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W numerze:

Dnia siódmego października 2006 roku około godziny 15 zgodnie ze
Statutem Stowarzyszenia Harcerskiego większością głosów delegatów VIII
Zjazdu SH, Naczelniczką Stowarzyszenia Harcerskiego została hm. Róża
Rzeplińska HR. Tak powinny zaczynać się wszystkie programy informacyjne
tego dnia ;) Więcej informacji na temat przebiegu Zjazdu SH znajdziecie w
Aktualnościach. Przeczytajcie jednak o rzeczach, które nie były na tyle ważne
żeby wpisać się do kronik SH, ale są na tyle wyjątkowe, by znalazły się na
pierwszej stronie BI.
Od dawna wiadomo było, że dh Wajzel nie będzie ubiegał się o
reelekcję, więc osobiście przeczuwałem długie i serdeczne pożegnanie z
funkcją i podziękowania. To co zdarzyło się podczas zjazdu przeszło jednak
moje najśmielsze oczekiwania. Po zdaniu relacji z przebiegu swojej kadencji
Naczelnik podziękowania i okolicznościowe upominki wręczył wszystkim
byłym już członkom Naczelnictwa. Gdy jasne było, że ostatnim członkiem
Naczelnictwa, który nie dostał podziękowań był Skarbnik SH— Michał
„Jeanes” Tabor, dh Marcin Wojdat usiadł i zapłakał... Ze wzruszenia. Ci dwaj
druhowie praktycznie całą harcerską drogę przechodzą ramię w ramię więc
wzruszenie nikogo nie dziwiło a wręcz udzieliło się zgromadzonym. Gdy dh
Naczelnik zdejmował swój sznur sala zaintonowała pieśń „Komendancie,
Wodzu nasz”. Pieśń poniosła się po lokalu przy ulicy Szpitalnej, gdy chwilę
później dh Skarbnik po podsumowaniu swojej działalności również pozbywał
się oznaczenia swej funkcji zgromadzeni odśpiewali „Piosenkę Instruktorską”.
Swoistym novum w obradach zjazdu była telekonferencja z dhem Robertem
Nikołajewem, który porozumiewał się ze zgromadzonymi wprost z Bratysławy.
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Mea culpa.
Dawno, dawno temu, był sobie Nowy Biuletyn Informacyjny. Ale
przyszły wakacje i wszyscy o nim zapomnieli, a najbardziej zapomniał
o nim autor. Trochę przypomina to historię porzuconego przez
„kochanych państwa” psa, ale rzeczywiście trochę tak było. Jest wiele
sposobów na które mógłbym się wytłumaczyć czemu nie było BI
przez tyle czasu ale nie będę tego robił, bo PO PROSTU NAWALIŁEM.
Obiecałem sobie a przede wszystkim czytelnikom, że Biuletyn
Informacyjny będzie wydawany i to regularnie. Teraz gdy do pomocy
będę miał kilkoro druheństwa, będzie nam łatwiej zbierać materiały i
produkować kolejne numery Biuletynu Informacyjnego. Dokładne
przedstawienie całej redakcji nastąpi w następnym, trzecim numerze,
który to ukaże się ok. 10 listopada.
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„wiedzajnika”
poradnika
dla
harcmłodzieży.

AKTUALNOŚCI
Od czasu poprzedniego numeru „Biuletynu
Zjazd SH i Obóz Drużynowych na Litwie to chyba
Informacyjnego” wydarzyła się masa rzeczy
najważniejsze rzeczy prócz obozów, które miały
warta zamieszczenia w aktualnościach. Nie będę miejsce od Zlotu Xlecia SH. Miłej lektury.
pisał o akcjach letnich SH, gdyż potrzebna by
była na to cała książka :-) Dwie Rady Hufców,
CIN

∗

Na przełomie sierpnia i września odbył się obóz drużynowych. Ekipa funkcyjnych obu hufców pod
przewodnictwem phm. Jakuba Szewczyka udała się na spływ kajakowy na Litwę. Uczestnicy po powrocie
narzekali jedynie na aurę, która wybitnie nie dopisała. Pod wieloma innymi względami impreza udała się
znakomicie, co można obejrzeć w galerii na stronie internetowej SH.

