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ARTYKUŁ Z OKŁADKI

TAJEMNICZY WOODBADGE

Woodbadge jest to kurs podharcmistrzowski wyróżniający się na tle innych 
kursów podharcmistrzowskich.

NA CZYM POLEGA JEGO NIEZWYKŁOŚĆ? 

Owity jest wieloma tajemnicami, które zostają ujawnione tylko uczestnikom kursu 
i do czasu, aż się na ten kurs nie pojedzie, to się tych tajemnic nie pozna. Jest 
kursem, w którym nie tylko się uczestniczy, ale który się przeżywa. Pwd. Karol 
Budny oraz pwd. Karolina Pawlak, w sierpniu mieli okazję uczestniczyć 

w Woodbadge'u. Kurs spełnił ich 
oczekiwania, wrócili z głowami 
przepełnionymi wiedzą 
i  doświadczeniami. Już nie 
mogą się doczekać II części 
kursu i zapewne z chęcią zdadzą 
nam relacje! 

Aut. Karolina Pawlak
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Co nowego w ZHP?
ZHP W OBLICZU NOWYCH OBOSTRZEŃ
Pomimo panującej wciąż pandemii nie poddajemy się, tylko przechodzimy głównie na 
działalność online. Strona zhp.pl/wracamy jest na bieżąco uzupełniana w kontekście 
nowych warunków reżimu sanitarnego, również precyzyjnie określa, jak powinny wyglądać 
wszelkie spotkania jednostek organizacji (aktualnie rekomenduje pracę zdalną). Z powodu 
obecnej sytuacji chorągwie organizują kursy z propozycji pracy online dla kadry, a ZHP na 
swojej stronie internetowej przedstawia szereg materiałów, którymi można się zainspirować 
w organizowaniu działalności internetowej.

LIST PRZEWODNICZĄCEGO ZHP NA ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada Przewodniczący ZHP – hm. Dariusz Supeł 
wydał list do wszystkich harcerzy i harcerek z okazji 
Święta Niepodległości. Wspomina on w nim, że byliśmy 
obecni w każdym momencie formowania się powojennej 
Polski, lecz pomimo tego, że naszemu krajowi nic już 
bezpośrednio nie zagraża, nasza służba się nie skończyła. 
Choć wiele daliśmy od siebie wiosną, w obliczu nadal 
panującej pandemii musimy wciąż czuwać i nieść pomoc 
bliźnim.

SOLIDARNOŚCIOWY KORPUS WSPARCIA SENIORA – CO TO JEST?
Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów powstałby osoby powyżej 70 roku życia uzyskały 
niezbędną im pomoc bez konieczności wychodzenia z domów. System polega na 
dzwonieniu na infolinię pod numer 22 505 11 11 i poinformowaniu, że dla własnego 
bezpieczeństwa osoba decyduje się pozostać w domu. Zgłoszenie wraz z numerem 
telefonu zostanie przekierowane do ośrodka opieki społecznej w danym okręgu, który 
skontaktuje się z seniorem i ustali z nim listę niezbędnych produktów.

PROJEKT ZASTĘPU Z KURSU DRUŻYNOWYCH STARSZOHARCERSKICH 2020
Z racji pandemii uczestnicy KDHS 2020 zorganizowali zbiórkę rzeczy potrzebnych do Domu 
Pomocy Społecznej w Gnieźnie. Chętne drużyny starszoharcerskie z naszego hufca mogą 
podjąć się zadania i wspomóc DPS poprzez zbieranie artykułów higienicznych oraz 
codziennego użytku, które następnie zostaną przekazane 
potrzebującym.
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RUSZYŁY ZAPISY NA WĘDROWNICZĄ WATRĘ 2021 R.
“Wędrownicza Watra” to coroczny zlot wędrowników, który 
odbywa się w sierpniu i jest podsumowaniem pracy drużyny 
w  całym roku harcerskim. Tym razem hasłem, wokół którego 
skupiają się programowe cele jest “Morze możliwości”. Dzięki 
warsztatom uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak funkcjonują inne 

środowiska oraz poprawić działanie własnej drużyny.

