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Witajcie!
To już trzeci numer zasiewów, jak na razie idzie nam wszystkim świetnie. Oby tak dalej…
Listopad to taki ciężki miesiąc, kiedy szkoła zaczęła się już na dobre, kiedy pogoda zepsuła się już na
dobre, a do świąt jeszcze daleko. Wielu z nas wstaje, kiedy jest jeszcze ciemno i wraca do domu, kiedy jest JUŻ
ciemno… ale głowy do góry – niedługo czeka nas gra z okazji rocznicy Powstania Listopadowego (z tej okazji
udało się nam nawet wywołać ducha powstańca listopadowego!), potem to już szybko będą mikołajki, a dalej
zleci jak z górki, ani się obejrzycie, będą święta a potem… Zimowisko! Brzmi to może trochę jak babcia
pocieszająca kochanego wnusia – ale wierzcie mi, mądrość ludowa jest potężna.
Cała Wasza Redacja
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NOC LISTOPADOWA
Liście zezłociły się na drzewach, jesienny wiatr mocniej dmie w żagle na Mazurach... Tamtej nocy było
podobnie. Może ten wiatr zacinał trochę zimniej na twarzach i zaciśniętych na kolbach karabinów palcach, ale
w sercach płonął żar. Żar nadziei, ale i żar gniewu. Nie dziwota-carat nie przestrzegał postanowień konstytucji
z 1815 roku.
-Może Polski nie ma na mapie, ale jakieś prawo się nam należy...- mówili ludzie. W Szkole Podchorążych
Piechoty mówiono nawet więcej-mówiono, że należy się niepodległa Polska. Coraz trudniej było znosić kolejne
wymysły cara- najpierw zniesiono wolność prasy, potem zgromadzeń, a potem zaczęto prześladować filaretów
i filomatów- kwiat polskiej inteligencji! Tego było za wiele...
Tamtej nocy, 29 listopada 1830 roku, zapłonął browar na Solcu. To był sygnał- grupa 24 spiskowców
opanowała Belweder chcąc pochwycić wielkiego księcia Konstantego, który nieugięcie wcielał postanowienia
cara w życie spoglądając z okien warszawskiego pałacu. Obłoki pary buchały szybko z ust biegnących
Polaków, lecz ich cel nie został osiągnięty... Mówią, że wielki Książe umknął z Belwederu w babskiej kiecce.
Ta noc nie była jednak bezowocna- zdobyliśmy Arsenał. Potem korzystaliśmy z jego zasobów w szańcach w
całej okolicy. Powstanie ogarnęło jednak Rzeczpospolitą dużo dalej niż starczyło broni z warszawskiego
Arsenału... Jak piękne były te chwile, gdy gońce przynosili wieści ze Żmudzi, z Litwy, z Wołynia... Tyle
wygranych bitew- pod Stoczkiem, Olszynką Grochwską, Wawrem, Iganiami... Chwile te okazały się jednak
równie ulotne, co piękne
Broniliśmy się niecały rok. Miesiąc z hakiem brakowało do rocznicy powstania. Nasi generałowie nie
wierzyli w zwycięstwo, a waśnie bardzo osłabiały szeregi od wewnątrz. Gdy we wrześniu Ordon kazał
wysadzić swoją redutę (mówią, że pogrzebała ze sto Rosjan), a ruscy zdobyli Warszawę, my już wiedzieliśmy
jak to się skończy... Powstanie upadło 21 października 1831 roku, a ja udałem się na emigrację. Nie dożyłem
polskiej wolności...
Wy, którzy rodziliście się w wolnej Polsce! Nie pozwólcie jej nigdy już przywdziać kajdanów i
wspomnijcie co roku Noc Listopadową!
Duch Powstańca Listopadowego

Historia Polski cz. 3
Witam wszystkich wiernych czytelników z powrotem! Jeśli pamiętacie, w zeszłym miesiącu nasza
opowieść skończyła się na okrągłej dacie – był rok 1000, kiedy to w Gnieźnie odbył się słynny zjazd
gnieźnieński. Do Polski przybył cesarz niemiecki – Otton III z pielgrzymką do grobu biskupa – męczennika,
czyli świętego Wojciecha, który od niedawna był patronem Polski. Otto III był bardzo przychylny Bolesławowi
Chrobremu, zaproponował mu nawet udział w swoim wielkim projekcie odbudowy cesarstwa rzymskiego –
Bolesław miał być zarządcą jednej z czterech głównych prowincji (wschodniej oczywiście). W Polsce utworzono
pierwsze arcybiskupstwo (gnieźnieńskie), wraz z podległymi mu diecezjami w Krakowie, Wrocławiu oraz
Kołobrzegu. Dostojnicy kościelni wspierali autorytetem władzę księcia Bolesława, oraz udzielali mu
pomocnych rad. Wraz z nimi do Polski przybyli mniejsi rangą duchowni, przynosząc ze sobą umiejętności
czytania i pisania.
Niestety, dwa lata po zjeździe gnieźnieńskim
Otto III zmarł, a rządy po nim przejął cesarz Henryk II.
Był to władca wybitnie nieprzychylny Polsce i
Bolesławowi Chrobremu, przez całe swoje panowanie
dążył
do
podporządkowania
Polski
Cesarstwu
Niemieckiemu.
Bolesław
Chrobry
od
początku
sprawowania władcy był księciem, który dążył do
ekspansji terytorialnej Polski. W 1002 roku podbił trzy
należące do Cesarstwa prowincje – Miśnię, Milsko oraz
Łużyce. Udało mu się także opanować Czechy, ale był to
krótkotrwały sukces, ponieważ polska dominacja w tym
kraju skończyła się już po dwóch latach. Wszystkie te
wydarzenia zaostrzyły konfliktowe nastroje, przez co
między oboma narodami wybuchła wojna, która
ciągnęła się kilkanaście lat, aż do roku 1018. Działania
zbrojne skończyły się zawarciem pokoju w Budziszynie, który przyniósł Polsce wiele korzyści – zatrzymaliśmy
w swojej strefie wpływów Łużyce oraz Milsko, ponadto cesarz Henryk II porzucił na zawsze myśl o podbiciu
Polski oraz obiecał nam pomoc w zbrojnej wyprawie przeciwko Rusi. Przedmiotem spornym z Rusią były tak
zwane Grody Czerwieńskie, czyli Czerwień oraz Przemyśl. Wyprawa, podjęta w tym samym roku, co zawarcie
pokoju w Budziszynie, zakończyła się zdobyciem obu grodów przez Bolesława Chrobrego, udało mu się także

