
  

 

 

Cześć Wam drodzy czytelnicy! Nie chcę się rozwodzić nad powodami daty wyjścia 

„Zasiewów”, mam nadzieję, że nikt nie jest zły. Ostatecznie i tak wyszło na to, że od 

ostatniego numeru upłynął miesiąc. Podobno 21 marca zaczyna się wiosna – ale coś jej nie 

widać, więc niech chociaż to zdjęcie na stronie tytułowej przypomina nam jak ona wygląda. 

Z ciekawych i pocieszających rzeczy mogę zdradzić Wam, że do końca roku szkolnego 

pozostało 76 dni, z 291, które były w dniu 3 września. To już niewiele… do obozu, a raczej 

obozów, też już niewiele. Co tu więcej mówić – miłej lektury!  

         Simon 
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Andrzej Juliusz MaAndrzej Juliusz MaAndrzej Juliusz MaAndrzej Juliusz Małkowskikowskikowskikowski    

    
Urodził się w 1888 roku w Trębkach koło Kutna. Jako młodzieniec jeździł po kraju i 

zdobywał wiedzę w Warszawie, Krakowie, Tarnowie, a także we Lwowie, gdzie zdał maturę. 
Z początku studiował Na wydziale budowy maszyn na politechnice Lwowskiej. Jako student 
propagował abstynencję, jeden z ważniejszych elementów prawa harcerskiego. Ponadto 
należał do organizacji młodzieżowych takich jak „Eleusis”, „Zarzewie”, „Sokół”. W 1909 
dostał do przetłumaczenia książkę „Scouting for Boys” (była to kara za spóźnienie się na 
zbiórkę „Zarzewia”. Po zapoznaniu się z jej treścią, Małkowski rozpoczął propagowanie 
skautingu i harcerskiej postawy na ziemiach polskich. W 1911 przygotował „Skauting jako 
sposób na wychowywanie młodzieży” (przetłumaczone Skauting for Boys), z której uczyły się 
pierwsze kursy instruktorskie. Wkrótce Małkowski znalazł się w Naczelnej Komendzie 
Skautowej.  

Małkowski miał podobne poglądy do Baden – Powella. Harcerstwo także dla niego 
było stylem życia i wychowywania młodzieży. W 1913 dostał od Baden-Powella medal za 
zasługi dla rozwoju światowego skautingu..  
 Od 1915 do 1917 roku Małkowski udał się do Anglii, Usa i Kanady gdzie zakładał 
drużyny harcerskie dla wysiedleńców. Większość zagranicznych ruchów upadała z braku 
organizacji i poparcia lokalnych władz. W 1917 trafił do kanadyjskiego wojska, walczył na 
froncie we Francji. Następnie przeniesiono go do oddziałów Józefa Hallera. W listopadzie 
1918 wysłano go do Odessy, na pomoc oddziałom polskim. Zginął podczas podróży, w wyniku 
zatonięcia jego statku. 
 Małkowski rozwinął takie organizacje jak Eleusis, Zarzewie, Sokół, które po pewnym 
czasie przekształciły w harcerstwo. To on, swoim rozkazem, powołał do życia pierwsze w 
historii polskie drużyny harcerskie. Właśnie dlatego nazywamy go twórcą polskiego 
harcerstwa. 
    

         
Marcin 

 

 



 



Znalazł: Marcin 



Strumień w Rotembarku 

a początek naszej wyprawy można uznać przyjazd stalowym koniem do nic nieznaczącej dla 
nas Kościerzyny. Zaraz po przyjeździe, zdumiała nas próba kupna taśmy klejącej w sklepie 
gdzie sprzedawca ani razu w życiu nie sprzedał, w innej jednostce niż litr, żadnego 

