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CZUWAJ! 

 

Z czasem, nasz ośrodek stał się prężnie 

działającą częścią ZHP. Coraz więcej razem 

osiągamy. Chcemy się rozwijać i działać. Nasza 

codzienność odbiega trochę od dnia innych 

ludzi. Z tego powodu powstało to pismo, aby 

przybliżyć wszystkim życie mosińskiego 

harcerza. Tworzone ono będzie z doświadczeń, 

nie tylko instruktorów, harcerzy i zuchów, ale 

także każdej osoby która miała styczność z 

naszą organizacją. Zabierze ono Was do głębin 

świata harcerstwa i pozwoli ujrzeć to co robimy 

w jaśniejszym świetle. Zainspiruj się! 
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BLIŻEJ PRZESZŁOŚCI 

 

,,Wiadomości o skautingu dotarły na ziemie polskie 

(znajdujące się pod zaborami) w 1909 r. Od roku 1910 

samorzutnie powstawały zastępy i drużyny. 

Zaproponowany przez gen. Roberta Baden-Powella 

nowy system wychowawczy postrzegany był jako 

dobry sposób wychowania młodzieży na żołnierzy 

i przyszłych obywateli odrodzonej Polski. Dlatego 

skautingiem zainteresowały się przede wszystkim 

organizacje niepodległościowe, m. in. „Zarzewie” 

(organizacja akademicka, która w ramach Polskich 

Drużyn Strzeleckich przygotowywała młodzież 

do walki o niepodległość), „Sokół” (towarzystwo 

sportowe o charakterze patriotycznym) i „Eleusis” 

(katolickie stowarzyszenie abstynenckie). Przy 

lwowskim „Sokole” powstało Związkowe 

Naczelnictwo Skautowe, a Andrzej Małkowski 

zorganizował pierwszy kurs skautowy na początku 

1911 r. “ 

https://zhp.pl/ozhp/historia-harcerstwa/                                     

https://zhp.pl/ozhp/historia-harcerstwa/
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POZNAJ NAS! 

 

W Mosinie działa, aż 10 jednostek! W każdej z 

nich dzieci, młodzież i młodzi dorośli szerzą 

pasję harcerstwa. Dzięki temu zapewniamy 

pełen zakres rozwoju. Od najmniejszych 

sześciolatków do dojrzałych dorosłych. Pomimo 

tak wielkiego przekroju wiekowego naprawdę 

dobrze się dogadujemy i nawiązujemy 

wspaniałe przyjaźnie. W tym numerze chcemy 

przestawić siebie i pokazać jak działamy. Poznaj 

nas!    
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1 GZ,,Promyczki”   

1 Gromada Zuchowa „Promyczki” działająca w Szczepie „Watra”, pod 

opieką Dh Eweliny Szydłowskiej  i Dh. Marianny Leszczyńskiej składa 

się  z 18 dzieci w wieku od 6 do 10 lat. Nasze zbiórki odbywają się w 

Domu Harcerza w 

Mosinie w soboty od 

godziny 10-12, co dwa 

tygodnie. W czasie 

zbiórek zuchy dzięki 

ciągłej zabawie i pracy 

w grupie uczą   i 

zdobywają nowe 

umiejętności. W ciekawy 

sposób poznają tajniki 

wiedzy, bawiąc się i 

uczestnicząc w życiu 

harcerskim. Pomagamy im rozwinąć wyobraźnię dzięki pracom 

plastycznym, majsterce i ogromnej ilości pląsów oraz zabaw 

ruchowych. Poprzez ciągły rozwój dzieci zdobywają sprawności 

indywidualne oraz grupowe. Gromada posiada także własną kronikę, 

która uzupełniana jest przez każdego członka drużyny.W czasie roku 

harcerskiego nasza gromada uczestniczy w organizowanych przez 

Szczep biwakach, rajdach oraz świętach. Również angażujemy się w 

akcje charytatywne jak coroczne zbieranie pieniędzy na Wielką 

Orkiestrę Świątecznej Pomocy czy udział w akcjach zarobkowych 

szczepu „Watra” oraz organizowanie zuchowego baliku 

karnawałowego. Bierzemy też czynny udział w zimowiskach oraz 

obozach letnich. W roku szkolnym organizujemy wycieczki gromady  

w ciekawe miejsca. Ostatnio odwiedziliśmy lodowisko gdzie 

większość zuchów po raz pierwszy jeździła na łyżwach.W szczepie 

działamy już 15 lat. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu kadry 

gromada zuchowa działa bardzo aktywnie w środowisku harcerskim.  