∗

Dnia 17 września 2006 odbyła się Rada Śródmiejskiego Hufca Harcerzy. Zgodnie z przewidywaniami na
kolejną kadencję komendancką wybrany został phm. Jakub Szewczyk HO. Została też powołana Komisja
Rewizyjna Hufca w składzie: Przewodniczący Pwd Radosław Kabaciński, sekretarz Phm Maciej
Karwowski, członek Adam Czasza. Podczas rady, w wyniku długiej merytorycznej dyskusji Rada Hufca
podjęła decyzję o skreśleniu z nazwy hufca słowa „Śródmiejski”. Decyzja ta podyktowana została coraz
większą ilością jednostek spoza Śródmieścia, które są częścią hufca.

∗

Dnia 27 września 2006 podczas rozpoczęcia roku harcerskiego w szczepie Szaniec z funkcji komendanta
szczepu został zwolniony Hm. Piotr Sułkowski HR. Funkcja ta została przekazana Pwd. Malwinie Serafin.
BI życzy owocnej spokojnej a przede wszystkim przynoszącej radość służby

∗

30 września odbyła się Rada Hufca Harcerek „Sad”. Tu również obyło się bez niespodzianek i
komendantką hufca pozostała Phm. Magda Tchórznicka Wędr. Powołano też nową Komisję Rewizyjną
Hufca w składzie: Pwd. Anna Miedzianowska— Przewodnicząca, Pwd Aneta Klusiewicz i Phm Ewa
Kołakowska (d. Pachniak)

∗

Swym ostatnim rozkazem na funkcji Naczelnika Hm Marcin Wojdat HR zawiązał na próbę dwa nowe
szczepy w SH. Są to 150 WDHiGZ im Alka Dawidowskiego oraz 264 WDHiGZ „Wars i Sawa”. Pełniącymi
obowiązki komendantów zostali mianowani odpowiednio Pwd Maciej Kacprzak i Phm Ewa Kołakowska

∗

Dnia 7 października odbył się VIII Zjazd Stowarzyszenia Harcerskiego (patrz też artykuł z pierwszej
strony). W wyniku obrad Zjazdu wybrano nową naczelniczkę Stowarzyszenia Harcerskiego. Została nią
Hm. Róża Rzeplińska HR. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej służby. Na „swoim” stanowisku pozostał
Skarbnik SH— Phm. Michał Tabor. Poza wyżej wymienionymi oraz komendantami hufców nowe
Naczelnictwo tworzyć będą Phm Anna Petroff i Phm Maciej Karwowski, którzy zostali przedstawicielami
instruktorów swoich macierzystych hufców. Powstała też nowa Komisja Rewizyjna SH w składzie: Pwd
Radosław Kabaciński— przewodniczący, Phm. Katarzyna Verbeek sekretarz oraz Hm Anna Mieczyńska,
Phm Ewa Palamer— Kabacińska, Pwd Paweł Rubach członkowie. Zgodnie ze statutem SH ma także swój
Sąd Harcerski który ukonstytuował się w składzie: Hm Elżbieta Miedzianowska— Przewodnicząca oraz
Hm Maciej Grzemski i Hm. Robert Nikołajew— członkowie.

Str.2

SH po zmianach.
Moi mili poniżej znajdziecie zdjęcia nowych
władz SH. Mam nadzieję, że będzie to dobra
ściągawka dla najmłodszych, która pomoże

zorientować się kto jest kim w naszej organizacji.

