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K  leszcze- plaga 

polskich las  ów

Kleszcze  należą  do  pajęczaków.

Występuje  około  900  gatunków

różniących  się  od  siebie  budową,

miejscem bytowania, czy żywicielem na

którym  bytują. W  Polsce  na  stałe

występuje około 19 gatunków kleszczy, z

czego  najpopularniejszym  jest  kleszcz

pospolity.  Ciekawostką  jest  że  samica

kleszcza podczas swojego posiłku, potrafi

zwiększyć swoją masę 200 razy. Kleszcze

są  groźne  dla  zdrowia  człowieka

ponieważ  przenoszą  takie  choroby  jak

borelioza,  wirusowe  zapalenie  płuc,

anaplazmoze,  kleszczowe  zapalenie

mózgu,  babeszjoze,  tularemia  i  riketsje.

Kleszcze najczęściej  możemy spotkać na

leśnych  ścieżkach,  pod  drzewami,  na

obrzeżach lasów i polan. Pajęczaki unikają

głębokich lasów i środka polan ponieważ

występowanie  potencjalnego  żywiciela

jest  w  tych  miejscach  dużo  mniejsze.

Okres  żerowania  przypada  na  godziny

poranne  około  godz.  7;00-9;00   oraz

godz.  15;00-24;00.  Kleszcze  wyczuwają

swoje  ofiary  z  daleka  reagując  na

temperaturę,  dwutlenek  węgla  a  także

zapach potu. Moment wkłucia przez tego

pasożyta  jest  niebolesny  ponieważ

posiada  on  w  swojej  ślinie  środki

znieczulające. Po wkłuciu na ciele ofiary

może przebywać nawet do siedmiu dni i

w tym czasie wypija około 2 ml krwi. 

Ochrona przed kleszczami

Znając te podstawowe wiadomości

o  tym  pasożycie  możemy  starać  się  ich

unikać poprzez wybieranie odpowiedniej

pory na spacery do lasów i na łąki a także

wybieranie  odpowiednich  miejsc  na

odpoczynek tj. na przykład środek polany.

W lesie unikajmy przydrożnych krzaków i

drzew.  Należy  pamiętać  o  odpowiednim

stroju.  To  znaczy  długich  spodniach,

bluzie  z  długimi  rękawami  a  także

odpowiednich  butach  i  nakryciu  głowy.

Dodatkowo  podczas  wizyty  w  lesie

możemy  zastosować  chemiczne  środki

odstraszające  kleszcze.  Podczas  ich

stosowania  powinniśmy  zwrócić  uwagę

na etykietę i sposób użycia, pozwoli nam

to  uniknąć  zatrucia  i  zwiększy  ochronę.

Za  każdym  razem  po  powrocie  z  lasu

powinniśmy obejrzeć swoje ciało.
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Wyciąganie 

Po zauważeniu kleszcza należy go

jak  najszybciej  wyciągnąć.  W  tym  celu

używamy  pęsetki  lub  specjalnych

narzędzi  do  usuwania  kleszczy

dostępnych  w  aptece.  Kleszcza  należy

przy  użyciu  pęsetki  uchwycić  tuż  przy

skórze  i  lekko  obrotowym  ruchem

energicznie  pociągnąć.  Ruch  ten

powinien być płynny, nie należy go robić

zbyt  gwałtownie  to  znaczy  nie  wolno

szarpać  kleszcza  ponieważ  może  się  to

skończyć oderwanie jego odwłoka. W tym

przypadku  należy  skonsultować  się  z

lekarzem.  Rankę  po  kleszczu  należy

spryskać  środkiem  dezynfekującym.  Do

usuwania kleszcza nie używamy żadnych

tłuszczy,  masła  czy  alkoholu  ponieważ

podrażniony  kleszcz  wypuszcza  do

organizmu  żywiciela  więcej  wydzieliny

która może zawierać bakterie.

Maciej Falkiewicz
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Nie spoczywajmy 
na 
laurach  

 

Czy wiecie, że sukces rozleniwia?  

  Powoduje,  że  siada  się  na  laurach,

odpoczywa  i  trudno  wykonać  następny

krok. Co więcej, tych, co osiągają sukces,

inni  obserwują  spodziewając  się  albo

dalszych  spektakularnych  efektów  albo

mocnej porażki. 

 Dlaczego o tym piszę?  