                                                 Druhna Marianna Leszczyńska
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19 GZ  ,, Wilczęta” 

Jesteśmy 19 Gromadą Zuchową 
"Wilczęta" działającą na terenie 
Mosiny w szczepie środowiskowym 
im. hm. Mieczysława Koniecznego 
oraz Ośrodku ZHP Mosina. Gromada 
zuchowa aktualnie liczy sobie około 
15 zuchów. Są to dzieci w wieku od 6 do 10 roku życia. Spotykamy 
się co tydzień w soboty na zbiórkach  przy ulicy Topolowej, w naszej 
harcówce. Na naszych zbiórkach, poznajemy życie zuchowe 
poprzez zabawę: uczymy się alfabetu Morse'a, różnego rodzaju 
szyfrów, technik musztry, wykonujemy różne zadania ręczne-
zgodnie z tematyką zbiórki. Poznajemy życie i zasługi naszego 
patrona szczepu. Zuchy zdobywają sprawności grupowe. Nasze 
zbiórki nie zawsze odbywają się w zuchowym gronie, lecz raz w 
miesiącu jest zbiórka szczepu, gdzie razem z drużynami harcerskimi 
spotykamy się, by wspólnie brać udział w rajdach. Bierzemy udział w 
różnych wyjazdach: do kina, zimą na lodowisko itp. Bierzemy udział 
również w  rozgrywkach sportowych w Buku, które nazywają się 
"Zuchowe Harce", jest to okazja również do poznania innych 
gromad. Co roku w naszym Ośrodku organizowany jest festiwal 
piosenki, w którym zuchy również biorą udział. W festiwalu gromady 
i drużyny harcerskie prezentują dwie piosenki: zuchowa/ harcerska i 
tematyczna. W tym roku była to piosenka z bajki lub filmu, my 
zaprezentowaliśmy piosenkę z Kubusia Puchatka. Zuchy również 
biorą licznie udział w dłuższych wyjazdach, a mianowicie zimą 
jeździmy na zimowiska, gdzie uczymy się jazdy na nartach pod 
okiem instruktorów, a latem jeździmy na dwa tygodnie na obozy w 
różne miejsca Polski. Co roku każdy nasz obóz ma swoją tematykę 
np. byliśmy elfami, kowbojami, budowaliśmy swoje własne miasto, 
tworzyliśmy swój własny język, układaliśmy swoje własne zasady, 
kodeksy, których musieliśmy przestrzegać, chodziliśmy na jady, 
wycieczki. Jednak każda tematyka opiera się na życiu zuchowym i 
harcerskim. Budujemy szałasy, bierzemy udział w podchodach, 
rajdach, maskujemy się w lesie, ogniskach, śpiewankach. Zuchy 
przestrzegają przy tym Praw Zucha. 

 Druhna Paulina Tomaszewska
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20 GZ ,,Dzielne lwiątka” 

20 Gromada Zuchowa ,,Dzielne Lwiątka” , to gromada 

działająca od roku, na terenie Krosna. Drużynową jest 

dh. Kinga Glinkowska, a przyboczną dh. Marta Paluszak. 

Zuchy na cotygodniowych zbiórkach rozwijają swoje 

pasje takie jak np.: śpiew, granie na różnych 

instrumentach czy nawet 

florystyka i kibicowanie. 

Głównym celem naszych 

spotkań jest nauka przez 

zabawę. Bardzo dużo się 

bawimy i pląsamy, a to 

wszystko pod treścią lwów, 

sawanny i Afryki. Zuchy w 

ostatnim czasie zdobywają 

coraz więcej sprawności, nie 

tylko na zbiórkach i biwakach, 

ale także indywidualnie w 

domach. Każdy z nas pokonuje 

swoje słabości, a razem jesteśmy nie do pokonania. 

Nasza rozmaitość ubogaca zbiórki, na które zuchy 

czekają z niecierpliwością cały tydzień. Dzięki 

życzliwości i uprzejmości rodziców nic nie stoi nam na 

drodze do dalszej efektywnej pracy. Ostatnio zajęliśmy II 

miejsce na ,,Festiwalu Złota Nutka harcSTAR” na którym 

byliśmy smerfami. Jest to dla nas ogromny sukces, a 

teraz pełni zapału szykujemy się na obóz na którym 
spotkamy wszystkich harcerzy z Mosiny. 

Druhna Marta Paluszak 
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23 DH ,,ZOŚKA” 

Nasza 23 Drużyna Harcerska im. Batalionu „ZOŚKA” 

powstała we wrześniu  1995 roku z inicjatywy jej 

pierwszego drużynowego dh. Macieja Żurka i od 

tamtego czasu działa nieprzerwanie aż do dziś.  

Tematycznie jesteśmy związani   z Batalionem 

„Zośka” walczącym 

w powstaniu 

Warszawskim 1944 

roku, którego 

przyjęliśmy  imię.  

