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TRZYDZIESTOLECIE
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Jak z małej sadzonki z numerem ósmym wyrosło osiem drzew wysokich?

ÓSEMKI WCZORAJ I DZIŚ
HISTORIA SZCZEPU
Za początek powstania środowiska uznaje
się rok 1990, kiedy to została
powołana pierwsza drużyna
- 8 Szczecińska Drużyna
Harcerzy. Z relacji samego
założyciela 8 SDH - hm. Tomasza Kościelnego:

Drużyna z numerem
8 powstała z gotowym zamysłem, tzn. kiedy przyszedłem do Parafii św. Jana
Bosko jako asystent od
czerwca 1990 r., wtedy też
przyszedł tam ks. Formella
jako neoprezbiter. Postanowiliśmy założyć 1-2 drużyny
harcerzy, w tym celu zorganizowaliśmy w wakacje 1990
r. półkolonie na wzór harcerski, wzięło w nich udział 40
chłopaków, no i z nich we
wrześniu powstała 6 SDH,
którą objął ks. Formella. Ja
od 1 IX zacząłem uczyć religii
w SP nr 51 i spośród klas Vtych zrobiłem nabór - 3 zastępy, po jednym z każdej
klasy, ok. 20 osób - i tak powstała “Ósemka”. Numer 8,
bo w międzyczasie między
wrześniem a październikiem
powstała w hufcu drużyna o
numerze 7. A 8 SDH powstała
30 XI 1990 r.
W 1995 roku powołano 8 Szczecińską Drużynę
Wędrowników „Ogień”. W
2001 roku drużyna harcerzy
przekształciła w 8 Szczecińską
Gromadę
Zuchów
“Iskra”, która w późniejszych
latach przyjęła nazwę 8 SGZ
“Rycerze Iskry”. Rok później z

O SZCZEPIE
SYMBOLIKA GODŁA SZCZEPU

zuchów powstał zastęp harcerzy, przekształcony w 2003
roku w 8 Szczecińską Drużynę Harcerzy „Płomień”. W
tym samym roku został powołany Szczeciński Szczep
ZHR “Watra”.
W 2006 roku powstała 8 Szczecińska Drużyna Harcerek „Brzask”, która
w 2008 roku połączyła się z
4 SDH-ek „Suma Sił”, zachowując numer i przejmując
nazwę. W tym samym roku
powstał Krąg Harcerstwa
Starszego „Omszony Dąb”.
W 2010 roku Szczep
otrzymał sztandar, jednocześnie zdobywając imię Szarych Szeregów. Za patronów
jednostek uznajemy harcerki
i harcerzy Szarych Szeregów,
bohaterów Powstania Warszawskiego.
We wrześniu 2016
roku powstała 8 Szczecińska
Drużyna
Wędrowniczek
„Feniks”. Rok później powstała 8 Szczecińska Gromada
Zuchenek „Rusałki Azaliowego Ogrodu” i 8 Szczecińska
Drużyna Harcerek „Świt”, od
2018 istnieje 8 Szczecińska
Drużyna Harcerzy “Orlęta”.
Obecnie w Szczecińskim Szczepie ZHR “Watra”
im. Szarych Szeregów działa
8 jednostek - gromada zuchów, gromada zuchenek,
dwie drużyny harcerek, dwie
drużyny harcerzy, drużyna
wędrowniczek i drużyna wędrowników oraz 13 instruktorek i instruktorów.

