Dostępność questu: I-XII
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QUEST
ŚLADAMI HARCERSTWA
W TOMISŁAWIU
Gdzie to jest?
Tomisław znajduję się na południe od Osiecznicy. Dojechać tu można
z Osiecznicy drogą nr 357 w kierunku Lubania. Wyprawę należy zacząć
z parkingu przy Szkole Podstawowej w Tomisławiu.
Tematyka
Wyprawa zaprezentuje Ci temat harcerstwa w gminie Osiecznica oraz
działania trzeciej drużyny harcerskiej „Grota” z Tomisławia.
Jak szukać skarbu?
Postępuj zgodnie ze wskazówkami zwartymi w Karcie Wyprawy.
Czas przejścia: 25 minut

Witamy Cię w Tomisławiu turysto drogi
Nie bój się, że połamiesz dziś swoje nogi
Wyślemy Cię w teren wiejskimi drogami
Gdzie spotkasz się z niesamowitymi przygodami
Temat jest Ci znany, harcerzy wszędzie dużo
Bogatą mają historię, wędrować ciągle muszą
Pod szkołą podstawową zostaw bagaże
Czeka na Ciebie dziś mnóstwo wrażeń
Podejdź do drogi i w lewo idź chodnikiem
Poczuj się dziś harcerskim wędrownikiem
Przy pierwszej drodze po lewej stronie

Później Zdzisław Abramowicz, po przerwie małej

Znak bardzo duży uderzy Cię w skronie

Objął drużynowego w Tomisławiu sprawowanie
Do dnia dzisiejszego prowadzi grupę harcerzy

„Ciężka” liczba jest na nim napisana
Wpisz ją obok, a będzie Ci już znana

Pokazuje, jak ćwiczyć i zachować się należy
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Ostrożnie przejdź na drugą stronę drogi

Nad drzwiami kościoła okrągłe okienko się znajduje

Tylko uważnie i nie złam na początku nogi

Policz liczbę szybek, może Ci przypasuje
W kościele co roku harcerze się udzielają

W latach sześćdziesiątych powstała tu drużyna

Przy Bożym Grobie na zmiany czuwają

Pierwsza taka nasza harcerska rodzina
Józefa Wielbińska była pierwszym drużynowym
Pokazała młodzieży, jak być harcerzem wzorowym
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Idź dalej ulicą do zebry na drodze
Kieruj się do remizy i nie bądź w trwodze
Znajdź na remizie tabliczkę czerwoną
Policz na niej litery i minę miej zadowoloną
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Funkcje w harcerstwie to rzecz bardzo godna

Idąc chodnikiem dojdziesz do pasów

Każda druhna zastępowa jest zawsze pogodna

Już blisko do celu – nie rób hałasu

Drużynowy ma minę bardzo srogą

Przejdź na drugą stronę drogi
Początkujący mają sprawności z paskiem granatowym Kieruj się przez bramkę na harcerki progi

Lecz zawsze prowadzi nas właściwą drogą

Te trudniejsze już są oznaczone kolorem zielonym

Idź dalej drogą wzdłuż cmentarza naszego
Zastęp harcerski prowadzi zastępowy

Policz lampy po prawej stronie drogi kolego

Nosząc zawsze sznur brązowy

Gdy dojdziesz do krzyżówki skończ już liczenie

Kilka zastępów tworzy drużynę

I uderzaj w prawo jako oka mgnienie
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Zaawansowane na czerwono są oznaczone

Weź się za liczenie drogi Panie

A „czarne” dla mistrzów są przeznaczone

I rozwiąż zaraz poniższe równanie

W ciągu przyrodniczym tak harcerze idą w „zawody”

Wynik wskaże Ci numer słupka niebieskiego

Co roku, w maju, nasza drużyna na biwak wyrusza

Najpierw przyrodnik, a potem przyjaciel przyrody

Licząc w lewo od wejścia sprytny kolego

Drużyną kieruje drużynowy

Z czego cieszy się każda harcerska dusza

„znawcą przyrody” Kolejny stopień sprawności

Stań przy nim, rozejrzyj się wokoło

Nosząc przy boku sznur granatowy

Wyjazdy są zawsze kilkudniowe

„Ekolog” na mistrzowskim ramieniu zagości

A skarb wnet „zawoła” do Ciebie wesoło

Drużynowego zawsze przyboczny wspiera

A towarzystwo jest doborowe

Harcerze traktują ją jak rodzinę

Inne sprawności to mistrz harców, czy kucharz,

Piąta cyfra liczbę kroków Ci wskaże

Do plecaka wchodzi śpiwór i karimata

ﬁnasista, ratownik, kartograf czy gospodarz,

Za chwilę skarb „otrzymasz” w darze

Nasza drużyna nosi nazwę „Grota”

Konserwa turystyczna, chleb i czarna herbata

wędrowiec, artysta czy pływak doskonały

Aby ułatwić to niezwykle trudne zadanie

I w działaniach nie odwala żadnego „knota”

Pod gołym niebem wspólnie obozujemy

Każda sprawność na ramieniu – widok wspaniały

Miejsce oznaczono harcerskim krzyżem, o Panie!

Inne drużyny to „Ad Astra” i „Kwisa”

Ćwiczymy, śpiewamy i grilujemy

A jemu to sznur zielony „uwiera”

Gdzie spotkać można harcerza, a nie urwisa
Nasza drużyna regularnie się spotyka
Wszystkie drużyny tworzą Szczep „Dolina Kwisy”

Co piątek po południu do harcówki pomyka

Prowadzi go komendant, który nie ma chwili ciszy

Ćwiczymy musztry i różne układy

A szczep nasz wchodzi w skład Hufca Bolesławiec

Bo nie mamy głów od byle parady
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Nazwany imieniem „Szarych Szeregów” nawet
Na gitarach umieją grać wszyscy - prawie
Idź dalej wąską, wiejską ścieżką do przodu

Przy pieśniach harcerskich i przy zabawie

Zaraz posłuchasz dalszego wywodu

Gdy ktoś w potrzebie poprosi

Zatrzymaj się na drodze krzyżowej

To Drużna pomaga i trud wielki ponosi
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I policz dziurki pionowe w „wieży elektronowej”
Jak dojdziesz do chodnika w prawo się kieruj
I prosto przed siebie śmiało maszeruj
Obecnie Drużynie „Grota” przewodzi Druh
4

34

Zdzisław Abramowicz – niezły z niego zuch

Skręć na skrzyżowaniu w prawo

A nasi harcerze o sprawności się starają

Dalej wzdłuż cmentarza ruszaj żwawo

I wielkie trudności czasami z tym mają

Harcerze tu co roku groby sprzątają

Sprawność to wyzwanie dla harcerza każdego

W nagrodę od duchów wieczny spokój mają

Rozwija, motywuje do zadania różnego

PIECZĄTKĘ PRZYBIJ NA KARCIE WYPRAWY
ORAZ NA STR. 41

Autorzy tekstów: 3 Drużyna Harcerska „Grota”
Rysunki: Anetta Kamińska
Korekta: Ewelina Baran
Konsultacje: Krzysztof Szustka – trener questingu
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