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Witajcie! Oto numer 2 „Zasiewów”. Oto, co możecie w tym miesiącu przeczytać: 
1. Trzy dni w siodle 

2. Dlaczego warto prowadzić śpiewnik harcerski? 

3. Sport zwycięzców 

4. Galeria drzew: Klon Jawor 

5. Historia 50 NGDH 

6. Hymn „Leśnej Szkółki” 

7. Historia Polski część 2 

8. Magazyn 

9. Kwiatki 

10. Z gitarą wśród harcerzy 

11. Gra: wykreślanka 

12. Komiks 
Jako redaktor, ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim, którzy stanęli na wysokości zadania i 

napisali artykuły do tego numeru, dzięki czemu wszyscy mamy co czytać ☺ Pamiętajcie, że bez waszego 

wkładu „Zasiewów” nie będzie! Dlatego jeszcze raz dziękuje wszystkim, i oby tak dalej ☺ 

 

Trzy dni w siodle 
 

Na początku była myśl – trzeba jakoś pożegnać się z latem. Pomysły były różne, ale w końcu zwyciężyła 

koncepcja wyjazdu rowerem na Kaszuby. Jako rdzeń trasy został wybrany szlak Szymbarskich Wzgórz 

rozpoczynający się w Sopocie a kończący w Sierakowicach. Ponieważ teren Trójmiejskiego Parku 

Krajobrazowego jest znany i z tego powodu stosunkowo mało atrakcyjny na szlak wjechaliśmy w okolicach 

Matrarni, na jego 17 kilometrze licząc od Sopotu. Mimo ostrzeżeń twórców szlaku, iż nie nadaje się on na całej 

długości dla turystyki rowerowej byliśmy pełni optymizmu. Z powodu dość późnej pory roku (przełom 

września i października) trzeba było zabrać nieco więcej ciepłych ubrań, aby nie przemarznąć w nocy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rowery nie były mocno objuczone, całość sprzętu zapakowanego (włączając prowiant i wodę) nie przekraczała 

15kg (1). Jednak jak się szybko okazało jazda obciążonym rowerem jest znacznie trudniejsza niż nam się 
początkowo wydawało. Kluczową sprawą okazała się obecność przełożenia górskiego (28x34 lub więcej), która 

umożliwiała wspinanie się na wzniesienia w iście żółwiowym tempie, ale jednak. Pierwsza próba terenowa 

została napotkana stosunkowo szybko, w okolicy Szadółek i Otomina w postaci nieużywanej linii kolejowej 

biegnącej dnem parowu. Zjazd na dno okazał się nie możliwy. Dało się zejść. Jednak wejście było znacznie 

trudniejsze. Można powiedzieć zdecydowanie, iż do wspięcia się na jego przeciwległy brzeg wymagane były 2 

koła i przynajmniej 4 nogi. Nie zważając na takie drobne trudności kontynuowaliśmy naszą podróż napotykając 

jezioro Otomińskie i porzuconą łódkę Golluma (2). Samej kreatury nie było w okolicy, lecz jego mamrotanie 

dochodziło z pobliskich zarośli. Nie chcąc stać się kolacją kontynuowaliśmy naszą podróż. Dalsza droga 

wiodąca głównie szlakiem zaprowadziła nas nad rzekę Reknica (3). Niektóre jej odcinki przypominały prawie 

potoki górskie. Nad jej brzegiem zrobiliśmy przerwę obiadową. Po posiłku ruszyliśmy w dalszą drogę. Po 
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pewnym czasie osiągnęliśmy wieś Sławki, gdzie przecięliśmy linię kolejową Gdynia-Kościerzyna i po minięciu 

wsi Rąty rozpoczęliśmy wspinaczkę Kaszubsko-górską (4). Po pokonaniu wzniesienia na piechotę – jechać się  
 

nie dało zjechaliśmy do miejscowości Wieżyca, za którą znaleźliśmy przytulną świerczynkę dającą nam 

schronienie. Tam przygotowaliśmy obozowisko, spętaliśmy mustangi i udaliśmy się na zasłużony odpoczynek 

mając przebyte 65km. Dzień drugi powitał nas wschodzącym słońcem i zapowiedzią pięknej pogody, co 

stanowiło dostateczną zachętę do kontynuowania podróży (5). Po zwinięciu obozowiska powróciliśmy na szlak. 

Po przejechaniu kilkuset metrów czekała nas przeprawa przez strumień wzmocniona forsowaniem krótkiej 

„ścianki” o wysokości ok. 7m, która nie stanowiła większego problemu o ile się nie miało roweru (6). Ale bez 

namysłu zastosowaliśmy zasadę 2-koła-4-nogi i ją zdobyliśmy przy minimalnych stratach własnych. Szlak 

prowadził dalej przez Szymbark, Gołubie w kierunku jezior Raduńskich. W lasach między Gołubiem a 

Zgorzałe natknęliśmy się na cmentarzysko kurchanów oraz Upiora Kurchanu, który wybrał się na grzyby. 

