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Choszczno 2018 - Otwarcie harcerskiego roku
25.09.2018.

CHOSZCZNO. 21 czerwca br. powołany został 8. Szczep Ziemi Choszczeńskiej &bdquo;Infinitum&rdquo;.
W piątkowe popołudnie na zbiórce przed Klubem Żołnierskim 12 BZ w Choszcznie odbył się uroczysty
apel rozpoczynający rok harcerski 2018/2019, na którym przedstawiono komendanta szczepu, jego
zastępców i radę szczepu.

- To historyczne wydarzenie, zarówno dla Choszczna, jak i dla choszczeńskiego harcerstwa &ndash;
mówił na zbiórce harcmistrz STEFAN SZEMLIJ,
który wyznaczony został na komendanta 8. Szczepu Ziemi Choszczeńskiej
&bdquo;Infinitum&rdquo;. Komentując to wydarzenie przypomniał, że po rozpadzie
choszczeńskiego hufca w 1999 roku, aż 11 lat czekano na powrót harcerstwa
do Choszczna. &ndash; Największym sukcesem kolejnych ośmiu lat jest to, że
udało się wykształcić kadrę, która ten szczep dziś poprowadzi &ndash; dodał.
8. Szczepu Ziemi Choszczeńskiej &bdquo;Infinitum&rdquo; działał będzie na
terenie naszego powiatu, a w jego skład weszły trzy drużyny (Ad Astra,
Regulus i Czarna 7), dwie zuchowe gromady (Wiewiórki i Draconis) oraz
Krąg Instruktorski Seniorów &bdquo;Wodawa&rdquo;. Funkcje zastępców komendanta
powierzono druhnom: PATRYCJI SOBCZAK, ZUZANNIE KOSTRZEWSKIEJ, DOROCIE BIAŁACH i JUSTYNIE
LIPSKIEJ. Powołana została też rada szczepu i tu oprócz wyżej wspomnianych, w jej skład weszli: WANDA
PUCZYŃSKA, MAŁGORZATA JASIEWICZ, MIKOŁAJ KONDELA, AGNIESZKA KAŁKA i ZUZANNA
PROSZKIEWICZ.

Na zakończenie oficjalnej części zbiórki wyróżnieni zostali harcerze
najbardziej zaangażowani w dotychczasową działalność, a wiceburmistrz ŁUKASZ MŁYNARCZYK
wręczył im naszywki z herbami Choszczna. Uroczyste otwarcie roku
harcerskiego zakończyło się ogniskiem. Tu zapytaliśmy D. Białach o to,
skąd wzięła się nazwa szczepu &bdquo;Infinitum&rdquo;? Okazuje się, że nawiązuje ona
do przewróconej ósemki, czyli symbolu nieskończoności i łacińskich nazw
gwiazd, które noszą również ich drużyny.

Tadeusz Krawiec

***

Historia w pigułce
Pierwszy choszczeński hufiec zarejestrowany został 28 czerwca 1946 roku, a za jednego z jego
organizatorów uważa się ks. JERZEGO KOWALSKIEGO.
Przez kolejnych kilkadziesiąt lat nasze miasto nazywane było harcerskim
zagłębiem. Ostatni hufiec został rozwiązany w 1999 r. W 2005 r.
utworzony został Krąg Instruktorski ZHP &bdquo;Wodawa&rdquo;, którym do dzisiaj
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kieruje WANDA PUCZYŃSKA. To właśnie za ich sprawą, po
kilkunastoletniej przerwie, a dokładnie 24 września 2010 r. (przy okazji
zlotu tzw. &bdquo;Środowiska bieszczadzkiego&rdquo; &ndash; red.), ślubowanie złożyło
troje harcerzy: KATARZYNA KOZICKA, JOANNA RYDZ i TOMASZ ŁĘŻNY.

***
Harcmistrz STEFAN SZEMLIJ (na zdjęciu)
Harcerzem jest już ponad 55 lat. Przyrzeczenie złożył w 1963 roku, a
cztery lata później został instruktorem. Od tamtej pory prowadził
drużyny zuchowe i harcerskie, był też komendantem choszczeńskiego
szczepu im. mjr. Henryka Sucharskiego, a przez rok społecznie kierował
hufcem. Trzy lata temu wyróżniony został tytułem &bdquo;Seniora Roku 2015 im.
hm. Wojciecha Czyżowskiego&rdquo;, który przyznała mu Chorągiew
Zachodniopomorska Związku Harcerstwa Polskiego. Jest jedynym harcerzem z
naszego regionu, a czwartym w województwie zachodniopomorskim, który
taki tytuł otrzymał.
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