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TRZYDZIESTOLECIE
SZCZECIŃSKICH ÓSEMEK
Zuchy i zuchmistrzostwo — oto przygoda i wyzwanie!
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KIM JEST ZUCH?
Zuchem jest odważny
chłopiec w wieku od 7 do 10 lat,
należący do gromady zuchów.
„Nasz system polega
na tym, że poprzez umiejętny
dobór ciekawych gier, porywających ćwiczeń i dramatycznych
gawęd kształcimy u dzieci charakter, rozwijamy umysł, dajemy
warunki do rozwoju fizycznego.
Możemy odróżnić dobro od zła,
tworzymy atmosferę sprzyjającą
wychowaniu."
Aleksander Kamiński
My jesteśmy 8 Szczecińska
Gromada
Zuchów
“Rycerze Iskry” im. Zawiszaków.
Kto? Poczytaj, a się dowiesz.

RYCERZE ISKRY: OPOWIEŚĆ
O NASZEJ HISTORII
Wspominano o nich
już w jednej z legend, a i w balladzie kilka słów w ich temacie
padło. Mawiają, że pierwsze
spotkanie rozpoczęli 11 listopada
2001 roku - wtedy to 8 Szczecińska Drużyna Harcerzy została
przemianowana na 8 Szczecińską Gromadę Zuchów “Iskra”.
Bronili tradycji Iskier podziemnych istot, które doskonale wiedziały, czym jest dobro
oraz jak sprawić, by trwało ono
na świecie.
Niestety tragedia, jaką
było wywołanie wojny wśród
Iskier, sprawiła, że wszystkie
zgasły. Ognik - król Iskier - przekazał swoją ostatnią wolę Pawellowi - nowemu przyjacielowi
Iskier, a także założycielowi
zakonu Rycerzy Iskry.
To Pawello zebrał
dzielnych zuchów z okolicznych
miejscowości i pasował ich na
rycerzy. Tak powstały zakon
miał za zadanie bronić dobra,
podobnie do tego jak robiły to
Iskry. Rycerze posiadali artefak-

ty, które miały moc zwyciężenia
zła.
Wszystko miało się
dobrze. Zakon rósł, Rycerze byli
pasowani, zdobywali znaczki i
gwiazdy,
poznawali
kolejne
stopnie wtajemniczenia rycerskiego, gdy nagle… Przyszedł on.
Zły
czarnoksiężnik
zwany
Ranvenem!
Po wielu walkach z Rycerzami
Iskry, wyrywaniu sobie artefaktów z dłoni, bitwa za bitwą, udało mu się pokonać dzielnych
wojowników dobra. Ostatkiem sił
zakopali oni artefakty w tajnych
miejscach, by w swe szpony nie
dostał ich Ranven. Był to pierwszy dzień września 2012 roku.
Dzień pękniętej tarczy i złamanego miecza. Dzień żałoby i
smutku.
Trzy lata! Trzy lata
zbierali się Rycerze do powstania. Trzy lata wódz zbierał siły,
szukał w całej okolicy dzielnych
chłopców, aby stworzyć zakon.
Na początku jako szóstka zuchów przy drużynie harcerzy, aż
w końcu nastał ten czas - pierwszy dzień września 2015 roku dzień odrodzenia Rycerzy Iskry.
Od tego czasu toczyła się zażarta walka, w której dzielni Rycerze z każdym dniem są coraz
bliżej zwycięstwa, coraz bardziej
spychając złego czarnoksiężnika
do obrony. Jednak kto wie, może kiedyś nadarzy się okazja, by
pchnąć go w stronę dobra i
odnieść podwójne zwycięstwo?

rych Szeregów podczas okupacji. Ze względu na młody wiek
(12 - 14 lat) nie brali oni udziału
w czynnej walce, lecz zajmowali
się nauką na Tajnych Kompletach i przygotowaniem do pełnienia służb pomocniczych: regulacji ruchu, łączności i ratownictwa.
OBRZĘDOWOŚĆ
Wspomniane
wyżej
artefakty to przedmioty należące wcześniej do Iskier lub pierwszych Rycerzy Iskry. Aktualny
zakon odnalazł już miecz, młot
Iskier, kowadło, skarbiec, pałac
Ognika, kolczugę Pawella, pierścień i zwoje z proroctwem.
Rycerze Iskry posiadają również
swoje szaty rycerskie z namalowanym godłem, pieśń obrzędową (“Pieśń o Małym Rycerzu”) i
drugą, którą śpiewają w towarzystwie Iskierki w świeczce “Iskiereczka”.
Podobno,
gdy zgasi się świeczkę podczas
ich spotkania, rozpoczyna się
NUDA, dlatego trzeba dbać o
Iskierkę.
KATEGORYZACJA
Zuchy i ich druhowie
podlegają również kategoryzacji
- pomaga ona w rozwoju jednostek i wyłonieniu najlepszych
kadr w Polsce - kadr gromad
tropu wilka (najwyższa kategoria) Wszystkie tropy ułożone od
najniższego do najwyższego
wyglądają
następująco:
Gromada tropu szaraka, tropu
jelenia, tropu dzika, tropu jastrzębia i wcześniej wspomniana, najlepsza kategoria tropu
wilka. Kadry gromad, które w
danym roku zdobędą tę kategorię, wybierają się na Turniej
Kadr Gromad Tropu Wilka,
gdzie rywalizują o róg zwycięskiej kadry. Rycerze Iskry byli