zdobyć Kijów i tamtejszy skarb. Na tronie ruskim osadził swojego zięcia – Świętopełka, już po dwóch
tygodniach Świętopełk został obalony.
Mimo, że byliśmy już uniezależnieni od Cesarstwa Niemieckiego, Bolesław Chrobry musiał czekać ze
swoją koronacją aż do śmierci Henryka II, czyli do roku 1025. Wtedy to arcybiskup gnieźnieński koronował
Bolesława Chrobrego na pierwszego króla Polski. Korona królewska znacznie podniosła znaczenie Polski,
dynastii Piastów, oraz samego Bolesława. Niestety, w tym samym roku, Bolesław Chrobry zmarł. Był jednak
wybitnym władcą, o czym świadczy jego przydomek oraz podobizna na dzisiejszym banknocie
dwudziestozłotowym (oczywiście nie są to jedyne
przykłady!). W roku śmierci Bolesława, czyli w
1025, na króla Polski koronowano jego syna –
Mieszka II. Nie był on tak wybitnym władcą jak
ojciec, ale był znacznie lepiej wykształcony, o czym
świadczy fakt, że znał 6 języków. Bolesław Chrobry
w czasie swego panowania prowadził wojny ze
wszystkimi sąsiadami, co spowodowało bardzo
niekorzystną
sytuację
Polski
wśród
wrogo
nastawionych sąsiadów. W 1031 roku nastąpił
jednoczesny atak cesarza Konrada II oraz księcia
ruskiego Jarosława Mądrego. Polska znalazła się z
powrotem pod wpływem Cesarstwa Niemieckiego,
była do tego osłabiona wewnętrznymi sporami o władzę między dwoma innymi synami Bolesława Chrobrego –
Bezprymem i Ottonem. Mieszko II musiał uciekać do Czech, gdzie go schwytano i pozbawiono atrybutu
męskości w wyjątkowo brutalny sposób (jak widać, polityka bywa bolesna). Niedługo po tym, brat Mieszka,
Bezprym, został zamordowany, dzięki czemu król mógł wrócić do Polski. Udało mu się zwalczyć pozostałych
braci ze wsparciem cesarza, musiał się jednak zrzec korony królewskiej. Trzy lata później, w 1034 Mieszko II
umarł, a Polska znów pogrążyła się w wewnętrznym chaosie, ponieważ wybuchł bunt przeciwko synowi
Mieszka, Kazimierzowi (zwanemu później Odnowicielem), przez co musiał on uciekać na Węgry. Osłabienie
państwa wykorzystał w 1038 lub 1039 (dokładna data nie jest pewna) czeski książę, Brzetysław, który
najechał na Państwo Polskie i spustoszył Wielkopolskę. Na domiar złego, ludność zbuntowała się powstając
przeciwko kościołowi i aparatowi państwowemu, który wymagał od poddanych zbyt wysokich podatków. W
skutek tego buntu Polska utraciła Pomorze, które ponownie przyłączono do państwa Polskiego dopiero po II
wojnie światowej.
Sytuacja nie wyglądała dobrze, zupełnie jak pogoda za oknem, ale na szczęście, po deszczu w końcu
zawsze wychodzi z powrotem słońce, a kałuże wysychają. Podobnie było z państwem Piastów, a jak do tego
doszło, dowiecie się w następnym odcinku.
Simon

Historia 11 NGDH „Sherwood”
Dawno, dawno temu, kiedy to najstarsze drzewa w puszczy Sherwood nie zdążyły jeszcze porządnie
odrosnąć od ziemi, wesołą dziatwą z malowniczej dzielnicy miasta Gdyni – Wielkiego Kacka, postanowił zająć
się młody i pełen energii instruktor harcerski – Daniel Sienkiewicz „Sienek”. Jednak aby udźwignąć ciężkie i
wymagające poświęceń brzemię prowadzenia drużyny harcerskiej, będący podówczas w stopniu przewodnika
Sienek potrzebował pomocnika. Padło na wyw. Radosława Szumiłło „Hidiego”… Tak uformowała się kadra
nowo
powstałego
11
Niezależnego
Gdyńskiego Zastępu Harcerzy „Sherwood”,
który wkrótce przekształcił się w 11 Próbną
Gdyńską Drużynę Harcerzy. Ale o tym za
chwilę… Wpierw pełni werwy i zapału
instruktorzy potrzebowali pełnych werwy i
zapału dzieci. Znaleźli je w Szkole
Podstawowej nr 20 w Gdyni – Wielkim
Kacku, gdzie pierwszy nabór A.D. 1999
przyciągnął na zbiórkę znaczną grupkę
chłopców. Za historyczną datę powstania 11stki przyjmuje się 18 września 1999 r. –
zapisała się ona złotymi zgłoskami w annałach
drużyny i niech tak już pozostanie.
Oczywiście
„naborowi”
zostali
Obóz Gostomko 2000. 11-stka manipuluje przy szlabanie nieopodal
podzieleni na dwa patrole, które szybko
kuchni. Od lewej druhowie Cyborg i Max, w tle: Jokes.
przekształciły się w zastępy – tymczasowo