Widać i Upiór jeść musi. Po dotarciu do Górnego Jeziora Raduńskiego podążaliśmy jego brzegiem (7) w 

kierunku Łaczyna a następnie po przejechaniu przesmykiem na zachodni brzeg Jeziora Górnego dalej na północ 

w kierunku Mojusza. W lasach rozciągających się między Mojuszem a Łączkami miała miejsce Próba Wody, 

która szczęśliwie udało nam się przetrwać (8). Po dotarciu do Bącza porzuciliśmy czarny szlak (do Sierakowic 

pozostało tylko 11km z początkowego dystansu 103) i rozpoczęliśmy strategiczny odwrót wykorzystując 

fragment szlaku Kaszubskiego oraz lokalną infrastrukturę drogową. W ten sposób dotarliśmy na miejsce 

drugiego obozowiska znajdującego się na południe od Kartuz w okolicy rezerwatu Stare Modrzewie na 

niebieskim szlaku Kartuskim. Licznik wskazywał przebyte 135km. Po przespaniu kolejnej nocy na łonie natury 

postanowiliśmy powrócić na domowe pielesze, co też uczyniliśmy korzystając ze szlaku Kartuskiego oraz 

okolicznych dróg. Po dotarciu do miejsca stałego zakwaterowania usunęliśmy pył drogi oraz dokonaliśmy kilku 

refleksji (9). Oto niektóre z nich: i) długie wycieczki rowerowe (np. 200km lub więcej) są możliwe, lecz należy 

pamiętać o konfiguracji terenu i w miarę możliwości nie planować dłuższych przejazdów niż 60km dziennie; ii) 

obciążony rower prowadzi się znacznie trudniej niż normalnie, zmiana jest znaczna pomimo stosunkowo 

niewielkiej wagi ładunku; iii) na kolejny wyjazd wielodniowy trzeba będzie czekać do późnej wiosny � (10). 

             

Pacjent i Mały 
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Dlaczego warto prowadzić śpiewnik harcerski? 
 

Śpiew i muzyka towarzyszy harcerzom nieomalże w każdej chwili, rozśpiewane z nas przecież 
huncwoty! Czy oznacza to jednak, że tekst każdej piosenki musi wbić nam się w pamięć? Nie, i dlatego też 
śpiewnik jest rzeczą niezwykle przydatną. Kiedy mamy go pod ręką, nie musimy martwić się o brak 

znajomości słów. A tak z innej beczki- przecieranie strun głosowych jest zwykle zajęciem dostarczającym tylu 

wrażeń, że tylko tekst znajdujący się przed nosem jest w stanie okiełznać nasze muzyczne szaleństwo. 

Śpiewnik ma jeszcze jedno ważne zadanie. Pozwala nam ukazać swoją osobowość. Niektórzy mają upodobania 

do schludnego i dokładnego przepisywania tekstów, inni manifestują interpretację wybranej piosenki poprzez 

namalowanie ogromnego chabrowo-zielonego prosiaka. To jest właśnie fascynujące. Przeglądając śpiewniki 

różnych druhen i druhów, nigdy nie natrafiłam na dwa podobne. 

Ach, no i cóż nie wywróci naszego serca do góry nogami, jeśli nieobejrzany za kilkanaście, bądź kilkadziesiąt 
lat śpiewnik harcerski, składowisko naszych młodzieńczych pomysłów i emocji? Przypomnimy sobie wtedy, 

jak hasaliśmy w przykrótkim mundurze i wrzeszczeliśmy „ta staruuuuszka gitara…!”. Zobaczycie- łezka nam 

zadynda w oku! 

Do tej pory spotykałam się z najróżniejszymi sposobami na tworzenie własnego śpiewnika. Można go 

prowadzić w formie skoroszytu, zeszytu, teksty mogą być drukowane, czy pisane ręcznie. Powiem Wam 

jednak, że im więcej pracy się w to wkłada, tym lepszy osiągamy efekt. Kiedy wzniesiemy się ponad wyżyny 

naszych najbardziej barwnych i niedostępnych wizji świata, śpiewnik aż ocieka artyzmem. Wniosek jest prosty- 

im bardziej kreatywna osoba, tym ciekawszy śpiewnik! Dlatego warto poświęcić mu trochę czasu.  

Jeśli nie macie jeszcze własnego, bierzcie się do dzieła! W dowolnie wybranym (grubym) zeszycie zapisujcie 

teksty Waszych ulubionych piosenek. Żeby stworzyć śpiewnik bardziej atrakcyjnym, możecie ozdabiać go 

rysunkami wszelkiej maści. Lubicie cielęcinę? Narysujcie więc tłustą krowę na stronie tytułowej! Możecie też 
samodzielnie uszyć okładkę dla Waszego śpiewnika. Pomysłów jest mnóstwo, wystarczy tylko chcieć, jak 

mówi ludowe (bądź i nie ludowe) przysłowie. 

Ważne jest, aby nigdy nie odrzucić śpiewnika w kąt. Świat jest barwny, człowiek rządny poznania, przybywają 
więc ogromne ilości nowych piosenek! Bądźcie otwarci na najróżniejsze doznania, jakie zapewnia Wam 

muzyka. 

 

A przede wszystkim- śpiewajcie, ludzie, śpiewajcie! 

 

Gosia Z. 

