
 

 

 

Czuwaj! 

Trzymacie w rękach pierwszy numer Zasiewów w wersji 
„młodszej”, kierowanej do Was. Pomimo rozdzielenia dotąd 
istniejącego pisma na dwie wersje, zamysł pozostaje ten sam – ma 
to być nasze pismo, pisane przez nas dla nas. W Waszej wersji też 

pojawiać się będą teksty pisane przez instruktorów, ale najbardziej 
zależy mi jako redaktorowi na tym, żebyście to Wy pisali artykuły 
dla siebie nawzajem. Co jakiś czas Wasze drużyny będą proszone o 
dostarczenie jakiegoś tekstu i wtedy będzie to okazja dla Was, by 
zgłosić się do drużynowych i taki tekst napisać, jeśli oczywiście 
czujecie na to ochotę. Jeśli z kolei macie spontaniczną potrzebę 
czy chęć napisania czegoś, na co macie swój własny pomysł i nie 
możecie się doczekać, napiszcie swój tekst i oddajcie go swoim 
drużynowym, a oni przekażą go mi. Wtedy Wasz tekst 
najprawdopodobniej ukaże się w kolejnym numerze  Zwróćcie też 
uwagę na dział „Ogłoszenia”, który również jest do Waszej 
dyspozycji. Podobnie jak w przypadku tekstów, przekażcie 
ogłoszenie drużynowym. Pamiętajcie też, że pismo jest przede 
wszystkim dla Was, więc jeśli macie jakieś sugestie czy 
zastrzeżenia co do jego kształtu, nie wstydźcie się nimi dzielić. To 
wszystko… miłej lektury! 

Wasz redaktor 
Simon 
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Ogłoszenia 
SKUP RYSUNKÓW "VMPI & ZIĘCIU COMPANY"!! 
Nie ważna płeć, wiek, poglądy ani żadne zdolności! Jeśli coś narysowałaś/łeś od razu się tym podziel!!=) 
Przyjmę rysunki w każdej ilości. Wystarczy zrobić zdjęcie lub zeskanować swoje dzieło i wysłać na 
ciapol_pi@wp.pl. Jeśli nie macie takiej możliwości, możecie wysłać mi xero lub oryginał choćby i pocztą 
(Gdynia ul.Sadowa10  81-640) jako adresata wpisując SKUP RYSUNKÓW "VMPI & ZIĘCIU COMPANY". 
Jeśli ta forma również Wam nie odpowiada, dajcie rysunek swojemu przełożonemu, a on z pewnością 
znajdzie już jakiś sposób, aby mi to przekazać. Zamieszczajcie od razu swoje adresy mailowe abym mógł 
Wam odpisać na temat rysunku. Z chęcią pomogę Wam wyeliminować błędy i uwypuklić zalety=) 
Oczywiście może zdarzyć się również, że Wasze prace będzie oglądać w "Zasiewach" cały LS!=) Czyż nie 
radość?! RYSOWNICY - DO BRONI!! 

Zięciu 

 
 Gumisie mają swój blog na który zapraszają www.38ngdz.bloog.pl! 
 Gumisie pobiły swój życiowy rekord i jest nas w tej chwili 27 zuchów plus Ja i Zięciu =). 

Szyszka 
HASŁO 

Żyrafy wchodzą do szafy! 
 

 

 

mailto:ciapol_pi@wp.pl
http://www.38ngdz.bloog.pl/


8   N G D H   „ T W I E R D Z A ” 

 Drużyna nasza nazywa się „8 Niezależna Gdyńska Drużyna Harcerzy”. 

Istniejemy dopiero rok, ale jesteśmy zgraną ekipą w której jest dużo uzdolnionych w 

wielu dziedzinach Harcerzy. Należymy do Leśnej Szkółki – LS i powstaliśmy od 11 

NGDH „Sherwood”, z której pochodzi druh „Cyborg” i 20 NGDH „Alhambra”, skąd jest 

druh Michał. Dzielimy się na 2 zastępy, po 6 i 8 osób, a zastępowymi są Sadło i Rychu. 

Drużynowy to Cyborg druh, a przyboczny Michał druh.  

