
 

 

 

 

Preambuła 
 Witam wszystkich po dłuższej ciszy. Mam nadzieję, że nie zapomnieliście 

jeszcze o „Zasiewach”. Jako rekompensatę tej przerwy, majowy numer jest 

trochę obszerniejszy niż poprzednie. Tymczasem za oknem jest już ciepło, dni są 

długie i nie trzeba siedzieć całymi dniami w domu lub w jakiejś kawiarence… a w 

szkole wielki maraton poprawiania ocen. Wielkimi krokami zbliżają się wakacje i 

obóz, wielu z was pewnie też jeździ na biwaki i inne harcerskie wypady, dlatego 

znajdziecie w tym numerze kilka artykułów o charakterze praktycznym, które, 

mam nadzieję, pomogą wam w organizacji i wesołym uczestnictwie w owych 

wypadach. Jak łatwo domyślić się po tle pierwszej strony, będzie też coś o 

święcie, które niedawno obchodziliśmy (jakim święcie?!). Kontynuując cykl historii 

poszczególnych jednostek w LS, tym razem prezentuję wam historię 13NGDH. 

Czekają też inne atrakcje, no i nieśmiertelny komiks. Cóż mi pozostaje – życzę 

miłej lektury! 

Simon 
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Wiosenni goście 
 
Wiosna w naszym klimacie ma rożne oblicza. Pierwsze to Przedwiośnie. 

Surowe i zimne niekiedy, bardzo kapryśne. Czasem dni są bardzo cieple i już, już 
wydaje się, ze zima nie wróci... Niestety, kaprysy Wiosna miewa rożne i bywa, ze po 
bardzo ciepłych dniach, Zwodnica ta zamawia jeszcze śnieg, czasem zmieszany z 
deszczem, mróz i wichry. Ale raz obudzona Przyroda nie poddaje się łatwo. Czeka, 
aż zły humor Wiosny minie, gdy znudzi się jej igranie z końcem Zimy. Delikatne, 
wiosenne kwiaty czekają cierpliwie, aż będą mogły wystąpić w prawdziwie wiosenny 
dzień w całym swym kwietnym przepychu. Drzewa i krzewy czekają, aż będą mogły 
okryć się tą jedyna w roku, delikatna, zieloną mgiełką pierwszych liści...  
O początku Wiosny mówią nam tak zwane „wiosenne rośliny”. Nazwa ta jest bardzo 
ogólnikowa, dlatego tez chciałabym przedstawić króciutkie portrety tych wiosennych 
gości, którzy po długiej Zimie, pierwsi cieszą nasze oczy swą świeżością i pięknem. 

 
Śnieżyczka przebiśnieg ( Galanthus nivalis) 
 
Śnieżyczka przebiśnieg jest rośliną trwała, odnawiającą 
swoje nadziemne pędy z cebulki, w której są 
nagromadzone zapasy pokarmowe. Kwiaty śnieżyczki 
rozwijają się często już w lutym, pośród zalegającego 
śniegu, stąd też i nazwa tego ślicznego kwiatka „przebijać 
śnieg”. Nazwa łacińska zaś, w bardzo dowolnym 
tłumaczeniu brzmi: „śnieżny elegant”. Jest to prawdziwy 
zwiastun Przedwiośnia. Kwiaty śnieżyczki mają kształt 
dzwoneczka, zwisającego ku dołowi. Zewnętrzne działki są 
białe, wewnętrzne nieco krótsze z pięknym zielonym 
rąbkiem. Śnieżyczka pierwszy raz zakwita dopiero w 6 lub 
7 roku swego życia. Naturalnym siedliskiem tej roślinki są 
lasy liściaste południowej i środkowej Europy, Kaukazu i 

Azji Mniejszej. W Polsce dziko rosnące śnieżyczki można spotkać głównie na 
południu kraju, bowiem na północy Polski przebiega północna granica zasięgu 
występowania tego gatunku. Śnieżyczka należy do roślin objętych ochroną 
gatunkową w Polsce. 
 
Podbiał pospolity (Tussilago farfara) 
 
Następnym zwiastunem Przedwiośnia jest podbiał. 
Drugi człon nazwy bardzo dobrze charakteryzuje tą 
niepozorna roślinkę. Jest ona zaiste bardzo 
pospolita, znaleźć ją można przy drogach, na 
nasypach kolejowych, śmietniskach. Jest zatem 
rośliną synantropijną, czyli taką, która towarzyszy 
człowiekowi. Jej naturalne siedliska natomiast, to 
wilgotne zarośla i źródliska. Podbiał zaczyna kwitnąc 
już w marcu. Podczas wiosennego spaceru możemy 
znaleźć małe złote koszyczki na mięsistych 
łodyżkach. Ale nie znajdziemy liści, te bowiem pojawiają się dopiero po 
przekwitnięciu kwiatków. Liście pod spodem pokryte są białym kutnerem, stąd 
pierwszy człon nazwy „ pod – biał”. 
Ta niewielka roślinka jest bardzo pożyteczna, zawiera bowiem wiele substancji 
leczniczych i jest od dawna wykorzystywana w ziołolecznictwie. 



 
Szafran spiski ( Crocus scepusiensis) 
 
Czy wiecie, że śliczne -  fioletowe i żółte, niepozorne 
kwiatki, które następne po śnieżyczkach  pojawiają się w 
ogrodach i parkach, powinny być nazywane po polsku 
szafranami, a nie krokusami? Ale pierwszy człon łacińskiej 
nazwy tej roślinki tak się „zadomowił” w polskim języku, że 
są to po prostu  - krokusy. 
Są to roślinki wieloletnie, cebulowe. Podczas kwitnienia 
wytwarzają tylko dwa liście, bardzo rzadko cztery. Kwitną 
bardzo wcześnie, już w marcu. W Polsce naturalnym 
siedliskiem tej roślinki są niższe partie gór, przede 
wszystkim Tatr i Beskidów. Krokusy kwitną tam na halach 

i pastwiskach, tworząc przepiękne barwne łany. Na swych naturalnych 
stanowiskach, krokusy objęte są całkowitą ochroną gatunkową. 
 
 
Wawrzynek wilczełyko ( Daphne mezereum) 
 
Następnym wiosennym zwiastunem jest krzew – 
wawrzynek wilczełyko. Nazywa się tak groźnie, jest 
bowiem rośliną silnie trującą. Jest to krzew niewielki, 
zrzucający liście na zimę, dorastający do wysokości 1m. 
Liście ma lancetowate, na krótkich ogonkach, zebrane w 
górnej części gałązek. Co jest ciekawe, kwiaty 
wawrzynek wypuszcza przed  pojawieniem się nowych 
liści. Są one ciemnoróżowe, niekiedy białe. Pachną 
bardzo intensywnie, zapach ten podobny jest do 
zapachu hiacyntów. Kwiaty wawrzynka pojawiają się 
bardzo wcześnie wiosną, w marcu lub kwietniu.  
Wawrzynka można znaleźć w cienistych lasach 
liściastych i mieszanych. Na swych naturalnych stanowiskach również podlega 
całkowitej ochronie gatunkowej.  
 

Klops(Nr1/00) 

11113 NGDH „BIRMINGHAM”3 NGDH „BIRMINGHAM”3 NGDH „BIRMINGHAM”3 NGDH „BIRMINGHAM”    
 

Na różne sposoby można by opisywać historię „Trzynastki”, trzeba jednak 
wiedzieć, że początki początków sięgają czasów „Augusta”. Po jego odejściu z 
„Trzynastki”, drużynę przejmuje Lanza i prowadzi ją wraz z Mrówą. W międzyczasie 
Ola (Groszek) i Monika (Pyza) odłączają się i zakładają 13 Niezależną Gdańską 
Drużynę Zuchową „Wymiętolone Gąski”.  
„Birmingham” nadal funkcjonuje, ale pojawiają się pewne wewnętrzne konflikty i 
„Stara Trzynastka” rozpada się. 

Groszek z Pyzą dalej prowadzą zuchy (na pierwszy nabór przychodzą m.in. 
Kasia, Edyta, Kamila, Ada), które prężnie działają i rozwijają się, niestety 
przyboczna Pyza odchodzi, zostawiając Groszka samą, której później zaczyna 
pomagać Stasiu oraz Afka. Zuchy dorastają i przechodzą do harcerek/harcerzy 
(dzieje się to na biwaku w Lubocinie), Groszek odchodzi i przekazuje drużynę 
harcerek Afce oraz Stasiowi (chłopcy idą do drużyny Jańcia). Drużyna funkcjonuje, 
wybieramy się na chaszcze, na biwak wigilijny z 20 NGDH i 33 NGDH do Rozłazina 



oraz na zimowisko 2004 w Łęczycach (Ciągut i Kamilla wybierają się również wraz z 
33 na Zlot Drużyn 2004). Po jakimś czasie Afka odchodzi i dziewczyny zostają same 
z Stasiem. Na obóz Bieszczady 2004 „Trzynastka” się nie wybiera, gdyż Stasiu nie 
może jechać a dziewczyny nie chcą się dołączać do innej drużyny. 

