NUMER

1/2021

STYCZEŃ 2021

HAK I HJK
PIERNIKOWE SZALEŃSTWO
BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO
POKOJU

POMOC DLA DPS-U

DZIAŁANIA
GROMAD
ZUCHOWYCH!
KWALFIKOWANY KURS
PIERWSZEJ POMOCY

W NUMERZE 1/2021

POMOC DLA DPS-U

3

Na czym polegała służba?

CO NOWEGO W ZHP?

4

AKTYWNOŚĆ BASZTY

6
JAK DZIAŁAJĄ DRUŻYNY?
10 WDH "Zawiszacy"

7

KĄCIK HARCERSKI

17

Hobby, przygoda

18
19
20
21
22

HARCERSKI CYTAT

23

Komiks, przepis

10

"Światło służby"

PIERNIKOWE SZALEŃSTWO

10 GZ :Wesołe słoneczka"
44 DH "Puchacze"

8

Zuchowanie online!

PODRÓŻ PO BŚP

16

44 DHS "Biała Róża"

Czym jest HAK?

DZIAŁANIA GROMAD
ZUCHOWYCH

15

Działanie w czasie pandemii

Czyli HJK online

HARCERSKA AKADEMIA
KULTURY

14

Jak umilić ferie?

Nowości z życia Związku

HARCERSKIE MAM TALENT!

WARSZTATY U "BUKÓW"

Recenzja książki
Piosenka
Sposób na nudę

12

Czyli gotuj z Szymonem!

KWALFIKOWANY KURS
PIERWSZEJ POMOCY
Czym było KKPP?

2

STYCZEŃ 2021

13

piosenka "Chusty"

ARTYKUŁ Z OKŁADKI

POMOC DLA DPS-U
Czasami niewielkie, pozornie nieznaczne czyny, które wykonujemy tak naprawdę
przyczyniają się do czegoś wielkiego i naprawdę pięknego. Do czego próbuję
nawiązać w ten sposób? Cóż, w listopadzie harcerki z Białej Róży zostały
poproszone o służbę na rzecz Domu Pomocy Społecznej- miały w zastępach
zebrać sumę, za którą przygotują paczki z najpotrzebniejszymi artykułami.
To właśnie był impuls, który wywołał lawinę dobra. Dziewczyny z zastępu Scarlett
wzięły sobie pomoc głęboko do serca i zaczęły działać- zorganizowały
internetową zbiórkę pieniędzy, w którą szybko zaangażowały się także zastępy
Moris i Jenny. O akcji szybko zrobiło się głośno, jednak żadna z nas nie
dowierzała, gdy już następnego dnia zebrana suma wynosiła 1000 złotych.
Finalnie, po czterech dniach, uzbierane zostało 1321 złotych.
Około tydzień później przyszedł czas na zakupy-dziewczyny zakupiły
najpotrzebniejsze artykuły, takie jak: maseczki, ręczniki papierowe, prześcieradła
czy
inne
przedmioty
codziennego użytku.
Nasza delegacja została
ciepło przywitana, przy
poznając
jednego
mieszkańców. Wszystko
się przy zachowaniu
reżimu sanitarnego.

bardzo
okazji
z
odbyło
zasad

Z tego miejsca chciałybyśmy
podziękować wszystkim, którzy
przyczynili
się
do
tego
przedsięwzięcia- bez względu na
to, czy wpłacili złotówkę czy
większą sumę, czy pomagali
ﬁzycznie czy wspierali dobrym
słowem. Szalenie dziękujemy
wszystkim
bez
wyjątku,
pamiętajcie- dobro wraca!
Aut. Matylda Jaworska
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Co nowego w

ZHP?

ZHP EUROPEJSKIE JAMBOREE 2021 ODWOŁANE
23. listopada na stronie zhp.pl pojawił się wpis informujący o oﬁcjalnym i ostatecznym
odwołaniu Jamboree w Gdańsku, które miało się odbyć latem 2021 roku. Hm. Karol Gzyl –
komendant tego przedsięwzięcia – podał jako powód brak poprawy sytuacji związanej z
pandemią oraz niedostateczną liczbę zgłoszonych osób, która była niezbędna by podjąć się
organizacji.
Jak wiadomo, Jamboree było planowane na 2020 rok, ale z oczywistych względów nie
doszło ono do skutku. Pomimo chęci wdrażania nowych ograniczeń sanitarnych przez
komendę, czynnikiem decydującym o odwołaniu zlotu był zakaz organizowanie dużych
zgromadzeń, którego data odwołania nie jest znana, jednak prawdopodobnie nie jest bliska.