Organizatorem wydarzenia jest Chorągiew Zachodniopomorska. 
Zlot zaplanowany jest na 24 – 28 sierpnia 2021 r. i będzie miał 

miejsce na bazie w Pogorzelicy.

W 2019 roku na Watrze nasza drużyna wędrownicza "Krzemień 66" zdobyła proporzec "Primus Inter Pares", co jest największym 
wyróżnieniem dla drużyn tej metodyki.

Aut. Anna Urbanek
Źródła: strona zhp.pl, “Na tropie” Internetowy Magazyn Wędrowniczy, Facebook
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PRZYBOCZNI NA KURSIE!
Wraz z końcem sierpnia rozpoczął się kurs przybocznych dla przyszłej kadry, 
drużyn naszego hufca organizowany przez Zespół Kadry Kształcącej "Szkoła za 
Lasem”. 

Uczestnicy kursu kształcili się w trybie modułowym, a trwał on przez miesiąc. 
Wrześniowe weekendy spędzali między innymi nad nauką o finansach, o tym jak 
być dobrym liderem i poznając obrzędowość. W dniach 10 - 14 września odbył 
się biwak kursowy wraz z kursem przewodnikowskim. Oprócz tego, że kursanci 
zdobywali wiedzę, przeżywali niezapomniane przygody. Starcie z prysznicami 
turystycznymi, czy wspólne gotowanie obiadów zdecydowanie pozostaną w ich 
pamięci. Mimo, że czasu było mało większość z nas zdążyła się już zintegrować 
i  poznać siebie bardziej na jednym z ognisk. Wszystkie zajęcia zostały 
podsumowane w ostatni dzień kursu 26 września podczas rozmów kończących.

Z pewnością całe wydarzenie pozwoliło wykształcić wiele osób gotowych do 
pracy z zuchami, harcerzami oraz harcerzami starszymi.

Aut. Maja Przybyłek
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NOWA PRZEWODNICZĄCA 
„BRACTWA”

MAMY NOWĄ PRZEWODNICZĄCĄ - PHM. IZABELA KWIECIEŃ HR! 

Dnia 27.09.2020 r., instruktorzy zadecydowali, że to właśnie druhna Iza będzie im 
przewodzić. Poprzednia przewodnicząca - hm. Ewa Polaszewska - przekazała 
swojej następczyni sznur. Druhnie Izie życzymy powodzenia na nowej funkcji, 
a druhnie Ewie dziękujemy za wiele lat nieocenionej pracy na rzecz instruktorów 
z naszego szczepu! 

Aut. Karolina Pawlak
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ŚWIĘTOWANIE 7 URODZIN BUKÓW
W piątek 16 października odbyły się 
już siódme urodziny 44 DH ,,Buki”. 
Naszą tradycją stało się coroczne, 
huczne świętowanie, więc pomimo 
obecnej sytuacji, urodziny upłynęły 
pod znakiem wspaniałej zabawy.  

Na samym początku piątkowego 
wieczoru, podczas apelu, zastęp 
Limby podzielił się wspaniałą 
wiadomością z resztą drużyny. 
Właśnie w tym dniu druhna Kasia 
otrzymała sznur podzastępowej, 
a  druhna Zuzia proporcowej 
zastępu. Tuż po apelu, wszyscy mieli okazję pomyśleć życzenie przy świeczkach 
z urodzinowego tortu. Mamy szczerą nadzieję, że każde z nich się spełni. 

Nie zabrakło także czasu na zabawy i tańce! Druh Szymon miał okazję podzielić 
się ze wszystkimi nowym układem tanecznym, którego każdy momentalnie się 
nauczył. Zmęczeni i szczęśliwi udaliśmy się również do fotobudki zastępów, 
niestety czas upływał nieubłaganie i urodziny dobiegły końca. 

Choć sami jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy mieć okazję do ponownego 
spotkania, żyjemy ciepłymi wspomnieniami i fotografiami z tamtego dnia oraz 
oczekujemy następnych urodzin, które również zapadną nam w pamięć.