 

Sport zwycięzców 
 

Zapasy to sport walki polegający na fizycznym zmaganiu dwóch zawodników. Ze sportu wyeliminowano różne 

niebezpieczne ataki albo ciosy tak, aby o wyniku walki decydowało wyszkolenie, hart ducha i spryt. Zapasy są 
dyscypliną sportu, która od najdawniejszych czasów była podstawą do rozstrzygania sporów miedzy 

mężczyznami. Tak naprawdę dopiero starożytni Japończycy i Ateńczycy wznieśli ją na wyżyny i okrzyknęli 
sportem Bogów, spisano specjalne zasady. Zapaśnicy pełnili tez role mistyków, którzy kontaktowali się przed 

walką z duchami i przodkami, aby zapewnić sobie zwycięstwo. Przed walką trzeba oczyścić i maksymalnie 

skoncentrować swój umysł dopiero wtedy można myśleć o podjęciu rywalizacji inaczej lepiej w ogóle nie 

zaczynać. Teraz krótko o zasadach: 

- nie wolno używać narzędzi a strój powinien być pozbawiony zbędnych kawałków materiału oraz elementów 

metalowych 

- nie wolno używać technik niebezpieczny ciosów, oraz dźwigni i duszenia, które na przykład występują w 

Judo. 

- obszar walki powinien być równy i pozbawiony rzeczy, o które można się skaleczyć 
Mimo ty podstawowych reguł i tak w zapasach bardzo często zdążają się złamania, skaleczenia i obicia. Ja 

osobiście trenuję judo i zasady różnią się troszkę, ale we wszystkich tych sportach chodzi przede wszystkim o 

to, i taki jest cel walki, aby położyć przeciwnika na łopatki i utrzymać go w takiej pozycji, przez co najmniej 20 

sekund. Wszystkich gorąco zachęcam do uprawiania tego sportu i kroczenia ścieżką do doskonałości ciała i 

ducha. 

 

Adamow 

 



 



Galeria drzew: Klon Jawor 
 

Jawor uchodził w bardzo zamierzchłych czasach i w starożytności za drzewo obdarzone właściwościami 

boskimi, drzewo dobre, o miękkim sercu, hojne w rozdawaniu szczęścia. Był przedmiotem czci, odbierał 

ofiary… Sławny historiograf grecki Herodot (ok. 485 – ok. 425 r. p.n.e.), zwany ojcem historii, przekazuje nam 

wiadomość, że król perski Kserkses (ok. 519 – 465 r. p.n.e.) też okazywał jaworowi kult i to tak gorąco, jakby 

się w tym drzewie na zabój rozmiłował. Zwyciężony przez Greków pod Salaminą w doku 480 p.n.e., nie 

spuścił dostojnego nosa na kwintę, lecz zapałał jeszcze większą nienawiścią do wroga i postanowiwszy przy 

pomocy bogów dać mu łupnia, udał się pod święty jawor. Rozbił namiot w jego cieniu i rozpoczął adorację. 
Opasał drzewo wspaniałym złotym pierścieniem, pozawieszał na nim naszyjniki i inne ozdoby, po czym 

dopiero przy tak udekorowanym drzewie – zatopił się w głębokiej zadumie. „Bawił tam czas długi i musiano 

wszelkich użyć trudności, aby go stamtąd oderwać”. Odjeżdżając zostawił przy świętym jaworze swoją straż 
dla pilnowania cennych wotów, którymi przypochlebił się bóstwu. Nawiasem mówiąc, cała ta ceremonia nie 

zdała się na nic. Jawor albo nie dosłyszał Kserksesowych błakań, albo świadomie puścił je mimo uszu, bo w 

następnej bitwie, pod Platerami w 479 roku p.n.e., znów zwyciężyli Grecy.  

I Grecy i Persowie żywili dla jaworu najwznioślejsze uczucia. Wierzyli, że już sam cień tego drzewa 

emanuje błogosławieństwo i przynosi uzdrowienie. Pierwsi wysadzali nim drogi, aby wiodły do szczęśliwych 

celów, gajami jaworowymi otaczali ateńskie szkoły, ufając, że wpłynie to uszlachetniająco na dusze uczniów. 

Drudzy zakładali ogrody, traktując je jako uzdrowiska dla chorych, obsadzali jaworami granice miasta dla 

zabezpieczenia się przed morowym powietrze. Rzymianie również uważali jawor za drzewo boskie. Kaligula, 

cesarz rzymski w latach 47 – 41 p.n.e., szalony tyran, w początkowym okresie swego obłędu przeniósł się do 

potężnego jaworu, który nazywał swoim domem, i w nim, jako bóstwo, oddawał się wraz z piętnastoma 

towarzyszami najbezwstydniejszej rozpuście.  

 Pliniusz Starszy wspomina dwa sławne jawory, odbierające kult należny drzewom świętym. 

Jeden rósł jeszcze za jego czasów w lasach Aleksandrii, ogromnie już wiekowy, zasadzony, jak głosiła fama, 

przez samego Agamemnona, naczelnego wodza Achajów w sławnej wojnie trojańskiej. Drugi, też niezwykle 

stary i gruby, w środku wypróchniały, rósł w Licji, starożytnej krainie w południowo – zachodniej części Azji 

Mniejszej. Zwano go żywą jaskinią, a w jego dziupli, na ławkach z mchu, mogło biesiadować osiemnaście 

osób. Nasi przodkowie, Słowianie, także przypisywali jaworowi moce magiczne, bali się go i ze strachu bardzo 

szanowali. Nie wolno było łamać jego gałęzi, a niech już ręka boska zachowa, żeby ktoś miał skaleczyć to 

drzewo ostrym narzędziem. Płakało długo słodkimi łzami, a wraz z nim beczał sprawca jego ran, bo po 

pierwsze – sam się kaleczy przy byle sposobności, po drugie – waliły się na niego liczne nieszczęścia tak długo, 

póki jaworowi nie zaschły łzy.  