Na obozie letnim 2005 na Jurze, „Trzynastki” stawiają się w liczbie sześciu 
osób (Kasia, Kamila, Gosia, Ciągutek, DeeDee, Edyta + Marta Muzalewska z 2 
NGDH „Smoczyce”). Składamy Przyrzeczenie Harcerskie a Stasiu oświadcza, że 
wybiera się do seminarium i nie może dalej prowadzić drużyny – 16 lipca 2005 
drużynową „Trzynastek” zostaje czternastoletnia Edyta. 

W roku 2005/2006 dużo pomaga nam Przemek G. Oprócz tego pierwszy raz 
w historii pokazujemy się na wszystkich spędach LS-u. 
Na październikowy biwak w Checzy z 33 NGDH „Młodnik” oprócz Edyty jadą dwie a 
właściwie trzy osoby (Aśka, Kamila + Przemek). Na zimowisku w Łęczycach Kamila 
zostaje przyboczną. W marcu robimy nabór, na który przychodzą m.in. Agnieszka i 
Agata a w kwietniu wybieramy się na biwak z 33 do Lubocina oraz na nasz pierwszy 
Zlot Baden-Powella. W maju stawiamy się na Robin Hooda, na którym odbieramy 
proporzec, a w czerwcu na „Zlot Drużyn” w Mirachowie, na którym znajdujemy się w 
towarzystwie 50 i 20 :] W lipcu odbywa się obóz w Kopernicy – Przemek odchodzi a 
Edyta o mały włos przestaje być drużynową. 

W roku harcerskim 2006/2007 Gosia odłącza się i reaktywuje 13 NGZH 
„Wymiętolone Gąski”. Kasia zostaje drugą przyboczną. Robimy nabór, na który 
przychodzą Julki, Kurczaki itd. Harcerstwo zaczyna kolidować Edycie z innymi 
zajęciami, więc po zastanowieniu, na zimowisku w Rozłazinie zostawia drużynę 
Kamili. 
W kwietniu kolejny Zlot Baden-Powella oraz biwak z 2 NGDH „Smoczyce” i 11 
NGDH „Sherwood” (w Lubocinie). W maju Robin Hood, oraz wędrówka z kadrą 20 
NGDH „Alhambra”, w czerwcu Zlot Drużyn w Paraszynie .W międzyczasie do 
drużyny wraca DeeDee i wybiera się razem z nami na obóz w Gostomku. 

W roku harcerskim 2007/2008 działamy prężnie i mężnie, co prawda na 
Święto Pieczonego Ziemniaka jadą dwie dziewczynki, ale za to na Chaszczach 
wreszcie udaje nam się odnaleźć jakiekolwiek punkty. Na Noc Listopadową 
docieramy pomimo ogólnego zamieszania z godziną, na którą mamy przyjść, 
grudniowy biwak w Lubocinie z zastępem Gosi Z. i Ani D. wspominamy bardzo miło, 
zimowisko w Sobowidzu również. W marcu wybieramy się na biwak z 20 NGDH 
„Alhambra” (gdzie indziej jak nie do Lubocina). 
W kwietniu stawiamy się na Zlocie Baden-Powella, na którym ostatecznie 
dopracowujemy system zastępów oraz na majowym Robin Hoodzie. 

Na dzień dzisiejszy drużyna liczy trzy zastępy + siedem osób kadry (Kasia, 
Kamila, Agnieszka, Agata, Kamilla, Ada, DeeDee). Działamy, staramy się 
samodoskonalić nasze umiejętności (w miarę możliwości ☺) i obojętnie co by się 
złego nie działo, to, cytując fragment zdania z rozkazu L9/2005, „absolutnie nie 
oznacza początku końca 13 NGDH”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Od lewej: Aśka, Gosia, Kamila, Edyta - Łęczyce 2006 
Kamila 



Historia Polski – część 8 
 
Witam wszystkich po przerwie! Jeśli pamiętacie jeszcze, co opisywałem w ostatnim 
odcinku historii Polski, chciałbym dodać do tego małą ciekawostkę o św. 
Stanisławie (pisałem o nim również przy okazji pisania o Bolesławie Szczodrym – 
pamiętacie, dlaczego?). Otóż, jeśli komuś z Was zdarzyło się być w kościele w ostatni 
czwartek (8.09), powinniście zauważyć, że właśnie wtedy obchodzono w Polsce jego 
święto – podczas kazania przedstawiono nawet jego życiorys, (w moim przekonaniu 
trochę podkoloryzowany – ale to dyskusyjne), nie obyło się też od pomyłki (a może 
czegoś innego?), co do daty jego śmierci (przyjmowana za prawidłową – 1079). 
Oczywiście, wiele z tych niejasności wynika z tego, że tak naprawdę niewiele 
wiadomo o tamtych czasach, 
zachowane źródła są nieliczne i 
w dużej części nieobiektywne. 
Wracając do Polski, znajdujemy 
się w późnym okresie rozbicia 
dzielnicowego, pod koniec XIII 
wieku. Liczba księstw oscylowała 
już wokół 20, co doprowadziło do 
znacznego osłabienia siły 
państwa – zasada senioratu, 
którą ustanowił Bolesław 
Krzywousty nie funkcjonowała 
tak jak powinna, tron w 
Krakowie stał się bardziej 
przedmiotem walk o władzę niż 
centrum władzy zwierzchniej nad 
resztą ziem polskich. W skutek osłabienia siły książąt sprawujących władzę nad 
swoimi małymi księstwami, siła militarna kraju była osłabiona. Ruchy 
separatystyczne książąt doprowadziły do tego, że Śląsk na stałe oderwał się od 
państwowości polskiej, wiążąc się z Czechami oraz Cesarstwem Niemieckim – na 
powrót zostanie przyłączony do Polski dopiero w 1945 roku. Tym, co wciąż 
jednoczyło Polaków był Kościół (kult św. Stanisława miał w tym przypadku duże 
znaczenie) – arcybiskupstwo w Gnieźnie wciąż obejmowało dawne ziemie polskie, w 
tym Śląsk. W roku 1279 na tron w Krakowie wstąpił książę Leszek Czarny, dzięki 
temu, że poprzedni władca Krakowa (Bolesław Wstydliwy) przekazał mu panowanie 
w swoim testamencie – to pierwszy znak tendencji zjednoczeniowych. Leszek Czarny 
używał pieczęci z wizerunkiem siebie samego klęczącego przed odprawiającym mszę 
św. Stanisławem. Po śmierci Leszka Czarnego w 1288, Kraków zajął książkę 
Wrocławia – Henryk Prawy. Podjął starania o koronę królewską, ale zmarł dwa lata 
później, przekazując tron Przemysłowi II, księciu Wielkopolski. Wtedy po raz 
pierwszy pojawił się przyszły król Polski, Władysław Łokietek, wypierając Przemysła 
z Krakowa, jednakże utrzymał się tam tylko przez rok, gdyż możni małopolscy, 
niezadowoleni z jego władzy, wygnali go z Krakowa i powołali na tron władcę Czech, 
Wacława II. Tymczasem na północy, Przemysł II, realizując swoje ambicje 
zjednoczenia Polski, objął panowanie nad Pomorzem Gdańskim, po śmierci jego 
poprzedniego księcia Mściwoja II w 1294. W 1295 roku koronował się na króla 
Polski – czwartego z kolei, po Bolesławie Szczodrym. Niestety, już rok później 
poniósł śmierć. Między Władysławem Łokietkiem a księciem Śląska, Henrykiem 
Głogowskim, rozgorzała walka o ziemie Przemysła II, co wykorzystał Wacław II, 
obejmując to, co zostawił po sobie Przemysł II i w 1300 roku koronował się na 
piątego króla Polski. Władysław Łokietek, który musiał uciekać z kraju po dominacji 
Wacława II, powrócił na ziemie polskie w 1304. Sytuacja ułożyła się dla niego 