oznaczone numerami I i II. Z faktem tym łączy się pewna ciekawa anegdota – otóż w roku 2004, na jednej z
gier terenowych w pobliskim lesie, chłopcy z kolejnego już naboru (wybaczcie, że w ów haniebny sposób
zaniedbuję swój kronikarski obowiązek, ale pominięcie w tymże momencie prawidłowej chronologii wydarzeń
usprawiedliwiam niezwykłością czynionej przeze mnie dygresji) w stercie drewnianych bali odnaleźli
tajemniczą kopertę. Ich zdziwienie stało się jeszcze większe, gdy spostrzegli na niej zamazane już nieco słowa
„Do patrolu I i II”… Po przedstawieniu niecodziennego znaleziska Sienkowi okazało się, iż pochodzi ono z
jednej z pierwszych gier w historii 11-stki! Ale wróćmy do meritum – na zastępowych zostali wybrani
druhowie Maksymilian Kondzior „Max” i Piotr Ananicz „Cyborg”. Same zastępy otrzymały swoje nazwy na
Zlocie im. Roberta Baden-Powella w kwietniu 2000 r. – zastęp I nosił odtąd miano Rosomaków, a zastęp II –
Śnieżnych Wilków. Oczywiście, jak to między chłopakami bywa, wywiązała się pomiędzy tymi dwoma
ekipami zacięta rywalizacja, odpowiednio stymulowana przez kadrę, np. poprzez organizowanie zbiórek,
opartych na zasadzie współzawodnictwa. Jednak, jak się szybko okazało, siły nie były wyrównane – dzielne,
ale i sprytne Rosomaki rozpoczęły zwycięski pochód od wiktorii do wiktorii, pokonując Śnieżne Wilki w
każdej grze, potyczce na „życia”, czy bitwie na śnieżki. Podopiecznym Cyborga nie pozostało zatem nic
innego, jak tylko wyczekiwać swojej dziejowej szansy na odpłacenie rywalowi z nawiązką…
Tymczasem nadeszły mroźne miesiące, zwiastujące zbliżający się biwak zimowy. Odbył się on w
Kamienicy Królewskiej, gdzie chłopcy z 11-stki przemieszczali się pomiędzy epokami za pomocą
własnoręcznie sporządzonego wehikułu czasu, zdobywając swoje pierwsze sprawności. Młoda drużyna
okrzepła i zgrała się na tyle, że na nadchodzący wraz z powiewami coraz cieplejszego wiatru obóz letni
pojechała dość liczna grupa harcerzy. W roku 2000 namioty „Leśnej Szkółki” stanęły nad Jeziorem Sumino
niedaleko Gostomka. 11-stka rozłożyła się zastępami w dwóch namiotach – Rosomaki zostały wesołymi
bywalcami Tawerny, a Śnieżne Wilki – Tartaku. Wraz z obozowymi doświadczeniami pojawiły się pierwsze
chusty. Mało kto jednak wie, że ówczesne barwy 11 NGDH diametralnie różniły się od obecnych – były to
odwrócone barwy Kręgu, czyli czerwona chusta z czarnym obszyciem. Kiedy nastąpiła zmiana? Na pożółkłych
kartach kroniki próżno by szukać tej informacji, ale wiadomym jest, iż kolejna grupa przyjętych w szeregi
członków drużyny na obozie w Wolności (w tym ja), otrzymała już zielono-czarne chusty.
Kolejny rok harcerski (2000/2001) rozpoczęliśmy wspólną pielgrzymką na Jasną Górę. Na LS-owym
forum po raz pierwszy zabłysnęliśmy na InO „Chaszcze”. Pokazaliśmy, że kiedy tylko zachodziła taka
potrzeba, międzyzastępowe waśnie szły w niepamięć i 11-stka, silna i zjednoczona, potrafiła sięgnąć po
najzaszczytniejsze laury. 7 października 2000 r. patrol, złożony z członków naszej drużyny, zdobył pierwsze
miejsce w swojej kategorii wiekowej, a Hidi stanął na najniższym stopniu podium na trasie zaawansowanej.
Wkrótce potem wyruszyliśmy na kolejny wspólny biwak, który odbył się w miejscowości Lubocino – tam też
stoczyliśmy zaciętą walkę z groźnymi i tajemniczymi przybyszami z innej planety, a także zgłębiliśmy tajniki
alfabetu Morse’a. Jest to zarazem moje najstarsze harcerskie wspomnienie – migające lampki, przyczepione do
ramion wrogich UFO i Sienek rozpisujący nam niezrozumiałe początkowo kombinacje kropek i kresek…
Rok 2001 rozpoczęliśmy pierwszym zimowiskiem w
doskonale nam znanych, poczciwych Łęczycach. Następne
miesiące, podczas których ponownie odwiedziliśmy Lubocino
(18-20 V), a także zawitaliśmy w Gołubiu Kaszubskim (15-17
VI), ostatecznie skonsolidowały naszą drużynę. Tak więc na
obóz letni nieopodal leśniczówki Wolność jechaliśmy już
pewną stałą ekipą, która nie zmieniła się znacząco przez
następne lata. Wspaniałe dwa sierpniowe tygodnie A. D. 1492
spędziliśmy pod łopoczącą na wietrze flagą Kastylii jako
nieustraszeni zdobywcy nowych lądów. Rosomaki podczas tej
wyprawy zawiadowały okrętem „Pinta”, a Śnieżne Wilki –
„Santa Maria”. Poza oficjalnym przyjęciem do drużyny
kolejnych chłopców (między innymi małego Rudego), zaszły
Starsza część 11-stki na corocznym biwaku w
pewne zmiany kadrowe – szary sznur z brązową beczką w
Mauszu, w gościnie u wujostwa Cyborga (2004 r.)
zastępie Rosomaków przeszedł z druha Zawora na druha Witka.
Jednak to nie koniec zmian w szeregach 11 NGDH „Sherwood” – u schyłku 2001 r. dołączył do nas
Mikołaj Skowronek „Miki”, który stosunkowo szybko stanął u boku Cyborga jako podzastępowy Śnieżnych
Wilków. Zawirowania dziejowe sprawiły również, że drużynę opuścił Sienek, a granatowy sznur przejął po nim
Hidi. Kolejny przełom w historii drużyny miał miejsce na jednej z szeregowych zbiórek zimowych – Śnieżne
Wilki po raz pierwszy tryumfowały, zwyciężając na grze zastęp Rosomaków. W wyniku pewnych sympatii
pomiędzy drużynowym 11-stki a starszą (i urodziwą) kadrą 13 NGDH, zacieśniono współpracę pomiędzy tymi