Odbicie tego wierzenia znajdujemy w polskim podaniu o diable cechującym jawory. Przytaczam je w 

całości za książką „Podania i legendy polskie, ruskie i litewskie”, wydaną przez PIW w 1975 r.: 

W Bukowinie łopuszańskiej pod Kliczkami widziano w dzień św. Piotra i Pawła, jak się pokazał diabeł 

ubrany po niemiecku, jak przeszedł pomiędzy statek i rąbał jawor; później ktokolwiek chciał to drzewo zarąbać, 

niezawodnie okaleczył się i musiał pracę zaniechać. Niejeden tak napiętnowany jawor znajduje się w górach, 

dlatego górale bardzo się strzegą, zwłaszcza pierwszych dni po św. Piotrze i Pawle, rąbać takie drzewa. 

Kiedy i na jakiej podstawie zrodziła się opinia, że jawor jest opiekunem zakochanych, trudno dociec. W 

każdym razie przez cały XVIII i XIX wiek uchodzi za ich patrona.  

Dzisiaj młodzi nie spotykają się już pod jaworem, a większość nawet nie bardzo wie, jak wygląda to 

drzewo, bo coraz mniej go na naszych ziemiach. 

Największej rzezi jaworów dopuścili się w jaworzynach i mieszanych lasach górskich producenci 

drewna w XIX stuleciu, ingerujący bezmyślnie w przyrodę. Niszczyli oni jawory wraz z towarzyszącymi im 

roślinami runa (między innymi przetrzebili paproć języcznik lub „jeleni język”, będący dziś pod ochroną), na 

karczowisku zaś sadzili świerki, obiecując sobie wielkie fortuny. Co z tego wyszło, szkoda gadać! Źle, że ten 

diabeł, cechujący jawory pod Kluczkami, nie miał już wówczas swojej mocy.  

Dziś w dolnym reglu lasów tatrzańskich spotyka się bardzo nieliczne okazy starych jaworów. Na 

szczęście mądrzy leśnicy już wprowadzają „jaworową młodzież”, żeby odnowić w przyrodzie to, co padło pod 

toporami zachłannych kombinatorów. 

Jawor należy do rodziny klonowatych. Oficjalnie nazywa się klon jawor albo klon jaworowy. 

Linneusz nazywał go po łacinie Acer pseudoplatanius (Acer – klon, pseudoplatans – nibyplatan).  

Piękne, wyniosłe drzewo. Dochodzi do 30 metrów wysokości. Pień ma regularny, pokryty brudnoszarą 
gładką korą, która z czasem łuszczy się dużymi, płaskimi płatami – jak u platana. W górach bardzo często pnie 

jaworów są od północnej strony silnie porośnięte mchem. Koronę ma jawor kopulastą, rozłożystą, głęboko 



nasadzoną, liście – duże, 

trzyklapowe, o ostrych zatokach, 

drobnopiłkowane, z wierzchu 

ciemnozielone, pod spodem siwe z 

owłosionymi nerwami. Kwitnie w 

maju, po wypuszczeniu liści, 

żółtozielonymi kwiatami, zebranymi 

w zwisające grona. Owoce jaworu, 

orzeszki w skrzydlakach, dojrzewają 
we wrześniu i w październiku, a 

spadają pod drzewa w listopadzie lub 

zimą.  
We wczesnej młodości jawor 

rośnie powoli, nawet wówczas, kiedy 

ma to, co lubi: wilgotne powietrze, 

umiarkowany chłód i żyzną glebę. 
Dojrzałość, czyli możność rodzenia 

owoców – żyjąc w odosobnieniu – po 

20 – 30 latach, w lesie zaś – po 40 – 

50. I jeszcze rośnie. Kończy 

wzrastanie między 80 a 100 rokiem 

życia, a żyć może 400 albo nawet 500 

lat.  

Drewno tego drzewa, białe lub 

różowawe, twarde, trudno łupliwe i 

elastyczne, z natury 

atłasowopołyskliwe, daje się łatwo 

wygładzać i polerować, używane jest 

więc w wykwintnym stolarstwie i na 

forniry. 

W parkach hodowane s liczne 

odmiany dekoracyjne jaworu, 

różniące się głównie zabarwieniem 

liści. Do najciekawszych należą: 
odmiana purpurowa (Purpureum), o 

liściach z wierzchu zielonych a pod 

spodem purpurowofioletowych, 

odmiana żółtolistna (Worleei), której liście są najpierw pomarańczowe, potem żółte, wreszcie zielone na 

czerwonych ogonkach. Bardzo ciekawa jest także odmiana Leopolda (Leopopldii), o liściach wczesną wiosną 
miedzianoróżowych, które później pstrokacieją żółtymi lub białozłotymi płatami. 

 

Klops 

 

Historia 50 NGDH 
 

Nie byłoby 50 –tki 

bez 5. Historia tej 

drugiej sięga zaś 
historii 3. 