ZA NAMI ZDALNY BETLEJEMSKI ZLOT
W dniach 11 – 13 grudnia 2020 r. odbył się coroczny
Betlejemski Zlot w Zakopanem, organizowany przez
Główną Kwaterę ZHP. Ze względu na sytuację
epidemiologiczną panującą w kraju postanowiono
zrezygnować ze „stacjonarnej” formy Zlotu i przenieść go
do sieci. Zgłoszone patrole miały okazję dzięki temu
wziąć udział w piątkowym czuwaniu modlitewnym,
sobotniej grze społecznościowej oraz koncercie zespołu
Wołosatki.
Przekazanie Światła nastąpiło w niedzielę 13. grudnia na
Łysej Polanie. Odebrane z rąk słowackich skautów zostało
przekazane delegacjom chorągwianym obecnym na
Zlocie i rozpoczęło sztafetę po Polsce.

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU ROZŚWIETLA POLSKĘ
Jeszcze w tym samym dniu, w którym otrzymaliśmy Światło od Słowaków, zostało ono
przekazane na Jasną Górę. Nazajutrz kameralne grono wraz z naczelniczką ZHP hm. Anną
Nowosad przybyło do Pałacu Prezydenckiego, by wręczyć je parze prezydenckiej, a dzień
później panu premierowi Morawieckiemu.
Oprócz tego już 15. grudnia Światło zostało przekazane Litwińskim skautom.
Lampiony obiegły również m.in. służbę zdrowia, stacje epidemiologiczno-sanitarne oraz
wojsko, a dzięki chorągwianym delegacjom przywożącym Światło do siebie, dostało się ono
do wielu polskich miast. To w nich harcerze roznieśli je do lokalnych społeczności dbając, by
na Święta nikomu go nie zabrakło.
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KWALFIKOWANY KURS PIERWSZEJ POMOCY
“W drugiej połowie grudnia część pełnoletnich członków naszego hufca
pojechała na kursy KPP, organizowane przez Wspólny Sztab Harcerski. Szkolenia
odbywały się w dwóch terminach, jeden w Załęczu, drugi w Perkozie. Dzięki
doﬁnansowaniu ROHiS uczestnicy ponosili jedynie koszty dojazdu na miejsce.
Z naszego środowiska tytuł ratownika zdobyli phm. Weronika Lemańska, phm.
Tomasz Lemański, pwd. Marcin Czudowski oraz ćw. Szymon Szejna.

Aut. Anna Urbanek
Źródła: Źródła: strona ZHP - zhp.pl, strona Hufca ZHP Gniezno - gniezno.zhp.pl, Facebook - Betlejemskie Światło Pokoju
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HARCERSKIE MAM TALENT!

28 listopada to dzień, w którym odbył się
Harcerski Jarmark Kulturalny. XI Szczep
Harcerski z Kłecka w tym trudnym czasie
podjął się wyzwania i zorganizował HJK pt.
„Harcerski Mam Talent” na platformie Zoom . W
tym wydarzeniu wzięło udział 5 drużyn z
całego hufca ( w tym 3 z naszego szczepu).
Zadaniami było nagranie ﬁlmiku z kategorii
wokalnej,
artystycznej/kabaretowej
oraz
zrobienie plakatu dopingującego. Gościem
specjalnym tegorocznej HJK był utalentowany
piosenkarz
Maciej
Rembikowski,
który
przedstawił nam swoje utwory.
Aut. Hanna Kasprzyk

PRZEDSTAWIAMY WYNIKI TEGOROCZNEJ HJK
Kategoria wokalna
I MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerzy „Baszta”
II MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerska „Buki”
III MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerek „Puchacze”
Kategoria artystyczna/wokalna
I MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerska „Buki” oraz
9 Drużyna Harcerska „Bury Wilk”
II MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerzy „Baszta”
III MIEJSCE – 5 Drużyna Harcerska „Falco”
Kategoria plakat
I MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerek „Puchacze”
II MIEJSCE – 9 Drużyna Harcerska „Bury Wilk”
III MIEJSCE – 44 Drużyna Harcerska „Buki”
GRATULUJEMY WSZYSTKIM
DRUŻYNOM!
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ARTYKUŁ Z OKŁADKI