Zabójstwo św. Stanisława okiem Jana Matejki 



nadzwyczaj pomyślnie – w 1305 roku zmarł Wacław II, a jego syn, Wacław III rok 
później. Dzięki temu udało mu się na powrót opanować swoje ziemie, jednakże o 
tron w Krakowie musiał walczyć ze zwolennikiem rządów czeskich, biskupem 
Janem Muskatą. Podczas, gdy w małopolscy trwał konflikt, w roku 1308 zaczęły się 
problemy z Pomorzem Gdańskim – najpierw zaatakowała je Brandenburgia, przez co 
Władysław Łokietek był zmuszony prosić o pomoc Zakon Krzyżacki. Był to pierwszy 
raz, kiedy zakonnicy ujawnili swoje prawdziwe intencje, zajmując Gdańsk i już go 
nie oddając. W 1309 Władysław Łokietek uzyskał władzę w Krakowie, ale Pomorze 
Gdańskie wymknęło się spod strefy jego wpływów – Gdańsk i okoliczne ziemie 
przyłączono do Polski na powrót 146 lat później, dopiero w roku 1454. Tymczasem 
w Czechach, w 1310 po walce na tron wstąpił Jan Luksemburski, który zgłosił 
roszczenia do tronu polskiego. W skutek tego w 1311 Władysław Łokietek znów 
musiał walczyć z mieszczanami Krakowa, którzy się przeciw niemu zbuntowali, lecz 
już w 1312 opanował Kraków spowrotem. W 1314 roku Władysław Łokietek 
opanował Wielkopolskę, co zachęciło go do starań o koronę Polski. Udało mu się w 
1320 – został koronowany szóstym królem Polski. Co było dalej – za miesiąc ☺ 

Simon 

Co każdy organizator imprezy harcerskiej powinien wiedzieć 
o finansach, rozliczeniach i 
takich tam „bzdurach”. 

 
Pieniądze 

 Źle, jeśli ich nie ma, gdy jednak 
staniemy się ich posiadaczami, może 
być jeszcze gorzej. Szczególnie, jeżeli nie 
są to nasze własne środki finansowe. 
Należy o tym pamiętać, kiedy zabieramy 
się za organizowanie jakiejkolwiek 
imprezy (nie tylko harcerskiej).  
 Dla większości z nas jest rzeczą 
oczywistą, że każdy komendant obozu 
(wraz z kwatermistrzem) ma obowiązek 
rozliczenia się z powierzonych mu 
pieniędzy. Sprawa nie jest jednak tak 
oczywista w przypadku popularnych 
biwaków. Wiadomo, że biwak należy 
zgłosić Komendzie Kręgu, ale co do 
rozliczenia go od strony finansowej, to 
uczucia są mieszane. Wielu z 
instruktorów podpiera się zasadą, która 
mówi, iż biwak, na którym środki 
pieniężne nie są zbierane od 
uczestników wyjazdu (innymi słowy każdy płaci za siebie) nie musi być rozliczany 
przed pionem kwatermistrzowskim. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, choć moim 
zdaniem mało „bezpieczne” dla takiego organizatora. Owo niebezpieczeństwo może 
się kryć np. w osobie ciekawego rodzica jednego z naszych niepełnoletnich harcerzy, 
który całkiem przypadkowo zainteresuje się, na co przeznaczono jego ciężko 
zarobione pieniądze. Scenariusz wygląda następująco: 
Pan X: „Czy mógłbym zobaczyć rozliczenie ostatniego biwaku, ponieważ jego koszt 
skalkulowano dość wysoko, choć standard tego wyjazdu (np. warunki, w jakich 
nocowało moje dziecko) wcale na to nie wskazuje? 



Drużynowy Y: „No wie Pan, każdy płacił sam za przejazd, a jak coś trzeba było 
opłacić, np. nocleg, to robiliśmy zrzutkę, więc tak naprawdę coś takiego jak 
rozliczenie nie istnieje, bo wie Pan, my mamy taką zasadę…” – i tu powołuje się na 
wcześniej wspomnianą zasadę. 
 Problem jednak w tym, że taki rodzic wcale nie musi mu uwierzyć i 
najprawdopodobniej poprosi o wiarygodne źródło potwierdzające jego słowa. Tu 
pojawia się problem. Może niektórych zdziwi to, co teraz przeczytają, ale oficjalnie 
obowiązująca instrukcja finansowa NKIH LS nie posiada takiego zapisu. Wniosek: 
dla własnego bezpieczeństwa i świętego spokoju warto poświęcić 1 kartkę papieru i 
chwilę swego czasu, aby napisać bardzo krótkie rozliczenie biwaku. Wzór 
prawidłowo sporządzonego rozliczenia można zobaczyć na końcu artykułu. Oto 
kilka zasad sporządzania rozliczenia finansowego: 

1. Rozliczenie sporządza osoba odpowiedzialna za budżet całej imprezy. 
2. W pkt. „wpływy” wpisujemy wszystkie źródła finansowania (tj. wpłaty 

uczestników, zaliczki pobrane z kasy podręcznej Kręgu lub drużyny, inne 
wpłaty). 

3. W pkt. „wydatki” wpisujemy wszystkie koszty poniesione w związku z 
organizacją imprezy. Powinny być one potwierdzone rachunkami 
(uproszczonymi), paragonami, lub (jeśli to niemożliwe), oświadczeniami o 
wydatkowaniu danej kwoty na konkretny cel. Wszystkie wymienione 
dokumenty należy dołączyć do rozliczenia imprezy. 

Na koniec wyliczany różnicę pomiędzy wpływami i wydatkami, wydatkami następnie 
precyzyjnie określamy, co się z podwyższą kwotą stało. Jeśli jest to nadwyżka, to na 
co została przeznaczona (trzeba to udokumentować), a jeśli niedobór – z czego 
pokryty.  
 Mam nadzieję, że tych kilka uwag przybliżyło Wam choć troszeczkę 
całokształt zagadnień związanych z szeroko pojętą gospodarką pieniężną, a co 
ważniejsze, uchroni Was przed nieprzyjemnymi sytuacjami, które nie są tylko moim 
wymysłem, ale smutną rzeczywistością. 
Przykładowe rozliczenie biwaku lub innej imprezy harcerskiej. 
 
Data imprezy: 
Miejsce imprezy: 
Liczba uczestników: 
Koszt uczestnictwa jednej osoby: 
 
Wpływy: 
- Wpłaty uczestników (x zł) 
- Pobrane zaliczki (x zł) 
- Dotacje (x zł) 
- Inne źródła finansowania (x zł) 
Razem: (x zł) 
 
Wydatki: 
- Koszty przejazdu (x zł) 
- Koszty wyżywienia (x zł) 
- Koszty noclegu (x zł) 
- Koszty transportu sprzętu (x zł) 
- Pozostałe koszty (podaj jakie) (x zł) 
Razem: (x zł) 
 
Różnica: (x zł) 
 

St. Asia (Nr. 11/99) 
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Z legend i klechd kaszubskich: „Anioł Kaszub” 
„Gdy Pan Bóg stworzył już cały świat, usiadł na swoim niebieskim tronie, zawołał 
aniołów i rzekł: 
 - Zobaczcie, miłe duchy, jak cudowne jest dzieło, które wykonałem. 
Aniołowie rozejrzeli się po całej ziemi, klaskali w dłonie i mówili: 
 - Ojcze, wszystko jest wspaniałe, wszystko nam się podoba. Jeden z aniołów jednak 
stał na uboczu i był smutny. 
 - Dlaczego się nie cieszysz? - spytał go Pan Bóg. 
 - Panie - odrzekł anioł - spójrz na ten biedny kraj kaszubski. To są tylko martwe 
piaski. Czy jeszcze jest coś w Twojej wszechmocy, aby ten kraj upiększyć? 
 - Masz rację. Muszę zobaczyć - powiedział wstając Pan Bóg, a po chwili dodał: - 
jeszcze nieco mi zostało, nie martw się. 
Gdy wypowiedział wszechmocne słowo, stał się cud. Na środku piaszczystych 
Kaszub powstały pagórki pokryte szumiącymi drzewami, a między nimi migotały 
błękitne oczka - piękne jeziora pełne smacznych ryb. Wspaniałe ptaki leciały, a 
zwierzęta szły do boru... Anioł rzekł: 
 - Teraz jest to kraj piękniejszy od wielu innych. 
Pan Bóg uniósł rękę i rozległ się szum. Od północy leciał gryf, który w szponach 
trzymał spory kawał bursztynu gorejącego niby złoto w promieniach słońca. Wrzucił 
go do jednego z kartuskich jezior i wówczas woda rozprysła się aż do nieba. 
 - Ten bursztyn stanowi wartość całych Kaszub - powiedział Pan Bóg. 
Anioł upadł na kolana i ucałował Jego dobrotliwą rękę.  
Wtedy Pan Bóg podniósł anioła i rzekł: 
 - Będziesz wiernym stróżem tego pięknego zakątka ziemi. 
Uradowany anioł natychmiast zleciał na dół i do dziś strzeże naszego Pomorza, żeby 
mu się nie przytrafiło nic złego. A smętek - zły duch, jak dotąd nie może nic 
wskórać. Gdy nastaną czasy strasznej biedy, wtedy odnajdzie się ten jantar, a jego 
cena uratuje nasz kraj od zguby.” 
Na podstawie książki „Klechdy kaszubskie” wg. Stanisława Janke.  
  *Z numeru styczniowego z roku 1997 – spod redaktorskiej ręki Sienka (autor nieznany). 