produktu. To wzbudziło w nas, uczestnikach, grozę, zaczęliśmy się martwić o zdania: „zapewnione 
wyżywienie” i „nie trzeba brać niczego do jedzenia” wypowiedziane przez organizatorów biwaku: 
Saimona, Marcina i Worma. Po ustaleniu, że schaboszczaki rzeczywiście istnieją i nie czeka nas 
przymusowy strajk głodowy, udaliśmy się w kierunku Rotembarku oddalonego od Kościerzyny o 
jakieś 7 km. Podróż minęła bez zbędnych 
utrudnień. Pod Rotembarkiem strumień zwalił 
parę drzew. Oczywiście okazało się, że miejsce 
naszego zakwaterowania znajduje się na 
drugim końcu tejże mieściny – to nas nie 
zdziwiło. Także, jak później się okazało, 
miejsce owóż odwraca biegun magnetyczny (to 
też nie:). Po dotarciu na miejsce organizatorzy 
rozpoczęli proces fabularyzacji dnia 
sobotniego, ukazał się naszym oczom Szeryf i 
Obstawa, przynajmniej takie mieli karteczki 
na piersiach, Szeryf wręczył nam list gończy 
„Żywi lub Martwi”, a obstawa groźnie wyglądała. List traktował o zbiegłych sześciu królikach, 
aczkolwiek jeden wyglądał na zdjęciu, na postrzelonego w głowę. Przyjęliśmy, że odnaleźć musimy 
tylko pięciu. Jeden z moich współtowarzyszy, Mały odgadł hasło, którym miała zakończyć się nasza 
przygoda, ale samolubnie czy też z innych pobudek, nie podzielił się nim. Po odczytaniu wiadomości 
napisanej w czcionce typu ������ i na szczęście w języku angielskim, niezwłocznie udaliśmy 
się w podróż. Dołączona mapa oczywiście była w kawałkach. Dzięki błyskotliwym odpowiedziom na 
pytania typu: „Dlaczego orkiestra nie gra na moście?” czy też „Dlaczego bocian stoi na jednej 
nodze?” mapa stała się czytelniejsza, jednak i tu nie było przed nami tajemnicy, przy drugim 
kawałku mapy Gargoo oświadczył, że kolejność punktów i ich rozmieszczenie jest zgodne z 
zasadami rysowania jak i kształtu pentagramu. Nie napiszę o tym już, że dziwnym trafem, pod 
koniec tejże gry, pytań zostało więcej niż kawałków mapy, zainteresowanych tym zjawiskiem 
odsyłam go Garga.. Po powrocie i skonsumowaniu podejrzanych z listu gończego, zabraliśmy się za 
przygotowanie posiłku. Po ustaleniu, że każdy z nas oprócz Saimona przygotowywał już w życiu 
schaboszczaki, dla dobra naszego posiłku właśnie jemu powierzyliśmy ich sporządzenie. Obiad był. 
Po napaleniu w kominku, grze na gitarach, flecie, grzechotkach i fortepianie, udaliśmy się na 
podwójną misję penetracji od tyłu opuszczonej wieży maga i próby zlikwidowania szkodliwego 
nekromanty w pobliskiej wiosce. W wierzy były ślimaki i Larwiol (wersja ocenzurowana). Nad 
naszym zadaniem czuwał Mały, jednakże nie pomogło to Marcinowi. Nie dożył on nocy kończąc z 
siekierą w głowie, zresztą na własne życzenie. Mogę tylko dodać, że plugastwo jest wstrętne, a 
ślepa odwaga popłaca. Następnego dnia cukier sypał się obficie na podłogę. Z samym pieniem 
zachrypniętego koguta wyruszyliśmy w drogę powrotną. Na koniec dodam, że strumienia w 
Rotembarku nie ma. 

Bąq 
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Czołem wszystkim! Jeśli pamiętacie, w ostatnim odcinku historii zatrzymaliśmy się na 

sprowadzeniu Krzyżaków do ziemi chełmińskiej przez Konrada Mazowieckiego. Nawet 

dzisiaj, prawie 800 lat później, każdy w Polsce doskonale wie jak wyglądali i jaką rolę 
odegrali w naszej historii owi rycerze, ale wtedy nikt nit przewidywał następstw tej decyzji. 