  Dlatego, że wielu ludzi (w Mosinie i poza

nią, w harcerstwie i poza nim) uważa, że

osiągnęliśmy  niebywały  sukces  zostając

hufcem. A ja się z tym nie  zgadzam! Za

nami  jest  dopiero  strona  formalna.

Chorągiew powołała do życia Hufiec ZHP

Mosina,  wybraliśmy władze,  pojawiło się

dużo zespołów, ale wszystko jest dopiero

przed nami!  Wiele  kroków udało się  już

wykonać  wspólną  dyskusją,  pierwszymi

spotkaniami,  działaniami

i przedsięwzięciami,  ale  cały  ten  sukces 

musimy dopiero wypracować. A pierwsze

osiągnięcia  nie  mogą  nas  rozleniwić!

Ważny jest mądry cel, dobry plan, świetna

ekipa,  szczera  rozmowa   i  dobra

motywacja.  I  jeszcze  wiele  inny  rzeczy.

Bardzo  dobrze  to  wszystko  znamy,  ale

trzeba to też stosować.  

  Zatem jest dobrze, ale może być jeszcze

lepiej.  A  jeśli  nie  będziemy  się  starać,

systematycznie  pracować,  to  nawet  to

„dzisiejsze  dobrze”  stracimy.  Jest  wiele

środowisk  harcerskich  w  Polsce,  w

których jest  trochę gorzej  niż  u nas,  ale

jest wiele gdzie jest lepiej.  Równajmy do

lepszych.  I  szkoda  czasu  na

leniuchowanie – do roboty! 

 Magdalena Jakubowska
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Wystarczy

wyruszyć w podróż

a  przygoda  sama

Cię odnajdzie.

  Ostatnio dogonił mnie bardzo dziwny

zbieg okoliczności. Przed zakończeniem

roku  szkolnego  rozmawiałam  z  pewną

druhną drużynową o tym jak zaplanować

obóz  tak,  by  stał  się  dla  harcerzy

prawdziwą  przygodą.  Rozmawiałyśmy  o

różnych atrakcjach,  które  można byłoby

dla  dzieciaków  przygotować,  o  tym  jak

najlepiej  to  zaplanować  i  skąd  wziąć

środki  (mam  nadzieję,  że  choć  trochę

pomogłam). 

Następnego dnia przemierzając bezdroża

internetu  natknęłam  się  na  zdjęcie

przedstawiające  ludzi  przemierzających

górskie  szlaki.  Było  ono  podpisane

zdaniem „ Wystarczy wyruszyć w podróż

a przygoda sama Cię odnajdzie.” 

W  pierwszej  chwili  uderzył  mnie  piękny

widok  przedstawiony  na  zdjęciu,  ale  po

chwili  stwierdziłam,  że  jednak

najważniejsze jest zdanie pod zdjęciem –

nie  zawsze  trzeba  planować  wielkie

atrakcje i efekty specjalne by przeżyć coś

wielkiego.  Efekty  specjalne  mamy na  co

dzień  w  filmach  sensacyjnych.  Czasem

wystarczy  wyruszyć  w  podróż,  żeby

przekonać się, że to co czeka nas w lesie,

na  łące  może  stać  się  prawdziwą

przygodą  -  poszukiwaniem  zagubionej

drogi,  zdobywaniem  szczytów,

spotykaniem  przyjaciół  na  szlaku.

Wystarczy  wejść  na  pomost  w

Lubniewickim lesie żeby o poranku móc

obserwować  kormorany  z  młodymi,

popołudniu spotkać parę czapli.  W nocy

można  obserwować  gwiazdy  a  o  świcie

przeżyć  przepiękny  wschód  słońca.  To

dostarcza prawdziwych wspomnień.

Joanna Walachowska
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Czego nie robić a 

co zrobić gdy 

zgubisz się w lesie?

  Jeśli zgubisz się w lesie i masz mapę to

w  miarę  możliwości  staraj  się  wrócić

drogą którą przyszedłeś. Jeżeli nie udało

Ci się, bo np. nie zapamiętałeś wszystkich

zakrętów, to staraj się przypomnieć sobie

poniższe rady:

Nie  idź  „na  szagę”.  Jest  to  najbardziej

nieodpowiednia  rzecz  jaką  możesz

zrobić.  Idąc  w  ten  sposób  będziesz

błądzić  po  lesie  godzinami.  Postaraj  się

znaleźć  szlak,  idąc  nim  na  pewno

dotrzesz  do  jakiejś  leśniczówki,  osiedla

albo końca lasu. Ludzie tam się znajdujący

pomogą  Ci.  Pamiętaj  możesz  pukać  do

drzwi  oraz  zatrzymywać  samochody

(nigdy  do  nich  nie  wsiadaj)  w  celu

uzyskania pomocy. 