Aut. Monika Sochacka

ARTYKUŁ Z OKŁADKI
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ŚWIĘTOWANIE 7 URODZIN BUKÓW
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RONDO IMIENIA 

HM. FRANCISZKA

ARTYKUŁ Z OKŁADKI

4 października 2020 roku o godzinie 12: 00 wzięliśmy udział w uroczystościach, na 
których zostało nadane imię harcmistrza Franciszka Szeszuły rondzie przy ul. Pod 
Trzema Mostami. 

To wydarzenie było dla nas szczególnie ważne, albowiem właśnie ten druh pełnił 
trzykrotną funkcję komendanta naszego hufca. Wszystko zaczęło się od 
przywitania zaproszonych gości, a zaraz po tym zaśpiewaliśmy piosenkę 
harcerską ,,Komendancie - Wodzu nasz’’. Następnie zwrócił się do nas Prezydent 
Miasta Gniezna - Pan Tomasz Budasz. Zwrócił on szczególną uwagę na 
konieczność kultywowania pamięci o lokalnych bohaterów. 

Wspomnienia o Franciszku Szeszule mogliśmy również usłyszeć od druha 
Aleksandra Sekulskiego. Przedstawił nam, że był to człowiek niezwykle wierny 
swoim ideałom oraz bardzo lubiany przez swoich harcerzy. Nie mogło oczywiście 
zabraknąć przemówienia samej wnuczki druha Franciszka - Pani Zofii 
Komosińskiej-Fudali. Bardzo nas poruszył jej apel, w którym pokazała nam, że jej 
dziadek zawsze stawiał dobro drugiego człowieka na pierwszym miejscu, 
wyciągając do niego pomocną dłoń. 

Po modlitwie, którą sprawował nasz ksiądz kapelan - pwd. Wojciech Orzechowski, 
nastąpiło wreszcie odsłonięcie pamiątkowej tablicy z życiorysem harcmistrza 
Franciszka Szeszuły. Możecie ją teraz zobaczyć właśnie przy rondzie, któremu 
zostało nadane jego imię. Uroczystości zakończyły się odśpiewaniem hymnu 
Związku Harcerstwa Polskiego.

Aut. Ewelina Tubacka
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SZESZUŁY
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JESIENNY TURNIEJ 
ZASTĘPÓW 2020
Dnia 10 października 2020r. odbył się Jesienny Turniej Zastępów dla zastępów 
starszoharcerskich z naszego hufca. Każdy z zastępów miał do wykonania zadanie 
poprzedzające grę. Było to wykonanie zdjęcia lub grafiki przedstawiającej zastęp 
w  jesiennej scenerii. Zdjęcie to było wykorzystane w legitymacjach danego 
zastępu podczas gry. 

Całość turnieju rozpoczęła się o godzinie 10:00 obok pomnika w Lesie Miejskim. 
Warto wspomnieć, że gra odbywała się w maseczkach i w oparciu o wszystkie 
wymogi sanitarne. Punktem startowym było rozwiązanie krzyżówki. Następnie 
wszystkie zastępy rozpoczęły grę. Punkty były przeróżne, sprawdzały naszą 
wiedzę z technik harcerskich, zaczynając od szyfrów, terenoznawsta, musztry, 
historii na pierwszej pomocy kończąc. 

Około godziny 14.00 wszystkie zastępy zebrały się na placu w byłych koszarach, 
gdzie zostały wykonane pamiątkowe zdjęcia oraz odbył się apel podsumowujący 
całą grę. Okazało się, że wszystkie trzy miejsca na podium zajęły zastępu 
z naszego szczepu! 

I MIEJSCE - ZASTĘP MORRO Z 44. DRUŻYNY HARCERZY STARSZYCH ‘’KOLUMBOWIE 

II MIEJSCE - ZASTĘP SCARLETT Z 44. DRUŻYNY HARCEREK STARSZYCH ‘’BIAŁA RÓŻA’’

III MIEJSCE - ZASTĘP IKSY Z 44. DRUŻYNY HARCERSKIEJ ‘’BUKI’’

Pozostałe zastępy otrzymały pamiątkowe dyplomy oraz małe upominki. Gra 
bardzo nam się podobała i nie możemy doczekać się kolejnych edycji!