VIII Zjazd SH w pełnej krasie

CIN

Nowa Naczelniczka SH—
Hm. Róża Rzeplinska HR

Nowa Komisja Rewizyjna SH— stoją od lewej: Pwd Paweł Rubach, Hm. Anna Mieczyńska, Pwd.
Radosław Kabaciński— Przewodniczący, Phm Katarzyna Verbeek, Phm Ewa Palamer -Kabacińska

Nowy i stary komendant szczepu SZANIEC,
czyli Hm. Piotr Sułkowski i
Pwd Malwina Serafin

Reelektowany Skarbnik SH
- Phm Michał Tabor

Wybrana ponownie na swoją
komendancką funkcję
Phm Magda Tchorznicka
Str.3

Harcerskie czytadła
Druhna Magdalena Paderewska przygotowała
dla was krótką instrukcję korzystania z biblioteki
SH. Może dla niektórych z was jest ciekawostką
to, że taka bibliotek w ogóle istnieje, warto więc
wybrać się od czasu do czasu na Hożą, do lokalu
SH i (oczywiście zgodnie z instrukcją) wypożyczyć
jakieś „harcerskie czytadło”. Zasoby biblioteki

powiększają się o coraz bardziej interesujące
tytuły— np. ostatnio dokupiono dwa egzemplarze
książki „Powstanie ’44” Normana Daviesa. Jest
to książka, którą warto przeczytać a cena jej (ok.
90 złotych) predestynuje ją właśnie do
wypożyczenia z biblioteki SH .
CIN

BIBLIOTEKA SH... jak to działa?
Jeśli chcesz posiadać własne konto biblioteczne...
Jeśli chcesz móc zamawiać książki do wypożyczenia...
Wejdź na stronę bib.sh.org.pl
Kliknij na odnośnik „Zapisz się”
Odpowiedz na pytania formularza...
W przeciągu doby (może i krócej) dokonam aktywizacji Twojego konta.
Od tego momentu, możesz wypożyczać książki J
JAK?
Znajdź książkę, która jest Ci potrzebna, wyślij do mnie e-mailem:
mpaderewska@sh.org.pl
jej tytuł,
autora,
numer (zapisany długopisem na jednej z pierwszych stron książki)
Jest jedna UWAGA, biblioteka jest nadal w budowie, dlatego nie wszystkie pozycje
mają nadane numery, w takich przypadkach, zaznacz, że książka numeru nie posiada.
Kiedy ODDAJESZ książkę, wyślij do mnie e-maila, że to robisz i odstaw książkę, na półkę, z której
została wzięta.
Cała biblioteka, podzielona jest na działy tematyczne, książki (póki co) nie stoją alfabetycznie, czy
numerycznie. Staram się po prostu, żeby tytułami stały obok siebie. Dlatego NIE MARTW się, jeśli nie
pamiętasz, obok jakiej innej książki stała wcześniej, wystarczy, że postawisz ją w tym samym dziale,
z którego została wzięta!

Do końca października, będę fizycznie dostępna na Hożej. Potem, będę wypożyczała
książki wirtualnie (zdrowia i długowieczności dla serwera SH!) na Hożą zaglądając raz
na jakiś czas, dlatego bardzo proszę wszystkich o pomoc w utrzymaniu WSPÓLNEGO,
STOWARZYSZENIOWEGO księgozbioru. Jednocześnie apeluję o powrót książek
bibliotecznych - zalegających na Waszych półkach.
Pod wyżej podany adres e-mailowy, będę przyjmować również Wasze propozycje książek, które
chcielibyście zobaczyć na półkach biblioteki SH.
Pwd. M. Paderewska Wędr.
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Oznaczenia funkcji
w drużynie:

Moi drodzy, rusza Wiedzajnik. Będzie to rzecz
do kolekcjonowania zwłaszcza dla młodszych
stażem członków SH. Od dawna odczuwalny
był brak Poradnika Harcerskiego SH i tylko dla
SH. Chodzi o to by nasi harcerze uczyli się
naszych a nie np. ZHPowskich oznaczeń
stopni i funkcji, żeby uczyli się obu rot
Przyrzeczenia Harcerskiego itp. Ten poradnik
w odcinkach trafia właśnie w wasze ręce.
Prowadzić Wiedzajnik będzie Pwd Anna
Miedzianowska za co redakcja BI serdecznie
jej dziękuje
CIN
Kilka słów w ramach instrukcji obsługi:
Strony z Wiedzajnikiem należy wydrukować
dwustronnie, ponieważ naszym celem jest stworzenie
książeczki. Po wydrukowaniu kartkę przecinamy na pół,
wzdłuż przerywanej linii, składamy na pół i gotowe!
Proponuję przechowywać Wiedzajnik w teczce, którą
znajdziecie na ostatniej stronie BI.
Wszelkie pytanie proszę kierować do redakcji BI.
Dziula