PATRON
Jako gromada należąca do Szczepu Watra, zgodnie
z tradycją posiadamy również
swojego patrona, a nawet patronów! 8 Szczecińska Gromada
Zuchów “Rycerze Iskry” imienia
Zawiszaków - najmłodszej grupy metodycznej harcerzy Sza-
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ostatnio na takim turnieju! Może
i w przyszłym roku się na niego
wybiorą, kto wie?

WODZOWIE RYCERZY ISKRY
2001-2008 Paweł Szulerecki
2008-2012 Jakub Borkowski
2015-2016 Jakub Borkowski
2016Kacper Borkowski

ISKRA w języku Iskier

Sprawność gromady: Zawiszak

Plakietka Gromady Tropu Wilka

DROGA RYCERZA
Każdy chłopiec, który
chce dołączyć do Rycerzy Iskry
najpierw musi przyjść na kilka
zbiórek, by nieco ich poznać. Po
tym czasie zostaje przez wodza
pasowany na giermka i dostaje
chustę, którą noszą tylko Ryce-

WÓDZ: PWD. KACPER BORKOWSKI
PRZYBOCZNI: MATEUSZ NOWAKOWSKI I JAN SOBOL

Gdy Rycerz osiągnie
już wymagany wiek, dostaje
pocztą tajny list zapraszający
go na obrzęd przekazania. Kończy się wtedy jego droga Rycerza Iskry, a rozpoczyna harcerska przygoda - tam będzie
mnóstwo okazji, do pokazania
swojej odwagi i szlachetnego
pochodzenia!

rze Iskry. Dostaje również materiał i instrukcję, by stworzyć
swoją
szatę
rycerską.
Po zdobyciu Znaczka Zucha jest
pasowany na Rycerza i z każdą
kolejną gwiazdką poznaje kolejne ich tajemnice - za każdym
razem będąc pasowanym na
Rycerza Pierwszej, Drugiej i
Trzeciej Gwiazdy.

8 SZCZECIŃSKA GROMADA ZUCHENEK „RUSAŁKI AZALIOWEGO OGRODU”
Gromada została założona w
październiku 2016 roku przez
pwd. Oliwię Konopską wędr.
Obecnie w skład kadry wchodzi
także przyboczna wędr. Małgorzata Mojsiewicz.
HISTORIA GROMADY
Na początku jednostka działała jako szóstka zuchowa przy 8 SDW “Feniks”, zaś 8
stycznia
2017
przekształciła
się w 8 próbną Szczecińską
Gromadę Zuchenek “Rusałki
Azaliowego Ogrodu”
Na drużynę związkową Rusałki zostały powołane
20.05.2017 r, podczas biwaku
Szczecińskiego Szczepu ZHR
“Watra” im. Szarych Szeregów.
23 września 2017 r. została do
wymienionego szczepu przyjęta.
Warto przypomnieć, iż
poprzednio w naszym środowisku istniała także 8 Szczecińska
Gromada Zuchenek “Strażniczki
Astry” - działająca w 2011 roku.
Drużyna była prowadzona przez
Karolinę Kral.
We wrześniu 2019
odbyło się pierwsze oficjalne
przekazanie zuchenek do drużyny harcerek.
KOLONIE GROMADY
2017 kolonia Dobiegniew:
Księga dżungli
2018 kolonia Swobnica:
Indianki
2019 kolonia Gościm:
Detektywistyczna
OBRZĘDOWOŚĆ
W pewnym tajemniczym ogrodzie, o którym mało
kto słyszał i prawie nikt go nie