Drużynowym trójki 

z rozkazu Małego 

Stryja został Woody, 

mniej więcej w tym 

samym okresie czasu 

niejaki Trąba założył 

na Karwinach piątkę. Źródła historyczne podają, że ani jednemu ani drugiemu nie wiodło się w pojedynkę 

Obóz w Jurze - 2002 



rewelacyjnie i że następstwem tego a może czegoś innego padła wspólna decyzja – ale jakże wiążąca obu 

drużynowych o połączeniu drużyn. Wg tego układu połączone jednostki miał spajać nr 5 NGDH, granatowy 

sznur od tej chwili nosił drużynowy 3 NGDH – Woody, a przybocznym został Trąba. 

W kolejnych latach 5-ka zyskała m.in. Radio, którzy okazał się bardzo „wartościowym nabytkiem dla drużyny“ 

☺, niejako jakiś czas później odszedł Trąba. W listopadzie 92 do drużyny dołączył Sienek przybyły z ZHR 

Lublin (wtedy też po raz pierwszy w Ls zaczęto praktykować co tygodniowe rady drużyny I zbiórki ZZ w 5-tce 

Sienek był Zastępowym zastępu zastępowych). Pól roku po jego przyjściu  5 NGDH zaczęła używać nazwy 

IMPEESEE. 

We wrześniu 1993 roku do 5-ki dołączył zastęp harcerek – prowadzony przez St.Asię. W wyniku czego 

powstała 5 NGDH I H ( Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerek I Harcerzy) WRZOSIWO. Drużynowym został 

Woody przyboczną zaś St.Asia, Sienek i Radio. W drużynie był również Kornik Działali prężnie i efektywnie 

w tym samym roku przeprowadzając nabór przy SP, 42 na który przyszło „więcej dzieci niż drzew”:D (około 

100 osób), Obóz w Wygoninkach 1994 przyniósł wiele spięć, tuż przed obozem ówczesny komendant Leśnej 

Szkółki, Jerzy Gach rozdzielił koedukacyjne drużyny – w tym i 5 NGDH I H , tak więc zgodnie z rozkazem 

L12/ 94 w 50 rocznicę Powstania Warszawskiego powołano 50 NGDH Wrzosiwo z drużynową St.Asią. 
Dzielenie dużej ilości wspólnego majątku – nazwa, kronika, bandera, sprzęt obozowy, ideologie i obyczaje 

wystawiło na dużą próbę cierpliwości byłą kadrę 5-ki. W wyniku porozumienia 50 zabrała kronikę, którą 5-ka 

zaczęła prowadzić w momencie dojścia do drużyny dziewczyn, oraz nazwę – podobno wymyśliły ją St.Asia I 

Ślepiata. 5 - ka pozostała m.in. z banderą. 

(tyle tytułem wstępu, uff!) 

St.Asia prowadziła 50 NGDH Wrzosiwo do około 1997 roku i zaprzestała noszenia granatowego sznura w 

momencie emigracji na studia do Torunia pozostawiając tym samym władzę Ślepiatej. Przez następne dwa lata 

nowa drużynowa działała prężnie, w okresie tym w drużynie były m.in. Martyna, Agnieszka, Hulek, Supełek. 

W 1999 drużynowym zakładając barwy 50 NGDH WRZOSIWO został Woody. 

W wyniku przeprowadzonego w tym roku harcerskim naboru do drużyny przyszłam m.in. ja, Gabi, Pingwin, 

Milka, Perszing. Był to rok sporych zmian personalnych, lwia część naszych „polówek“ przestało nosić zielono 

czarne barwy – m.in. Mettallica, Gosia Osińska, Agata. Obóz letni – Gostomko 2000 zakończył naszą 
dotychczasową pracę „połówkami“. Drużynowy podzielił nas na dwa zastępy – zastępowe to Martyna Rohde i 

Agnieszka Hulek . Supełek została drużynowa. W październiku 2000 50-tkę czekały jednak kolejne zmiany. 

Supełek oddała granatowy sznur Martynie, Agnieszka została Przyboczną, zastępowymi Kurczak I Mucha, 

odpowiedzialne funkcje patrolowych dostały Gabi Pingwin, Kaśka Żmijewska, oraz Magda Fąferek. Kadra 

zrobiła nabór, którego owocem były między innymi Bajcie, Pigwa, Kostka, Żółtko. Już przed zimowiskiem 

czarno zielone barwy oddała przyboczna – Agnieszka. 

W następnym roku harcerskim 2001/2002 wszystko trwało niezmiennie. Podsumowaniem rocznej pracy był 

obóz wędrowny Jura Krakowsko Częstochowska – wspólnie z 2 NGDH Smoczyce i Balbiną. Obóz bardzo 

ciężki nie tylko ze względu na przebyte kilometry. Po obozie odeszła Martyna, tym samym 50-tka powitała raz 

jeszcze jako swojego drużynowego Woodiego. Funkcję tę pełnił przez następne dwa lata, w czasie tym (1 rok) 

pracowałyśmy jedynie patrolami. Mucha z Kurczakiem pełniły funkcję przybocznych. 