INSTRUKTORZY

hm.
Mateusz Wojciechowski
szczepowy,
instruktor od 7 lat

hm.
Paweł Szulerecki

instruktor od 16 lat

phm.
Zuzanna Wojciechowska

drużynowa 8 SDW “Feniks”
instruktorka od 4 lat

phm.
Teresa Stawarz

instruktorka od 4 lat

phm.
Małgorzata Romanowska

„Godło Szczepu przedstawia z lewej strony część
gryfa szczecińskiego symbolizującego naszą małą ojczyznę,
w środku symbol Polski Walczącej przypominający patronów naszych drużyn, z prawej
strony watrę nawiązującą do
nazwy szczepu oraz idei wędrowniczej jako celu wychowania harcerskiego. Tło godła jest
zielone, w górnej części zawiera napis ‘Szczeciński Szczep
ZHR Watra’.”
~ cytat z Konstytucji Szczepu

KONSTYTUCJA SZCZEPU
Konstytucja, uchwalona przez Radę Szczepu dn. 16
października 2015 r., została
zatwierdzona rozkazem szczepowego nr. L1/2015 z dn. 17
października 2015 r.
Wcześniejsza jej wersja została
przyjęta przez Krąg Watry dn.
27 stycznia 2010 r.
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instruktorka od 6 lat

phm.
Jakub Borkowski

instruktor od 9 lat

phm.
Marcin Witkowski

instruktor od 4 lat

pwd.
Maria Tomaszewska

drużynowa 8 SDH “Świt”
instruktorka od roku

pwd.
Alicja Romanowska

drużynowa 8 SDH “Suma Sił”
instruktorka od 3 miesięcy

pwd.
Michał Mazur

drużynowy 8 SDW “Ogień”
instruktor od 2 lat

pwd.
Michał Dąbrowski

kwatermistrz szczepu
drużynowy 8 SDH “Płomień”
instruktor od roku

pwd.
Kacper Borkowski

wódz 8 SGZ “Rycerze Iskry”
instruktor od roku

pwd.
Stanisław Kabata

drużynowy 8 SDH “Orlęta”
instruktor od 2 lat
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JEDNOSTKI Z NUMEREM 8 - SS ZHR „WATRA”
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8 Szczecińska Gromada Zuchenek “Rusałki
Azaliowego Ogrodu”

Biwak szczepu w Warszawie
Opłatek szczepu
Biwak w Londynie, kadra oraz wędrownictwo
Kwaterka przedobozowa
Obóz
Kolonia zuchowa
Obozowe odwiedziny rodziców

Wszystkie daty dotyczące roku harcerskiego 2020/2021 oraz
obchodów 30-lecia naszego szczepu zostaną jeszcze przez nas uściślone, lecz już teraz chcielibyśmy Państwa zapoznać z naszymi planami na ten czas.
listopad 2020 - obchody 30-lecia Szczepu Watra
grudzień 2020 - Rajd Grudzień
ferie 2021 - tygodniowe zimowisko dla rodzin szczepu i kadry

8 Szczecińska Gromada Zuchów “Rycerze Iskry”
im. Zawiszaków
8 Szczecińska Drużyna Harcerek “Suma Sił”
im. Ireny Kowalskiej-Wuttke ps. Irka
8 Szczecińska Drużyna Harcerek “Świt”
8 Szczecińska Drużyna Harcerzy “Płomień”
im. Andrzeja i Jana Romockich
8 Szczecińska Drużyna Harcerzy “Orlęta”
8 Szczecińska Drużyna Wędrowniczek “Feniks”
8 Szczecińska Drużyna Wędrowników “Ogień”

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 30-LECIA SZCZEPU
OBÓZ
2020

SZCZEPU

WATRA miały wpływ przez te 30 lat.

Jak co roku w lipcu
2020 roku wybierzemy się na
wspólny obóz szczepu. Podczas tego obozu nie zabraknie odwiedzin rodziców. Ale
to nie wszystko! Dla byłych
harcerek i harcerzy szczepu
oraz Koła Przyjaciół Harcerstwa (KPH) planowany jest
weekendowy program obozowy przygotowany przez
byłych harcerzy.

