaliśmy na napisach po filmie i dzięki temu 

udało nam się obejrzed dodatkową scenę. Po 

podzieleniu się na dwie ekipy i potyczce, która z 

nich dotrze szybciej do celu oraz zgłębieniu 

tajemnic niejakiego pana Fraunhofera - patrona 

ulicy, przy której znajdował się cel naszej podróży - 

dotarliśmy wreszcie do ciepłego domu naszego 

drużynowego. Tam, jedząc pyszną obiadokolację 

rozegraliśmy zaciekły turniej w grze na konsoli - 

przetrwali te walkę tylko najsilniejsi i najwytrwalsi. 

Nadal w emocjach i rozbudzeni, omówiliśmy kilka 

ważnych kwestii odnośnie organizacji Harcerskiej 

Akademii Kultury. Wtedy nagle okazało się, że jest 

trzecia w nocy. Puściliśmy film, podczas którego 

stopniowo wszyscy zasypiali. Następnego dnia 

udaliśmy się na zajęcia o samoocenie, prowadzone 

przez panią psycholog. Były bardzo inspirujące i 

niejednego z nas pobudziły do ważnych 

przemyśleo o tym, co o sobie myślimy i jak to 

wpływa na nasze życia. Po zajęciach nadszedł czas 

na powrót. Rzutem na taśmę zdążyliśmy na pociąg 

i powróciliśmy do Gniezna zmęczeni, ale za to w 

świetnych humorach. Bardzo miło wspominam ten 

dzieo i cieszę się, że mieliśmy okazję, by spotkad 

się taką grupą i po prostu porozmawiad, pośmiad 

się i pobawid. Najważniejsze w tym wszystkim było 

jednak to, że zrobiliśmy to razem.   

Maria Lena Stube 

Patrzymy na Narodzonego w szopie. 

Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, 

na cały rok nagromadzid światła w 

naszych duszach, by nam go nie 

zabrakło do następnego Bożego 

Narodzenia. 

Ks. Mieczysław Malioski 