Obecnie naszą 

drużynową jest dh. 

Paulina Sobkowicz, 

a przybocznymi dh. 

Agnieszka Bączyk i 

dh Krzysztof Sobkowicz.  Jako drużyna bierzemy 

udział w różnego rodzaju zbiórkach, rajdach i 

biwakach. Świetnie razem się bawimy, zwiedzamy i 

uczymy.  W zeszłym roku na obozie wybraliśmy się  

w Podróż po Śródziemiu w poszukiwaniu wartości 

harcerskich płynących z Prawa Harcerskiego. W tym 

roku może weźmiemy udział w podróży  po świecie i 

odwiedzimy Leśne Plemiona, a może  udamy się do 

jakiejś baśniowej krainy.  Zapraszamy do Nas na 

zbiórki w soboty w Domu Harcerza przy ulicy 

Harcerskiej  w godzinach 10-12.00 

Druhna Paulina Sobkowicz 
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19 MDH ,,Mafeking” 

19 Mosińska Drużyna Harcerska ,,Mafeking” czynnie  

działa od października 2005 roku. Liczy obecnie 20 

harcerzy i harcerek. Miejscem 

zbiórek jest harcówka w Zespole 

Szkół nr 2 w Mosinie. Nasza 

drużyna obejmuje pion młodszo-

harcerski czyli dzieci w wieku od 

10 do 13 lat.  Na zbiórkach 

zajmujemy się wieloma 

ciekawymi rzeczami od wiedzy 

harcerskiej do tajników kulinarnych. Staramy sie 

zapewnić liczne różnorodne atrakcje. Uczymy się przez 

zabawę, dzięki czemu każdy z nas pracuje efektywnie i 

lepiej przyswaja nowe informacje.   Naszym ulubionym 

zajęciem są wyjścia w teren, do lasu na wszelakie gry 

wojenne i fabularne, nauka maskowania i cichego 

podchodzenia tez nie jest nam obca. W ten sposób 

nasze dzieci poznają przyrodę, mechanizm jej działania, 

a także zasady zachowania, które powinniśmy 

przestrzegać w takich miejscach jak las, czy łąka. 

Organizowane przez nas wszelakie biwaki, rajdy i gry są 

urozmaiceniem cotygodniowych zbiórek. Najczęściej 

możecie spotkać nas na akcjach zarobkowych w 

pobliskich sklepach, jubileuszach, mszach czy 

obchodach świąt patriotycznych. 

                                                        kadra 19 MDH Mafeking 
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21 WDH ,,HALS” 

21 Wodna Drużyna Harcerska „Hals” jest jedyną drużyną 

wodną na terenie całego hufca Poznań - Rejon. Nasze 

zbiórki różnią się od innych tym, że zawsze mamy element 

wodniactwa. Ale czym jest 

w ogóle wodniactwo? 

Niczym innym jak po 

prostu żeglarstwem. 

Uczymy się wiązać węzły, 

znamy budowę jachtów i 

wiemy kim byli najwięksi 

żeglarze jacy pływali po 

Ziemi! Nasza obrzędowość jest ściśle powiązana z 

terminologią żeglarską, można u nas znaleźć cztery wachty 

Grot, Sztag, Bryza oraz Szekla, bosmanów, wachtowych a na 

chustach wyszyte kotwice. Przy tym wszystkim nie 

zapominamy o 

harcerstwie,technikach,puszczaństwa,survivalu,patriotyzmi

eipolskich bohaterach. Jesteśmy najliczniejszą drużyną w 

Ośrodku ZHP Mosina i jednocześnie świetnie zgraną paczką 

znajomych, którzy umieją współpracować i lubią wyzwania. 

Do tego wszystkiego uwielbiamy śpiewać i najważniejsze – 

czerpać z harcerstwa ogromną radość! Naszym 

drużynowym jest dh Michał, pomagają mu druhny 

przyboczne Marysia vcoraz Jadzia. Zbiórki odbywają się co 

tydzień w czwartki w Domu Harcerza w godzinach 18:30 – 

20:00.  

Druh Michał Górecki  
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19 DH ,,Czata”  

 

19 Drużyna Harcerska „Czata” im. Bolesława Chrobrego to 

najstarsza mosińska 

drużyna harcerska. 

Skupia chłopców i 

dziewczęta w wieku 

gimnazjalnym oraz od 

kilku lat działa w 

metodyce starszo 

harcerskiej. 

Drużynową jest dh 

Martyna Łubińska 

przybocznymi zaś dh Paula Sianos oraz dh Wojciech Tomyślak. 