dwoma drużynami, przypieczętowaną tzw. „paktem o nieagresji”, podpisanym na wspólnym biwaku
opłatkowym. Przez następny rok drużyna rozwijała się pod przywództwem Hidiego, jadąc w międzyczasie na
kolejne zimowisko w Łęczycach (2002 r.). Jednak zmiany ponownie wręcz wisiały w powietrzu…
I stało się. Wielkie Wykruszańsko dotknęło również 11-stkę. Wprawdzie Hidi pojechał z nami na
obóz wędrowny na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w 2002 r., ale był to jego ostatni harcerski wyjazd. Na
wspólnej wyprawie szlakiem Orlich Gniazd dowodził już de facto Sienek, który ponownie stanął u steru 11
NGDH. Najcieplej wspominany przez starszą ekipę obóz znaczyły pierwsze młodziki i Krzyże, które otrzymali
druhowie Cyborg, Max i Witek. Drużynie potrzebny był zastrzyk świeżej krwi, jednak zamiast naboru, Sienek
z otwartymi ramionami przyjął grupkę zuszków ze Stumilowego Lasu, od druhny Tysi. Utworzony został
Zastęp III, na którego czele stanął Witek. Sytuacja 11-stki wyraźnie się ustabilizowała – kolejne miesiące
upływały pod znakiem spokojnego rozwoju i dobrej zabawy. Biwak zimowy A. D. 2003 odbył się w
Bożympolu Wielkim, a 11-stka stawiła się na nim w dość licznym gronie.
Obóz letni w Czernicy, w czasie którego podobóz męski wciągnął na maszt złowrogą banderę
krwiożerczych Normanów, upłynął pod znakiem drewnianej wieży, z dnia na dzień coraz bardziej górującej
nad okolicą. W ostatecznym rozrachunku to karkołomne przedsięwzięcie tylko w przypadku 11-stki zostało
uwieńczone sukcesem – 20-stce, która również podjęła taką próbę się nie udało… Tymczasem Sienek, zajęty
najróżniejszymi sprawami rodzinnymi, ma coraz mniej czasu dla drużyny. Tak więc sporą część obowiązków i
obciążeń bierze na swoje młode barki druh Cyborg i, jak czas pokaże, radzi sobie z tym całkiem nieźle. Zimą
2004 r. „Leśna Szkółka” przyjeżdża do Kamienicy Królewskiej, aby wziąć udział we wspólnym zimowisku. W
gości przybywa brat Sienka, która pomaga w przeprowadzeniu „morskiego” programu.
Wielkimi krokami zbliżał się sławetny obóz w Bieszczadach, na którym 11-stka stawiła się w
niezwykle licznym gronie. Jednak nawet wysoka frekwencja nie jest w stanie przysłonić coraz poważniejszego
problemu rozprzężenia w szeregach drużyny. Tak więc kiedy tylko wszyscy zdołali oswobodzić się z ramion
Wielkiej Ulewy, nadszedł czas na powzięcie zdecydowanych kroków. Po raz pierwszy w historii 11-stki ma
miejsce biwak w Mauszu, w czasie którego gościliśmy na pięknie położonej działce wujostwa druha Cyborga.
Sienek wychodzi naprzeciw naszym oczekiwaniom i wprowadza koncepcję pracy starszoharcerskiej,
motywując nas otwarciem próby na naramiennik wędrowniczy. Co z tego wyszło? Chęci mieliśmy dobre, co
pokazała bożonarodzeniowa zbiórka pieniędzy w Géant. Był to ostatni, wspaniały zryw „starej” 11-stki – po
podliczeniu góry bilonu piątego dnia akcji okazało się, iż mamy 4320 zł! Ogarnęła nas całkiem zrozumiała
euforia – mając takie fundusze, mogliśmy zrealizować nawet szeroko zakrojone i ambitne plany
starszoharcerskiej natury. Po namiętnych dyskusjach doszliśmy do konsensusu – zarobione pieniądze
planowaliśmy wydać na budowę w lesie naszej drużynowej Chaty. Zostały poczynione pewne przygotowania.
Cyborg sporządził plan, a na kilku kolejnych zbiórkach przeczesywaliśmy okoliczne lasy w poszukiwaniu
odpowiedniego miejsca. Jednak nasze nieco utopijne wizje pękły jak bańka mydlana, gdy okazuje się, że
przepisy nie pozwalają na budowlaną samowolkę w sercu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Nie
poddaliśmy się i usiedliśmy do rozmów z włodarzem tych terenów, które łaskawie przydzielił nam niewielką
działkę w bezpośrednim sąsiedztwie leśniczówki. Wprawdzie porośnięte trawą i zdziczałymi jabłoniami
poletko kilkanaście metrów od Obwodnicy niezupełnie pokrywało się z naszymi wyobrażeniami, ale „jak się
nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma”. Niestety
ponownie natrafiliśmy na poważną przeszkodę w
realizacji naszych planów, tym razem nie do pokonania.
Otóż do leśniczego zgłosił się dzierżawca upatrzonej
przez nas działki. Jak się wkrótce okazało zamierzał on ją
zagospodarować, przez co nasze wcześniejsze ustalenia
stały się nieaktualne. Był to gwóźdź do trumny „starej”
11-stki…
Na zimowisko w Łęczycy jedzie garstka
członków 11-stki, która wypełnia sobie czas kręceniem
filmu „Rychu Killer”. Rozprzężenie w naszych szeregach
jest coraz wyraźniej odczuwalne, ekipa czuje się bardziej
jak grupa kumpli, niż drużyna harcerska. Nieudany
projekt budowy Chaty wyczerpuje i tak niewielkie już
pokłady kreatywności Rosomaków i Śnieżnych Wilków, a
spora suma pieniędzy parzy dłonie… Ostatecznym 11 NGDH „Sherwood” na zimowisku w Kamienicy
Królewskiej (2005 r.)
upadkiem harcerskiego klimatu w 11-stce jest realizacja
pomysłu, związanego z zakupem pistoletów ASG (Air Soft Gun). Wizja czternastu nowiutkich zestawów,