Aut. Aleksandra Janicka
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KADRA NIE PRÓŻNUJE - 
KURS DRUŻYNOWYCH 2020

ARTYKUŁ Z OKŁADKI

W ten weekend wybrani członkowie kadr drużyn z naszego szczepu nie 
próżnowali - poznawali tajniki prowadzenia drużyn harcerskich 
i starszoharcerskch podczas naszego pierwszego hufcowego kursu drużynowych! 
Chłonąc wiedzę, podczas weekendu kursowego mieli okazję poznać innych 
przyszłych drużynowych z  naszego hufca oraz w miłej atmosferze nauczyć się 
podstaw prowadzenia drużyny harcerzy.

Aut. Maria Stube

W ten weekend kilka osób z naszego szczepu rozpoczęło swoją przygodę na 
organizowanym przez Hufiec ZHP Gniezno Kursie Drużynowych Harcerskich   
Kursie Drużynowych Starszoharcerskich. Pomimo, że to dopiero pierwsze z trzech 
spotkań w ramach kursu, uczestnicy mieli już okazję zdobyć dużo nowej wiedzy. 
Szczególnie emocjonujące okazały się być zajęcia dotyczące prowadzenia 
dokumentacji drużyny, a tworzenie gry wydobyło z kursantów pokłady 
kreatywności. Nie obyło się również bez wymiany doświadczeń z harcerskiego 
szlaku.

Aut. Nadia Polisiakiewicz

17-18.10.2020
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KURS PIERWSZEJ POMOCY 
ARTYKUŁ Z OKŁADKI

W dniach 24-25 października odbył się 15-godzinny kurs pierwszej pomocy 
przeprowadzony przez instruktorów z naszego hufca. 

Dlaczego jest taki ciekawy? Ważna okazała się tu forma, mianowicie jeden dzień 
nauki oko w oko i możliwość przećwiczenia podstawowych umiejętności i drugi 
dzień, który w większej części zawierał teorie w formie online. 

Na samym początku uczestników podzielono na małe grupki tak, aby spełniały 
one wytyczne obowiązujące nas podczas pandemii. Dalej już w grupach 
uczestnicy mogli wziąć udział w pierwszej partii zajęć (w związku, z tym, że działali 
w grupach, musiała następować rotacja prowadzących). Cały kurs opierał się 
o hasło „Dobry ratownik to żywy ratownik”. Na pierwszej części kursu uczestnicy 
mogli nauczyć się tego, co robić w przypadku złamań, poparzeń, wypadków 
samochodowych i co najważniejsze, nauczyć się poprawnie wykonywać RKO, czyli 
resuscytacje krążeniowo-oddechową.
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Pierwszego dnia po całej 
części teoretycznej nastąpiła 
pora na PRAKTYKĘ, ponieważ 
to ona tak naprawdę jest 
najważniejsza. Uczestnicy w 
maseczkach wyszli na dwór, 
gdzie musieli znaleźć koperty 
(każda osoba jedną) 
i symulować przypadek w niej 
opisany. Zadaniem reszty 
grupy było udzielenie pomocy 
tej osobie (z doświadczenia 
powiem, że najważniejsza 
okazała się zasada 
Termo.wp.pl). 

Drugiego dnia już od godzin rannych uczestnicy uczyli się między innymi tego, 
w jaki sposób możemy przekazywać wiedzę na temat pierwszej pomocy naszym 
podopiecznym różnicując ich na grupy metodyczne. Oraz dowiedzieć się więcej 
na temat nagłych zachorowań. 

Oczywiście na samym końcu nadszedł już czas na EGZAMIN tak, aby sprawdzić, 
czy uczestnicy coś z tego kursu wynieśli. I tak o to okazało się, że WSZYSCY 
ZDALI, co jest dla kursantów powodem do dumy. 