No właśnie, wiemy jak wyglądali (orientacyjnie), wiemy, że była bitwa pod Grunwaldem i 

Zbyszko z Bogdańca, i że mówili po niemiecku, czyli narodowe uprzedzenia biorą górę i dziś 
w szerszej świadomości Krzyżacy to po prostu taka inna forma Niemców. Rzeczywistość 
jednak była trochę inna. Zakon Krzyżacki (pełna nazwa to Zakon Szpitala Najświętszej Marii 

Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie) powstał w 1190 roku podczas oblężenia Akki, 

czyli mieście w Lewancie (wschodnie wybrzeże Morza śródziemnego). Początkowo Zakon 

Krzyżacki był organizacją zrzeszającą opiekunów szpitala polowego dla oblężających. Rok 

1190 to czas trzeciej wyprawy krzyżowej, które nazywano też krucjatami. Rozpoczęła się ona 

w roku 1189, ponieważ arabski sułtan Saladyn, zyskując wielką potęgę na wskutek 

podporządkowania sobie Syrii i Egiptu, zdobył dużą część posiadłości chrześcijan w 

Lewancie (między innymi Akkę). Wyprawa zakończyła się częściowym sukcesem, odbito 

część ziem i Akkę. Krzyżakom nadano ziemie wokół Akki, co spowodowało rozrost Zakonu. 

W 1191 istnienie Zakonu oficjalnie zatwierdził papież, a w 1198 nadano Krzyżakom status 

zakonu rycerskiego, co czyniło ich obok Templariuszy i Joannitów, trzecim wielkim zakonem 

mnichów – rycerzy. Na początku XIII wieku Krzyżacy przenieśli się do Węgier, na prośbę 
tamtejszego króla, Andrzeja II. Wygnano ich jednak w 1225 roku, ponieważ próbowali 

wyrwać się spod zależności króla węgierskiego. Do ziemi chełmińskiej przybyli w 1226 i 

razem z nimi my też powracamy do historii Państwa Piastów. Krzyżacy w ciągu 

kilkudziesięciu lat zdołali podporządkować sobie całe Prusy Wschodnie. Jeśli pamiętacie, na 

ziemiach polskich miało miejsce wtedy rozbicie dzielnicowe. Po nieudanych próbach 

zjednoczenia, coraz bardziej odchodzono od zasad statutu Krzywoustego, a dzielnice 

rozdrabniały się coraz mocniej. W XIII wieku na ziemie piastowskie zaczęli napływać 
osadnicy niemieccy, osiedlali się głównie na Śląsku i w ziemi lubuskiej. Tymczasem na 

wschodzie grasowali Mongołowie, (w Polsce i Europie nazywano ich Tatarami), którzy w 

1223 roku pobili armię Ruską pod wodzą Temudżyna, zwanego też Czyngis – Chanem, nad 

rzeką Kałką i na 200 lat zniewolili Ruś. Przedtem zdołali też podbić Chiny i znaczne obszary 

w Azji. Temudżyn wkrótce zmarł. Jego wnuk, Batu – Chan, postanowił podbić Europę, 
wyruszając na Węgry w 1241, a swego zaufanego dowódcę Pajdara wysyłając na ziemie 

polskie. Tatarzy spustoszyli Kraków, na pamiątkę tamtego wydarzenia istnieje dziś w tradycji 

polskiej Hejnał Mariacki, grany z wyższej wieży Kościoła Mariackiego co godzinę. Próbując 

odeprzeć najazd Tatarów, książę Henryk Pobożny zgromadził rycerstwo ze Śląska, 

Wielkopolski oraz ziem krakowskich i wydał Tatarom bitwę pod Legnicą, która zakończyła 

się klęską rycerstwa i śmiercią Henryka Pobożnego. Po kilku tygodniach Tatarzy odeszli do 

Węgier. W tym samym roku (1241) chan Tatarów zmarł, co spowodowało wśród nich walki o 

władzę i zahamowanie marszu na Europę. Obok najazdu Tatarów, ziemie należące kiedyś do 

Królestwa Piastów nękali również Litwini, którzy doprowadzili do znacznego wyludnienia 

Mazowsza, Kujaw i Małopolski. Wśród mieszkańców dawnego Królestwa wciąż żywa była 

pamięć o czasach Bolesława Chrobrego, szerzył się też kult biskupa – męczennika, czyli 

Stanisława, którego, jak pamiętacie, Bolesław Szczodry skazał na śmierć przez 

poćwiartowanie. Wierzono, że ciało biskupa po śmierci cudownie się zrosło, co miało 

symbolizować zrośnięcie się Polski w przyszłości. W 1253 roku papież Innocenty IV 

kanonizował Stanisława, co również wpłynęło na jego popularność. Począwszy od lat 80 XIII 

wieku, wszyscy książęta dzielnicowi zaczęli wyraźnie dążyć do zjednoczenia kraju, nie obyło 

się jednak bez konfliktów. Ale o tym w następnym odcinku ☺ 

Simon 



BIWAK BARŁOMINO 11+33(kadra)+50 
 

Siódmego dnia marca o godzinie siedemnastej spotkaliśmy się na dworcu w Gdyni 

Głównej by wspólnie wyruszyć na długo oczekiwany biwak (pierwszy w historii 11, 33 i 50). 