Krótkie Gry 

Zawsze i wszędzie☺ Czyli dla każdego 
coś miłego. Jakiś czas temu dałam kilka 
pomysłów na gry i zabawy, mam nadzieję, że 
się podobały i przydały. Znalazłam ostatnio 
moje zuchowe notatki i przypomniało mi się 
kilka gier, które Wam pomogą nie tylko 
zapełnić jakąś dziurę programową, ale 
rozweselić swoją drużynę, jak również ją 
rozruszać. 
 Jednak podczas wyboru gier należy 
jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach takich jak: 
1. Rozwój uczestników. 
2. Możliwości terenowe. 
3. Zainteresowania uczestników. 
4. Posiadanie potrzebnego nam w danej grze sprzętu. 
5. Potrzeby wychowawcze. 
6. Aktualne tematy zbiórek. 
 
 



*Trzy kroki, czyli berek bez biegania 
Czas gry- 20 - 30 min 
Ilość uczestników: 10 – 20 
Rekwizyty: najlepiej chustki do zakrycia oczu 

Tak więc w pierwszej kolejności wybieramy miejsce do gry. Niech nie będzie 
ono zbyt duże -  w przeciwnym razie gra zajmie za dużo czasu. Wybieramy osobę, 
która będzie berkiem, przy większej ilości osób wybieramy więcej berków. 
Zakrywamy mu oczy chustką. Pozostali muszą zająć miejsce i ciągle w nim stoi. Gdy 
każdy już wybierze, gdzie będzie stać, berek wchodzi do sali. Musi on znaleźć graczy 
i ich złapać. Uczestnikom należy powiedzieć, że cisza pozwoli im uniknąć złapania. 
Należy jednak pamiętać, że aby unikną złapania, gracz może zrobić tylko TRZY 
KROKI podczas całej gry. Może się schylać, kucać i kłaść się. Jeden obrót na 
podłodze liczony jest jako jeden krok. Gra kończy się, gdy wszyscy (bądź większość 
zostanie złapana). 
 
*Ziemia – morze – powietrze - kosmos 
Czas gry: zależy od Was (byle nie za długo) 
Ilość uczestników: 10 – 30 
Rekwizyty: niepotrzebne 
 Miejsce gry dzielimy na 3 pola znamionujące ziemię, morze, powietrze. 
Prowadzący wyznacza jedną osobę, która będzie gonić pozostałych uczestników. 
Kiedy prowadzący zawoła ziemia, morze lub powietrze uczestnicy biegną do 
odpowiedniego miejsca, a ścigający stara się złapać jak najwięcej uciekających. Jeśli 
prowadzący zawoła kosmos uczestnicy biegają jak chcą i nie mogą być złapani, aż 
do następnego wywołania. Każda 
złapana osoba staje się ścigającym. 
Jeżeli pomieszczenie jest bardzo 
małe dla zwiększenia szans 
uczestników przebiegających z 
miejsca na miejsce to ścigające 
osoby powinny się trzymać za ręce. 
W ten sposób łapią nas tylko dwie 
ręce. 
  
*Lampa - Nos 
Czas gry: 10 – 15 min 
Ilość uczestników: 10 - 15 
Rekwizyty: niepotrzebne 

Uczestnicy ustawiają się 
wokół prowadzącego. Ten wskazuje kolejno różne przedmioty, lecz nazywa je 
inaczej, np. pokazując lampę mówi nos. Pokazuje nos i mówi – guzik. Uczestnicy za 
każdym razem powinny wskazać ręką nie ten przedmiot, który prowadzący 
wskazuje, lecz ten, który nazywa. Czyli: jeśli prowadzący pokazuje lampę, a mówi 
nos, uczestnicy natychmiast dotykają palcem nosa. Ten, kto się pomyli odpada. 

 
Mam nadzieję, że coś wykorzystacie. Pamiętajcie, że rozwijając zmysły, 

pogłębiamy ich wrażliwość i wzbogacamy świat naszych ludzi. ☺ 
         Małgosia 
 
 
 
 

 



KOLORY 
 
Czasami się zastanawiam, czy ludzie zwracają uwagę na kolory. Wokół nas jest tyle 

różnych barw: ciepłych i zimnych, ostrych i łagodnych. Każdy z nas jedne kolory lubi mniej, 
drugie bardziej. Od czego to zależy…? Kolejne pory roku przynoszą ze sobą różne barwy. 
Może wydawać się nam to śmieszne, ale ubierając się w pewne kolory, pokazujemy, jacy 
jesteśmy. Według teorii Dariusza Tarczyńskiego, ubieramy się zgodnie z symboliką 
podświadomości. Poprzez strój informujemy więc o stanie naszej duszy i problemach 
wewnętrznych. Przy czym w grę wchodzi nie tylko krój i kolor ubrania, ale i faktura 
materiału. Czasami więc warto zwrócić uwagę na to, jak ubiera się druga osoba, może wtedy 
będzie nam łatwiej ją poznać, czy nawet się z nią porozumieć. 
TKANINY: 

• Miękkie, puszyste i naturalne – wybierają ludzie wrażliwi, częściej narażeni na 
psychiczne urazy z zewnątrz. 

• O gładkim splocie – ci, którzy w życiu są nastawieni bardziej na działanie niż 
refleksję. 

• Cienkie, śliskie „plastyki” – kolorystycznie zachęcające do kontaktu. 
• O delikatnym miękkim wzorze – osoby kierujące się w życiu bardziej rozumiem, niż 

emocjami, programowo ciepłe, by osiągnąć wytyczony cel. 
TYPY STROJU: 

• Luźny, obszerny – mówi o pragnieniu wolności i niezależności. 
• Obcisły, typu „druga skóra” – zdradza osobę wychowaną w domu, w którym 

brakowało jej akceptacji, najczęściej zamkniętą w sobie, łaknącą ciepła, zawodowego 
perfekcjonistę, symbolicznie „tulącego się” do opinającego ciało ubrania. 

• Ubranie typu „mundurka” – to fasada, za którą człowiek chowa swoją prywatność, 
traktując wszelkie próby przekroczenia oficjalnych granic jako zamach na świat 
spraw osobistych. 

• Ubiór „na cebulkę” – Zdradza środowiskową alienację, informując o skłonności do 
odgradzania się od świata niezliczoną ilością psychicznych i mentalnych „ścian”. 

KOLORY UBRANIA: 
• Czerwony – Zauważ we mnie człowieka i jego problemy. 
• Pomarańczowy – świetnie sobie radzę, wszystko u mnie działa – jak w zegarku.  
• Żółty – porozmawiajmy. 
• Zielony – potrzebuję wewnętrznej równowagi i teraz się muszę skupić tylko na sobie, 

oznacza też nadzieję (nadzieja to matka tych, którzy patrzą w przyszłość!) 
• Niebieski – zobacz, jaki jestem twórczy i inteligentny. 
• Granatowy – to oczywiste, że nadaję się na przełożonego. 
• Fioletowy – jestem uduchowiony i to jest wspaniałe. 
• Złoty – pochwal mnie. 
• Srebrny – łaknę uczucia. 
• Brązowy – zobacz, jak świetnie idzie mi w pracy. 
• Czarny – nie wtrącaj się w moje sprawy, dam sobie radę sam. 
• Szary – wybacz, że ci nie pomogę, ale mam własne problemy. Jakie? To moja sprawa. 
• Biały – jestem wspaniały, potrzebuję szerszej przestrzeni i wciąż nowych bodźców. 

 
Ara (Nr. 3/97) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Służba Kuchenna 
 

Obozowa służba kuchenna należy do rzeczy 

mało na obozie przyjemnych. Zwykle myśli się, „O 

Boże! Znowu kuchnia! Brudne gary, fura ziemniaków 

do obrania, sprzątanie stołówki”… A tymczasem – 

dzień taki wcale nie musi być koszmarny. Owszem, 

jest to pewien wysiłek i znacznie przyjemniej jest 

pójść na wędrówkę, zrobić grę czy chociażby 

pośpiewać, niż szorować stertę otłuszczonych garów. 