W drużynie działają trzy zastępy: damski „Papugi”, męski 

„Walenie” oraz zadaniowy „Dingo”. Harcerze z Czaty są zgraną 

ekipą, umiejącą doskonale ze sobą współpracować,  bez 

problemu radzącą sobie z otrzymanymi zadaniami. Na każdej 

zbiórce Ci kreatywni i chętni do przeżywania przygód młodzi 

ludzie, spotykają się z różnymi wyzwaniami. Z wielką chęcią 

uczestniczą także w wydarzeniach samorządowych tj. Wielka 

Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Bieg „Forestrun”. W tym roku 

harcerskim 19 DH „ Czata” bierze udział w programie „Czas 

Odkrywców”, który pomaga w rozwijaniu metodyki starszo 

harcerskiej w owej drużynie. Skupia on zadania opierające się 

na fotografice, geocashingu, questingu i wielu innych 

ciekawych rzeczy. Harcerze Starsi z Czaty przygotowują w tym 

sezonie swój „projekt starszo harcerski”, który na pewno wam 

się spodoba!  Już niedługo więcej o nas usłyszycie!  

                                           Druhna Martyna Łubińska 



13 

 

12 ShDW ,,TRAMP” 

Próbna 12 Starszo-harcerska Drużyna Wędrowna „TRAMP” 

to jednostka zrzeszająca młodzież w wieku 

gimnazjalnym, chętną do ambitnego 

spożytkowania energii.  Dokonujemy tego na 

wspólnych zbiórkach, biwakach, rajdach czy 

nawet, tak jak na naszym ostatnim wyjeździe 

– Jamboree w Luboniu – na manewrach 

wojskowych prowadzonych przez 

ugrupowanie strzeleckie. Poza tym świetnie się bawimy na 

nocnych zbiórkach, grach terenowych czy po prostu 

spędzając wspólnie czas, czy to na wędrówce lub też w 

kręgu z gitarą. Nie zapominamy jednak o dyscyplinie i 

dbamy o nią, przykładowo ćwicząc musztrę i rano na 

wyjazdach wyskakując ze śpiworów by z uśmiechem udać 

się na zaprawę poranną. Dlaczego „próbna” Drużyna? 

Dlatego, że obecnie nasza Drużyna wciąż znajduje się w 

okresie próbnym, co oznacza, że jesteśmy nową jednostką i 

musimy się wykazać. Tak naprawdę 12 ShDW „TRAMP” już 

istniała w przeszłości i organizowała m.in. świetne 

wędrówki ale jej działalność została przerwana, a my 

podjęliśmy się wyzwania jakim jest przywrócenie jej do 

okresu świetności. Całkiem nieźle nam to idzie, na apelu 

kończącym ostatni biwak druh Komendant Hufca, phm. 

Przemysław Gładysiak, wyraził pozytywny komentarz, że 

przy takiej aktywności Drużyny już wkrótce będzie trzeba 

zamknąć okres próbny(pozytywnie), do czego obecnie 

dążymy!                                                  Druh Kamil Nurkowski 
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19 DW ,,Agricola” 

,,Agricola” zrzesza chłopaków i dziewczyny w wieku 

ponadgimnazjalym. Nazwa drużyny wzięła się od szkoły 
oficerskiej, która szkoliła oficerów do powstania warszawskiego. 

Nasza drużyna wpada 

zawsze na genialne 

pomysły, w szczególności 
na obozie. Czasami zdarza 

nam się zrobić tratwę, którą 

przepływamy lubniewickie 

jezioro albo cały dzień 
wyznaczać azymuty do 

obozowej mapy. Nie może 

jednak zabraknąć całonocnego obszywania chusty i proporca, z 

roku na rok idzie nam coraz lepiej. Całe szczęście, że po 
męczącym dniu możemy się napić kompotu z ogniska. No – ale 

przecież bawimy się nie tylko na obozie. Jako wędrownicy 

często podróżujemy przemierzając np. półwysep helski. W 

październiku drużyna wybrała się do Wrocławia w 
poszukiwaniu krasnali oraz odwiedzenia Afrykarium i Zoo. 

Wśród zbiórek pojawiła się między innymi noc filmowa bajek 

Disney’a, zbiórka o szyfrach i  tropieniu. Na biwaku wigilijnym 

pomagaliśmy w kuchni, skutecznie lepiąc masę pierogów. Wielu 
z nas wzięło udział w akcji WOŚP jako wolontariusze. Na 

„Nutkę” przygotowaliśmy dwie piosenki: „Śpiewogranie” oraz hit 

- „Eye of the tiger” przy czym bawiliśmy się wyśmienicie! Na 

rajdzie połączyliśmy się z „Czatą” tworząc odwieczny już sojusz 
„Agriczaty”, bądź „Czagri”. Nie zapominamy także o kształceniu, 

m.in. biorąc udział w Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy, 

tak więc wiedzy medycznej nie brakuje. Doskonałych pomysłów 

również mamy na zapas. Na międzynarodowej grze 
wykonaliśmy niejedno przedziwne zadanie. Teraz oczekujemy 

słonecznej pogody na górskie wyprawy i kolejne harcerskie 

przygody!                                                 Druh Andrzej Lemański 
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17 MDW ,,GROM” 