Kiedy dotarliśmy do Luzina czekała nas wyprawa w stronę Barłomina. Zapowiadało się 
ciężko, lecz wszyscy byli dzielni i wspólnie daliśmy radę. Jak już się rozpakowaliśmy i 

wspólnie zjedliśmy kolację wyruszyliśmy na grę wieczorną. Rozegrała się wojna z robalami. 

Po stronie dobra stanęła dzielna ekipa 

harcerek i harcerzy, którzy czerpiąc 

uzyskane w wojnie z robalami odwłoki 

poszczególnych gatunków, musiały 

transportować je w strefę światła. Jak to w 

życiu bywa czarnym charakterem , 

najgorszym z najgorszych przeciwników 

okazał się Lord Vader i jego poplecznicy - 

zły sługa Kozak i jeszcze gorszy Gaweł. Ci 

źli bandyci konfiskowali odwłoki i 

wysyłali je w czasoprzestrzeń do bazy 

robalowej na androidzie X, w celu 

regeneracji poszczególnych gatunków. 

Ostatecznie starcie zwyciężył patrol 

czerwony pod przewodnictwem Kryni. Jednak jak to w walce bywa nie obyło się bez ofiar, 

które po tym jak wpadały po pas w bagienną otchłań nigdy już nie były tymi samymi anty-

robalowymi żołnierzami. 

Rano nasza groźna oboźna Bajcik 

pozwoliła nam pospać dłużej, gdyż cisza nocna 

została przesunięta o 45 minut. Zaprawa, 

śniadanie, apel, graaaaaaaaaaa skomplikowana, 

ale bardzo ciekawa. W wielkim skrócie: Andrzej 

Wajda nie dostał w tym roku Oskara, a co gorsza 

przeszedł na złą stronę filmu pod pseudonimem 

Dart Wajda. Byliśmy podzieleni na Dobro i Zło. 

Dobro szukało Trutututu i kosmitów, by 

wyciągnąć z nich informacje o Wajdzie. Ich 

zadaniem było uratowanie Andrzeja i nawrócenie 

go na dobrą stronę filmu, a Zło szukało tych samych ziomków, ale po to, by ich zabić lub 

zniszczyć. Dobro i Zło odbyło walkę o Wajdę, która zakończyła się remisem. W tym czasie 

Bajt, Gary i ja przygotowywałyśmy dla wszystkich pyszny obiad- spaghetti z mięsem, serem, 

cebulą i czosnkiem. Oczywiście byli także 

wybredni (nie jedzący mięsa lub pomidorów), 

którzy na obiad zjedli makaron z brokułami, lub 

inni (kadra 33), którzy woleli zjeść obiad w lesie, 

własnoręcznie przygotowany (nie wiem jak było 

z polowaniem). Po posiłku odbyły się zajęcia w 

drużynach, a następnie świecowisko. Jako, że 

ósmy dzień marca nazywa się „Dniem Kobiet”, 

nasi mężczyźni przygotowali swoim kobietom 

przepiękny prezent. Zaczęło się od wspaniałej 

piosenki, którą zaśpiewał nam Akon (Rudy), 

George Michael (Kozak) oraz Mick Thomson 



(Gaweł), a także reszta 11. Następnie przy świetle świec i w cichym akompaniamencie 

muzyki dostałyśmy nasz prezent. Zarówno 33, jak i 50 dostały piękną deskę z wypalonymi 

życzeniami, zdjęciem i drużynowym symbolem 11. Nie da się tego opisać słowami, to trzeba 

zobaczyć. Po świecowisku poszliśmy spać, aby rano obudzić się rześcy i wypoczęci. 