W 2 roku 2003/2004 Woody zlecił przeprowadzenie naboru przy SP 46 mi i Gabi -efektem tego było prawie 40 

dziewczynek ( w tym m.in. dzisiejsze zastępowe – Niewrząt, Andzia, Maja, Hala, Poldek) Obóz w 

Bieszczadach okazał się jednak porażką pod prawie każdym względem (złe warunki pogodowe, większa ilość 
kadry niż uczestników, osobny podobóz i brak drużynowego). Po powrocie do domu w wyniku burzliwych rad 

drużyny padł wniosek o mianowaniu mnie na funkcję dużynowej. 11 Września 2004 zgodnie z rozkazem 

zostałam mianowana na tę funkcję dostając tym samym od Woodiego sznur starszy ode mnie samej. Z drużyny 

odchodzi zakładać własną Mucha z Perszingiem, oraz Kurczak. 

Kolejne 2 lata pracy 50-tki to próba ustabilizowania sytuacji. Z listy członków drużyny skreślonych jest wielu 

ludzi, którzy „mylnie interpretują prawo harcerskie“, oraz takich, którzy nie są w stanie podporządkować się 
nowym rządom, jednak po ciężkim okresie nadchodzi czas spokoju i już racjonalnych działań. Przez rok od 

września 2004 do września 2005 przyboczną jest Kostka, która jest nam niezbędna ze względu na swoją 
pełnoletność. Na zimowisku w Łęczycy jest nas 39, na obozie Jura 20 osób. 

W roku harcerskim 2005/2006 odchodzi Kostka, zaczynamy „szkolenie patrolowych“, które miało na celu 

utworzenie do zimowiska 5 młodszych zastępowych i podzastępowych – Andzia, Niewrząt, Czipis, 

Spozywczak, Maja, Poldek. Plan się udaje i dotychczasowe zastępowe (Gabi, Pingwin, Bajt, Pigwa) zostają 
opiekunami zastępowych, Żaba pozostaje na funkcji. 



Od obozu w Kopernicy po raz pierwszy od bardzo dawna 50-tka ma zalegalizowaną przyboczną – Gabi. We 

wrześniu rozpoczynającym rok harcerski 2006/2007 odchodzi Żaba. Pingwin zostaje członkiem honorowym 

zakładając swoją drużynę z Marta Skowronek z 33NGDH Młodnik (353 – zuchy). Kadra liczyła sobie 11 osób 

a drużyna 6 zastępów, w tym jeden w Kielnie – Poldek i Czipis, oraz przy Sp. 20 - Bajt i Pigwa + ZZ. 

Przeprowadzamy po raz pierwszy od trzech lat nabór uzupełniając już istniejące zastępy. W marcu mamy przez 

szereg zbiórek rekordową liczbę osób na zbiórkach, nie schodzącą poniżej 55 jednostek. Z 2 NGZH Konwalie 

z Ls-dp przechodzi do nas Laura. Na obóz w Gostomku jedziemy w składzie 24 ludzi + drużynowa, 

przyjmujemy do grona członków honorowych Haniunię. 
Wrzesień stawia nowe wyzwania (potencjalne usamodzielnienie się zastępu z SP 20), wizja kolejnego szkolenia 

patrolowych przeprowadzanych już nie przeze mnie samą, ale wspólnie z Niewrzątem i Andzią. To chęć 
wykorzystania zdobytych w wakacje patentów przybocznych przez Andzię, Niewrząta i Pigwę oraz kursu 

zastępowych przez Spozia i Poldka. Gabi odeszła z drużyny, Poldek zapragnęła zuchów, tym samym zostając 

kolejnym członkiem honorowym drużyny. Czipis wyjechała na 2 lata do Meksyku – intensywnie analizuje 

opcję założenia z druhną Anią z Ambasady Polskiej naszej filii☺ 

A my nie zamierzamy się rozpadać ☺ 

Fakty historyczne: St.Asia, Woody 

Całość złożyłam oczywiście bardzo subiektywnie ja - Gary 

 

 

 

Obóz w Wygoninkach - 1994 

Wigilia - 2006 

Obóz w Kopernicy - 2006 



Hymn „Leśnej Szkółki” 
 

Iż będziem trwać 
 

Iż będziem trwać po życia skon  a 
U świętej sprawy złotych bram  a d E 
Iż pojmiem ducha prawd więcierze  d a 
Silni miłością, ufni w wierze  E a E 
Ślubujem dziś  a E a 
 REF.:  

            Iż nas nie złamie życia trud a A d 
            Mirażem snów, pogonią złud G G7 C E 
            Iż będziem przyrzeczeniu wierni a d a E 
            My w archanielską moc pancerni a d a E 
            Ślubujem dziś a E a 
 

Poniesiem sztandar w złoty świt 

Z wichrowym chrzęstem orlich kit 

I rzeźbić będziem polską dolę 
Na twardym, młodych dusz cokole 

Ślubujem dziś 
 

Hymn LS, „Iż będziem trwać”, to po prostu stara przedwojenna pieść harcerska. Śpiewana była chętnie 

po wojnie przez harcerzy „wracających do korzeni”. Przewijała się przez drużyny związane ze środowiskami 

„Kaszeba”, „Szarotka”, „Pasieka”, w Gdyni, czy ze środowiskiem „Młody Las” w Gdańsku. Była popularna w 

kręgach A. Makowskiego. Początkowo hymnem LS była pieśń „Pośród pól, pośród łąk, nasz instruktorski 

wędruje krąg: o treści dość infantylnej. Po wkroczeniu LS na ścieżkę chrześcijańską, należało wprowadzić 
poważniejszy hymn, by potwierdzić, że harcerstwo to nie tylko zabawa, lecz poważne zmaganie w walce o 

dobro. 