Aut. Jakub Murawski
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KADRA SIĘ KSZTAŁCI - 

NAWET W OBECNYCH 
TRUDNYCH WARUNKACH!
Czworo instruktorów naszego szczepu, którzy zdobywają stopień harcmistrza/
harcmistrzyni (phm. Julia Kraczek, phm. Izabela Kwiecień, phm. Weronika 
Lemańska oraz phm. Tomasz Lemański) spędziło sobotę 24 października 2020 
doskonaląc się na warsztatach harcmistrzowskich pod czujnym okiem 
wieloletnich harcmistrzów naszego środowiska - hm. Ewy Polaszewkiej i hm. 
Ryszarda Polaszewskiego.

CZYM ZAJMOWALIŚMY SIĘ PODCZAS WARSZTATÓW I JAKI BYŁ CEL 
SPOTKANIA?

Wsparcie rozwoju instruktorskiego osób zdobywających stopień harcmistrza/
harcmistrzyni.  

Warsztaty miały formę całodziennej zbiórki kręgu instruktorskiego. 

Wspólnie przepracowaliśmy następujące tematy: 

Jak naprawdę zbudowana jest organizacja - warsztatowa praca ze Statutem ZHP - 
analiza zadań i możliwości poszczególnych władz ZHP.  

"Przekopki" przez biblioteczkę instruktorską - co warto czytać, by doskonalić swoja 
wiedze instruktorską.  

Wspólne oglądanie filmu "Jeźdźcy wielorybów". Po filmie dyskusja na temat: 
Tradycja - szansa, czy zagrożenie.  

Odpowiedzialność za organizację i odpowiedzialność za harcerstwo, jako ruch - 
dyskusja. Miejsce harcmistrza w organizacji. 

Na zdjęciu - zgłębianie niuansów Statutu ZHP.
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ZBIÓRKA "BRACTWA"
07.11.2020 r. instruktorzy z „Krzemienia” mieli jechać na weekend instruktorski do 
Rościnna, niestety pandemia pokrzyżowała te plany, lecz nie przeszkodziła im we 
wspólnym spędzeniu czasu. 

A CO TAKIEGO CIEKAWEGO ROBILI? 

Na początku wzięli udział w dyskusji nt. "Instruktor w debacie publicznej - to jak z 
tym zabieraniem głosu? Czy i gdzie są granice wyrażania swoich poglądów?". 
Kolejnym punktem programu były warsztaty: "Co ten Trybunał? - krótka historia 
"kryzysu TK" w Polsce, przyczyny i skutki wyroku z 22.10.20 r., czyli wspólna 
analiza, co się w sumie stało". 

Przedostatnim punktem była prezentacja narzędzi, które wspomogą instruktorów 
w pracy online z harcerzami, tak aby harcerzem harcerstwie zostali. Scout (girl) 
power- to ostatni punkt programu, który pozwolił instruktorom uświadomić 
sobie, że kobiety w harcerstwie były i zrobiły wiele dobrego. 

Instruktorski dzień w Internecie zgodnie został uznany za udany i rozwijający!
Aut. Karolina Pawlak
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CO SKŁONIŁO CIEBIE DO POWROTU DO 
HARCERSTWA?  
Brakowało mi atmosfery harcerskiej, obozów, klimatu, a 
przede wszystkim ludzi. Przez ten czas, co nie działałam, 
zamieszkałam w Poznaniu. W sumie, gdyby nie Karolcia, nie 
odważyłabym się napisać do komendantki szczepu o powrót. 
Karolcia powiedziała, że chciałabym wrócić i tak jestem. 
Jestem im za to ogromnie wdzięczna.  

JAK WYGLĄDAŁA TWOJA DROGA HARCERSKA PRZED 
ODEJŚCIEM? CZYM SIĘ ZAJMOWAŁAŚ? 