złożonych z potężnego, profesjonalnego pistoletu Smith&Wesson 1911, strzelającego plastikowymi kulkami na
odległość nawet 85 m i gogli ochronnych wraz z zasobnikiem rozpala naszą wyobraźnię. Transakcji,
opiewającej na dosyć wysoką kwotę polskich złotych, dokonujemy w sklepie Military.pl w Sopocie, aby potem
kilka tygodni z rzędu organizować w pobliskich lasach szalone strzelaniny. Na takich, mniej lub bardziej
harcerskich rozrywkach, upłynął nam czas do obozu. Osobnym torem szedł rozwój młodszej ekipy, zrzeszonej
w ramach Zastępu III, która realizowała młodszoharcerski program, przeprowadzony przez Sienka. Dzięki
swoistemu odseparowaniu od młócącej się na ASG starszej ekipy, uniknęli oni przesiąknięcia coraz mniej
harcerskim klimatem, panującym na ich zbiórkach.
Tymczasem, wbrew temu, czego można by
się spodziewać, na obóz wędrowny na Jurze
Krakowsko-Częstochowskiej (z bazą wypadową w
Hucisku) pojechała ekipa w niemal pełnym
składzie, która dodatkowo mogła się szczycić
całkiem niezłą kwaterką. Na tym specyficznym pod
wieloma względami obozie praca 11-stki
przebiegała dwutorowo. Z Zastępem III pracował
Sienek, który jednak nie ingerował w sprawy
Rosomaków i Śnieżnych Wilków, uprawiających
wolnoamerykankę pod niezbyt czujnym okiem
druha Jańcia. Program tego obozu w naszym
wykonaniu można streścić w jednym słowie:
wędrowanie, które druh Cyborg wzbogacił o
klasycznego RPG-a. Ostatnią dłuższą wędrówką
„starej” 11-stki była trzydniowa wyprawa do domku
11-stka w pełnym składzie i pełnym umundurowaniu. Zlot
krewnych Cyborga, gdzie spędziliśmy miło czas
Drużyn – Paraszyno 2007.
wertując bogate zbiory poczytnego czasopisma
„Bravo Girl”. Obóz ten był pożegnaniem z harcerstwem pierwszego, Sienkowego naboru, jak również
pożegnaniem Sienka z nami. To właśnie wtedy ostatni starsi harcerze dokończyli zaliczanie pierwszego stopnia
i złożyli Przyrzeczenie Harcerskie. Razem z nimi zaszczytu tego dostąpili trzej członkowie młodej ekipy:
druhowie Kozak, Felek i Gaweł, co było symboliczną wymianą pokoleniową w obrębie 11-stki.
Po obozie ostatecznie odszedł Sienek, który stery drużyny oddał w ręce Cyborga, uprzednio starannie
przygotowując go do tej funkcji. W czasie uroczystego pożegnania, Sienek został mianowany Honorowym
Drużynowym 11 NGDH „Sherwood”, a nowy posiadacz granatowego sznura powołał rozkazem L3/2006 na
swoich przybocznych młodzików Bartosza Maćkowiaka „Pampersa” i Filipa Rudolfa „Rudego”. Wcześniej, na
przedzimowiskowej radzie, zorganizowanej w celu przygotowania programu na zbliżający się biwak zimowy,
stara ekipa niemal jednogłośnie zdecydowała się na odejście z drużyny. Tak więc w Łęczycach stawiła się
garstka członków 11-stki pod przywództwem nowo powołanej kadry, która pracowała w ramach stacji
arktycznej „Krzyż Południa”, zgłębiającej tajniki Szóstego Kontynentu. Niska frekwencja na zimowisku była
symptomem kolejnego poważnego problemu – wypalenia młodszej ekipy, która również nie dopisywała na
zbiórkach. Nadszedł czas na podjęcie zdecydowanych kroków – należało dać „młodym” zastrzyk motywacji i
uporządkować wiele kwestii formalnych, jak np. wyznaczyć
nowych funkcyjnych w zastępie III, nadać mu nazwę i
zmobilizować wszystkich do zaliczenia stopnia młodzika. Tak też
się stało – Zastęp III otrzymał nazwę „Żbiki”, zastępowym został
mł. Łukasz Kozak, a podzastępowym mł. Gaweł Wysocki. Dzięki
serii zbiórek zaliczeniowych na kolejne miana do końca obozu
letniego w Kopernicy (2006 r.), wszystkie Żbiki mogły postawić
przed swoim nazwiskiem słowo „młodzik”.
W ten sposób 11-stka przygotowywała się do
historycznego,
trzeciego
w
historii
drużyny
naboru,
przeprowadzonego w SP nr 20. Ostatnim wyjazdem przed
rozpoczęciem wytężonej pracy nad nowym pokoleniem był
tradycyjny biwak w Mauszu, na którym utworzony został Zastęp Aktualna kadra 11 NGDH „Sherwood” – od
IV z Gawłem na czele (28 X 2006 r. otrzymał on nazwę „Żubry”). lewej Cyborg, Rudy i Pampers.
Akcja naborowa została uwieńczona sukcesem – na kolejne
zbiórki przychodziła znaczna grupka chłopców, której liczebność oscylowała w granicach 10 osób. W tymże

poszerzonym o młodych gronie udaliśmy się wraz z 2 NGDH „Smoczyce” na biwak do miejscowości Nakla.
Tam barwy drużyny otrzymał Łukasz Pędzich, kolega z klasy Rudego, który wraz z 11-stką postanowił
rozpocząć swoją przygodę z harcerstwem. Kolejnym wspólnym wyjazdem odmienionej i odmłodzonej 11-stki
było zimowisko w Rozłazinie (2007 r.), które pozwoliło zgrać się nowej ekipie w klimacie dzielnych i
wojowniczych Celtów. W międzyczasie podzastępowym w Żbikach został mianowany mł. Igor Piątkowski
„Kruchy”. Kiedy nastały cieplejsze dni odwiedziliśmy wraz z 13 i 2 NGDH szkołę w Lubocinie (18-20 V 2007
r.). Wcześniej, na biwaku nad Jeziorem Lubygość, na który ruszyliśmy jedynie w starszym gronie, utworzony
został Zastęp Starszyzny „Wilki”. W skład jego kadry wszedł Cyborg (jako zastępowy) i Łukasz Pędzich (jako
podzastępowy). Lato upłynęło nam na wspólnej pracy nad rozwojem naszych młodych, a także realizacją zadań
starszoharcerskich „Wilków”. W nocnych manewrach odnieśliśmy historyczne zwycięstwo nad 20 NGDH,
której ulegliśmy jednak następnego dnia w meczu piłki nożnej na obiekcie przy SP nr 20.
Tak więc prężnie rozwijająca się 11 NGDH „Sherwood” w wyjątkowo licznym gronie stawiła się na
obozie letnim w Gostomku – niemal w tym samym miejscu, gdzie 7 lat wcześniej swoje pierwsze kroki na
harcerskiej drodze stawiali członkowie pierwszego naboru. Cóż mógłbym jeszcze dodać? Upływający czas
dopisuje kolejne linijki na kartach historii, a mnie, jako skromnemu kronikarzowi, nie pozostaje nic innego, jak
tylko odłożyć pióro i dać odpocząć utrudzonej dłoni…
Rudy
Na wolną chwilkę – gry
Wiadomo, że na zbiórkach bądź wypadach może zrobić się tzw. dziura programowa. I co wtedy? Otóż najlepszym rozwiązaniem
okazują się gry i zabawy z naszymi ludźmi. Wszyscy powinni dobrze się bawić, a odrobina ruchu jeszcze nikomu nie zaszkodziła =)