Obserwując służby kuchenne na obozie, mam 

wrażenie, że wszystko rozbija się o złą organizację 
pracy. Zastęp kuchenny liczy sobie zwykle osób 6 

plus instruktor. Oczywiście w kuchni jest jeszcze 

SZEFOWA, najważniejsza osoba na obozie. Wszak 

to ona trzyma pieczę nad jakością jedzenia, a 

niektórzy lubią jeść, oj lubią! 
 No więc, jeżeli jest w tej kuchni osób 7, 

wystarczy podzielić robotę tak, żeby każdy 

odpowiadał za jakiś kawałek. Absurdalną sytuacją 
było dla mnie to, że wszyscy naraz na przykład 

obierali ziemniaki albo myli gary. Gdy robota jest 

podzielona, zdecydowanie szybciej można ją skończyć.  
 Pierwsza rada praktyczna – nie czekajcie z myciem brudnych naczyń do tak zwanego 

„czasu po obiedzie”. Zdecydowanie lepiej jest myć wszystko na bieżąco, wtedy po obiedzie 

zostaje do mycia tylko to, w czym był faktyczny obiad.  

 Kolejna sprawa – mycie patelni… Wydawałoby się – rzecz prosta. Do dzisiaj 

wspominam, jak w zeszłym roku na obozie, jedna z druhen robiła bardzo apetyczny roztwór 

płynu do mycia naczyń i tłuszczy od smażenia kotletów i z wyraźnym upodobaniem 

„szorowała” tym wszystkim patelnię… Widok przyprawiał o mdłości, naprawdę! O wiele 

zdrowiej byłoby wytrzeć najpierw tłuszcz – chociażby papierem toaletowym, a następnie 

nalać płynu i po prostu umyć. Następną oczywistą prawdą kuchenną jest to, że o wiele łatwiej 

myje się różne sprzęty, gdy się je przedtem namoczy. Bardzo zadziwiają głębokie „wżery” na 

niektórych garnkach, mające genezę swego powstania w spotkaniu jakiegoś zdesperowanego 

harcerza, gara i… czegoś do szorowania???? 

 Różne rzeczy, z których następnie 

przygotowuje się posiłek – typu ziemniaki, 

warzywa, mięso itp. również lubią być umyte! 

I oczywistym wydaje się to, że o wiele łatwiej 

umyć te sprzęty tak jak trzeba, gdy 

przygotowuje się np. miski z wodą (co 

najmniej dwie lub trzy) i „zmywa” się 
najpierw najgorszy brud, a potem dalej, aż do 

osiągnięcia zamierzonego efektu. Wodę należy 

co jakiś czas wymieniać, jasna sprawa – 

prawda? 

 Następna sprawa – czystość w kuchni. 

Nie jest trudną rzeczą wsypać przyprawy do słoików po nieśmiertelnym dżemiku, cukier i sól 

do puszek po miodzie, wycierać pojemniki z ketchupem, po tym, jak się ich używa. Istnieją 
również takie rzeczy jak szmatka i płyn do mycia naczyń, najlepiej rozrobiony w jakimś 



naczyniu kuchennym, chociażby w misce. Świetnie myje się nimi stoły w stołówce. 

Oczywistym absurdem jest chęć umycia tych stołów, przy których zasiada 70 osób jedną małą 
gąbką… 

 Po co to wszystko – zapyta ktoś. Część z tych wszystkich czynności w kuchni służy do 

przygotowania smakowitego posiłku. Nie mam tu oczywiście na myśli np. zupy 

przedziwnego wyglądu, zapachu i smaku, w której pływają niezidentyfikowane 

kawałki…czegoś. Wiadomo, że dobre jedzenie jest bardzo ważne na obozie. Stare polskie 

przysłowie mówi, że jak Polak głodny, to zły. Służba w kuchni, to także dobry sprawdzian 

naszych umiejętności pracy w grupie, odpowiedniego zarządzania czasem, organizacji pracy. 

 No a czystość – po co to? Niby po nic…, ale… przyjemniej jest, gdy w kuchni jest 

czysto i wszystko ma swoje miejsce. Porządek zaś pozwala unikać bliższego kontaktu z 

hordami bakterii, które tylko czyhają na to, aby wprowadzić nieco zamieszania w szeregach 

harcerzy. 

 Kończąc te wynurzenia, chciałabym przypomnieć, że wszelkie działania należy 

najpierw PRZEMYŚLEĆ! Także działania w kuchni. Naprawdę, myślenie ma przyszłość! 
 

Klops (nr 5-6/99) 

 

Robin Hood 2008 
W donośnym (a przy tym pięknym słonecznym) 

dniu 10 maja któregoś tam pamiętnego roku wiele 
pięknych niewiast i tłum dzielnych mężów zebrało się, 
aby wziąć udział w dorocznym turnieju. Każdy uczestnik 
przybył z chętką zdobycia złotych rajtuz Robin Hooda. 
Jednak Lady Marion (Bohdzik) ogłosiła zebranym, 
iż…niestety, rajtuzy skradziono… 
Tak, więc zamiast rywalizować o rajtuzy, w ekipach pod 
wodzą Braciszka Tucka (Marcin), Robin Hooda (Gargoo), 
Małego Johna Rambo (Saimon) i Szkarłatnego Willa 
(Mały) wyruszyliśmy zabierać bogatym i zwracać 
biednym ☺ Czynić dobro i takie tam.  

 Lady Marion wyznaczyła nam zdanie, w którym 
każdy mógł popisać się niezwykłym intelektem. 

Na stanowisku Barbasi każdy jeździec mógł się 
sprawdzić w zrywaniu jabłek podczas jazdy, a każdy koń 
mógł się sprawdzić w jeździe z zamkniętymi oczami! 

Paź (Gosia Z.) urządził nam pojedynek bosych, 
ale za to wyposażonych w poduszki wojowników.  

Lady Krynia miała dla nas pozornie bardzo proste zadania zbierania strzał. Okazało się jednak, 
że są one strzeżone (aż za dobrze ☺) przez szemranych pachołów Księcia Jana. Wielu z nas trafiło do 
niewoli, albo i o wiele dalej…☺ Jednak dobro zawsze zwycięża ☺ 

Złotych rajtuz nie odnaleźliśmy, jednak imprezę możemy uznać za absolutnie, fantastycznie 
udaną! :D 
 

Olówa 
 

 



 imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego.  

Stanisław August z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, 

mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, podlaski, inflancki, smoleński, siewierski i 

czernichowski, wraz ze stanami skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski 

reprezentującymi.  

Uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia konstytucyi narodowej jedynie 

zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w 

jakiej się Europa znajduje, i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących 

obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencyją polityczną, 

niepodległość zewnętrzna i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc 

oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, 

które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia 

ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą Konstytucyję uchwalamy i tę całkowicie 

za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźna wolą swoją 

nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Do której to Konstytucyji dalsze ustawy Sejmu 

teraźniejszego we wszystkim stosować się mają.

Nie ogryNie ogryNie ogryNie ogryźźźźli koli koli koli kośśśści nie dopili winaci nie dopili winaci nie dopili winaci nie dopili wina    
Resztek jedzenia szuka pies pod stoResztek jedzenia szuka pies pod stoResztek jedzenia szuka pies pod stoResztek jedzenia szuka pies pod stołłłłemememem    
Na dNa dNa dNa dęęęębowym blacie obrana cytrynabowym blacie obrana cytrynabowym blacie obrana cytrynabowym blacie obrana cytryna    
I suche pestki czereI suche pestki czereI suche pestki czereI suche pestki czereśśśśni dookoni dookoni dookoni dookołłłłaaaa    
Odeszli z damami o zatOdeszli z damami o zatOdeszli z damami o zatOdeszli z damami o zatłłłłuszuszuszuszczonych wargachczonych wargachczonych wargachczonych wargach    
Do Do Do Do łłłłoooożżżżnic szerokich za cinic szerokich za cinic szerokich za cinic szerokich za ciężężężężkie zaskie zaskie zaskie zasłłłłonyonyonyony    
Gdzie biaGdzie biaGdzie biaGdzie białłłły pudel kraj krynoliny targay pudel kraj krynoliny targay pudel kraj krynoliny targay pudel kraj krynoliny targa    
Przez paniPrzez paniPrzez paniPrzez paniąąąą    w rumiew rumiew rumiew rumieńńńńcach za fotel rzuconejcach za fotel rzuconejcach za fotel rzuconejcach za fotel rzuconej    
    