OBCHODY 30-LECIA
30 listopada 2020
roku przypada 30 rocznica
powołania pierwszej drużyny
z numerem ósmym w Szczecinie. Jest to wyjątkowe wydarzenie dla wszystkich jednostek naszego szczepu, ale
także dla każdej harcerki i
każdego harcerza z osobna.
Jako że nasze środowisko to
nie tylko zgromadzone w
nim druhny i druhowie, ale
także wszystkie związane z
nim rodziny oraz przyjaciele,
bardzo zależy nam na tym,
aby w tym wspólnym świętowaniu uczestniczyć w jak
najszerszym gronie osób,
które na nasze działania

Z tego powodu chcielibyśmy
Państwa zaprosić do aktywnego uczestnictwa w każdym z proponowanych przez
nas wydarzeń, aby ten czas
pozostał z nami w pamięci
jeszcze na długo.

RAJD GRUDZIEŃ
Pomysł Rajdu zrodził się w Szczecińskim
Szczepie ZHR Watra w czasie roku pracy 2007-2008 o
tematyce „Mała Ojczyzna”.
Celem, jaki przed sobą stawiamy jest poznawanie historii i współczesności Szczecina oraz promowanie naszego miasta. Pragniemy
przedstawić znaczenie naszego miasta i regionu dla
Polski.
Kluczowy dla tożsamości Szczecina jest Grudzień’70. Do tych wydarzeń
nawiązuje nazwa Rajdu. Nie
da się ich jednak zrozumieć
bez poznania innych okresów z historii Szczecina. Stąd,
mając w pamięci Grudzień’70, w kolejnych latach
koncentrujemy się na wydarzeniach ważnych dla Szczecina w różnych czasach. W

2020 roku z okazji okrągłej,
50 rocznicy ważnych dla nas
wydarzeń, odbędzie się kolejna edycja Rajdu.
„To właśnie w Grudniu szczecińskie społeczeństwo, tworzące coś na kształt
magmy, złożonej z różnego
rodzaju rozbitków, przesiedleńców, mniej lub bardziej
przypadkowych przybyszów
z różnych stron Polski i świata, zdało sobie sprawę z tego, że stanowi wspólnotę.
Mówiąc wprost, Szczecin
zyskał szczecinian” (Eryk
Krasucki).

ZIMOWISKO
SZCZEPU

RODZIN

Tak jak wspominaliśmy wyżej, chcielibyśmy, aby
mieli Państwo możliwość
aktywnego uczestnictwa w
naszych działaniach. Szczególnym tego wyrazem jest
planowane na styczeń 2021
roku
Zimowisko
Rodzin
Szczepu. Zależy nam na tym,
aby pielęgnowana dotąd
tradycja wspólnego spędzania czasu przy okazji pojedynczych wydarzeń środowiska oraz wzajemnej pomocy
w ich organizacji rozwinęła

się w nową formę, w czasie
której mielibyśmy okazję do
jeszcze lepszego poznania
siebie nawzajem. Na zimowisko zapraszamy wszystkie
rodziny, których dzieci należą do drużyn szczepu i są
chętne do wzięcia udziału w
takiej inicjatywie. Zimowisko
będzie trwało tydzień i odbędzie się w trakcie szkolnych
ferii zimowych.

SPRAWNOŚĆ I ODZNAKA
SZCZEPU WATRA
W czasie obchodów
30-lecia działania naszego
środowiska będzie także
możliwość zdobycia specjalnej sprawności okolicznościowej przeznaczonej dla
pionu zuchowego oraz harcerskiego. Do realizacji zadań zachęcamy już teraz.
Ponadto dla wędrowników,
instruktorów
oraz przyjaciół Szczepu przewidujemy możliwość uzyskania Odznaki Szczepu Watra.
Będzie ona przeznaczona
dla osób szczególnie zaangażowanych w działania
środowiska związane z obchodami 30-lecia.

AUTORZY:

MEDIA:

W NASTĘPNYCH NUMERACH:

Opr. merytoryczne: pwd. Maria Tomaszewska wędr.

http://szczepwatra.pl/

Czym jest sprawność, a czym odznaka
Szczepu Watra? Jak je zdobyć?

Opr. graficzne: pwd. Kacper Borkowski HO

Szczegółowa historia każdej jednostki z
osobna.
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