HARCERSKA
AKADEMIA
KULTURY

Dnia 5 grudnia odbyła się Harcerska
Akademia Kultury organizowana przez
44 DW „Krzemień 66”.
CZYM JEST HAK, CZYLI TYTUŁOWA
AKADEMIA?
Jest to wydarzenie mające na celu
rozwój przez harcerzy starszych oraz
wędrowników
umiejętności
kreatywnego myślenia, niekonwencjonalnego podchodzenia do tematu oraz
oczywiście umiejętności scenicznych, muzycznych, jak i tych związanych z
fotograﬁą.
W tym roku przez zaistniałą sytuację większość naszych hufcowych wydarzeń
została odwołana, jednak są też takie, które odbyły się mimo wszystko!
44 DW „Krzemień 66” postanowiła, że HAK musi się odbyć. Tak też się stało, po
wielu próbach wymyślenia ciekawego scenariusza wydarzenia w końcu się
udało. Ustaliliśmy, w jakich kategoriach drużyny powinny wziąć udział oraz co
my jako organizatorzy powinniśmy wziąć pod uwagę. I w taki sposób HAK nagle
zaistniał na naszym hufcowym kanale YouTube.
Kategorie, w których
mierzyli
się
uczestnicy:
- piosenka harcerska
- piosenka z
dawnych lat
- scenka w formie
reklamy
- zdjęcie pt.
„Codzienność
dawnych lat”
Aut. Jakub Murawski
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DZIAŁANIA GROMAD
44 GZ "TROPICIELE TAJEMNIC"
Czuj!
Pomimo braku możliwości spotkania się na zbiórce w naszej zuchówce,
widzimy się w soboty na zbiórkach online!
Wszyscy razem, a każdy w swoim własnym
domu, robimy różne wspaniałe rzeczy. Na
jednej ze zbiórek stworzyliśmy dekoracyjne
choinki z papieru, rozwiązaliśmy świąteczną
krzyżówkę oraz zrobiliśmy konkurs na
najdłuższy łańcuch świąteczny z papieru. Na
kolejnej natomiast przygotowywaliśmy się do
ZJK-i, śpiewaliśmy piosenki z ulubionych
bajek, graliśmy w kalambury oraz przeszliśmy
Quiz dotyczący zuchów i gromad w naszym
szczepie. Mieliśmy też zbiórkę z robienia
śnieżynek z papieru i dalszej części śpiewania
piosenki. Nie brakuje też gimnastyki i pląsów!
Kolejne zbiórki
ciekawie!

zapowiadają

Działamy dzielnie!
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się

równie

Aut. Michalina Skrzyńska

ZUCHOWYCH
44 GZ "STRAŻNICY TAJEMNIC"
Nasz
działa!

gromada

wciąż

Niestety podczas pandemii
wszystko jest inne, my na
przykład nie mogliśmy
organizować zbiórek w
naszej harcówce. Jednak
postanowiliśmy się nie
poddawać! Stanęliśmy na
głowach,
aby
zorganizować dla naszych
zuchów czas, tak aby
mimo obecnego stanu
rzeczy
zuchy
poczuły
klimat świąt występujący
zwykle w grudniu.
Na samym początku my jako kadra zebraliśmy się i ustaliliśmy plan działania. I w
końcu postanowiliśmy zająć się organizacją cyklu sprawnościowego Święty
Mikołaj, tak żeby zarówno zuchy, jak i my mogli poczuć ducha świąt. Podczas tego
cyklu zuchy między innymi robiły ozdoby świąteczne, które następnie traﬁły do
naszej nowej harcówki przy Szkole Podstawowej numer 7. Jednak na tym się nie
skończyło, jako następne zadanie zuchy musiały przebrać się za postać, która
kojarzyła się im z zimą, a następnie zrobić sobie zdjęcie w przebraniu.
Nasze działania cały czas były widoczne na naszym proﬁlu na facebook’u.
To nie wszystko w końcu czym są święta bez prezentów! Tak też się stało, że
Mikołaj zawitał również i u nas, przyniósł nam paczki, które mieliśmy rozdać
zuchom. Tak też pewnego grudniowego dnia udaliśmy się na wspaniałą podróż,
dzięki której mogliśmy zobaczyć nasze drogie zuchy i podarować im mały
upominek w postaci zuchowego worka!
Teraz już w styczniu na zuchy czekać będzie nowe zadanie, które zakończy ich
świąteczne zmagania.
Aut. Jakub Murawski
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PODRÓŻ PO