 Wybór padł na piękną pieśń, „Iż będziem trwać”. Pytanie tylko, czy wszystkie osoby śpiewające to 

ślubowanie zastanawiają się nad jego głęboką treścią. Jeśli jeszcze tego nie zrobiły, zachęcam gorąco do 

przeanalizowania słów pieśni.  

 

Hm. Jerzy Gach „Prorok” 

 

Historia Polski część 2 
 

 Witajcie ponownie! Oto następny odcinek historii Polski. Ostatnim razem zatrzymaliśmy się w roku 

966, gdy Mieszko I przyjął w imieniu swoim i Polski chrzest z rąk czeskich w obrządku chrześcijańskim. 

Dzięki przyjęciu chrztu, Mieszko mógł szczycić się 
władzą z nadania Boga i głębiej zakorzenić swoją postać 
w umysłach poddanych. Prawdopodobnie (choć nie jest 

to pewne) w 967 urodził się Bolesław Chrobry – syn 

Mieszka, pierwszy król polski i wybitny władca. Minęły 

zaledwie dwa lata od chrztu, a w Polsce pojawił się 
pierwszy katolicki biskup – Jordan. Dzięki powstaniu 

biskupstwa, pojawili się w Polsce pierwsi duchowni, 

którzy nauczyli naszych urzędników czytać i pisać ☺. 

Jest to czas pojawienia się pierwszych polskich 

dokumentów państwowych. Mimo, że Mieszko nawiązał 

stosunki z Cesarstwem Niemieckim i podporządkował 

się Ottonowi I, czyli niemieckiemu cesarzowi, nie 

wszyscy niemieccy margrabiowie respektowali 

zawieszenie broni. W 972 roku margrabia Hodon 

zaatakował nasze ziemie, lecz poniósł klęskę pod Cedynią. To był pierwszy znaczący triumf polskich wojsk. 

Mieszkowi sztuka ta udała się z pomocą jego brata – Czcibora. Pięć lat później, czyli w roku 977, umarła 



czeska księżniczka Dąbrówka (według kronikarza niemieckiego, Thietmara – Dobrawa), przez co wygasło 

polskie przymierze z Czechami, zawarte przy okazji chrztu. Dwa lata później, na Polskę najechał cesarz Otton 

II, ale również jego wyprawa zakończyła się fiaskiem. Podpisano pakt pokojowy, a dla przypieczętowania 

ugody Mieszko ożenił się z niemiecką księżniczką, córką margrabiego Dytryka, zarządcy Marchii Północnej 

(części Cesarstwa Niemieckiego). Nowa żona księcia Mieszka nazywała się Oda i wiemy o 3 synach, których 

mu urodziła – Mieszku, Świętopełku i Lambertcie. Być może było ich więcej, ale niestety źródła historyczne z 

tamtych czasów są niepewne i niekompletne. Pod koniec swoich rządów, Mieszko był już schorowany i stary, 

dlatego napisał do papieża w roku 990 list, w którym opisał granice swego państwa, oraz to, kto ma w  nim 

rządzić po jego śmierci. Co ciekawe, podzielił Polskę między swych synów, ale tylko tych, których urodziła mu 

Oda, nie wspominając o Bolesławie Chrobrym. Oryginał listu Mieszka nie zachował się do naszych czasów, ale 

dotrwało streszczenie owego listu, które dzisiaj nazywamy dokumentem Dagome Iudex. Jest to najstarszy 

polski dokument państwowy zachowany do naszych 

czasów. Dagome to chrześcijańskie imię Mieszka, 

natomiast iudex oznacza „książę”. W roku 992 

Mieszko I umarł, a w kraju wybuchła wojna domowa 

o władzę, którą wygrał Bolesław Chrobry. Wypędził z 

Polski Odę i jej synów, po czym został samodzielnym 

władcą. Bolesław Chrobry był władcą budzącym duże 

kontrowersje (ciekawostka – jego twarz możemy 

zobaczyć na współczesnym banknocie 

dwudziestozłotowym) i od początku swego panowania 

dążył do powiększenia granic Polski oraz poprawienia organizacji i działania państwa. W 997 roku do Polski 

przybył praski biskup Wojciech, którego Bolesław Chrobry otoczył opieką i wsparciem, po czym wysłał do 

Prus, gdzie biskup został zamordowany. Bolesław Chrobry wykupił od pogan ciało biskupa za tyle złota, ile 

ważyło i stworzył jego sanktuarium w ówczesnej stolicy, Gnieźnie. Miało to bardzo dobre skutki dla naszej 

sytuacji politycznej, ponieważ Wojciech został obwołany 

świętym i patronem Polski, a dzięki wspólnej inicjatywie 

papieża Sylwestra II i cesarza niemieckiego Ottona II, w 

Gnieźnie powołano do życia arcybiskupstwo z trzema 

podległymi diecezjami – w Kołobrzegu, Wrocławiu, 

Krakowie (wcześniej istniało biskupstwo polskie w 

Poznaniu). Od tej chwili Polska mogła udzielać chrztów 

innym państwom oraz koronować swoich królów, za 

pozwoleniem papieża. W 1000 roku odbył się słynny zjazd 

gnieźnieński, czyli pielgrzymka cesarza Ottona III do grobu 

świętego Wojciecha. Wtedy też Otton III zrzekł się prawa 

nominowania dostojników kościelnych w Polsce na rzecz Bolesława Chrobrego, poparł jego koronację na króla 

oraz przekazał Bolesławowi kopię relikwii – włóczni świętego Maurycego. Jak dotąd, same sukcesy, a co było 

dalej, dowiecie się w następnym odcinku… 

 

Simon 

 

Zastanawialiście się kiedyś, co można 

znaleźć na strychu u babci? 