A w stolicy koronacja siA w stolicy koronacja siA w stolicy koronacja siA w stolicy koronacja sięęęę    zaczynazaczynazaczynazaczyna    
I król I król I król I król śśśświatowy pokazuje szykwiatowy pokazuje szykwiatowy pokazuje szykwiatowy pokazuje szyk    
Ale z obecnych nie wie jeszcze niktAle z obecnych nie wie jeszcze niktAle z obecnych nie wie jeszcze niktAle z obecnych nie wie jeszcze nikt    
ŻŻŻŻe na tortach dae na tortach dae na tortach dae na tortach dałłłł    napis "Wiwat Katarzyna"napis "Wiwat Katarzyna"napis "Wiwat Katarzyna"napis "Wiwat Katarzyna"    
    
KsiKsiKsiKsiąąąąg nie doczytali nie skog nie doczytali nie skog nie doczytali nie skog nie doczytali nie skońńńńczyli pisaczyli pisaczyli pisaczyli pisaćććć    
DrukujDrukujDrukujDrukująąąąc hymny gorc hymny gorc hymny gorc hymny gorąąąące epistoce epistoce epistoce epistołłłłyyyy    
Jakby miaJakby miaJakby miaJakby miałłłły spoiy spoiy spoiy spoićććć    ppppęęęękniknikniknięęęętych tych tych tych śśśścian rysycian rysycian rysycian rysy    
GryzGryzGryzGryząąąące pochwace pochwace pochwace pochwałłłły pochwalne gryzmoy pochwalne gryzmoy pochwalne gryzmoy pochwalne gryzmołłłłyyyy    
Odeszli do zajOdeszli do zajOdeszli do zajOdeszli do zajęćęćęćęć    sennych dsennych dsennych dsennych dłłłługotrwaugotrwaugotrwaugotrwałłłłychychychych    
Nad biurka za maNad biurka za maNad biurka za maNad biurka za małłłłe dla królewskich zalecee dla królewskich zalecee dla królewskich zalecee dla królewskich zaleceńńńń    
GdGdGdGdzie zie zie zie śśśświtem pióra skrzypiwitem pióra skrzypiwitem pióra skrzypiwitem pióra skrzypiąąąące sice sice sice sięęęę    łłłłamaamaamaamałłłłyyyy    
A A A A śśśświece wiece wiece wiece śśśświeciwieciwieciwieciłłłły, by nic nie oy, by nic nie oy, by nic nie oy, by nic nie ośśśświeciwieciwieciwiecićććć    
    
A w stolicy Sejm koA w stolicy Sejm koA w stolicy Sejm koA w stolicy Sejm końńńńczy obradyczy obradyczy obradyczy obrady    
Na rNa rNa rNa ręęęękach niesiony ukach niesiony ukach niesiony ukach niesiony uśśśśmiecha simiecha simiecha simiecha sięęęę    królkrólkrólkról    
Ambasadorowie nie zmieniajAmbasadorowie nie zmieniajAmbasadorowie nie zmieniajAmbasadorowie nie zmieniająąąą    rólrólrólról    
WiedzWiedzWiedzWiedząąąąc jak blisko od chwac jak blisko od chwac jak blisko od chwac jak blisko od chwałłłły do zdradyy do zdradyy do zdradyy do zdrady    
    
Nie skoNie skoNie skoNie skońńńńczyli ostrzyczyli ostrzyczyli ostrzyczyli ostrzyćććć    kos na sztorc skos na sztorc skos na sztorc skos na sztorc stawianychtawianychtawianychtawianych    
Nie ruszyli zamków i sal paNie ruszyli zamków i sal paNie ruszyli zamków i sal paNie ruszyli zamków i sal pałłłłacowychacowychacowychacowych    
Nie powywieszali wszystkich zdrajców stanuNie powywieszali wszystkich zdrajców stanuNie powywieszali wszystkich zdrajców stanuNie powywieszali wszystkich zdrajców stanu    

W ziemiW ziemiW ziemiW ziemięęęę    pól bitewnych powgniatane gpól bitewnych powgniatane gpól bitewnych powgniatane gpól bitewnych powgniatane głłłłowyowyowyowy    
Odeszli w sukmanach kurtach i opoOdeszli w sukmanach kurtach i opoOdeszli w sukmanach kurtach i opoOdeszli w sukmanach kurtach i opońńńńczachczachczachczach    
Po dawnemu siPo dawnemu siPo dawnemu siPo dawnemu sięęęę    mmmmęęęęczyczyczyczyćććć    nad nie swojnad nie swojnad nie swojnad nie swojąąąą    rolrolrolroląąąą    
KtoKtoKtoKtośśśś    powiedziapowiedziapowiedziapowiedziałłłł    ----    wiedziawiedziawiedziawiedziałłłłem em em em żżżże to sie to sie to sie to sięęęę    tak sktak sktak sktak skoooońńńńczyczyczyczy    
Na Na Na Na żżżżer wyszer wyszer wyszer wyszłłłły obce wojskowe patroley obce wojskowe patroley obce wojskowe patroley obce wojskowe patrole    
    
A król bez królestwa chodziA król bez królestwa chodziA król bez królestwa chodziA król bez królestwa chodziłłłł    na spaceryna spaceryna spaceryna spacery    
Nie ze swojej kasy utrzymujNie ze swojej kasy utrzymujNie ze swojej kasy utrzymujNie ze swojej kasy utrzymująąąąc dwórc dwórc dwórc dwór    
I nie wiedziaI nie wiedziaI nie wiedziaI nie wiedziałłłł    jeszcze niepotrzebny chórjeszcze niepotrzebny chórjeszcze niepotrzebny chórjeszcze niepotrzebny chór    
Jakie kiedy i za co zalJakie kiedy i za co zalJakie kiedy i za co zalJakie kiedy i za co zalśśśśninininiąąąą    mu orderymu orderymu orderymu ordery    
    
Akt abdykacji:Akt abdykacji:Akt abdykacji:Akt abdykacji:    
"Imperatorowa i pa"Imperatorowa i pa"Imperatorowa i pa"Imperatorowa i pańńńństwa ostwa ostwa ostwa ośśśściennecienneciennecienne    
PrzywrócPrzywrócPrzywrócPrzywrócąąąą    spokojnospokojnospokojnospokojnośćśćśćść    obywatelom naszymobywatelom naszymobywatelom naszymobywatelom naszym    
Przeto z wolnej woli dziPrzeto z wolnej woli dziPrzeto z wolnej woli dziPrzeto z wolnej woli dziśśśś    rezygnujemyrezygnujemyrezygnujemyrezygnujemy    
Z pretensji do tronu i polskiej koronyZ pretensji do tronu i polskiej koronyZ pretensji do tronu i polskiej koronyZ pretensji do tronu i polskiej korony    
NieszczNieszczNieszczNieszczęśęśęśęśliwie zdarzona w kraju insurekcjaliwie zdarzona w kraju insurekcjaliwie zdarzona w kraju insurekcjaliwie zdarzona w kraju insurekcja    
PogrPogrPogrPogrążążążążyyyyłłłła go w chaos oraz stan zniszczeniaa go w chaos oraz stan zniszczeniaa go w chaos oraz stan zniszczeniaa go w chaos oraz stan zniszczenia    
PieczoPieczoPieczoPieczołłłłowitoowitoowitoowitośćśćśćść    nasza na nic sinasza na nic sinasza na nic sinasza na nic sięęęę    nie przydanie przydanie przydanie przyda    
ŚŚŚŚwiadczymy z cawiadczymy z cawiadczymy z cawiadczymy z całąłąłąłą    rzerzerzerzetelnotelnotelnotelnośśśściciciciąąąą    Naszego Imienia"Naszego Imienia"Naszego Imienia"Naszego Imienia"    
    
Nie ogryNie ogryNie ogryNie ogryźźźźli koli koli koli kośśśścicicici    
Nie dopili winaNie dopili winaNie dopili winaNie dopili wina    
Resztek jedzenia szuka pies pod stoResztek jedzenia szuka pies pod stoResztek jedzenia szuka pies pod stoResztek jedzenia szuka pies pod stołłłłemememem    
    
„Krajobraz po uczcie” „Krajobraz po uczcie” „Krajobraz po uczcie” „Krajobraz po uczcie” ----    Jacek Karczmarski (1977)Jacek Karczmarski (1977)Jacek Karczmarski (1977)Jacek Karczmarski (1977)