 

17 Męska Drużyna 

Wędrownicza GROM 

powstałą w 2012 roku 

tworzą harcerze w wieku 

+16 lat. Tworzymy 

zgraną ekipę, otwartą na 

innych. Bierzemy udział w projekcie „drużyna 

PRO”, w ramach którego rozwijamy lokalny 

geocaching oraz otwartezabytki.pl. 

Poszukujemy nowych miejsc i nowych ludzi – 

nowych przygód! Staramy się o wspólne 

spotkanie ze scoutami z zagranicy. Planujemy 

udział w Wędrowniczej Watrze, która jest jedną 

z największych harcerskich imprez dla naszego 

pionu w Polsce.  Poza realizacją się w 

harcerstwie aktywnie spędzamy czas – wyjazdy 

do kina, parku linowego, termy maltańskie i 

wiele innych!  Zbiórki odbywają się w 

weekendy, co dwa tygodnie. 

Druh Marcin Pilarski  
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Pierwszy tegoroczny rajd 

 

 W weekend 19-21.02.2016r. w ZS w Rogalinku odbyła 

się pierwsza tegoroczna impreza harcerska! W piątek – 

Festiwal Nutka 2016 HarcStar a w sobotę i niedzielę – Rajd 

Poznaj Siebie i Okolicę, który był jednocześnie rajdem o 

tytuł Drużyny Reprezentacyjnej Ośrodka ZHP Mosina! 

Piątkowy wieczór obfitował w wiele wrażeń 

muzycznych! Jak co roku każda z drużyn musiała 

przygotować dwie piosenki. Tym razem była to piosenka 

harcerska oraz filmowa. Jednak tegoroczny festiwal różnił 

się od wszystkich poprzednich, ponieważ główną nagrodą 

była jedyna w swoim rodzaju statuetka HarcStar! Na scenie 

pojawiło się siedem drużyn w tym dwie gromady zuchowe. 

Występy stały na bardzo wysokim poziomie, każdy z nich 

był dawką niesamowicie pozytywnych emocji! Walka była 

zacięta ale laureat w każdej kategorii mógł być tylko jeden. 

Pierwsze miejsce w kategorii piosenki harcerskiej zajęła 21 

Wodna Drużyna Harcerska „Hals” a w kategorii piosenki 

filmowej 19 Drużyna Harcerska „Czata” im. Bolesława 

Chrobrego!  

W sobotę rano wyruszyliśmy na całodniowy rajd. W 

oparciu o fabułę „Małego Księcia” chodziliśmy od planety do 

planety poszukując osób potrzebujących pomocy. 

Znaleźliśmy latarnika, próżnego, geografa, bankiera i wielu 

innych. Na każdej planecie udzielenie pomocy było nie lada 

wyzwaniem, zadania wymagały wielu różnych pomysłów i 

nieszablonowego myślenia! Podróż między planetami była 
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bardzo długa i męcząca, do szkoły wróciliśmy więc dopiero 

późnym popołudniem.  

Tam czekała nas chwila odpoczynku a następnie 

wszyscy razem zasiedliśmy w kręgu, do świeczniska z okazji 

Dnia Myśli Braterskiej.  

Wymieniając się chustami tworzyliśmy nowe drużyny, 

mieliśmy okazję żeby poznać się jeszcze bliżej. W myśl idei 

Dnia Myśli Braterskiej zacieśnialiśmy nasze kręgi przyjaźni. 

Potem do późnej nocy w kręgu śpiewaliśmy harcerskie 

piosenki!  

Niedzielny poranek oznaczał rychło zbliżający się 

koniec naszego biwaku a co za tym idzie – ogłoszenie 

wyników. Po spakowaniu się rozpoczęliśmy apel kończący. 

Wyniki ogłaszała sama dh. Komendantka hm. Magdalena 

Jakubowska. Po chwili niepewności już wszystko było jasne. 

Drużyną reprezentacyjną Ośrodka ZHP Mosina została 19 

Drużyna Harcerska „Czata” im. Bolesława Chrobrego tym 

samym obroniła tytuł, który uzyskała już rok temu! 

Gratulacje! Teraz pozostało już tylko wrócić do domów na 

zasłużony dla wszystkich odpoczynek!  