BETLEJEMSKIE

Betlejemskie Światło Pokoju przebiegało w tym roku pod hasłem "Światło
Służby", a także pod znakiem otaczającej nas pandemii koronowirusa. Jak
zawsze nasi harcerze dołożyli wszelkich starań, aby w tych trudnych czasach
roznieść światło- symbol życia i nadziei do naszych domów, instytucji, paraﬁi
ale przede wszystkim do naszych serc. Światło zostało przywiezione przez
hufcową delegację do naszego miasta wyjątkowo z Poznania, gdzie zostało
przywiezione z Zakopanego przed druha komendanta Chorągwi Wielkopolskiej.
Nasi harcerze jak zawsze okazali się niezawodni i to właśnie dzięki nim udało się
dotrzeć ze Światłem wszędzie tam gdzie mogło dać nadzieję na lepsze jutro.
Bardzo z całego serca pragnę podziękować każdej osobie, która zaangażowała
się w akcję roznoszenia Betlejemskiego Światła Pokoju stając się jednocześnie
jednym z ogniw tej naszej wielkiej wspólnej sztafety dobra. Komendant
przekazania Betlejemskiego Świata Pokoju.
Aut. Marcin Czudowski
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ŚWIATŁO POKOJU
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PIERNIKOWE SZALEŃSTWO W
DRUŻYNIE WĘDROWNICZEJ
GOTUJ Z SZYMONEM - CZYLI ZBIÓRKA DRUŻYNY
WĘDROWNICZEJ!
Pomimo pandemii i zakazu spotkań naszych
wędrowników nie opuszcza kreatywność. 11 grudnia
Szymon Szejna i jego mali pomocnicy poinstruowali
drużynę jak stworzyć wspaniałe, piernikowe cuda!
Pod okiem Szymona upiekliśmy, a następnie
udekorowaliśmy nasze pierniki.
Aut. Anna Stachowiak
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ARTYKUŁ Z OKŁADKI

KWALFIKOWANY KURS
PIERWSZEJ POMOCY
W czasie gdy już wszyscy
przygotowali się do świąt
Bożego
Narodzenia,
harcerze
z
naszego
środowiska wzięli udział
w kursie kwaliﬁkowanej
pierwszej
pomocy.
Przygotowany on został
przez
wspólny
sztab
harcerski oraz Centrum
Ratownictwa.
Podczas
szkolenia poszerzyliśmy
swoją wiedzę o tym, jak
pomagać innym oraz
nauczyliśmy
się
praktycznego działania w różnych sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.
Całość opierała się na działaniach praktycznych oraz na szybkim i odpowiednim
reagowaniu podczas licznych pozoracji, które bardzo przybliżyły nam codzienną
działalność ratowników. Kurs obejmował wszystkie organizacje harcerskie i
skautowe działające w Polsce, dzięki czemu mieliśmy możliwość wymiany
doświadczeń
z
harcerzami
i
harcerkami
ze
Związku Harcerstwa
Rzeczypospolitej
czy Skautów Europy.
Miejmy nadzieję, że
uda
nam
się
podzielić
już
niedługo
naszą
wiedzą z młodszymi
harcerzami
i
harcerkami.
Aut. Szymon Szejna
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WARSZTATY U "BUKÓW"

Kadra Buków przygotowała dla swojej drużyny
warsztaty w czasie ferii, aby umilić wszystkim chwile spędzane w domu. Na
pierwszy ogień poszła "Wędrówka" z druhem Rysiem. Kilka dni później druhna
Hania przygotowała warsztaty pt. "Być przyjacielem środowiska". Następnie
odwiedziła nas druhna Monika, która przeprowadziła zajęcia z szyfrologii. Kolejny
tydzień rozpoczął się przyrodniczymi warsztatami z druhną Eweliną oraz
pieczeniem pizzy z druhem Szymonem. Na koniec przypomnieliśmy sobie
podstawy pierwszej pomocy na warsztatach z druhną Kasią. W międzyczasie
zastępy organizują zbiórki, spotykając się online albo na żywo.
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AKTYWNOŚĆ BASZTY