W



Uchwalenie Konstytucji 3 maja i jej 

następstwa 
 

 W Rzeczypospolitej (Polsce połączonej z Litwą) w XVIII wieku źle się działo. 
Szerzyła się anarchia, królowie nie mieli praktycznie żadnej władzy wśród narodu, 
państwo ciągle stało na skraju bankructwa i nie mogło podnieść się z klęsk XVII 
wieku. Od kilkudziesięciu lat Rzeczpospolita była ubezwłasnowolniona i uzależniona 
od Rosji, a trzy wielkie ościenne mocarstwa planowały rozbiory. Pierwszego z nich 
dokonały w 1772 roku. Zrozpaczony król i garstka wiernych mu patriotów próbowali 
ratować upadające państwo. Było to niemożliwe bez unowocześnienia panującego w 
nim prawa i zniesienia anarchistycznych praw szlachty, co zagwarantować miała 
nowa konstytucja. Sejm Wielki, lub czteroletni, podczas którego uchwalono 
Konstytucję 3 maja, zebrał się w Warszawie w 1788 roku. Król skorzystał z okazji, 
by go zwołać, gdyż Rosja była zaangażowana właśnie w walkę z Turcją, przez co 
Rzeczpospolita była chwilowo wolna od jej wpływu. Sejm obradował 3 lata, w tym 
czasie zdążył podnieść liczebność armii, uchwalić konfederację „O miastach 
królewskich naszych” oraz uchwalić stały podatek na wojsko. Tymczasem Stanisław 
August wspólnie z kilkunastoma zaufanymi osobami przygotował projekt Ustawy 
Rządowej, czyli przyszłej konstytucji. Wiedział, że nie wprowadzi jej w życie 
legalnymi sposobami, dlatego, na dnia 3 maja 1791 zaplanowano akt, który można 
by nazwać zamachem stanu. Gdy główni opozycjoniści byli jeszcze na feriach 
wielkanocnych (w Sejmie było 182 posłów z 500), król i jego zaufani odczytali 
konstytucję. Obrady trwały cały dzień, w końcu, o 18 wieczorem, udało się uchwalić 
drugą na świecie, pierwszą w Europie i Rzeczypospolitej, konstytucję. Naprawiała 
ona główne wady ustroju państwa, znosiła kilka najbardziej szkodliwych praw 
szlachty (liberum veto, niemożność wprowadzenia nowego podatku bez zgody 
szlachty). Ogół narodu przyjął konstytucję z aprobatą, znaleźli się jednak tacy, 
którzy nie mogli jej zaakceptować. W kwietniu 1792, Szczęsny Potocki, Ksawery 
Branicki i Seweryn Rzewuski przedstawili państwu akt konfederacji targowickiej, 
zwany potocznie „targowicą”. Znosił on wszystkie zmiany, jakie wprowadzała 
konstytucja, a sami konfederaci błagali carycę Katarzynę II o obronę „złotej wolności 
naszej”. W maju 1792 rozpoczęła się wojna o Konstytucję. Rosja posiadała ogromną 
przewagę militarną, jednakże Rzeczpospolita miała szanse się obronić, gdyby nie 
postawa króla, który nie wierzył w zwycięstwo i pod naciskiem Katarzyny II 
przystąpił do targowicy i wydał rozkaz poddania się. Wojna z Rosją zaowocowała 
podpisaniem aktu drugiego rozbioru Polski (23.01.1793), który zaskoczył nawet 
targowiczan, jednakże nikt nie miał sił by sprzeciwić się Rosji i Prusom. Mocarstwa 
rozbiorowe zadbały nawet o to, by polski sejm zatwierdził rozbiory (pod przymusem, 
z armatami wycelowanymi w zamek, w którym toczyły się obrady). Był to ostatni 
sejm w Pierwszej Rzeczypospolitej. Niezadowolenie wywołane drugim rozbiorem 
kraju zaowocowało zbrojnym powstaniem, którego przywódcą został Tadeusz 
Kościuszko. W roku 1794 rozpoczęły się walki, początkowo w województwie 
krakowskim, potem w całym kraju. Tadeusz Kościuszko, który został mianowany 
Naczelnikiem powstania, wydał Uniwersał Połaniecki, który zawdzięczał chłopom 
wolność, w nadziei, iż przystąpią oni do powstania i uratują kraj. Niestety, 
większość szlachty sprzeciwiła się temu dokumentowi i zabroniła go czytać w 
swoich posesjach, przez co armia polska była zdecydowanie zbyt mało liczna. W 
ciągu 8 miesięcy od rozpoczęcia, insurekcja kościuszkowska upadła. Trzy 
mocarstwa rozbiorowe, Rosja, Prusy i Austria, przygotowały akt trzeciego rozbioru 
Rzeczypospolitej. Stanisław August Poniatowski, z którym nikt już się w kraju nie 
liczył po tym, jak przystąpił do targowicy, wyjechał do Grodna. Tam też został 



zmuszony do podpisania aktu abdykacji, który równoznaczny był z legalizacją 
trzeciego rozbioru. Zmarł w 1798 roku. Prusy, Rosja i Austria podpisały tajne 
porozumienie, które głosiło, że nazwa „Królestwo Polskie” nigdy więcej nie będzie 
użyta. Niepodległe państwo polskie ze stolicą w Warszawie pojawiło się na mapach 
Europy po raz kolejny w roku 1918. 

Simon 

O Pogodzie 

 Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jutrzejszy dzień zapowiadał się wprost 

wspaniale, bo przecież nie ma nic lepszego od całodziennej wyprawy poza obóz. Żadnych 

komend, żadnych nakazów, nic nie trzeba robić na czas. Lecz niestety, rzeczywistość poranka 

zupełnie zmieniła punkt widzenia. Miarowe bębnienie kropel spadających na płachtę 
namiotową mówiło samo za siebie. Nici z wyprawy, kolejny dzień szarej, obozowej 

wegetacji… 

 Ileż to razy zdarzały się takie sytuacje, czy to na obozie, czy też po prostu w trakcie 

roku harcerskiego, podczas kolejnej zbiórki. Ale harcerz z tym potrafi sobie poradzić. Nie 

potrzeba od razu mieć satelity meteorologicznego, aby z dużym prawdopodobieństwem 

przewidzieć pogodę, jaka może być dnia następnego. Oto kilka z oznak pogody 

zaczerpniętych z „Sakwy Włóczykija” S. Sosnowskiego i J. Stykowskiego. 

 

Bezdeszczowo, słonecznie i ciepło będzie, gdy: 

• Temperatura opada na noc; jest chłodno po deszczu, nocą w lesie jest znacznie cieplej 

niż na polu; wieczorem i nocą czujemy cieplejsze powietrze przy wchodzeniu na 

wzgórze. 

• Wilgotność: w dzień – zmniejsza się, w nocy – zwiększa. 



• Wiatr: w dzień mocno wieje, przed nocą ucisza się; przed południem obraca się 
według kierunku ruchu wskazówki zegara (ruchu Słońca), pod wieczór – w kierunku 

przeciwnym. 

• Obłoki: rano niebo jest czyste, w dzień pojawiają się obłoki kłębiaste, pod wieczór 

znikają; chmury kłębiaste płyną z wiatrem. 

• Barwa nieba jest ciemnoniebieska, widnokrąg wyraźny. 

• Barwa świtu jest żółta, złocista lub różowa. 

• Słońce zachodzi na niebie bez obłoków; przy zachodzie robi wrażenie spłaszczonego 

lub rozerwanego. Gwiazdy słabo migocą i mają odcień zielonkawy. 

• Wieczorem i nocą występuje mgła. 

• Dym z kominów unosi się pionowo w górę. 
• Po południu ukazuje się tęcza lub ukazuje się po stronie przeciwnej niż ta, z której 

wieje wiatr. 

• Komary gryzą, a wieczorem krążą roje muszek. 

• Pająk tka pajęczynę w dzień i w nocy. 

 

Zapowiada się zła, deszczowa pogoda, gdy: 

• Temperatura podnosi się przed nocą, jest ciepło po deszczu. 

• Wilgotność w dzień utrzymuje się na takim samym poziomie, na jakim była w nocy. 

• Wiatr wieczorem wieje silniej niż w dzień.  
• Obłoki: pod wieczór zagęszczają się; posuwają się w innym kierunku niż wieje wiatr; 

napływają z zachodu, południowego zachodu, południa, północnego zachodu i 

zagęszczają się.  
• Barwa nieba jest biaława, zamglona, niebo jest „niskie”. 

• Słońce o świcie jest czerwone lub purpurowe, a wieczorem zachodzi za chmurę, przy 

zachodzie ma barwę czerwoną lub purpurową. 
• Gwiazdy mocno migocą, mają odcień niebieski lub czerwonawy. 

• Dym z kominów układa się w poziome smugi. 

• Jaskółki latają nisko, kury i wróble „kąpią się” w piasku. 

• Przed południem ukazuje się tęcza lub ukazuje się od tej strony widnokręgu, z której 

wieje wiatr.  