szeregowy – szary sznur spod ramienia
zastępowy - brązowy sznur spod ramienia
przyboczny – zielony sznur spod ramienia
drużynowy – granatowy sznur spod ramienia
w szczepie:
komendant – granatowy sznur z ramienia (z pagonu)
zastępca komendanta - sznur funkcji podstawowej lub granatowy
spod ramienia z 2 granatowymi suwakami
członek komendy - sznur funkcji podstawowej lub granatowy spod
ramienia z 1 granatowym suwakiem
w hufcu:
komendant - srebrny sznur z ramienia
zastępca komendanta - srebrny sznur spod ramienia z 2 srebrnymi
suwakami
instruktor komendy - srebrny sznur spod ramienia
przewodniczący komisji rewizyjnej - srebrny sznur spod ramienia z 3
białymi suwakami
członek komisji rewizyjnej - sznur funkcji podstawowej lub srebrny
spod ramienia z 1 białym suwakiem
w naczelnictwie
naczelnik - skórzany sznur z ramienia
członek naczelnictwa -skórzany sznur spod ramienia lub sznur funkcji
podstawowej z 1 skórzanym suwakiem
instruktor naczelnictwa - czarny sznur spod ramienia
przewodniczący sadu harcerskiego - czarny sznur spod ramienia z 3
fioletowymi suwakami
członek sądu - czarny sznur spod ramienia z 1 fioletowym suwakiem
przewodniczący komisji rewizyjnej SH - czarny sznur spod ramienia
z 3 białymi suwakami
członek komisji rewizyjnej SH -czarny sznur spod ramienia z 1
białym suwakiem

Lilijka
Harcerskiej lilijki wzorowana jest na igle
magnetycznej kompasu. Tak jak igła
wskazywała żeglarzom bezpieczną drogę
do domu, tak lilijka symbolizuje jedną z
najważniejszych powinności harcerza:
postępowanie zgodnie z prawem
harcerskim. Inni twierdzą, że tak jak
kompas północ, tak lilijka ma harcerzom wskazywać drogę do
osiągania ideałów.
Trzy literki ONC na ramionach lilijki są skrótem hasła
filaretów: "Ojczyzna, Nauka, Cnota".
Na lilijce z krzyża nie ma żadnych liter, są za to dwie
gwiazdki. Symbolizują one oczy harcerza, zawsze szeroko
otwarte, uważnie obserwujące świat, gotowe dostrzec dobro i
zło. Są symbolem oczu patrzących i widzących kiedy i gdzie
harcerz może być pomocny.
Hasło "Czuwaj"
- to pobudka, ostrzeżenie: oznacza gotowość ducha do pracy
nieustannej..."
Harcerskie pozdrowienie "Czuwaj" używane było dawniej
przez rycerzy polskich stojących na warcie na murach
obronnych grodów (Czuwaj! – Czuwam!). Wtedy miało
zapobiec zaśnięciu na posterunku. Teraz przypomina o stałej
gotowości każdego harcerza do służby ojczyźnie, pracy dla
innych, niesienia pomocy i ustawicznej pracy nad sobą.
Często stosowane jest również jako powitanie i pożegnanie.
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dla harcerek
1.

Harcerka służy Polsce i sumiennie spełnia swoje
obowiązki.
2. Na słowie harcerki polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerka jest pożyteczna i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerka w każdym widzi bliźniego,
a za siostrę uważa każdą inną harcerkę.
5. Harcerka postępuje po rycersku.
6. Harcerka miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerka jest karna i posłuszna rodzicom
i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerka jest zawsze pogodna.
9. Harcerka jest oszczędna i ofiarna.
10. Harcerka jest czysta w myśli, w mowie i uczynkach;
nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.
dla harcerzy
1.