W CZASIE PANDEMII

Już od dłuższego czasu razem z druhną Izą
myśleliśmy – co takiego można zrobić, aby
zachęcić harcerzy do uczestnictwa w
działaniach harcerskich? Odpowiedź przyszła
krótko
przed
Harcerskim
Jarmarkiem
Kulturalnym. Może warto zainwestować w
sprzęt i zrobić coś à la geocaching? I śmiało
mogę stwierdzić, że okazało się to strzałem w
dziesiątkę!
Wykorzystaliśmy okazję trwającej propozycji
programowej „Zdobywcy Treﬂa” i ułożyliśmy
zadania tak, aby harcerze wykonali wymagania
w prosty sposób.
Na początek trzeba było stworzyć strony
internetowe oraz zadania, co okazało się
najtrudniejszym (jednak dość prostym w
wykonaniu) elementem całej gry. Po stworzeniu
stron, na których znalazły się zadania oraz
regulamin i opis całego przedsięwzięcia,
wystarczyło wygenerować kody QR. Te zostały
wydrukowane i schowane do specjalnych
skrytek, a następnie rozmieszczone po terenie
osiedla Tysiąclecia w Gnieźnie. Każdy kod po
zeskanowaniu przenosi nas na stronę
internetową, na której znajduje się zadanie do
wykonania, koordynaty następnej skrytki oraz
wskazówka, gdyby wystąpiły trudności ze
znalezieniem kodu.
Jeszcze tego samego dnia, gdy wiadomość o
grze dotarła do rodziców, otrzymałem
mnóstwo SMS-ów: „Super!”, „Chętnie sama się
wybiorę!”, „Na pewno weźmiemy udział!”.
Właśnie w tamtym momencie zrozumiałem, że
zrobiliśmy kawał dobrej roboty. Co prawda gra
składa się z 4 skrytek, ale już jesteśmy w trakcie
planowania kolejnej gry, gdzie ilość skrytek
zwiększy się ponad dwukrotnie!
Aut. Gracjan Jaskulski
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JAK DZIAŁAJĄ DRUŻYNY?
10 WDH "ZAWISZACY"
Harcerze
z
10
WDH
Zawiszacy
podczas
ferii
pomyśleli
o
najmniejszych
stworzeniach
potrzebujących
pomocy w czasie
zimy. Ich zadaniem
było samodzielne
wykonanie
karmników dla ptaków. Efekty pracy możecie
zobaczyć na zdjęciu.

10 GZ "WESOŁE SŁONECZKA"
10 Gromada Zuchowa "Wesołe słoneczka"
podczas ferii realizuje cykl o prawie zucha
online oraz przygotowuje się do ZJKi!
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44 DH "PUCHACZE"
Nie było zimaku, ale my działałyśmy! Puchacze
podczas ferii miały okazję wziąć udział w kilku
zajęciach.
Zdobywaliśmy
wiedzę
na
temat
komunikacji, przyrodoznawsta, ale znalazło się też coś
dla osób, które potrzebowały zajrzeć do swoich prób i
nadrobić conieco. Dla naszego najmłodszego zastępu
Koniczyn druhna Ania przygotowała zajęcia, które
przeniosły dziewczyny w świat harcerskiej symboliki i
prawa harcerskiego.

44 DHS "BIAŁA RÓŻA"
BRki zaangażowały się w
przekazanie
Betlejemskiego
światełka
pokoju,
potem
zaniosłyśmy ten płomyczek
do powiatowego centrum
pomocy rodzinie, miałyśmy
również
wigilię
hs
z
kolumbami, po czym zrobiłyśmy sobie przerwę na
odpoczynek, aby 13 stycznia spotkać się na grze
terenowej. Dziewczyny były podzielone na 2 grupy, i
rozpoczynały grę o różnych godzinach. Gra polegała
na rozwiązywaniu zagadek dotyczących wybuchu na
statku. Uczestniczki musiały wcielić się w rolę
detektywów i połączyć wszystkie wskazówki.
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KĄCIK HARCERSKI
KOMIKS