Druh Michał Górecki  

  



18 

 

Jubileusz OŚRODKA ZHP MOSINA 

 
W tym roku, obchodzimy  95 rocznice powstania 

harcerstwa w Mosinie. To był, jest i będzie piękny 

czas dla wszystkich harcerzy w Mosinie. Takie chwile 

przypominają nam, że nie wszystko musi przeminąć, 

a to co wartościowe znajdzie sposób, by przetrwać. 

My przetrwaliśmy, choć to może mało powiedziane. 

Przez ten czas nie przestaliśmy się rozwijać i dlatego 

w tym roku, będziemy próbować to ukazać, w każdy 

możliwy sposób. Więcej informacji związanych z 

naszym świętowaniem zostało zawarte w słowach 

druhny komendantki (str.20),a cały plan jubileuszu 

można zobaczyć na ostatniej stronie naszej gazety, a 

teraz zachęcamy do przeczytania relacji z pierwszego 

wydarzenia upamiętniającego nasze dzieje.  

W sobotę 12 marca w Izbie Muzealnej w Mosinie 

otwarto wystawę poświęconą 95 - letniej historii 

harcerstwa na ziemiach mosińskich.

Wszystko zaczęło się po południu. Znalazło się 

miejsce dla każdego! Byli członkowie Ośrodka ZHP 

Mosina oraz orkiestry dętej, sympatycy ZHP, 
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komendant Chorągwi Wielkopolskiej, członkowie 

Kręgu Instruktorskiego TWA Elita oraz obecni 

członkowie mosińskiego harcerstwa! 

Bez śpiewu nie ma harcerstwa więc otwarcie 

wystawy rozpoczęliśmy dobrze znaną, harcerską 

piosenką „Lilijka biała u czoła”. Następnie swoje 

przemówienie rozpoczęła dh. Olga Jurgiewicz, 

wieloletni instruktor ZHP. Po niej głos zabierali 

zastępca burmistrza Gminy Mosina pan Przemysław 

Mieloch oraz komendant Chorągwi Wielkopolskiej 

hm. Tomasz Kujaczyński. Następnie każdy mógł 

wpisać się do księgi pamiątkowej, i pozyskać 

wyjątkową pocztówkę lub pieczątkę oraz otrzymał 

krótką informację o tym, co będzie działo się w 

mosińskim harcerstwie z okazji jubileuszu. 

Następnie pozostało już tylko dotykać historii! 

Było mnóstwo śmiechu, piękne wspomnienia, 

niezapomniane rozmowy. Nie zabrakło również 

spotkań po latach! 

Wystawa będzie dostępna do połowy kwietnia. 

Warto poświęcić chwilę swojego czasu i zobaczyć jak 

kiedyś wyglądało harcerstwo w Mosinie. Warto 

dotknąć historii! 

Druh Michał Górecki  
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OKIEM KOMENDANTKI 

 

Hasło tegorocznego Jubileuszu mosińskiego harcerstwa „W 

SERCU I W GŁOWIE” wymaga wyjaśnienia. Niektórzy 

z czytelników wiedzą, że pochodzi ono 

z  piosenki „Idę” zespołu Dom o zielonych 

progach, ale dlaczego przy okazji naszej 

rocznicy podkreślamy właśnie serce i 

głowę? Niech wyjaśni to Komendantka 

Ośrodka 

Niemalże sto lat temu harcerstwo było 

absolutną nowością w całej Polsce. Bardzo 

szybko jednak wszędzie powstawały 

drużyny, organizowano zbiórki i obozy. Ten wielki polski ruch 

wymyślił 22 letni Andrzej Małkowski. Jego żona – Olga mówiła  

„skauting nie jest czymś, co się robi na kursie czy zbiorkach, to 

nowy sposób życia”. Ten nowy sposób życia zagościł także w 

Mosinie, kiedy to w 1921 roku druhowie założyli Drużynę 

Harcerską im. Bolesława Chrobrego. Dziś, chyba niemalże w 

każdej mosińskiej rodzinie znajdzie się choć jedna osoba, która 

w którymś momencie życia  należała do ZHP.  

Drodzy czytelnicy! Często słyszymy i mówimy, że harcerzem jest 

się  przez całe życie. Ale czy to oznacza, że całe życie wszyscy 
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mają nosić mundur i być zrzeszeni w ZHP? Wiemy, że 

niekoniecznie, a określa, to tyle, że będąc z harcerstwie 

kształtowali swój charakter, nabyli cenne umiejętności, 

przyjaźnie, poukładali sobie w sercach i w głowach.  