Zacznijmy może od gry na miejscu:
Dentysta:
- Wszyscy siadamy w kręgu i mocno trzymamy się swoich sąsiadów. W sumie niekoniecznie musi to być krąg.
Może to być jedna grupa mocno połączonych ze sobą ludzi. Można się trzymać za ręce, za nogi, ogólnie to
wszystkie chwyty dozwolone;). Wybieramy jedną osobę, która będzie dentystą i będzie wyrywała zęby, czyli
osoby, które są ze sobą złączone. Osoba, która zostanie wyrwana staje się dentystą i dalej wyrywa zęby.
Teraz zabawa w poszukiwanie ;):
- Uczestnicy stają w rozsypce i zamykają oczy. Prowadzący chodzi pomiędzy uczestnikami, jednego z nich
klepiąc w ramię – wyznaczając tym samym osobę poszukiwaną(trzeba nazwać tą osobę najlepiej jakąś postacią
Np.Goofim). Na słowo start uczestnicy zaczynają chodzić wokół siebie i pytać „Goofi?” Jednak prawdziwym
Goofim jest ta osoba, która się nie odzywa. Jeżeli uczestnik ją odnajdzie, dołącza się do niej kładąc jej dłonie
na ramiona i razem z nią chodzi po sali nie odpowiadając już na pytanie „Goofi?”. Zabawa trwa do momentu,
kiedy wszyscy uczestnicy dołączą do Goofiego.
Psychiatra:
-Uczestnicy siadają w kręgu. Wybrana osoba zadaje pytania uczestnikom, którzy siedzą w kręgu, tylko na temat
ich wyglądu. Jednak tutaj jest malutki haczyk, ponieważ osoby odpowiadające na pytania nie mówią o sobie,
tylko o drugiej osobie z lewej lub prawej strony. Osoba, która zadaje pytania musi postawić diagnozę. Zabawa
trwa tak długo, aż tzw. psychiatra nie odgadnie, jaka jest metoda odpowiadających.
Podchody z dźwiękiem:
Potrzebne tutaj będą jakieś głośne instrumenty np. tamburyno, bębenki czy grzechotki. Zabawa powinna się
odbywać na dużej przestrzeni, najlepiej z jakimiś krzakami i drzewami. Jedna osoba odchodzi z instrumentem
na odległy punkt. Musimy jednak pamiętać, aby tą osobę było widać i słychać. Reszta grupy stoi w miejscu
startu, i kiedy podchodzony jest odwrócony uczestnicy starają się podbiec jak najszybciej do instrumentu. W
momencie, gdy instrument gra i podchodzony się odwraca uczestnicy muszą stanąć bez ruchu i czekać aż osoba
z instrumentem znów będzie stała tyłem. I tak w kółko. Podchodzony może się odwracać dosyć często i może
zmieniać miejsce położenia. Może również chodzić wokół podchodzących go ludzi i cofać na miejsce startu.
Zabawa trwa tak długo, aż komuś uda się podejść.
Tak więc, życzę miłej zabawy ☺
Gosia

Chaszcze :D co by tu napisać? Z pewnością mogę napisać, ze bardzo, ale to bardzo podobał mi się ten
robaczek z okrągłymi brzuchami, w którym były fragmenty mapy :D a także lokalizacja, ponieważ większości
z uczestniczących teren ten był obcy, dzięki temu „ chodzenie po mapie „ nabierało większego znaczenia, a
także łatwiej było się zgubić :D :D Na trasie trudniejszej widoki były bardzo zróżnicowane, raz pod górkę, raz z
górki, nawet udało mi się dostrzec rzeczkę :D, trasy mniejszej nie widziałem, ale z pewnością była równie fajna
jak ta druga. Bardzo pozytywnie na mój wizerunek tejże imprezy wpłynęło oficjalne wręczenie nagród w
postaciach dyplomów, które są bardzo ładne :D :D I jeszcze wszyscy mówili, ze widzieli ślady Kuchcika który
wszedł w błoto, ale ja nie widziałem :( Ogółem tegoroczne chaszcze bardzo mi się podobały i mam nadzieję, ze
w przyszłym roku impreza ta będzie równie udana jak teraz :D.
Korzystając z okazji chciałbym pozdrowić Sajmona i całą 20 NGDH Alhambre :D
Adi
Jodła
Rodzina: Pinaceae (Sosnowate)
Rodzaj Abies (Jodła)
Gatunek: Abies alba (Jodła pospolita)
Jodły – są to zimozielone drzewa iglaste o silnym prostym
pniu osiągające wysokość do 50m. Korony mają stożkowate, dość
regularne, w przeciwieństwie do świerka, w starszym wieku na
wierzchołku trochę spłaszczone. Dolne gałęzie ustawione są prawie
poziomo, drzewa rosnące na otwartej przestrzeni mają gałęzie do
samej ziemi. Kora jodeł jest gładka, ciemnoszara, u starszych drzew
popękana i chropowata. Młode pędy są owłosione, nieco błyszczące,
pąki czerwonobrunatne, owalne, bez żywicy. Igły dość krótkie i
giętkie, na wierzchołku tępo zakończone, z wierzchu ciemnozielone,
od spodu z dwoma charakterystycznymi, jasnymi paskami. Igły nie
kłują, w przeciwieństwie do igieł świerka. Są to drzewa
jednopienne. Kwiaty męskie są kuliste, żółtawe, osadzone w kątach
igieł na wierzchołkach gałązek. Szyszki żeńskie walcowate, do 10
cm długości, rzadziej dłuższe, ustawione pionowo. Szyszki
rozsypują się, gdy jeszcze są na gałęziach, dlatego nie znajdujemy
całych szyszek pod drzewami. Jodły preferują gleby świeże,
chłodne, średnio zwięzłe. Podobnie jak świerki są bardzo wrażliwe
na gazy przemysłowe i kwaśne deszcze. Większość gatunków jodeł
rośnie w strefie klimatu chłodnego i wilgotnego, są to przeważnie
drzewa górskie, wymagające do dobrego rozwoju dużej wilgotności powietrza. W strefie klimatu
umiarkowanego na półkuli północnej występuje około czterdziestu gatunków tego drzewa.
Jedynym naszym krajowym gatunkiem jest jodła pospolita (Albies alba). W Polsce jodła rośnie głównie
na południu kraju, północny zasięg osiąga w okolicach Łodzi. Tworzy z bukiem, świerkiem i dębem różne
formacje leśne – na przykład jedyny w swoim rodzaju bór jodłowy w Górach Świętokrzyskich. Na Ziemi jodła
pojawiła się w epoce trzeciorzędu – pliocenie. Jodła żyje średnio koło 150 lat. Pojedyncze osobniki mogą
osiągać wiek 300 lat. Człowiek jest wielkim nieprzyjacielem jodeł, ponieważ jodły obok świerków wycinane są
na bożonarodzeniowe choinki. W dawnej Polsce przystrajano gałąź jodłową (tylko gałąź!), którą wieszano u
powały lub ozdabiano nią okno, lub snop zboża, który stawiano w kącie izby podczas wieczerzy wigilijnej.
Używanie w tym celu jednej gałęzi było bez wątpienia zwyczajem bardziej chwalebnym i zdrowszym – dla
jodeł.
Jeszcze kilka informacji użytkowych. Jodły są często mylone ze świerkami. Różnice pomiędzy tymi
gatunkami są następujące: dojrzałe żeńskie szyszki jodeł skierowane są ku górze, u świerków w dół. Igły jodły
są sprężyste, nie kłują, na spodzie mają dwa jasne paski. Również pokrój tych drzew jest różny – świerki są
strzeliste, korony mają stożkowate do samego wierzchołka, zaś u jodeł korony są jakby „spłaszczone”. Myślę,
że te informacje pozwolą na „fachowe” rozróżnianie tych dwóch gatunków w terenie.
Klops