Zanim podejmiecie to ryzyko spróbujcie 

odwiedzić magazyn sprzętu Leśnej 

Szkółki!!! 

 

Na fotce obok, najpotrzebniejszy sprzęt 
obozowy, pieczołowicie przechowywany 

w magazynie. To tylko próbka.  



 



Z gitarą wśród..harcerzy! 
 
 Witam, nie bardzo wiem jak zacząć, więc może zdecydowanie. Przede wszystkim żeby grać musicie posiadać 
instrument. Można takie cudo używać z powodzeniem niezależnie od wieku czy takich tam a gitary użyteczność jest 
oczywista. Sprawdza się zarówno w rock bandach jak i harc zastępach, można rzec cechuje ją niespotykana 
uniwersalność. Dlatego używają ją ludzie poezji, n'rolla  czy innych   metali. Często atrybut fajnych ludzi a 
każdy chyba zastanawiał się nad tym czy nie zostać fajnym. 
Niestety niemożliwym wydaje mi się nauka gry w druku, muzyka z papierem wspólne ma tylko nuty a i to względne. 
Jeżeli jesteście totalnymi tj. zupełnymi amatorami warto rozpocząć od kontaktu z kimś odrobione w materii 
doświadczonym. Celem takiego zbliżenia powinno być wyeliminowanie kilku podstawowych błędów czy problemów 
pojawiających się na początku edukacji. Chciałbym na łamach tego druku zadeklarować swoja pomoc każdemu, kto 
jest gotowy ją przyjąć. Jeżeli ktoś natomiast już ograł jakiś wytwór gitarowy i chce tłusto pośpiewać to również 

proszę o kontakt[garz@op.pl, wystarczy skrobnąć list]. Chętnie harcerska pieśń gram i śpiewam z każdym.  
 Z innej beczki mam dziś również druga sprawę. Tyczy się ona wszystkich, którzy już potrafią wydobywać 
dźwięk z gitary. Konkurs ło! Wyjątkowa nagroda gwarantowana moim słowem cyt cyt. Wystarczy, że ułożycie zupełnie 
autorską linie melodyczną do danego i nieznanego wam tekstu widocznego pod spodem. Całość musicie zagrać i 
nagrać i przesłać, co nie jest łatwe bądź po prostu zagrać mi na najbliższej imprezie harcerskiej na której się 
zobaczymy. Wiem, wiem- trudny tekst daje do obróbki, ale wy jesteście harcerzami i zadania trudne to wasza 
specjalność. Oto ów tajemniczy: 
 

Jan Brzechwa 
NIE PIEPRZ PIETRZE  

"Nie pieprz, Pietrze, pieprzem wieprza,  
Wtedy szynka będzie lepsza."  

 
"Właśnie po to wieprza pieprzę,  
Żeby mięso było lepsze."  

 
"Ależ będzie gorsze, Pietrze,  

Kiedy w wieprza pieprz się wetrze!"  
 

Tak się sprzecza Piotr z Piotrową,  
Wreszcie posłał do teściową.  
 

Ta aż w boki się podeprze:  
"Wieprza pieprzysz, Pietrze, pieprzem?  

 

Przecież wie to każdy kiep, że  
Wieprze są bez pieprzu lepsze!"  

 
Piotr pomyślał: "Też nie lepsza!"  

No, i dalej pieprzy wieprza.  

 

Poszli wreszcie do starosty,  
Który znalazł sposób prosty:  

 
"Wieprza pieprz po prawej stronie,  

A tę lewą oddaj żonie."  

 
Mądry sąd wydała władza,  

Lecz Piotrowi nie dogadza.  
 

"Klepać biedę chcesz, to klepże,  

A ja chcę sprzedawać wieprze."  
 

Błaga żona: "Bądź już lepszy,  
Nie pieprz wieprza!" A on pieprzy.  

 

To Piotrową tak zgniewało,  
Że wylała zupę całą,  
 
Piotr zaś poszedł wprost do Wieprza  

I utopił w Wieprzu wieprza.  

 A nie mówiłem, że trudny? Ahoj. Czuwaj Piotr Nabrdalik Gagrooo 

 

P L U Z B W D E E N I Z 
U D K S I E C Z C P N A 
S T O X W N P A H N S S 
Z A M M A P A I U S L T 
C C P F K K K Z S M O Ę 
Z H A R C E R S T W O P 
A E S K K W Z O A T B K 
Ń O P L F S Y U R L Ó N 
S D L D R U Ż Y N A Z K 
T M S T O P N I E S C S 
W I O G N I S K O A D E 
O B M A Ł K O W S K I F 

Odnajdźcie 14 słów w dowolnej orientacji. Pozostałe litery utworzą hasło. Powodzenia. 

Marcin 



 

Worm 