 Cała drużyna jest naładowana humorem i zabawą na zbiórkach. Trzeba 

przyznać, że lubimy się śmiać i robić sobie bekę, ale wiemy też kiedy zamilknąć i skupić 

się na zadaniach dziejących się na zbiórkach i poza nią. Dzięki temu odnosimy kolejne 

sukcesy. Większość ma już zaliczone dużo sprawności, co jest jednym z punktów na 

Kartę Strażnika. Aha, bo na zimowisku ¾ drużyny dostała noszony na mundurze 

Emblemat Twierdzy i Kartę Strażnika (bo nasza drużyna to „Twierdza”) i na Karcie są 

punkty, które trzeba zdobyć. Wszystkie podpisy ma już Sadło i Robson, z zastępu I. 

Odnieśliśmy też sukcesy na INO – Imprezie Na Orientację, lub po prostu Chaszczach. 

Jak na pierwszy raz poszło bardzo dobrze – zajęliśmy 6, 9 i 12 miejsce. 

 W naszej drużynie działa także Puchar Zastępów czyli rywalizacja dwóch 

zastępów, pierwszego z drugim. Jest to wyścig w którym rywalizujemy w różnych 

dyscyplinach na zbiórce. Począwszy od frekwencji na zbiórkach po  punkty zdobyte na 

harcerskich zadaniach, które wykonujemy. Walka jest bardzo zacięta i idziemy łeb w łeb. 

Gdy któryś zastęp zdobędzie przewagę to jest bardzo niewielka, ale jednak!!!  Podczas 

tej zaciętej walki jest również zabawa, wzajemna tolerancja oraz co najważniejsze GRA 

FAIR PLAY! 

 Naszym najlepszym jak dotychczasowym przeżyciem był obóz letni pod 

Wadowicami w małej miejscowości Zalesie. Każdy z nas przeszedł chrzest który nie był 

aż tak straszny jak o nim mówili. Wszystkim ten obóz utkwił w pamięci: niezapomniane 

widoki z wędrówek i oczywiście weszliśmy na BABIĄ GÓRĘ. Jest to szczyt który jest 

położony ponad 1700 m nad poziomem morza. 

 Nasze wędrówki były bardzo wyczerpujące ale opłacało się! By podziwiać 

przepiękne widoki i krajobrazy gór jak i tamtejszych okazów przyrody warto było się 

pomęczyć. Podczas wędrówek panowała wyjątkowa atmosfera. Każdy z największym 

poświęceniem piął się w górę i dlatego każdy dotarł na ten niemały szczyt. I to naprawdę 

wszyscy z druhów, nawet ten najmniejszy druh Kacper był na tych wędrówkach bardzo 

wytrwały i waleczny. Wszyscy martwiliśmy się o siebie nawzajem i dzieliliśmy ciężarem 

niesionych rzeczy, Dzięki temu wędrówka była super. 

 Nasza cała drużyna jest braterska i potrafi sobie poradzić nawet w trudnych 

warunkach. Właśnie w takich sytuacjach można poznać ludzi.  

My się przekonaliśmy, że  możemy na sobie polegać !!! 

strażnicy 8 NGDH „Twierdza” 

 

HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA 

 

 
Odcinek 1 

Tajna misja pułkownika 
 

Życie bez przygód byłoby strasznie głupie. 
Robert Baden-Powell1 

 
 Słońce było tu zupełnie inne, niż w starej, deszczowej Anglii. Ogromne, 
wszechwładne, rozpalone do białości, rozsiadło się na jasnobłękitnym nieboskłonie 
niczym jeden z owych afrykańskich kacyków, rządzących niepodzielnie lokalnymi 
plemionami. Baden-Powell odwrócił wzrok od jego bezlitosnego oblicza i omiótł 
spojrzeniem wyludniony pokład statku. Ucieczka z dusznej, parnej kajuty nie na wiele 
się zdała. „Chyba zdążyłem już zapomnieć, jakie temperatury panują pod tymi 
szerokościami geograficznymi” – pomyślał Baden-Powell, ocierając spotniałe czoło 
wilgotną chusteczką. 

– Panie pułkowniku2 – usłyszał za plecami drżący głos swojego adiutanta. – 
Melduję, że zbliżamy się do brzegu Kraju Przylądkowego3! 

„Kraj Przylądkowy…” – przemknęło mu przez głowę. – „Istne piekło na 
ziemi”. 

