
   



 

CZUWAJ!  CZUJ!    

AHOJ!   CZEŚĆ! 

 

Zastanawiacie się zapewne,  

kto wprowadził zamieszanie, wydając 

pierwszy numer miesięcznika naszego 

hufca. Redakcja tego „czasopisma” 

składa się (na ten moment) z 6 osób. 

Każdy z nas jest inny, każdy zna się na 

czymś innym. Wywodzimy się  

z różnych środowisk, działamy  

w różnych drużynach, ALE udało nam 

się zebrać razem i stworzyć projekt, 

który masz przed oczami. 

Spróbuję chociaż w małym stopniu 

przedstawić Ci, drogi Czytelniku, nasz 

skład. 

 

Zacznijmy od płci pięknej,  

a konkretniej od Julki Figołuszki.  

Julka na co dzień jest członkiem  

27 Harcerskiej Drużyny Wodnej. 

Każdą wolną chwilę spędza,  

na pogłębianiu swoich artystycznych 

umiejętności. W naszej gazecie będzie 

skupiała się na opisywaniu bieżących 

spraw z naszego Hufca. 

 

Kolejną z kobiet w naszej ekipie jest 

Martyna Jarczyk. 

Uwielbia ona dobrą książkę, film  

i muzykę.  Martynę można również 

spotkać  na scenie. Swój pierwszy 

debiut aktorski już miała. 

W numerach naszego miesięcznika 

przybliży Cię do kultury, różnego 

rodzaju. 

 

 

 

 

Pierwszym z chłopaków jest  

Mateusz Smolorz. 

Jest przybocznym w 3 DSH 

Świerszcze. Uwielbia majsterkować, 

 i tworzyć swoje własne projekty DIY 

(zrób to sam). Mateusz podzieli się   

z Wami swoimi pomysłami, tak 

żebyście i Wy mogli stworzyć coś 

samemu. 

 

Historyczną częścią gazety zajmie się 

Jakub Długajczyk. 

Członek 21 DW Feniks. 

Jego oczkiem w głowie jest historia.  

Poza wiedzą jaką posiada, angażuje 

się w różnego rodzaju inscenizacje  

i gry historyczne. W jego artykułach 

dowiecie się co nieco o przeszłości. 

 

Częścią graficzną zajmie się  

Michał Pawłowski. 

Członek 27 Harcerskiej Drużyny 

Wodnej. Uwielbia bawić się grafiką, 

którą tworzy idealnie. Postara się on, 

aby umilić Wam wygląd gazety. 

 

Ostatnim członkiem tej ekipy jestem  

 ja -  Łukasz Hirsa 

Drużynowy 20DH Strumień. 

Na co dzień uwielbiam słuchać muzyki, 

grać na gitarze, przygotowywać 

harcerskie gry oraz tworzyć filmiki  

z wydarzeń w których uczestniczyłem. 

Postaram się złożyć wszystkie artykuły  

w jedną całość, tak byście mogli 

oderwać się chociaż na chwilę od 

codziennych obowiązków i sięgnąć  

po coś nowego. 

 

     

   Łukasz Hirsa! 

 

 



SZYFROLOG 

W każdym z kolejnych numerów chciałbym nauczyć Cię nowego szyfru.   

Możliwe, że znasz już ten szyfr, ale może ktoś inny spotka się z nim po raz pierwszy, 

Pierwszym szyfrem który chcę pokazać to szyfr sylabowy. 

Jest to bardzo prosty rodzaj szyfru. Polega na zamianie liter w wiadomości według 

podanego klucza.  Istnieje duża liczbą kombinacji klucza, mogą to być między 

innymi: 

GA-DE-RY-PO-LU-KI 

PO-LI-TY-KA-RE-NU 

MA-LI-NO-WE-BU-TY 

KO-NI-EC-MA-TU-RY 

HU-FI-EC-NA-SZ 

lub inne wymyślone przez Was kombinacje, warunek jest taki, że w jednym kluczu 

litery muszą występować tylko raz.      Jak szyfrować? 

Zacznijmy od tego co musi zaszyfrować i który klucz użyjemy. 

Żeby było prosto  weźmy zdanie „Ala ma kota” oraz klucz GA-DE-RY-PO-LU-KI 

Mechanizm działania tego szyfru jest taki, że zamieniamy literki w wiadomości  

w obrębie pary klucza. 

Czyli „G” zamieniamy na „A” , a „L” zamieniamy na „U”. 

Wróćmy do naszego zdania. I spróbujmy zaszyfrować. 

„ALA MA KOTA”  

AG 

LU 

AG 

MM  (M w kluczu nie występuje, więc zostawiamy bez zmiany) 

AG  

KI 

OP 

TT 

AG 

Czyli zaszyfrowane zdanie „ALA MA KOTA” będzie wyglądało „GUG MG IPTG” 

Proste?  Ja myślę, że tak. No to teraz Wasza kolej! 