Jeśli nie posiadasz wody zwróć uwagę na

ilość jej zużycia w organizmie. Próbując ją

zdobyć miej na uwadze to, że nie zawsze

jest ona zdatna do picia. Co do zjedzenia?

Dopóki  nie  znajdziesz  pomocy  możesz

żywić  się  roślinami  np.  szczawiem,

pędami pałki wodnej, kwiatami akacji lub

owocami  leśnymi  (oczywiście  umytymi).

Kontroluj  czas  snu,  bądź  czujny,  pomoc

może nadejść zawsze. 

Została  nam  pierwsza  pomoc.  Jesteś

zdany na siebie  i  swoje  umiejętności.  W

przypadku skaleczenia lub otarcia znajdź

babkę  lancetowatą,  przyłóż  ją  do  rany,

wtedy  rana  szybciej  się  zagoi  i  będzie

mniej bolała. Gdy dopadnie Cię ból głowy

lub poczujesz się źle zejdź na pobocze i

odpocznij chwilkę, napij się wody (jeśli ją

masz).

Mamy nadzieję, że nasze rady przydadzą

wam  się  w  razie  takiego  wypadku.

Pozdrawiamy.

Adam i Max 
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J  amboree 

  Jamboree  to  impreza,  która  z  całą

pewnością wnosi powiew świeżości do

naszej organizacji. Dzięki niej dziesiątki

wspaniałych  wolontariuszy  znalazło

swoje miejsce w ZHP. Dlaczego chcemy

organizować  Jamboree?  Jakie  płyną

z  tego  korzyści,  czego  możemy  się

nauczyć?  A  co  najważniejsze  kim  są

ludzie  którzy  podjęli  się  tego

wyzwania? Wszystkie odpowiedzi na te

pytania znajdziesz tutaj-  czytają linijkę

po linijce.

  Jesteśmy  ruchem  skautowym,  tym co

nas  charakteryzuje  jest  działanie,

nieustannie  podejmowane  wyzwań.

Wyruszanie  w  nieznane,  poszerzanie

horyzontów,  pokonywanie  każdej

napotkanej trudności jest tym, z czym my

członkowie  ZHP  mamy  do  czynienia

każdego  dnia  na  naszej  harcerskiej

ścieżce.  Brzmi  znajomo?  Czytając  to

myślisz,  że  działanie  to  istota  naszego

harcerskiego „ja” i naszego związkowego

„my”?

  Jakiś  czas  temu  narodziła  się  gdzieś

malutka iskierka, nieśmiały pomysł, który

zawstydzał nawet na samo wspomnienie

o nim.  Ta iskierka rozpalała  się  każdego

dnia, a podsycało ją to, kim jesteśmy i co

nas charakteryzuje. Wszystko układało się

w logiczną całość – od samego początku,

wszystko  pasowało:  działanie  –

Jamboree,  podejmowanie  wyzwań  –

Jamboree,  podróż  w  nieznane-

Jamboree,  pokonywanie  trudności  –

Jamboree.  Czy  damy  radę?  Czy  nasza

organizacja  jest  na to gotowa? Czy nasi

instruktorzy  są  przygotowani  do

zorganizowania  imprezy  na  tak  wielką

skalę.  I  znów wszystko pasowało.  Każda

odpowiedź  „tak”  ponownie  rozpalała

iskierkę,  która  nadal  pozostając  tylko

iskierką sprawiała, że teraz się rozwijamy,

pokonujemy  trudności,  pracujemy  nad

samymi sobą, nad nową jakością i marką

ZHP.

  Dzięki  tej  idei,  Polska  aktualnie

kandyduje  na  organizatora  światowego

Jamboree w 2023 roku. Nasza przygoda

trwa już 5 lat,  co więcej wiele na naszej

drodze ku Jamboree już osiągnęliśmy. Co

możemy  zyskać,  czy  nasza  wartość

dodana rzeczywiście,  będzie  tą  dodaną?

Co już się zmieniło? Wiele.  Za osiem lat

może zmienić się jeszcze więcej. 