Moja droga harcerska zaczęła się od zuchów. Z dumą mogę powiedzieć, że przeszłam 
wszystkie metodyki harcerskie. Zaczynałam jako podzastępowa zastępu “Jenny”, następnie 
byłam zastępową. Przez pewien czas byłam przyboczną w 44 Drużynie Harcerek Starszych 
"Biała Róża" i tam właśnie narodził mi się pomysł otwarcia zastępu w Żydowie, szybko 
przerodził się on w 10 Wielopoziomową Drużynę Harcerską "Zawiszacy", której przez kilka lat 
byłam drużynową. W międzyczasie byłam wicenamiestniczką harcerską.  

CZYM ZAJMUJESZ SIĘ W SZCZEPIE?  
Działam w zespole promocji szczepu, zajmuję się pilnowaniem wszelkich terminów, żeby 
było co zamieszczać w mediach społecznościowych, 

POZNAJ NASZYCH
PWD. ANGELIKA MIZERA
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CO SKŁONIŁO CIEBIE DO POWROTU DO 
HARCERSTWA? 
Podczas 5 letniej przerwy od harcerstwa zdążyłem napisać 
maturę, przeprowadzić się do Wrocławia, ukończyć pierwszy 
i  rozpocząć kolejny stopień studiów i wejść na dobre 
w  zawodowe życie. Gdzieś między tymi rzeczami zabrakło 
mi letnich obozów, ognisk, dźwięku gitary w lesie, jedzenia 
z  menażki, realizacji harcerskich projektów oraz ludzi, 
z  którymi miałem przyjemność wcześniej działać, dlatego 
postanowiłem wrócić i po przerwie kontynuować tę 
przygodę.  

JAK WYGLĄDAŁA TWOJA DROGA HARCERSKA PRZED ODEJŚCIEM? CZYM SIĘ 
ZAJMOWAŁEŚ?  
Moja droga harcerska rozpoczęła się w 2007 roku. Na początku byłem podzastępowym, 
a  następnie zastępowym Kuguaru. Kilka lat później zostałem przybocznym Kolumbów, 
później wicedrużynowym, aż w końcu stałem się drużynowym. W między czasie 
organizowałem kilka Meksyków, oraz brałem udział w organizacji kilku edycji Harcerskich 
Pielgrzymek. 

CZYM ZAJMUJESZ SIĘ W SZCZEPIE? 
Obecnie działam w zespole logistycznym oraz jestem w zespole organizującym święto 
naszego szczepu, czyli 100 lecie Zielonych Czwórek, które odbędzie się w 2022 roku.

PWD. JAKUB GOŹDZIEWSKI

INSTRUKTORÓW!
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CO SKŁONIŁO CIEBIE DO POWROTU DO 
HARCERSTWA? 
W 2019 roku zgodziłam się pojechać na obóz 44 do Piecnika, 
jako pielęgniarka. Tydzień zmienił się, w 1,5, bo tak bardzo nie 
chciałam wyjeżdżać. Już w trakcie obozu stwierdziłam, że 
właśnie tego mi przez te kilka lat brakowało- tej atmosfery, 
radości i przygód. W Piecniku kilka osób pytało się mnie, czy 
wracam. Nie musieli mnie długo namawiać, bo już przed 
wyjazdem podjęłam decyzję, że czas wyciągnąć mundur 
z szafy.

JAK WYGLĄDAŁA TWOJA DROGA HARCERSKA PRZED ODEJŚCIEM? CZYM SIĘ 
ZAJMOWAŁAŚ? 
Jestem dość nietypowym przypadkiem- do ZHP dołączyłam dopiero w drużynie 
wędrowniczej i to właśnie ta metodyka przed odejściem była mi najbliższa. Najpierw 
pełniłam funkcję przybocznej, a później przez kilka lat drużynowej 44 Drużyny 
Wędrowniczej "Krzemień 66". Przez chwilę też zasilałam komendę szczepu. 