Zaszyfrujcie, krótką wiadomość i przekażcie ją komuś z Waszej drużyny na pierwszej 

zbiórce! 

Łukasz Hirsa 

 

 

 



 

CO CZYTAĆ W DESZCZOWE WIECZORY? 

Warszawa na przełomie 1939/40 roku to nie tylko bombardowania, huk wystrzałów  

i trupy na ulicy. To także tysiące historii rodzinnych i ich osobistych tragedii. O nich 

jednak niewiele się mówi… Bo nie warto?  

Bo pojedyncze krzywdy nie mają znaczenia w obliczu całego wyrządzonego zła?  

A jednak prawdę o II wojnie światowej poznajemy dopiero wówczas, gdy stykamy się 

z historiami autentycznych ludzi. I zapewne nie zaczną oni swoich opowieści od tego, 

jakiej broni używali, gdzie i jak, ale od tego, jaki wpływ miała na ich życie prywatne 

 i rodzinne ta wojna wszechczasów. 

Jedną z takich opowieści  

– prawdziwych i trafiających do serca jest ,,Mój tato szczęściarz” Joanny 

Papuzińskiej. Jest to historia opowiedziana z perspektywy małej dziewczynki, 

prowadzonej przez tatę (byłego żołnierze) ulicami Warszawy i słuchającej jego 

wspomnień dotyczących realiów wojennych  

i powstańczych. O jego szczęściu  i pechu, o nadziei i rozpaczy... 

i wreszcie o tym, jak przekraczał własne granice, by chronić to, co kochał najbardziej 

– swoich bliskich. 

Wszyscy dobrze wiedzą, że w owym czasie 

harcerze także mieli ręce pełne roboty.   

Jak zwykle    

Ten wątek historii jest naszą chlubą,   

dlatego warto o nim pamiętać.  

W książce, do której namawiam, także 

znajduje się kilka ważnych słów na ten 

temat. Odsyłam do strony 44  

 

 

 

Wprawdzie mówi się tak o wielu książkach, ale w tym przypadku z czystym 

sumieniem mogę powiedzieć, że w opowieści tej każdy znajdzie coś ważnego   

i zasługującego na uwagę (na każdy szczeblu harcerstwa). Wobec tego serdecznie 

zapraszam do lektury! Warto poświęcić jej kilka chwil.  

Na przykład….. w oczekiwaniu na zbiórkę harcerską. 

Martyna Jarczyk 

 



 

 

 

WAKACJE JUŻ ZA NAMI… 

 

Po trwającym dziesięć miesięcy roku harcerskim, 

przychodzi czas na dwa miesiące odpoczynku.  

Nasz hufiec tegoroczne wakacje spędził m.in. 

nad pojezierzem mazurskim,  a dokładniej-  

w Wenecji. Każdy z zuchów i harcerzy przeżył 

wiele niezapomnianych przygód przez te długie 

dwa tygodnie. Cały hufiec podzielony był na 

podobozy w składzie:  

 

12 DSH Żywioły i 2 DH Pędziwiatr,  

2 Szczep Polana,  1 Szczep Łaziska, Zuchy oraz 

4 DH Cienie, 20 DH Strumień i 27 HDW.  

Wszystkie drużyny (oprócz Wodniaków, którzy 

spłynęli Narew, dołączając po dwóch dniach do 

reszty) zaczęły od pionierki obozowej. Harcerze 

budowali wartownie, płoty, bramy, stawiali 

namioty i maszty. Po około dwóch dniach pracy 

przyszła kolej na rozmaite zajęcia obozowe- 

poczynając od tych edukacyjnych, jak 

zdobywanie sprawności, na pływaniu (w wodzie 

lub na) kończąc. Baza, na której stacjonowaliśmy, 

dysponowała sprzętem pływającym,  

np. kanadyjkami, omegą, dezetą, czy kabinówką.  

Najwięcej czasu na wodzie spędzali harcerze  

wodni- mimo to, inne drużyny opanowały w mig 

naukę wiosłowania. Nie obyło się bez wycieczek, 

zwiedzania, zabawy, lekkiej przerwy od 

obozowego życia. Wieczorami przychodził czas 

na harcerskie ogniska- śpiewanie piosenek  

i szant, przekazywanie gawęd i opowieści.. 

poruszanie wewnętrznej części człowieka 

i motywacja do poruszania swoich horyzontów.  

Po tak refleksyjnym wieczorze harcerze kładli się 

spać.. Jednak nie wszyscy- gry nocne i podchody 

są ważną częścią życia harcerza.  

Te dwa długie tygodnie wraz z milionem 

wspomnień zapisanych w harcerskich umysłach 

(lub też aparatach) minęły zatrważająco szybko.  