Wilk, który nigdy nie śpi.
Nazywany katankya – człowiek w szerokim kapeluszu, larkwei – człowiek z wysoko
podniesioną głową, impeesa – wilk, który nigdy nie śpi. Od najmłodszych lat odznaczał się
bystrością umysłu, dla wielu był wzorem charakteru, bohaterem, autorem bestsellerów. Zdobył
wiele orderów i odznaczeń. Był twórcą skautingu, największego i najpopularniejszego ruchu
młodzieżowego na świecie, braterskiej wspólnoty, do której należy 18 milionów chłopców i 8
milionów dziewcząt w stu osiemnastu krajach świata.
Robert Stephenson Smyth Baden-Powell przyszedł na świat 22 lutego 1857 roku. Był czwartym
dzieckiem Henriette Grace i H.G. Baden-Powella. Kiedy Robert miał 3 lata, zmarł jego ojciec.
Trafił pod opiekę admirała Smytha. Admirał szybko zauważył zdolności terenowe, umiłowanie
przygody, chęć poznawania u młodego Roberta. Zabierał go do Hyde Parku, który był nie
odkrytym lasem w środku Londynu. BP szybko poznał cały las, podglądał zwierzęta, stworzył
nawet mapę, z zaznaczonymi wszystkimi drogami, drzewami, jeziorami. W wieku siedmiu,
ośmiu lat Robert zaczął poznawać Londyn. Zauważał różnice społeczne, poznał system
nauczania, który bardzo mu się nie podobał, ponieważ szkodził młodym ludziom z
temperamentem, czyli takim jak BP. W każde wakacje brał udział w różnych wyprawach, które
organizowali jego trzej starsi bracia. Wkrótce okazało się, że BP znacznie przewyższa ich
umiejętności orientacji w terenie, pomimo tego, że był 10 lat młodszy. Robert szybko zdobył
uznanie wśród starszych braci i wspólnie rozpoczęli pływanie starym jachtem po morzach
wokoło Wielkiej Brytanii. Wygrywali nawet różne regaty. Tworzyli bardzo dobrą i zgraną
załogę. W wieku 13 lat Baden-Powell poszedł do Charterhouse college. Imponował wszystkim
swoimi umiejętnościami traperskimi, zwiadowczymi i odwagą. B-P(Baden-Powell) nie był
dobrym uczniem. Interesował się tylko geografią, a z innych przedmiotów miał oceny, które go
tylko dopuszczały do następnej klasy. Po sześciu latach nauki Robert ledwo zdał egzaminy
końcowe. Po szkole średniej planował studiować na Oksfordzie, lecz nie zdał egzaminów
wstępnych z powodu braku wiedzy szkolnej. Poszedł więc na egzamin wstępny do szkoły
oficerów w Sandhurst, szkoły która uchodziła za najbardziej cenioną akademię wojskową. BP
był trzecią najlepszą osobą pod względem wyników z egzaminu kwalifikacyjnego, jako
przywilej mógł wybrać sobie pułk, do którego chce należeć. Wybrał pułk stacjonujący w
Indiach. Jego największe marzenie, chęć poznawania innych krajów zaczęło się spełniać...
Marcin

Pożytek z kota lub sF
W naszym codziennym życiu jest wiele wiadomości,
faktów, o których nie wiemy, ale nie do końca zdajemy sobie
sprawę z ich znaczenia. Aby się przekonać, co do ich znaczenia,
wystarczy czasem pomyśleć, wiem, że to boli, ale nie ma innego
sposobu. Należy również myśleć niekonwencjonalnie, co jest nieco
trudniejsze, ale daje czasem zaskakujące rezultaty. Oto weźmy dla
przykładu taką NATURĘ. Wszyscy wiedzą, że lubi ona (a może
jest) bardzo złośliwa i lubi powodowa, że pewne „wypadki”
zawsze czynią jak najwięcej szkód. Tą prawidłowość pierwszy
zaobserwował amerykański filozof Murphy, którego znają wszyscy
(lub prawie wszyscy) dzięki sformułowanym, słynnym prawom
Murphy’ego. Jedno z nich głosi, że kanapka posmarowana masłem,
spadając ze stołu, częściej odwraca się stroną posmarowaną
masłem do dołu i tak ląduje, ku zmartwieniu niedoszłego

konsumenta. Ilość(statystycznie rzecz biorąc) wypadków, w których ląduje ona masłem „do dołu” wzrasta
jeszcze proporcjonalnie do wartości dywanu, na który ma
zamiar spaść. Zapamiętajmy tę prawidłowość i na chwilę
przenieśmy na inne pole perfekcyjnego spadania. Naszym
bohaterem będzie kot. Jak wszystkim wiadomo, koty rzucone z
odpowiedniej wysokości zawsze spadają na cztery łapy. Jest to
tak samo oczywiste, jak omawiany powyżej fakt spadania
kanapki masłem w dół. W tym momencie mamy już wszystkie
potrzebne fakty w ręku. Teraz trzeba tylko wykazać odrobinę
niekonwencjonalnego myślenia. Sprawa wygląda następująco:
potrzebny jest kot (koniecznie żywy) i masło. Kota należy
czasowo unieruchomić (pozostawiam to w gestii
eksperymentatorów) eksperymentatorów posmarować masłem
(dość grubo) ze strony przeciwnej, na którą kot zwykł spadać,
innymi słowy ze strony grzbietowej. Jak by ktoś nie wiedział,
strona grzbietowa to ta, na której kot nie ma nóg. Po
wykonanym zabiegu, mamy kota z masłem na grzbiecie. Teraz
unosimy kota na wysokość doświadczalną około 1,5m i upuszczamy. I co się dzieje? Kot powinien spaść na 4
łapy. Równocześnie powinien upaść masłem do spodu. Jaki będzie skutek? Ano, prosty – kot z masłem zacznie
lewitować. Jakie mogą być korzyści z lewitującego kota z masłem pozostawiam już do wykoncypowania
czytelnikom.
Pacjent