Harcerz służy Polsce i sumiennie spełnia swoje
obowiązki.
2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
4. Harcerz w każdym widzi bliźniego,
a za brata uważa każdego innego harcerza.
5. Harcerz postępuje po rycersku.
6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom
i wszystkim swoim przełożonym.
8. Harcerz jest zawsze pogodny.
9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
10. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach;
nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.

Symbolika

Symbolika

Prawo Harcerskie

Funkcje

Wiedzajnik

granatowy

zielony

czerwony

podharcmistrz

harcmistrz

stopnie instruktorskie:

przewodnik

Kolor podkładki pod Krzyżem

Złote weńce
Harcerka / Harcerz Rzeczypospolitej

Stopień

Złoty krąg

Złota lilijka
3 belki
Pionierka / Ćwik

Wędrowniczka / Harcerz Orli

Srebrna lilijka
2 belki
Tropicielka / Wywiadowca

Ochotniczka / Młodzik

Stopień

stopnie harcerskie:

Oznaczenia stopni

na pagonie
1 belka

oznaczenie
na krzyżu

Stopnie

do wyboru przez składającego Przyrzeczenie
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim, być posłuszną/ posłusznym
Prawu Harcerskiemu.
Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Polsce, dążyć
do Prawdy i Sprawiedliwości, nieść chętną pomoc bliźnim,
być posłuszną/ posłusznym Prawu Harcerskiemu.

Zobowiązanie Instruktorskie
Przyjmuję obowiązki instruktorki/ instruktora Stowarzyszenia
Harcerskiego. Jestem świadoma/ świadom odpowiedzialności
harcerskiego wychowawcy i opiekuna.
Będę dbać o dobre imię harcerstwa, przestrzegać
statutu stowarzyszenia, pracować nad sobą, pogłębiać swoją
wiedzę i umiejętności. Wychowam swego następcę.
Powierzonej przez stowarzyszenie służby nie opuszczę
samowolnie.
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Wg Statutu SH jest odznaką
organizacyjną harcerzy i instruktorów.
Nosi się go 2 cm nad lewą kieszenią
munduru (choć lepiej twierdzić, że nosi
się go na sercu).
Prawo noszenia Krzyża Harcerskiego zyskuje się przy złożeniu
Przyrzeczenia Harcerskiego. Na ubraniu cywilnym można
nosić jego miniaturki.
Krzyż Harcerski zaprojektował w 1912 roku ks. Kazimierz
Lutosławski wzorując go na najwyższym polskim odznaczeniu
wojskowym - Krzyżu Virtuti Militari., który przyznawany jest
za szczególne męstwo i oddanie w służbie ojczyźnie. Dewizą
krzyża harcerskiego jest łacińska maksyma wikt:per aspera ad
astra (przez ciernie do gwiazd).
Krzyż otaczają dwa wieńce: dębowy – liście dębowe od dawien
dawna symbolizują męstwo i dzielność.- i laurowy. – liście
laurowe (wawrzynowe) są symbolem zwycięstwa. Dla harcerzy
oznaczają zwycięstwo nad własnymi słabościami. Pośrodku
w kręgu symbolizującym doskonałości do jakiej dąży harcerska
rodzina znajduje się lilijka harcerska (skautowa) symbolizująca
przynależność Harcerstwa do światowego ruchu skautowego.
Od lilijki odchodzą na boki promienie oznaczające dążenie
harcerstwa do promieniowania na cały świat wartościami,
radością, dobrem. Na poziomych ramionach krzyża
wypełnionych ziarenkami piasku, które symbolizują liczną
rodzinę harcerską, widnieje napis CZUWAJ.

Symbolika

Symbolika

Krzyż Harcerski
Przyrzeczenie Harcerskie
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