CZYM ZAJMUJESZ SIĘ W SZCZEPIE? JAK WYGLĄDA TERAZ TWOJA HARCERSKA 
ŚCIEŻKA? 
W szczepie obecnie pełnię funkcję zastępcy komendantki szczepu ds. promocji  i informacji, 
to znaczy, że staram się zapanować nad tym, żeby nasze media społecznościowe działały. 
Oczywiście nie byłoby to możliwe, gdyby nie cały zespół ludzi. Oprócz tego jestem 
instruktorką komendy hufca ds. organizacyjnych- sekretarzem hufca oraz wicenamiestniczką 
wędrowniczą. Staram się też być panią swojego instruktorskiego rozwoju- realizuję próbę na 
stopień podharcmistrzyni.

PWD. KAROLINA PAWLAK
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KONKURS NA NAJLEPSZĄ 

WIRTUALNĄ KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ!
NA CZYM POLEGA KONKURS?

Jak sama nazwa wskazuje - należy stworzyć Wirtualną Kartkę Świąteczną, a następnie wysłać 
ją na wskazany adres e-mail. Najlepsza kartka zostanie wysłana do przyjaciół szczepu, 

rodziców, parafii, dawnych członków oraz instytucji państwowych.

CHCESZ WZIĄĆ UDZIAŁ?
Aby dowiedzieć się więcej o konkursie należy wejść na stronę krzemien.gniezno.net, a 
następnie odszukać wpis "Konkurs na Wirtualną Kartkę Świąteczną 2020" w zakładce "Blog". W 
poście znajduje się również regulamin oraz materiały potrzebne do wykonania zadania 

konkursowego. 

POWODZENIA!
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Harcerzem być to nie tylko spanie pod namiotami na obozie, 
rozpalanie ognisk, zabawa czy poznawanie tajników survivalu. 
To styl bycia. Rozwijamy się nie tylko fizycznie, ale też 
duchowo, bo – im starsi jesteśmy - tym bardziej zwracamy 
uwagę na nas i na otaczający nas świat. Sekcja “praca nad 
sobą” w próbach nie jest przypadkowa - dążymy do ideału 
doskonaląc zarówno umiejętności jak i ducha, staramy się 
kolejno eliminować słabości, którymi ulegamy. Dlatego ważne 
jest, by móc rzetelnie się ocenić i wykorzystać pojawiającą się 
szansę poprawienia w sobie czegoś.

Nie chodzi o to, by dawać sobie zadania, które z łatwością 
zrealizujemy. Droga na szczyt wiedzie pod górę, więc trzeba 
się trochę zmęczyć. Jednak nie należy skupiać się tylko na 
wysiłku: pamiętajmy o satysfakcji, którą poczujemy, gdy 
z  wierzchołka zobaczymy całą pokonaną przez nas drogę 
(szczególnie, gdy na górę oprócz szlaku prowadziła też 
kolejka, ale wybraliśmy piesze przejście), o widokach nie 
wspominając. Nagle mamy szerszą perspektywę - oprócz 
malowniczego krajobrazu roztacza się przed nami cała gama 
kolejnych – jeszcze niezdobytych – szczytów. Skoro jesteśmy 
tak daleko, dlaczego by nie spróbować iść dalej?

Nie twierdzę, że zawsze będzie to łatwe - czasem trzeba 
będzie się nagimnastykować; sięgnąć do trochę wyższej niż 
zazwyczaj półki skalnej, przejść dalej, wejść wyżej, schodzić 
cierpliwie pomimo pośpiechu. Jednakże nie musimy 
przeżywać tego sami. Oprócz nas szlakiem podąża masa ludzi, 
często w tym samym kierunku. Wzajemne wsparcie, pomoc 
i  żartowanie nie dopuszczają do nas poczucia osamotnienia, 
jesteśmy silniejsi czerpiąc moc jeden od drugiego. Zdobywamy 
kolejne szczyty.