Aut. Marysia

PRZEPIS
ŚLIMACZKI Z CIASTA FRANCUSKIEGO
1) Gotowe ciasto francuskie wyjmujemy z opakowania i rozwijamy.
2) Smarujemy je przecierem pomidorowym i posypujemy bazylią oraz oregano.
3) Na tym układamy plasterki szynki, drobno poszatkowaną cebulę oraz starty żółty
ser.
*Można również na to położyć wcześniej pokrojone i podsmażone pieczarki.
4) Następnie całość zwijamy w roladę i kroimy na małe ślimaczki.
5) Tak przygotowane ślimaczki układamy na
papierze do pieczenia na płasko i smarujemy
roztrzepanym jajkiem, a następnie wkładamy
do piekarnika na 200 stopni Celsjusza i
pieczemy do zrumienienia przez około 15
minut.
6) Podawać
czosnkowym.

z

keczupem

Smacznego!
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Aut. Sara Grześkowiak
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RECENZJA
RECENZJA KSIĄŻKI "CZARNE STOPY"
Niedawno po raz kolejny przeczytałam książkę Seweryny Szmaglewskiej "Czarne
stopy". Jest to powieść przygodowa, pełna wesołych przygód oraz wakacyjnego
klimatu. Książka została napisana przyjemnym i lekkim językiem, a dialogi są
naturalne. Wspólne ogniska, podchody, warty, spanie w namiotach to były jednak
zbyt zwyczajne zajęcia na obozie okiem pisarki. Dlatego też ubarwione je w
sposób, który nie tylko "wciąga zmysłów czytelnika, ale również bawi, wzrusza,
zmusza do reﬂeksji. Kukiełkowa "rada drużyny ", wyżyje ze szczeniakami, a także
leśne oko – dzięki tym atrakcją jest to obóz jedyny w swoim rodzaju. Każdemu
harcerzowi przypominają się czasy pierwszego obozu harcerskiego. Upodabnia
my się zazwyczaj do Marka Osińskiego, który na początku wyjazdów sprawiał
wrażenie trochę nieśmiałego, jednak dość szybko stał się otwarty na innych,
nawet trochę ﬁglarny. Dorosłemu od razu przypomina się zupełnie inny świat
dzieciństwa. Ucieczka w beztroskę, urokliwe wspomnienia, zapach dziecięcej
przygody... Czego chcieć więcej? Lektura w wielu osobom bardzo się podoba,
tym dojrzalszym kojarzy z okresem młodości, zapominają o swoich w sprawach i
zupełnie "wchodzą" do świata czarnych stóp. często czytają książki w swoim
dzieciom, w gronie rodzinnym w jesienne, deszczowe wieczory. jednak jest
niewielka grupa osób, która uważa, że książka
nie nadaje się dla współczesnych dzieci i
młodzieży. nieco oderwana od obecnego
codziennym życiu blichtru, luksusu i wygód. Jest
tym samym taka niedzisiejsza. chociaż, ma
szczęścia, nie dla wszystkich ognisko i
wyjeżdżanie do lasu na kilka tygodni to tylko
opowieści rodziców i bliskich. Co roku harcerze i
harcerki wyjeżdżają na obozy, śpiewają przy
ognisku, śpią w namiotach... I, jak ja, nie
zamienili by tych chwil na żadne inne. Moim
zdaniem książka jest Świetną ucieczką od
rzeczywistości. Napisana z poczuciem humoru
charakterystycznym
dla
Seweryny
Szmaglewskiej. To dobra oferta dla każdej osoby,
bez względu na wiek oraz czy jest harcerzem,
czy nie kropka z pewnością jest doskonałą
propozycją na długie jesienne wieczory.
Aut. Julia Foerster
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PIOSENKA
ULUBIONĄ PIOSENKĄ MARYSI JEST “ZAPACH RÓŻY”, A CZY POTRAFI
POWIEDZIEĆ DLACZEGO?
Tak. Ta piosenka jest opowieścią o życiu, przedstawia uczucia danej osoby i jest
streszczonym życiem (można wiele wywnioskować). Lubię wszystkie piosenki
harcerskie, ale to moja ulubiona, dlatego że lubię opowieści, które są prawdziwe i
ciekawe (nie chodzi o historie, której się uczę w szkole). Nie zdradzają o kogo/co
tak dokładnie chodzi, ponieważ to fascynujące i przyciągające, aż chce się więcej
(w sumie każda piosenka opowiada o innej historii, nawet jeśli mają ten sam temat).
A tutaj tekst piosenki:
1. Wiem dobrze, co czujesz, te moje nastroje a F C G
Szybka zmiana zdania, zamknięte pokoje a F d G
Może to zabawne, ale ja nie żartuję
Chcę być sprawiedliwym, przecież ja też czuję
Ref.: Też jestem człowiekiem, też serce posiadam
Także innych kocham, także innych zdradzam
Też mnie nienawidzą, kochają niektórzy
Też prawie jak, każdy lubię zapach róży
2. Też jestem samotny, czuję zapomnienie
Dobrze wiesz, że miłość to moje zbawienie
Niszczy mnie samotność, tak bardzo powoli
Choć już zrozumiałem, że nienawiść boli
3. Chociaż nie znalazłem duszy sobie bratniej
Chcę tu jeszcze zostać do chwili ostatniej
Trochę smutno było, trochę się zawiodłem
Wtedy już wiedziałem, zostać tu nie mogę
4. Teraz, gdy odszedłem kwiatom się spowiadam
Z tego, że Cię kocham, że serce posiadam
Z tego, że żałuję, że brak mi sumienia
Które mi wskazuje drogę do zbawienia
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SPOSÓB NA NUDĘ
Cześć, jestem Ulka i chciałabym przedstawić wam
najlepszy sposób na nudę! Czytanie książek, każdy
nienawidzi ich tylko dlatego, że musimy czytać te
nieszczęsne lektury, ale może warto dać im szansę?
Chciałabym wam dziś polecić 3 książki.
OSTRZEGAM jeżeli się wciągnięcie nie będzie już
odwrotu!!!
Zachęcam do czytania!
,,Tippi i ja" Sarah Crossan,
historia
bliźniaczek
syjamskich.
Nigdy
nie
czytałam
książki
które
wywołałaby u mnie tak
ogromne łzy.
Coś
dla
fanów
STRANGER
THINGS
,,Mroczne
umysły''
Gwendy Bond, czyli sekrety
tajemniczego
laboratorium
w
Hawkins.
ZBRODNIA NIEZBYT ELEGANCKA autorki Robin Stevens, czyli
cała seria kryminałów młodzieżowych. Odkryłam ją w lipcu
tego roku i po prostu przepadłam! Tomów jest aż siedem, ja
na razie przeczytałam tylko trzy ale na pewno na święta
uzupełnię swoje braki!