widział żyły małe, śliczne, kolorowe motyle - Rusałki. Spoczywał na nich ogromny, ale za to
jaki chwalebny obowiązek. Tylko
one ze wszystkich zwierząt i
stworzeń na Ziemi mogły się
opiekować ogrodem. Aby do
niego wejść, należy pomyślnie
przejść szlak żywiołów, który nie
należy do najłatwiejszych. Chodzą wieści, że ogród do dziś
wzbudza ogromną ciekawość
wśród innych stworzeń i krain,
bowiem zawsze panuje w nim
harmonia, a każdy obdarowuje
się szczerym uśmiechem. Zieleń
jest w żywym, wiosennym kolorze, na dnie wód można dostrzec kolorowe kamyczki, drzewa są potężne i rozłożyste, dające soczyste, dojrzałe owoce. Co
najważniejsze tym, czym najbardziej wyróżnia się ogród, jest to,
że to właśnie w nim rosną wyjątkowe azalie o cudownym zapachu. Opieka nad kwiatami nie
jest łatwym zadaniem, ponieważ
kwiaty potrzebują sumy wszystkich 4 żywiołów, aby rosnąć i
wyglądać nadzwyczajnie. Żywioły wcale nie są takie łatwe do
zdobycia jak się wydaje, każdy z
nich pojawiał się w swoim własnym, wyznaczonym czasie.
Powietrze - zdobywa
się poprzez dobre uczynki i
przyjacielską postawą wobec
innych.
Ziemię - podczas ciężkich, ale pełnych przygód wędrówek.
Ogień - ogromną odwagą.
Wodę - cierpliwością i
spokojnym, kulturalnym zachowaniem.

Po długich próbach i
wykonywaniu zadań Rusałki
zwiększają zasoby żywiołów
potrzebnych
do
pielęgnacji
ogrodu. Mogą obserwować ich
zawartość w pięknych szklanych
fiolkach znajdujących się skarbcu Ogrodu. Aby ułatwić pracę i
obowiązki, Rusałki zostały podzielone i przydzielone do różnych gatunków kwiatów. Każdy
z nich jest odpowiedzialny za
inny żywioł. Dzięki temu wszyscy
dzielą się zadaniami, współpracują ze sobą, a w ogrodzie rosną inne kwiaty niż tylko Azalie.
Jaskierki są odpowiedzialne za powietrze. Nasturcje
za ziemię. Niezapominajki za
wodę,zaś Różyczki dbają o
ogień. W ogrodzie funkcjonują
na razie tylko trzy grupy, nie ma
Rusałek odpowiedzialnych za
Nasturcje, więc do wszystkich
pozostałych należy dbać dodatkowo o odpowiedni poziom
gleby w ogrodzie.
Rusałki od lat dzięki
swojej postawie mają wystarczającą ilość żywiołów w ogrodzie, a swoją systematyczną
pracą sprawiają, że staje się on
z każdą wiosną coraz piękniejszy, a azalie nabierały swojego
pierwotnego blasku. Do dzisiaj
po całym świecie poszukujemy,
nowych, opiekuńczych i odpowiedzialnych dziewczynek. Tylko
nieliczne z nich mogą wejść do
ogrodu i opiekować się azaliami,
dlatego poszukiwania trwają
cały czas…
Rusałki oprócz żywiołów, zdobywają również specjalne odznaczenia.
Gdy zostaną oficjalnie

przyjęte do Ogrodu są Rusałkami jednego żywiołu i noszą bordową chustę. Po złożeniu Obietnicy Zucha dostają Znaczek
Zucha, są Rusałkami wszystkich
czterech żywiołów, a na chuście
pojawiają się kwiatki. Następnie
są etapy zdobywania pierwszej,
drugiej i trzeciej gwiazdki. Po
przejściu całej tej drogi Rusałka
roznosi już piękno nie tylko w
ogrodzie, ale i dalej w świat…
Dostaje sadzonkę z Ogrodu do
swojego domu, aby na co dzień
mogła pielęgnować roślinę i
dostrzegać jak dorasta.
Rusałka Azalii- jest
bardzo ważną opiekunką ogrodu, którą również opiekuje się
gromada. Zjawia się w momentach ważnych w życiu gromady
np. „znaczkowaniach, gwiazdkowaniach. Zawsze jest bardzo
pomocna. Łatwo ją rozpoznać,
ponieważ za każdym razem ma
na sobie piękną, kwiecistą suknie, wielkie skrzydła, a jej głowę
zdobi azaliowy wianek.
NA KONIEC NIECO HISTORII O
PIONIE ZUCHOWYM
Idea wilczków narodziła się w Anglii na podstawie
książki Kiplinga pod tytułem
„Księga Dżungli”. W Polsce próbowano wprowadzić metodę
wilczków, jednak nie przyjęła się
ona w takim stopniu na naszych
terenach (dziś jest odtwarzana
przez SKH „Zawisza”). Dopiero,
gdy prof. Aleksander Kamiński
publikuje w latach 30 XX w.
Książkę „Antek Cwaniak” zaczyna się w gwałtowny sposób
rozwój ruchu zuchowego.
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Szczegółowa historia kolejnych jednostek Szczepu Watra.
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PRZYBOCZNA: MAŁGORZATA MOJSIEWICZ