• Mrówki chowają się do mrowisk, żaby wyłażą z kałuż, pająk chowa się w pajęczynę, 
pszczoły siedzą w ulach i brzęczą, ryby „rzucają się” w wodzie, psy drapią się i jedzą 
trawę. 

• Linki namiotowe skręcają się. Sól w odkrytym naczyniu wilgotnieje, nasila się zapach 

stojących wód. 

 

Mały (Nr. 6/98) 

 

Czego warto dziś słuchać 

Slayer – Amerykański 
zespół thrash metalowy, 
grający od 1981 do dziś. 
Zaliczany jest do wielkiej 
światowej czwórki thrash 
metalu (Metallica, 
Megadeth, Slayer, Anthrax). 



Dobra, dosyć tych oficjalnych informacji:P 
Slayer ma swoje charakterystyczne brzmienie (polecam samemu 
posłuchać;) w przeciwieństwie do niektórych thrash’owych zespołów 
wszystkie jego płyty są szybkie, co nie znaczy, że takie same! Slayer jest 
uważany za zespół satanistyczny…to fakt, że w wielu piosenkach pojawiają 
się „satanistyczne treści”, ale na ogół nie jest puste, bezsensowne 
krzyczenie o szatanie, pentagramach itp. Osobiście bardzo lubię Slayer za 
jego brzmienie. 
Obecny (a także pierwotny) skład:  
Tom Araya – wokal, bass,  
Jeff Hanneman – gitara,  
Kerry King – gitara,  
Dave Lombardo – perkusja  

Przez zespół przywieli się tacy muzycy jak:  
Paul Bostaph (bardzo uznawany perkusista), John Dette (zastępował 
Bostaph’a podczas kontuzji) i Tony Scaglione.  
 
 

Big Cyc – wiele osób 
pewnie zna ten polski 
rockowy zespół grający 
od przeszło 20 lat. Skład 
niezmienny do dziś – 
Skiba (atrakcje 
wieczoru, Dżej-Dżej 
(wokal, gitara), Piękny 
Roman(perkusja) i Dżery 
(gitara). Wszystkie ich 
płyty w zabawny sposób 
krytykują 
rzeczywistość… 
Chłopaki z Big Cyc znani są z różnych wybryków i happeningów (jeszcze 
za czasów PRL) jak obrzucanie ZMO landrynkami, czy bieganie po mieście 
w kalesonach z napisem „galopująca inflacja”. ☺ 
W Prima Aprilis 2008 wydali kolejną płytę „Szambo i perfumeria”. 
 

Olówa 
 



Zapomniane miasto Na początek musimy zmienić nieco czas bieżący. Z 

obecnego, roku 2008, przenosimy się do 79. Znajdujemy się w Pompejach (Pompei, według 

oryginalnej pisowni). Trwa lato, życie w 

mieście toczy się już normalnie, ponieważ 
ukończono już jego odbudowę po trzęsieniu 

ziemi które nawiedziło ten rejon 17 lat 

wcześniej. Jednak sielankowy nastrój jest 

tylko pozorem. Niedaleko od miasta wznosi 

się góra o wysokości około 3000m. Jednak 

nie jest to „zwykła góra”. Ta konkretna jest 

wulkanem i to do tego tak zwanym 

wulkanem eksplozywnym, którego erupcje 

przebiegają bardzo gwałtownie. Ludzie 

mieszkający w okolicy nadali mu nazwę 
Wezuwiusza. Dla Wezuwiusza ludzie 

mieszkają u jego stup tylko chwilkę, 

ponieważ on stoi w tym miejscu już od co 

najmniej 200 000lat. Ale wróćmy do miasta. 

Pompeje są stosunkowo dużym ośrodkiem 

miejskim jak na I wiek naszej ery. 

Zamieszkuje je 20 do 35 tysięcy 

mieszkańców. Miasto posiada wodociągi, 

ośrodki kultury (dwa teatry oraz amfiteatr), 

kilka świątyń różnych bóstw rzymskich 

liczne sklepy itp. Nikt nie podejrzewa nic 

złego. Jednak Wezuwiusz postanawia dać 
znać osobie. Około południa 24 sierpnia 

rozpoczyna się bardzo gwałtowna erupcja o 

charakterze wybuchowym. Trwa mniej więcej 3 

dni w ciągu których cała okolica wulkanu zostaje 

pokryta kilku-kilkunasto metrową warstwą 
popiołów wulkanicznych. Opadający popiół jak 

„kołderka” przykrywa Pompeje, które już teraz 

są bezludne. Nieliczni szczęśliwcy zdołali uciec z 

miasta, większość niestety umiera w wyniku 

uduszenia gazami wydostającymi się z wulkanu. 

Po ustaniu aktywności wulkanu okolica zmienia 

się nie do poznania. Pompeje zostały dosłownie 

„wymazane” z krajobrazu razem z trzema 

innymi miejscowościami zwanymi: Stabie, 

Herkulanum i Pindele. Jak dalece został zmieniony 

wygląd okolicy świadczą dwie rzeczy: przed 

wybuchem stożek Wezuwiusza miał ok. 3000m 

wysokości. Po wybuchu ma niespełna 1300m. 

Wyprawa ratunkowa wysłana z Rzymu na pomoc 

Świątynia Apollina. Na pierwszym planie ołtarz, nieco 

w głębi po lewej zegar słoneczny. W tle, Wezuwiusz. 

Ołtarzyk domowy w jednej z rezydencji 

możnowładców Pompei.   

Amfiteatr w Pompei. Pojemność 20000 osób. Długa 

oś – 134m, krótka oś – 104 m. 



mieszkańcom Pompei nie zdołała nawet zlokalizować miasta.  

W ten sposób historia Pompei urywa się z dania na dzień. Mija ponad 1600 lat i oczom 

zdumionych XVII wiecznych budowniczych kanału ukazują się starożytne napisy. Od tego 

czasu z przerwami Pompeje ukazują się światu. Do dnia dzisiejszego odkopano około 70% 

miasta znajdując ponad 2000 ciał dawnych mieszkańców, doskonale zachowane budowle oraz 

wszelkie przedmioty użytku codziennego. Na ścianach domów zachowały się w doskonałym 

stanie freski oraz mozaiki podłogowe, które pozwoliły na odtworzenie wyglądu miasta przed 

katastrofą. Mimo, że miasto funkcjonowało bardzo dawno temu stało na wysokim poziomie. 

Dla wygody przechodniów na wszystkich skrzyżowaniach były „pasy” umożliwiające 

przejście na drugą stronę jezdni bez ubrudzenia szaty. Dla mieszkańców którzy mieli ochotę 
na rozrywkę duchową funkcjonowały teatry: 

duży (przewidziany na około 5000 osób – patrz 

zdjęcie) oraz mały o pojemności ok. 1000 

osób. Dla tropicieli katastrof i łowców 

mocnych wrażeń polecam dokładne obejrzenie 

miejscowego magazynu znalezisk 

archeologicznych znajdującego się oczywiście 

na terenie wykopalisk. Można tam zobaczyć 
wiele wydobytych naczyń oraz odlewy ciał 

mieszkańców, którzy zostali przysypani 

popiołem z Wezuwiusza. Ciała rozłożyły się 
wkrótce po katastrofie, lecz otaczający popiół 

otworzył formy, które po wypełnieniu płynnym 

gipsem pozwoliły na precyzyjne odtworzenie 

położenia ciała. Analizując ułożenie ciał mieszkańców można powiedzieć, że zagłada 

przyszła szybko. Tylko niektórzy mieli czas aby próbować ucieczki bądź ukrycia się podczas 

erupcji.  

 

 Dziś, po prawie 2000 lat Pompeje przeżywają, pośmiertnie co prawda, swój rozkwit. Miasto 

jest odwiedzane przez ogromną rzeszę turystów pragnących na własne oczy podziać piękno 

antycznego świata i rozpamiętywać tragedię jaka się tutaj rozegrała. Dla dodania otuchy, 

trzeba powiedzieć, że ostatni wybuch Wezuwiusza miał miejsce 13 marca 1944, a tereny 

które go otaczają są najgęściej zaludnionym miejscem we Włoszech. I jak tu powiedzieć, że 

historia kogoś, czegoś nauczyła? 

Pacjent 

PS. Zainteresowanym mogę udostępnić więcej zdjęć….. 

Widok na Teatr Wielki w Pompei.    

Na lewym zdjęciu odlew ciała psa, w środku mieszkańca, z prawej fragment mozaiki podłogowej 

zachowanej w stanie nienaruszonym do dnia dzisiejszego.  



 
Główny Inspektor Sanitarny ostrzega: 
 

Nie dawaj gryza, 

Nie dawaj liza, 

Nie baw sie ptakiem!!! 
 