REBUS
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HOBBY
DRUH PAWEŁ STEFAŃSKI PASJONUJE SIĘ W RYSUNKU!
OTO JEGO PRACE:

PRZYGODA
"To wydarzenie jest dla
mnie ważne, ponieważ
wtedy wstąpiłem do
drużyny harcerzy."

Wspomina druh Patryk Bruch
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HARCERSKI
CYTAT
REDAKTOR NACZELNY

pwd. Michalina Skrzyńska HO

"Gdyby powiązać chusty harcerskie
w jeden ogromny sznur, można by
nimi opasać ziemię ponad szczytami
gór"

WSPARCIE MERYTORYCZNE
pwd. Karolina Pawlak HR
pwd. Gracjan Jaskulski HO
pion. Ania Stachowiak
pwd. Angelika Mizera HO

propozycje druhny Gabrieli Gawrońskiej

AUTORZY:
Piosenka "Chusty", autor nieznany

WSZYSTKIE NUMERY KIPU DOSTĘPNE
NA STRONIE INTERNETOWEJ:
krzemien.gniezno.net/kipu

sam. Anna Urbanek
pwd. Marcin Czudowski HO
pwd. Michalina Skrzyńska HO
ćwik Szymon Szejna
pion. Anna Stachowiak
pion. Hanna Kasprzyk
pion. Matylda Jaworska
ćwik Jakub Murawski
pwd. Gracjan Jaskulski HO

PROJEKT OKŁADKI
pion. Ania Stachowiak

CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO
NASZEGO ZESPOŁU?
Napisz maila na adres
karolina.pawlak@zhp.net.pl,
skontaktuj się przez messengera
lub zgłoś się do swojego
drużynowego!