    Nad naszą  kandydaturą  pracuje  cały

sztab ludzi: komitet sterujący oraz około

setka  instruktorów-specjalistów  w
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dziedzinach  marketingu,  finansów,

programu,  architektury  czy  promocji.  To

właśnie dzięki ich pasji,  zaangażowaniu i

profesjonalizmowi nasza kandydatura jest

propozycją  bardzo  solidną  i   szeroko

omawianą wśród harcerskich organizacji

narodowych należących  do  WOSM  oraz

WAGGGS. Co więcej aż dwie instruktorki

z  naszego  Hufca  pracują  w  owym

projekcie, a są to: pwd. Kinga Glinkowska

oraz phm. Anita Walachowska.

  Inicjatywa organizowania  Jamboree  w

Polsce - ta mała iskra, docierała w różnie

zakątki  Polski.  W  góry,  nad  morze,

zagościła  centralnej  Polsce  na  jej

zachodzie i  wschodzie.  Przyciągała ludzi

w różnym  wieku:  licealistów,  studentów

oraz instruktorów posiadających już stałą

pracę i rodzinę. Chęci, wiara w założone

cele,  osobowość  oraz  posiadanie

umiejętności  przydatnych  w  realizacji

projektu  decydowały  o  składzie  zespołu

JPT 2023. 

  Co  Jamboree  może  dać

wolontariuszowi?  Co  może  zaoferować

całemu Związkowi Harcerstwa Polskiego?

Odpowiedz  jest  oczywista.  Możliwość

sprawdzenia  własnych  możliwości,

rozwijania  się  oraz  inspirowania  do

podejmowania  następnych

niesamowitych  działań  na  rzecz  Ruchu

Skautowego  na  świecie.  Podczas

przygotowywania  kandydatury  oraz

imprez  poprzedzających  Światowy  Zlot

Skautów  możemy  sprawdzić  jak  dalece

nowoczesna  jest  nasza  organizacja,  czy

wychodzi  naprzeciw  oczekiwaniom

młodego pokolenia nie tylko polaków czy

europejczyków – ale młodzieży z całego

świata.  Możemy  sprawdzić  czy  nasz

program i metody działania są atrakcyjne

oraz  zweryfikować  czy  umiejętności  i

wartości, które promuje ZHP są istotne i

aktualne  dla  wszystkich  skautów  na

świecie. 

  Jamboree  inspiruje,  pokazuje,  że

światowy  skauting  może  być  na

wyciągnięcie  ręki,   że  będąc  członkiem

ZHP jest się również członkiem ogromnej

rodziny  skautowej.   To  przedsięwzięcie

pokazuje,  że  fioletowo-biała  oraz

niebiesko-żółta naszywka niosą ze sobą o

wiele  większą  wartość  niż  kiedykolwiek

mogliśmy przypuszczać, że jest to symbol

przyjaźni, radości i przygody którą już od

5  lat  możemy  przeżywać.  Są  one  teraz

symbolem  wiary  w  powodzenie

przedsięwzięcia  największego  w  historii

Związku  Harcerstwa  Polskiego  oraz

niesamowitego  czasu  Jamboree,  który

wspólnie   z   harcerzami  i  instruktorami

naszej  organizacji  pragniemy  przeżyć

tutaj – w Polsce.

Anita Walachowska
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K  im jesteśmy?

  19 Próbna Drużyna Harcerska ”Ogień”

działająca  w  Szczepie  Środowiskowym

WILKI  jest  to  drużna  skupiająca  dzieci,

młodzież  i  dorosłych  z

niepełnosprawnością  intelektualną  i

ruchową. Drużyna liczy 8 harcerzy którzy

od 6 października 2016r, co dwa tygodnie

spotykają  się  na  zbiórkach  w  harcówce

Wilków.  Do  drużyny  należą:  Sia,  Ewa,

Roma, Agnieszka, Ewelina, Adam, Wojtek,

Sebastian.  Drużynową  jest  druhna  pwd.

Natalia Tomaszewska,, a pomagają jej dh.

Anita Sobecka, dh. Ola Radek, dh. Bożena

Marcinkowska. 

Na tegorocznym obozie…

  Dokładnie na  pierwszym obozie naszej

drużyny,  a  dla  niektórych  pierwszym,

dłuższym rozstaniem z rodzicami. Razem

wyruszyliśmy  do  Meksyku.  Obozowanie

rozpoczęliśmy  od  zwiadu  po  bazie  i

przystrajaniu  naszego  podobozu.  Dużo

podróżowaliśmy. Byliśmy w Afryce gdzie

przygotowaliśmy afrykańskie instrumenty.