 Kiedy dotarliśmy do Luzina została chwila czasu na różne pogaduchy i między 

drużynową integrację. Dzięki komendantowi (Rudemu) i oboźnej (Bajcikowi) wszystko było 

dopięte na ostatni guzik. Mam nadzieję, iż wszystkim się podobało i każdy będzie wspominał 

ten wspólnie spędzony czas, jako bardzo miły i udany. 

 

Niewrząt 

 

CZEGO WARTO DZIŚ 
SŁUCHAĆ 
 

COMACOMACOMACOMA    
Łódzki zespół, który powstał w 1998 roku. Od 
tego czasu zdążył wydać już (a może dopiero?) 2 
albumy. Wokalista - Piotr Rogucki (były harcerz 
:) ) to człowiek o niesamowitym, niemal 
hipnotyzującym głosie. Jest on również autorem tekstów piosenek, które nie każdemu muszą 



przypaść do gustu. 
Sama muzyka Comy przyciąga. Bardzo dobrze słucha się zarówno tych cięższych jak i tych 
bardziej spokojnych "kawałków". A jeżeli chodzi o teksty... To nie łudźcie się, że są wesołe i 
optymistyczne. Wręcz przeciwnie- uderzają pesymizmem i skłaniają do refleksji. Mistrzowsko 
opisują ciemną stronę ludzkiej natury. I tylko jedna piosenka napisana została po angielsku, co 
jest ogromnym plusem dla zespołu.  
Tak więc polecam raczej starszym i raczej tym, którzy od muzyki oczekują więcej, niż tylko 
rozrywki. 
 

Dir En GreyDir En GreyDir En GreyDir En Grey    
Japoński zespół, który powstał w 1997 roku. "Dir" z niemieckiego, "en" z francuskiego oraz "grey" 
z angielskiego. Od powstania zespół wydał już 9 albumów. Wokalista i twórca tekstów Kyoo jest o 
2cm niższy ode mnie :D. 

Natomiast sama muzyka DEG (lub Diru jak kto woli) 
choć zaliczana jest do j-rocka, to jednak trudno ją 
sklasyfikować do konkretnego gatunku. Muzycy 
mieszają ze sobą różne style, przez co ich piosenki są 
jeszcze ciekawsze. Chociaż słowa większości utworów są 
przepełnione pesymizmem i goryczą, tak na prawdę nie 
odczuwa się tego- przynajmniej dla ludzi, którzy języka 
japońskiego nie znają ;) 
Członkowie zespołu, jak na japońskich muzyków 
przystało, żadnej fryzury ani stroju się nie boją, Dla 
europejskiej publiki ich wygląd może się wydawać 
kontrowersyjny  (Co warto podkreślić, to nie japończycy 
ściągneli fryzury od Billa z Tokio Hotel tylko on od nich 

:P). A teledyski są łagodnie mówiąc... Masakryczne. Dosłownie i w przenośni. Także ludzie o 
słabych nerwach powinni się powstrzymać od ich oglądania. 
Diru polecam wszystkim, którzy lubią słuchać cięższej muzyki i którym obcy język nie 
przeszkadza w odbiorze piosenek. 

Bohdzik 
 

 

 

 

 

 

 



Koszyk wielkanocnyKoszyk wielkanocnyKoszyk wielkanocnyKoszyk wielkanocny    
 

 Tegoroczne Święta Wielkiej Nocy mamy już za sobą, ale wizyta w świątyni w Wielką Sobotę przy 

okazji święcenia pokarmów była przeżyciem samym w sobie. Różnorodność zawartości, ozdób i wielkości 

koszyków przynoszonych do poświecenia może naprawdę zdumiewać. Z powodu zwiększenia tępa życia oraz 

postępującej komercjalizacji wszystkich świąt, choć Wielkanoc, z powodu jej ruchomości opiera się jej jeszcze, 

wielu już zapomniało co i dlaczego powinno się znaleźć w koszyku ze Święconką.  
 W kościele katolickim tradycja święcenia 

pokarmów sięga VIII wieku. Obrzęd w Polsce ustalił się 
w XIV wieku. W „Agendzie krakowskiej” datowanej na 