Drzewo
Chyba nie trzeba nikogo pytać, czy wie jak wygląda drużyna harcerska. To raczej jest oczywiste.
Drużyna to harcerze, zastępy i ich zastępowi, przyboczni i w końcu sam drużynowy. No dobrze, zajrzyjmy do
Statutu LS i zobaczmy, co tam jest napisane o drużynie. Drużyna, drużyna… O, jest! Drużyna składa się z co
najmniej 15 osób i działa w oparciu o system zastępów. A, i jest jeszcze coś takiego jak samodzielny zastęp.
Aha, to wtedy, kiedy jest mniej niż 15 członków. Samodzielny zastęp swoją pracę powinien opierać na
patrolach, czyli małych, kilkuosobowych grupkach. No dobra, to co Statut mówi nam jeszcze o drużynie?
Drużynowy i samodzielny zastępowy muszą być członkami Kręgu. Powinni zatem mieć odpowiedni wiek oraz
ukończony kurs drużynowych. A jeśli mają tylko kurs przybocznych? Wówczas nazywa się ich pełniącymi
obowiązki drużynowego/samodzielnego zastępowego. A przyboczny? Funkcja przybocznego jest również
funkcją instruktorską, zatem przyboczny może być członkiem Kręgu. W zasadzie wymaga się od niego
ukończenia kursu przybocznych, ale wtedy, kiedy ma on zostać członkiem Kręgu. Taak… A jak to jest z
zastępowymi? No cóż, zastępowi stoją na czele zastępów. Nie ma wobec nich jakiś szczególnych wymagań.
Warto jednak, aby przeszli kurs zastępowych, ponieważ mogą się tam dowiedzieć kilku rzeczy pomocnych w
prowadzeniu zastępu.
No dobra, ale nasuwa się takie jedno pytanie. Kto jest w drużynie najważniejszy? Drużynowy – padają
głosy; zastępowy – odzywa się druga strona sali; a wcale nie, bo harcerze – odpowie ktoś inny. No cóż,
odpowiedź na to pytanie jest prosta – wszyscy są najważniejsi. Prawdziwa drużyna nie może istnieć bez tych
wszystkich elementów.
Usiądźmy teraz wygodnie i zamknijmy oczy. Wyobraźmy sobie wielkie przestrzenie, lasy, łąki.
Wyobraźmy sobie, że możemy się wznieść ponad to wszystko i obserwować z lotu ptaka. Gdzieś tam, pod nami
jest Ziemia. To jest organizacja harcerska, taka jak np. ZHP, czy LS. A jeśli przyjrzymy się z bliska, to
zobaczymy, że z tej Ziemi wyrasta wiele drzew. To las, prawda? A każde drzewo w tym lesie to jedna drużyna.
Jest zakorzeniona głęboko w gruncie i czerpie z niego wodę i substancje odżywcze. Obejrzymy dokładniej takie
jedno drzewo. Gdyby patrzymy na nie, wodząc wzrokiem po grubym pniu coraz wyżej, ku koronie, to
zauważymy, że pień się w pewnym momencie rozgałęzia. I oto z jednego grubego pnia powstaje wiele
konarów, gałęzi, które w końcu pokrywają się liśćmi. Gałęzie to zastępy, pień moglibyśmy porównać do osoby
drużynowego, drużynowego liście – każdy liść to jeden harcerz. No więc postawmy znowu pytanie – co jest
najważniejsze? Korzenie? Pień? A może liście? Sami widzimy, że aby drzewo mogło rosnąć, i wydawać
owoce, wszystkie jego części muszą być sprawne i współdziałać ze sobą. W Ziemi tkwi zaklęta życiodajna
moc, która pozwala wzrastać i rozwijać się tym wszystkim drzewom. Ta moc, to idea harcerstwa. Idea, która
wypełnia Ziemię, z której mogą ją czerpać drzewa, czyli drużyny i przekazywać ją coraz dalej od konarów,

gałęzi, aż po same liście. Ale i liście pozostają bierne. Wychwytują one promyki Słońca i dzielą się nimi z
całym naszym drzewem. Dlatego, każdy harcerz jest ważny, bo daje swój malutki promień całemu drzewu –
drużynie.
Pomyślmy, co by się stało, gdyby zabrakło drużynowego, ktoś przeciął by ten gruby, wyskoki pień.
Liście by uschły, całe drzewo przewróciłoby się. A gdyby zabrakło liści? Kto dawałby tą tak bardzo potrzebą
energię? Wkrótce drzewo by zamarło i stało się tylko wspomnieniem czasów swojej świetności. Jednakże,
kiedy te wszystkie części współdziałają ze sobą, wówczas drzewo może się rozwijać i rodzić owoce. Owoc
niesie w sobie nasienie i kiedy padnie ono na podatny grunt, to może wyrosnąć z niego nowe drzewo. Z
początku będzie to wątła i słaba roślinka, ale z czasem rozwinie się ona i stanie nowym, pięknym drzewem. I
tak powstanie owa drużyna, w której będą wszystkie niezbędne jej elementy – i drużynowy, i przyboczni,
zastępy no i sami harcerze.
Mały
„Pikieta Powstańcza” (na podstawie obrazu Maksymiliana Gierymskiego)
Dziadem wędrownym jestem
Losu swego panem
Zmienili mi tę przestrzeń
W trakty wydeptane
Dzień w dzień
Dzień w dzień
Chodzę wielkim tropem obcych armii
Noc w noc
Noc w noc
Inna strona świata łuny karmi
Wiem tyle że
Było ich zbyt wielu by powiedzieć dużo
W głos śmiali się
Gdy groziłem kijem że mi świat zakurzą
Dziadem wędrownym jestem
Nie znam się na wojsku
Lecz tak niewielu przecież
Mówi dziś po polsku
Patrz tam
Patrz tam
Kraj pod twoim kładzie się spojrzeniem
Patrz tam
Patrz tam
Nie bój się za własnym spojrzeć cieniem
Grom stamtąd gna
Nad równinę wichry i burzowe chmury
Śmierć z sobą ma
Śmiertelniejszą aniżeli śmierć z natury
Dziadem wędrownym jestem
Nic wam nie doradzę
Takich jak wy tłum jeszcze
W ziemię odprowadzę
Tak jest już stratowana
Że ciał nie osłania
Przeminiecie ja zostanę
Emisariusz trwania

A oto Powstanie z odrobinę bardziej poetyckiej strony. Wiersz pochodzi z programu „Muzeum” Jacka
Karczmarskiego, Jerzego Łapińskiego i Przemysława Gintrowskiego.
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„Zu lange schlafen macht krank”

