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Najlepszy sposób na poznanie kulis harcerstwa to
rozmowa z samymi zainteresowanymi. Prezentujemy
rozmowę z drużynową Joanną Kierlin-Serocką.
Czym dla Pani jest harcerstwo?
Harcerstwo jest dla mnie mądrą formą spędzania
wolnego czasu z moimi dziećmi i dziećmi znajomych i
przyjaciół.
Czego harcerstwo uczy młodzież?
Harcerstwo hartuje młodego człowieka. Uczy
szacunku dla starszych i opiekuńczości dla młodszych
lub słabszych. Uczy karności i dyscypliny, patriotyzmu
i lojalności.
Jakie jest dla Pani najmilsze wspomnienie z
harcerstwa?
Najwspanialsze wspomnienie mam z obozów
harcerskich. Gdy miałam 10 lat, pojechałam za darmo
na trzytygodniowy obóz do Norwegii. Pierwszy raz
leciałam wtedy samolotem.W tamtych czasach to było
coś, bo nie każdy mógł swobodnie wyjechać za
granicę. Odwiedziłam wtedy Szwecję, Danię i
Norwegię. Ale tęskniłam też za domem, bo urodził mi
się właśnie braciszek. Pamiętam, że tata pakował
mnie na obóz, bo mama była w szpitalu. Jak
założyłam plecak, to się wywróciłam się, jak żuk na
plecy. Nie mogłam wstać. Wtedy tata spakował mnie
po żołniersku. Jakoś przeżyłam.

Jak Pani by zachęciła dzieci do przyjścia na
zbiórki?
Przyjdźcie na zbiórkę i poznajcie świetnych ludzi.
Będziemy się razem bawić, uczyć i odpoczywać.
Czy jest coś czego Pani nauczyła się na
harcerstwie?
W harcerstwie nauczyłam się chodzić po lesie,
wędrować i spać w trudnych warunkach. Poznałam
dużo różnych piosenek, ciekawych ludzi. Wiem, jak
radzić sobie w trudnych sytuacjach. Koledzy z drużyny
nauczyli mnie pływać.
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Paweł Wiśniewski to nie tylko nasz
przewodniczący, ale też zapalony harcerz. O
blaskach swojej pasji opowiedział naszej
dziennikarce Vanessie.

Dlaczego chciałeś zostać harcerzem?
Nad odpowiedzią nie musiałem się długo zastanawiać,
ponieważ to tylko kwestia zainteresowań. W moim
przypadku to militaria, a harcerstwo jest z nimi
powiązane.
Co daje Ci harcerstwo?
Harcerstwo daje mi dużo rozrywki, jak i też
umiejętności, których wiele nabyłem podczas
działalności w harcerstwie, oraz satysfakcję z tego, iż
pełnią ważną rolę.
Czego nauczyłeś się w harcerstwie?
W czasie służby harcerskiej nauczyłem się miedzy
innymi cierpliwości, która jest bardzo ważną cechą, jak
i też praktycznych umiejętności typu rozstawianie
namiotu.
Wiem, że dużo wyjeżdżacie. Jaki wyjazd
wspominasz najlepiej i dlaczego?
Każdy wyjazd zapewnia wiele różnych emocji i
przeżyć, ale moim najlepszym wyjazdem był Zlot
Andrzejkowy 2014. Był to dopiero mój drugi wyjazd i
jako jedyny z drużyny, oprócz drużynowej, miałem już
mundur. Jest to mój ulubiony wyjazd, ponieważ moim
zdaniem był najciekawszy ze względu na rozwiniętą
tematykę.
Co najczęściej robicie na zbiórkach?
Na zbiórkach wykonujemy różne czynności od
zwykłego opowiadania lub planowania wyjazdów, które
też organizujemy, po wyjścia do lasu w ciemnościach,
lecz najczęściej planujemy różne apele szkolne, w
których często bierzemy udział. Na przykład co roku
odbywa się wyjazd "Szałamaja", na którym występują
w teatrze drużyny harcerskie, jak i też osoby nie
będące harcerzami.
Jak zachęciłbyś rówieśników do przyjścia za
zbiórkę?
Harcerstwo zapewnia wiele zabawy  uczy też
umiejętności potrzebnych w przyszłości. Harcerstwo
ma swoją wspaniałą historię, podczas wojny walczyło
jako szare szeregi. Można poznać historię swojego
kraju poprzez różne biegi z zadaniami historycznymi ,
które często się odbywają. Służba w ZHP daje wiele
przywilejów i korzyści takich jak honorowe miejsca na
wielu imprezach miejskich i możliwość wyróżnienia się
z tłumu.
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Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
Franciszka Nowowiejskiego