Ja jako komendantka Ośrodka ZHP Mosina - spoglądając w 

przeszłość i przyglądając się dzisiejszym drużynom - jestem 

absolutnie pewna, że tacy byli i tacy są członkowie ZHP Mosina 

– wyjątkowi i zapaleni! Jestem tutaj harcerką od 30 lat, a służbę 

instruktorską pełnię od 22 i wiem, o czym mówię. Spotykam 

tych wszystkich młodych ludzi, planuję z nimi, rozmawiam, 

działam, podsumowuję i rozpiera mnie duma, że mają tak 

dobrze poukładane w głowach i w sercach. Bardzo przejmują się 

swoją misją kształtowania młodych ludzi, celowością swoich 

poczynań. Zawdzięczamy to między innymi ciągłości pokoleń 

mosińskiego harcerstwa.  

Dlatego tegoroczny JUBILEUSZ ma odzwierciedlać tę moc 

ciągłości i mądrości harcerskiego, mosińskiego wychowania i 

stąd hasło brzmi – W SERCU i W GŁOWIE. Jeśli chcecie usłyszeć 

piosenkę, z której pochodzą te słowa – zajrzyjcie na kolejne 

imprezy urodzinowe – zapraszam. 

hm. Magdalena Jakubowska  HR     
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OSIĄGNIĘCIA 

 

Gratulujemy nowym ratownikom  ZHP: 

Druhnie Weronice Młynarczyk 

Druhowi Michałowi Góreckiemu 

Druhowi Andrzejowi Lemańskiemu 

Zdobyli oni doświadczenie i swój tytuł na WKPP 

(Wędrowniczym Kursie Pierwszej Pomocy) który 

odbył się w Luboniu. 

 
 

Gratulujemy druhnie hm. Magdzie Jakubowskiej 

zdobycia tytułu Niezwyczajnej w kategorii : 

,,Efektowne zarządzanie“. Tytuł taki można zdobyć 

na corocznej Gali ,,Niezwyczajnych” odbywającej 

się z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Nasza 

komendantka zdobywając owy tytuł wyróżniła się 

swoim działaniem i zaangażowaniem wśród pracy 

instruktorów z całej Polski.
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ROZWIJAJ SIĘ! 

 

*Higienista  

Skompletował apteczkę osobistą na wycieczkę lub obóz. 

Zabezpieczył się przed odparzeniem nóg, przeziębieniem,  

odmrożeniem. 

Należycie opatrzył drobne skaleczenie. 

Zaradził w fikcyjnym przypadku krwotoku z nosa, stłuczenia. 

Umiejętnie wykorzystał chustkę trójkątną. 

 

**Przyjaciel przyrody 
Wskazał/a na mapie Polski parki narodowe oraz znajdujące się w 

okolicy rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe i wybrane 

pomniki przyrody. Potrafi wyjaśnić cele, dla których je utworzono. 

Uczestniczył/a w wycieczce do rezerwatu przyrody lub parku 

narodowego. 

Brał/a udział w pracy na rzecz środowiska naturalnego, np. w 

parku, na szlaku turystycznym, podczas imprezy ekologicznej. 

W swoim domu oszczędza wodę i energię elektryczną, dba o 

wykorzystanie surowców wtórnych. 

 

***Mistrz harców 

Przedstawił/a zestaw gier, ćwiczeń i konkursów, zebranych w 

czasie próby. 

Przeprowadził/a po kilkanaście gier terenowych i świetlicowych w 

drużynie (szczepie) lub dla dzieci spoza ZHP. 

Przygotował/a trasę i program harcerskiego biegu terenowego, 

sprawdzającego znajomość technik harcerskich. 

Nauczył/a młodszych kilku gier do wykorzystania na zbiórkach  
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JAMBOREE 

18.03 rozpoczęło się VI Jamboree. Biwak ten 

organizowany był z 

okazji DMB(Dnia Myśli 

Braterskiej). Militaria 

były motywem 

przewodnim. Jak co 

roku w piątkowy 

wieczór odbyło się 

świecznisko. 

Śpiewankom nie było 

końca, a to wszystko z powodu przyjaznej atmosfery. 

W nocy odbyła się zabawa, na której bez użycia mapy 

szukaliśmy punktów związanych z wojną. Następnego 

dnia, rankiem wyruszyliśmy na grę terenową. Na 

pierwszym punkcie zrobiliśmy sobie ,,makijaż” bojowy. 

Później m.in. sprawdzana była nasza umiejętność 

pierwszej pomocy i rozpoznawania śladów. Po 

powrocie i zjedzeniu obiadu zostaliśmy zawiezieni na 

poligon wojskowy. Czekały nas tam wyzwania dzięki 

którym czuliśmy się jak prawdziwi żołnierze. 

Czołgaliśmy się, biegaliśmy, turlaliśmy po sobie i wiele 

innych. Zmęczeni dniem pełnym wrażeń wieczorem 

poszliśmy spać, by kolejnego dnia wstać i dowiedzieć 

się, że w tym roku zwyciężył patrol DRACO! Ten biwak, 

jak co roku jest niesamowity i mam nadzieję, że 

wkrótce pojedziemy tam całym ośrodkiem.  