Odpoczynek dobiegł końca- czas na pracę w nowym roku.. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia  podczas wycieczki do parku zabaw „Nowa Holandia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhna Komendant z ogromnym uśmiechem rozpoczęła apel kończący zgrupowanie. 

 

Julia Figołuszka 



PRELUDIUM DO WOJNY 

 

1 września 1939r. o godzinie 4:40 niemieckie bombowce zrzuciły bomby na jednostki 

saperów w Tczewie którzy w wypadku wojny mieli natychmiast wysadzić dwa mosty na 

Wiśle. Był to początek wojennej ścieżki Polaków. 

Kilka minut później kolejne samoloty zbombardowały Wieluń i w kilkanaście minut zburzyli 

ponad 75% miasta , zginęło wówczas 1200 mieszkańców. 

O godzinie 4:45 niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” ostrzelał Polską Wojskową 

Składnicę Tranzytową na Westerplatte. 

Tymi wydarzeniami rozpoczęła się II wojna światowa na ziemiach polskich, konflikt zbrojny 

który trwał  

6 lat i pochłonął ponad 60 milionów istnień ludzkich. 

 

Początek wojny na Śląsku 

Rejonu Górnego Śląska broniła Armia Kraków która również 1 września została 

zaatakowana przez hitlerowców. 

Największą bitwą która rozegrała się blisko Mikołowa, była Bitwa Wyrska, która rozegrała się 

w dniach 1-3 września i została wygrana przez Polaków. Podczas niej zginął płk. Władysław 

Kiełbasa który został pochowany razem ze swoimi żołnierzami na cmentarzy parafialnym św. 

Wojciecha w Mikołowie. Armia Kraków pomimo wygranej bitwy wyrskiej musiała się wycofać 

ponieważ mogła zostać okrążona i dnia 4 września Armia 

Kraków wycofała się  z rejonu Górnego Śląska.  

4 września Niemcy wkraczają do Katowic jednak zbrojny 

opór stawiają im harcerze broniący Wieży Spadochronowej 

w Katowicach. Harcerze bronią wieży przez kilka godzin 

jednak Niemcy podciągają działo  

i ostrzeliwują wieżę. Ginie kilku harcerzy a część dostaje się 

do niewoli.  

 

Co roku by uczcić pamięć poległych podczas obrony Wieży 

Spadochronowej organizowana jest inscenizacja tych 

wydarzeń. W tym roku w tym wydarzeniu uczestniczyło 

dwóch druhów- druh Artur i Hisiu. Podczas 

kilkudziesięciominutowego spektaklu, strzelali oni do wroga, 

byli ratowani przez sanitariuszki  

i wywoływali uśmiech na twarzach widzów. 

Jakub Długajczyk 

 



 

DO IT YOURSELF 

 

DIY :„Wakacyjne Kamienne Wspomnienia” 

 

Każdy podczas swoich wakacyjnych przygód gdzieś zauważa kamyczki, w ogrodzie, parku, 

lesie, na plaży. Czasem warto zachować parę kamyczków z tego miejsca by na długo 

przypominały nam o długo wyczekiwanych wakacjach.  

Potrzebne materiały: 

- kamyki 

- papier techniczny/twarde tło 

- klej na gorąco 

- ołówek 

- marker 

1. Przygotuj wszystkie potrzebne 

materiały.  
 

 

 

 

 

2. Ułóż kamyczki na tle tak aby przedstawiały wymyślony przez ciebie 

obraz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Dorysuj ołówkiem potrzebne elementy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Następnie gdy wszystko będzie do siebie pasować popraw ślady 

ołówka markerem lub cienkopisem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Przyklej do tła 

wszystkie 

kamyczki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Wykonaj ostatnie poprawki, napisy, rysunki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Twój „Wakacyjny Kamienny Obrazek” jest gotowy! 

Teraz możesz go oprawić, przykleić do twardszego podłoża  

np. deski i postawić w ulubionym miejscu.  

Mateusz Smolorz 



KONKURS! 

 
I TY MOŻESZ POMÓC W TWORZENIU TEGO 

MIESIĘCZNIKA. 

SZUKAMY NAZWY, KTÓRA BĘDZIE IDEALNIE 

PASOWAĆ DO TEJ GAZETY. 

SWOJE POMYSŁY WYSYŁAJCIE NA MAILA: 

LUKAS.HIR@ONET.EU 

LUB OSOBIŚCIE DO 

DRUHA PWD ŁUKASZA HIRSA! 

 

 OSOBA, KTÓRA WYMYŚLI NAJCIEKAWSZĄ 

NAZWĘ OTRZYMA 

SŁODKĄ  NAGRODĘ. 

KONKURS TRWA TYLKO DO 5 PAŹDZIERNIKA! 

 

 

   

 

 

 

 

KOLEJNY NUMER NASZEJ GAZETKI W PRZYSZŁYM MIESIĄCU! 

CZUWAJ! 