Główne cele jakie realizuje szkoła, to umuzykalnianie i
rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży, przygotowanie
uczniów do dalszego kształcenia muzycznego oraz
aktywnego uczestnictwa w kulturze. 
Szkoła kształci uczniów na wydziale instrumentalnym,
w ramach którego działają następujące sekcje:
a) sekcja instrumentów klawiszowych, teorii i perkusji
kształcąca w zakresie gry na: fortepianie, akordeonie
i perkusji;
b) sekcja instrumentów strunowych – kształcąca w
zakresie gry na: skrzypcach, altówce, wiolonczeli
i gitarze klasycznej;
c) sekcja instrumentów dętych – kształcąca w
zakresie gry na: flecie poprzecznym, klarnecie,
fagocie, saksofonie; trąbce, puzonie, tubie.

Mu�zyka
jest jak morze
- widzisz brzeg,
na którym stoisz,
lecz dru�giego
doj�rzeć
nie podobna. 
H. Sienkiewicz

Muzyka to
najsubtelniejsza
forma przekazu,
można
stwierdzić, że
żadna dziedzina
sztuki nie
porusza ani nie
wpływa na
podświadomość
tak, jak
muzyka.
D. Crossby

Muzyka to
początek i
koniec wszelkiej
mowy.
W. Wagner

.

Mażoretki, to nie tylko taniec, to
pasja, hobby i styl życia. Taniec
mażoretkowy jest połączeniem
wielu technik tańca. W
choreografiach zespołów
znajdziemy elementy tańca
latynoamerykańskiego,
klasycznego, nowoczesnego, a
nawet baletu. To co wyróżnia ten
rodzaj tańca to elementy marszowe
oraz wykorzystywane
rekwizyty,których nie znajdziemy w
innych gatunkach. Głównym
rekwizytem każdej mażoretki jest
pałka mażoretkowa, inaczej zwana
batonem.

Muszkieterki współpracują
z Młodzieżową Orkiestrą Dętą
HELIKON działającej przy Szkole
Muzycznej I st. im. F.
Nowowiejskiego w Kwidzynie, a
także z Kwidzyńskim Centrum
Kultury. Jednym z największych
osiągnięć grupy jest zdobycie II
miejsca na Mistrzostwach
Mażoretek Polski Północnej w
Chełmie oraz I miejsce w kategorii
duet w tych samych
mistrzostwach. Mażoretki wraz z
Orkiestrą dwukrotnie gościły w
programie telewizyjnym "Jaka to
Melodia".
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http://www.mazoretki.kwidzyn.pl
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Oto jak o muzykowaniu mówi jeden z uczniów
szkoły... "Muzyka jest dla mnie innym światem,
pozwala mi zapomnieć o szarej codzienności, przenosi
w inny wymiar. Kiedy gram, mogę przez chwilę nie
myśleć o problemach i np. jedynce z
matematyki. Lubię wymyślać historie, których
podkładem muzycznym byłby właśnie dany utwór.
Najlepsze jest to, że muzyka jest dostępna dla
wszystkich: biednych i bogatych. Kocham ją, ponieważ
życie bez niej nie miałoby sensu..."
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Capoeira - sztuka walki - atrakcyjna forma rekreacji
ruchowej, samoobrona dla każdego, wzmocnienie
kondycji, wytrzymałości, gibkości, kształtuje charakter;
ukierunkowana na wpojenie wartości takich jak kultura,
szacunek, uczciwość, tolerancja. 
Nasi znajomi, którzy ćwiczą tę sztukę walki, z
pewnością mogą się pochwalić niebywałą gibkością i
zwinnością. "Kto raz przyjdzie na trening i wejdzie do
gry, wsłucha się w rytm i poczuje przyjacielską
atmosferę, ten na pewno przyjdzie na kolejny trening" -
tak mówi Ola, jedna z naszych koleżanek.
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