Poznaliśmy  greckie  mity,  a  także

uczestniczyliśmy w Spartakiadzie razem z

zuchami  „Wilcząt”.  Zabraliśmy  udział  w

hufcowym ognisku. Pływaliśmy kajakami,

jeździliśmy  rowerami  i  byliśmy  na

podchodach harcerskich, kąpaliśmy się w

jeziorze.  W  sobotę  wyruszyliśmy  do

Lubniewic  na  wycieczkę,  zwiedzając

miasto  i  park  miłości.  Mimo,że  jesteśmy

bardzo  zajęci  podróżami  codziennie

odbywa  się  apel  i  sprawdzenie

porządków. Jak na Meksyk przystało nasz

podobóz  od  rana  do  wieczora  tętni

życiem- jest u nas głośno i wesoło.  

Natalia Tomaszewska 

Bożena Marcinkowska
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S  kładki 

członkowskie w 

ZHP po nowemu   

Związek  Harcerstwa  Polskiego  to

ruch,  który  rozwija  nie  tylko  młodzież,

którą skupia w swych szeregach, ale także

dorosłych-instruktorów,  którzy

niejednokrotnie  poświęcając  swój  wolny

czas, urlop czy weekend, pakują plecak i

wyruszają  na  wędrówkę  ze  swoją

drużyną. Nasza organizacja to RUCH – a

jak  sama nazwa wskazuje,  musi  się  Ona

nieustannie rozwijać. Właśnie dziś stoimy

u progu takich zmian. Zmian trudnych bo

związanych  z  finansowaniem  swojej

działalności.

Rada Naczelna Związku Harcerstwa

Polskiego  wprowadziła  zmiany  w

składkach  członkowskich,  które  będą

obowiązywały  od  1  października  2017

roku.  Zmiany  te  dotyczą  wysokości

składki,  sposobu  jej  obliczania  i

rozdzielania.

Zasadniczo nowa składka wynosić ma 10

zł  od  osoby  miesięcznie,  przy  czym  w

naszej  Chorągwi  Wielkopolskiej

poszczególne hufce mogły wnioskować o

jej  obniżenie.  Zrobiliśmy  to  także  my  i

uzyskaliśmy zgodę na jej obniżenie do 8

zł  miesięcznie  w  IV  kwartale  2017  roku

oraz  na  cały  2018  rok. Podział  składki

miesięcznej  wyglądać  będzie

następująco:

2zł  do  Głównej  Kwatery  

4zł  do  Chorągwi  Wielkopolskiej  

2zł  dla  podstawowej  jednostki  hufca

Mosina,  do  bezpośredniego

wykorzystania przez drużynę (gromadę). 

Jako  część  związku  nie  mamy

wpływu na wysokość i kształt tej zmiany,

jednak  jako  Hufiec  dostrzegamy

pozytywne   jej  aspekty.   Mianowicie,

poprzednia formuła składek zakładała, że

cała  kwota  4  złotych  miesięcznie

przeznaczona  była  na  finansowanie

jednostek nadrzędnych (Hufca, Chorągwi,

Głównej  Kwatery),  teraz  gwarantuje  ona

drużynowemu  zabezpieczenie  środków

na  podstawowe działania  programowe  i

wychowawcze w wysokości 2zł.

Magdalena Jakubowska
Anita Walachowska
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Droga do 
spełnienia marzenia
małego zucha

Kiedy  byłem  małym  zuchem  razem  z

kolegami  marzyliśmy  o  zdobyciu

sprawności  „trzy  pióra”.  Sprawność  ta

wymaga spełnienia 3 warunków w trakcie

3 dób. Pierwszy dzień rozpoczął się próbą

głodówki,  była  ona  dla  mnie  bardzo

trudna, ponieważ bardzo lubię jeść. Drugi

dzień  wymagał  ode  mnie  milczenia,

sprawiało  mi  to  duży  problem  w

komunikacji  z  rówieśnikami.  Trzeciego

dnia  wyruszyłem  samotnie  do  lasu,

nocowałem  tam  i  jadłem.  Całość

skończyła  się  pomyślnie.  Po  moich

przemyśleniach  stwierdzam,  że  każdy

kolejny  dzień  był  trudniejszy  od

poprzedniego. 

Robert Knopczyk
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