rok 1514 umieszczona jest pierwsza dokładna formuła 

święcenia pokarmów. Zawartość koszyków 

przynoszonych do święcenia pokarmów zmieniała się w 

czasie jednak do jego tradycyjnej zawartości należy: 

jajko, chleb, sól, chrzan, wędlina, ser, ciasto, mleko i 

miód. Tradycja staropolska mówi, iż w koszyku 

powinno się znajdować siedem potraw/pokarmów, gdyż 
7 jest liczbą świętą i symbolem doskonałości. Dla 

przykładu, stworzenie świata zabrało 7 dni, mamy tyle 

samo dni tygodnia i sakramentów. Współcześnie jednak 

czasem odchodzi się od tradycji umieszczając 8 

pokarmów. Każdy składnik „koszyka” ma swoją 
symbolikę i tradycję. I tak. Jajko jest symbolem 

odradzającego się życia, płodności przyrody, czy też zmartwychwstania. Z tego też powodu żółte kurczaczki 

jednoznacznie każdemu się kojarzą z Świętami Wielkiej Nocy. W celu zapewnienia sobie dobrego zdrowia i 

ochrony powinno się święcić jajka zniesione przez kury w Wielki Czwartek, niestety w czasach hipermarketów 

jest to zadanie niewykonalne. Chleb jest jednym z głównych ofiar składanych bogom różnych religii. Jedzono 

go podczas ślubów, pogrzebów, łamano się nim aby dać dowód przyjaźni lub gościnności. Chleb miał zapewnić 
dobrobyt i  pomyślność. Dla chrześcijan ma szczególne znaczenie jako metafizyczne ciało Jezusa. Jeśli na stole 

wielkanocnym miało się znaleźć wiele gatunków chleba, należało poświęcić po kawałku każdego z nich. Sól jest 

symbolem pokuty i oczyszczenia. W tradycji Rzymu, sól miała chronić przed niebezpieczeństwem. Na 

przestrzeni wieków wierzono, że sól ma moc odstraszania wszelkiego zła (patrz: sypanie solą przez lewe ramię 
aby ustrzec się niepomyślności). Sól była również symbolem niezniszczalność i nieśmiertelności ponieważ nigdy 

się nie psuje, a co więcej zapobiega zepsuciu innych pokarmów. Chrzan jest przyprawą obrzędową. W 

ludowych wierzeniach jest on symbolem siły i fizycznej krzepy. Wędliny były miłą odmianą w jadłospisie po 40 

dniach postu. Były spełnieniem wielotygodniowych marzeń i miały zapewnić zdrowie, 

płodność i dostatek. Najbardziej pożądanymi były wyroby z wieprzowiny, jako że świnia 

była symbolem płodności i dobrobytu. Ser był symbolem więzi człowieka z siłami 

przyrody. Uznawano go również za symbol pomyślności w hodowli zwierząt domowych 

i jego obecność wśród święconych pokarmów miała zapewnić powiększanie się stada 

zwierząt domowych. Ciasto było jednym z ostatnich „potraw” umieszczanych w koszyku 

wielkanocnym. Miało być symbolem radości i słodyczy po gorzkich dniach postu. W 

przeszłości wśród święconki można było umieścić wyłącznie ciasta własnego wyrobu. 

Obecność w koszyku sera i ciasta symbolizowała obecność mleka i miodu. Mleko jako 

pierwsze pożywienie człowieka uznawane było za pokarm bogów, symbol czystej 

prawdy lub pokarmu duchowego. Miód był symbolem eliksiru młodości, mądrości oraz 

obfitości. Miał chronić przed wpływem złych demonów i stanowić pożywienie istot 

nadprzyrodzonych. Często nawet dziś mówimy o krainie „mlekiem i miodem płynącej” 

która ma symbolizować dostatek dóbr wszelakich.  

 Gdy w przyszłym roku będziecie pakować koszyk przed jego poświęceniem 

zwróćcie uwagę na jego zawartość, ponieważ obecność np. czekolady jest tam 

elementem bardzo nowożytnym i nie ma wielkiego związku z długą tradycją Świąt 
Wielkiej Nocy.  

Pacjent 



 



HASŁO: 

 

„Nie wyciągają wnuki z życia dziadów 

nauki” 