PUNKT 10.
HARCERZ PRACUJE NAD 
SOBĄ, JEST CZYSTY W MYŚLI, 
MOWIE I UCZYNKACH; JEST 
WOLNY OD NAŁOGÓW.
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Jednak, jaka jest zależność między myślą, mową, a uczynkiem? Ja dopatruję się 
jednej - szczerości. Chodzi o to, żeby nasze zachowanie było dobre, ale też, żeby 
było konsekwencją myśli. Nie pomagamy, by coś zyskać, pomagamy, bo po 
prostu chcemy, bo to jest w zgodzie z naszym sumieniem. Tak samo, gdy 
mówimy - jeśli mamy do powiedzenia coś niepochlebnego, lepiej zachować to 
dla siebie w myśl zasady “mowa jest srebrem a milczenie złotem”.Jak to się ma 
do opinii i poglądów? Każdy powinien szanować nasze zdanie, ale my też 
powinniśmy szanować zdanie innych. Pamiętajmy, by wyrażając własne zdanie 
nie urazić osób, z którymi rozmawiamy – wystarczy ze spokojem przedstawić 
swoje stanowisko nie znieważając przy tym opinii innych.

Aby cały ten system działał niezbędna jest jeszcze jedna rzecz - “czystość myśli”, 
z których wynikają nasze czyny i słowa. Robiąc coś jak i mówiąc powinniśmy 
działać w dobrej wierze i nie podkładać kłód pod nogi innym. Po prostu bądźmy 
szczerzy w naszych postępowaniach, a ludzie wokół nas odpłacą nam tym 
samym - przyjaźnią i dobrą atmosferą.

Nałogi to jeden z głównych problemów panujących wśród dzisiejszej młodzieży. 
Duża liczba młodych ludzi wcześnie zaczyna próbować wszelkiego rodzaju 
używek i uzależnia się od nich. Może pociąga ich zakazany owoc? W końcu 
raczej wie, że to źle wpływa na jego zdrowie. Lecz... co, jeśli nie ma o tym 
pojęcia? Harcerz powinien zdawać sobie sprawę z ryzyka i skutków zażywania 
różnych substancji. Wiedząc, dlaczego nie powinien tego robić o wiele łatwiej 
jest mu dostrzec sens w przestrogach i zakazach. Kluczem jest również bycie 
asertywnym - jeśli mamy obawy, że wyjdziemy przed przyjaciółmi na “lamusa”, 
gdy nie spróbujemy czegoś razem z nimi, to chyba należy się zastanowić: skoro 
nie akceptują nas, bo mamy inną postawę niż oni, to czy faktycznie możemy 
nazwać ich przyjaciółmi?

Niestety nie tylko papierosy, alkohol i narkotyki mogą nas uzależnić. Taką moc 
posiadają również przedmioty, których używanie, na co dzień - urządzenia 
elektroniczne. Wiadomo – wszystko dla ludzi – jednak musimy się pilnować 
i wypracować “złoty środek”, bo powszechnie znana jest myśl, że “co za dużo to 
niezdrowo”.

Dążmy do ideału kierując się sentencją Roberta Baden-Powella: “Starajcie się 
zostawić ten świat troszkę lepszym niż go zastaliście”. Bądźmy taką wersją siebie, 
żebyśmy żyli w zgodzie z samym sobą, a zanim zaczniemy zmieniać świat - 
popatrzmy na siebie. Próbujmy pamiętając, że harcerz jest szczery i silny. Harcerz 
się nie poddaje i zdobywa szczyty. Harcerz pracuje nad sobą.
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HARCERSKIE IDEAŁY

„Ramię pręż, słabość krusz i nie zawiedź 
w potrzebie,
Podaj swą pomocną dłoń tym, co liczą 
na ciebie.
Zmieniaj świat, zawsze bądź 
sprawiedliwy i odważny,
Śmiało zwalczaj wszelkie zło, niech 
twym bratem będzie każdy.”

HARCERSKI 
CYTAT

druh Robert Bochenek

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO 
NASZEGO ZESPOŁU?

Napisz maila na adres 
karolina.pawlak@zhp.net.pl, 

skontaktuj się przez messengera 
lub zgłoś się do swojego 

drużynowego!

PROJEKT OKŁADKI
pion. Ania Stachowiak

WSZYSTKIE NUMERY KIPU DOSTĘPNE 
NA STRONIE INTERNETOWEJ:

krzemien.gniezno.net/kipu