Druhna Maria Andrzejewska    
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Mały śpiewnik każdego harcerza 

 

HEJ PRZYJACIELE! 
Tam, dokąd chciałem, już nie 

dojdę, C G  

Szkoda zdzierać nóg. F C  

Już wędrówki naszej wspólnej C 

G  

Nadchodzi kres F G C  

 

Wy pójdziecie inną drogą,  

Zostawicie mnie,  

Odejdziecie - sam zostanę  

Na rozstaju dróg  

 

Hej, przyjaciele C G  

Zostańcie ze mną F C  

Przecież wszystko to, co miałem, 

G  

Oddałem Wam. F G C  

 

Hej, przyjaciele  

Choć chwilę jedną  

Znowu w życiu mi nie wyszło,  

Znowu będę sam.  

Znów spóźniłem się na pociąg  

I odjechał już  

Tylko jego mglisty koniec  

Zamajaczył mi.  

 

Stoję smutny na peronie  

Z tą walizką jedną,  

Tak jak człowiek, który zgubił  

Od domu swego klucz.  

 

Hej...  

 

Tam, dokąd chciałem, już nie 

dojdę,  

Szkoda zdzierać nóg.  

Już wędrówki naszej wspólnej  

Nadchodzi kres.  

 

Wy pójdziecie inną drogą,  

Zostawicie mnie,  

Zamazanych drogowskazów  

Nie odczytam już.  
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AZYMUT NA ZABAWĘ   

Czego harcerz nigdy nie powie? 

– Chcesz czekoladę?  

– Nie, dzięki, jestem na diecie.  

 

 

Na jakimś biegu młodego harcerza pytają: 

- Na jakim odznaczeniu wzorowany był Krzyż 

Harcerski? 

- eeeee...... tutti frutti?  



27 

 

 

1, Co możemy wyznaczyć za pomocą kompasu? 

2. Jak nazywamy najmniejszych w ZHP? 

3. Jedna z dwóch gromad zuchowych w Szczepie ,,WATRA” 

4, Należymy to hufca : …..….- Rejon 

5. Jak nazywa się drużyna harcerska w Szczepie ,,WILKI”? 

6, …..…. Nauka, Cnota (ONC) 

7. Jaka jest nasza wspólna pasja? 

8.  Co noszą wszystkie zuchy i wszyscy harcerze? 

9. Jakim zawołaniem witają się harce 
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PROGRAM JUBILEUSZU - 95 LAT MOSIŃSKIEGO HARCERSTWA 

pod hasłem: „w sercu i w głowie” 

 

12 marca- 17 
kwietnia  

wystawa okolicznościowa nawiązująca do historii 
Mosińskiego Harcerstwa 
miejsce – Izba Muzealna w Mosinie  
 

16 kwietnia  Spotkanie Harcerskich Pokoleń przy ognisku  
miejsce – Strzelnica Bractwa Kurkowego w Ludwikowie 
 

24 kwietnia 2016 
(niedziela) 

Msza Św. Dziękczynna - "za to co w sercu i co w 
głowie", połączona z wizytą drużyn na cmentarzu u 
tych, co na wiecznej warcie 
miejsce - Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja w Mosinie 
 

12 lipca 2016 
(wtorek) 

SUPERBOHATEROWIE - harcerska gra obozowa 
o wybitnych postaciach dla mosińskiego harcerstwa  
miejsce - Obóz Ośrodka ZHP Mosina w Szklarskiej 
Porębie  
 

wrzesień 2016 odsłonięcie kamienia poświeconego twórcom 
mosińskiego harcerstwa na ul. Harcerskiej i otwarcie 
Domu Harcerza zakończone wspólnym zdjęciem i 
kawką w Domu Harcerza 
miejsce - ul. Harcerska i Dom Harcerza 

16 października 
2016 
(niedziela) 

Turniej rycerski – impreza otwarta dla harcerzy, 
instruktorów, sympatyków i mieszkańców w formie V 
Rajdu Rodzinnego z nagrodami dla wszystkich 
uczestników 
miejsce - Park przy rondzie w Mosinie 
 

19 listopada 2016 
(sobota) 

Bal u Bolesława – podsumowanie Jubileuszu 
z niespodziankami w formie imprezy tanecznej dla  
harcerzy, instruktorów, sympatyków i mieszkańców  
miejsce - Sala Reprezentacyjna Mosińskiego Ośrodka 
Kultury 
 

Jubileuszowi towarzyszyć będzie szereg harcerskich wydarzeń i akcji, o których 
będziemy informować na bieżąco.  

 

 