– Dziękuję, Yatley – odparł, odwracając się w kierunku swojego towarzysza. 
Niski, tłustawy sierżant4 prężył się przed nim w regulaminowej pozycji zasadniczej, 
chociaż najwyraźniej wiele go to kosztowało. Słysząc odpowiedź Baden-Powella z 
cichym westchnieniem ulgi rozluźnił się i przetarł wierzchem dłoni czoło, na którym 
perliły się krople potu. 

– I przebierz się – dodał Baden-Powell, lustrując Yatleya badawczym 
spojrzeniem. Nie umknęły mu duże plamy potu, czerniejące pod pachami jego 
munduru polowego. – Przed nami jeden z najgorętszych i najbardziej parnych 
zakątków na tej planecie. Indie, które miałeś okazję pobieżnie poznać, to przy nim 
niewinna igraszka. 

Yatley wybałuszył oczy, w których błysnęło przerażenie, ale szybko opuścił 
głowę, aby nie dać tego po sobie poznać. Jednak Baden-Powell już na niego nie 
patrzył. Utkwił wzrok w dalekim widnokręgu, na którym czernił się wąski pasek 
stałego lądu. 
 

*  *  * 

                                                           
1 Robert Baden-Powell (1857-1941) – oficer armii brytyjskiej, pisarz, twórca i założyciel międzynarodowego 
ruchu skautowego.  
2 Pułkownik – wysoki stopieo oficerski w większości armii świata. 
3 Kraj Przylądkowy – kolonia (zamorska posiadłośd) Wielkiej Brytanii, znajdująca się obecnie w granicach 
Republiki Południowej Afryki. 
4 Sierżant – stopieo podoficerski, niższy od pułkownika.  



– Ależ oczywiście, panie pułkowniku, mój służący niezwłocznie zaprowadzi 
przybyłą delegację na uprzednio przygotowane kwatery – służalczy ton Edwina 
Furlotte’a, zastępcy zarządcy kolonialnego w Cape Town5, zaczął działać Baden-
Powellowi na nerwy. 

– Dziękuję, panie Furlotte – odrzekł Baden-Powell, rozglądając się badawczo 
dookoła. Yatley oraz reszta członków grupy oficerskiej, przybyłej do Kraju 
Przylądkowego wraz z Baden-Powellem, kroczyła w ślad za nimi. – Jak pan ocenia 
zagrożenie ze strony Burów6 w podległym panu regionie? 

– Szczerze mówiąc, to obawiamy się ich ataku w związku z pana przybyciem, 
panie pułkowniku – zasępił się Furlotte. – Wzmożona aktywność armii brytyjskiej w 
tym rejonie może sprowokować Burów do, jakby to powiedzieć, podjęcia bardziej 
zdecydowanych kroków. 

– Proszę się o to nie obawiać – odpowiedział stanowczym tonem Baden-
Powell. – Wraz z moim sztabem zadbam o to, aby obywatelom brytyjskim oraz 
wszystkim pozostałym mieszkańcom tej kolonii nie spadł włos z głowy. 

– Wszyscy liczymy tutaj na pana, panie pułkowniku – w głosie zarządcy 
ponownie zabrzmiały służalcze nuty. – Pana sława dotarła nawet tutaj, do Cape 
Town. Anglia, Indie, Afganistan… Naprawdę, szlak bojowy godny najwyższego 
podziwu. Domyślam się, że burscy partyzanci panu niestraszni. 

– Nigdy nie lekceważę swojego przeciwnika, panie Furlotte – odparł Baden-
Powell, spoglądając zarządcy prosto w oczy. – Zwłaszcza, jeśli nie znam metod jego 
działania i mam operować na obcym mi terenie. I proszę przekazać szefowi 
brytyjskiego wywiadu w Cape Town, że chcę się z nim spotkać dzisiaj w godzinach 
wieczornych. 

– Major7 Worsfold przebywa aktualnie na północy kraju w sprawach 
służbowych. Przyślę do pana jego zastępcę, kapitana8 Millsa. 

– Wyśmienicie – zakończył rozmowę Baden-Powell. – Proszę prowadzić nas 
na kwatery. Podróż morska dała się nam solidnie we znaki. 
 

*  *  * 
 

 

Gdynia 04.12.2009 r. 

„Moja przygoda z Gumisiami….” 

                                                           
5 Cape Town (Kapsztad) – brytyjska stolica Kraju Przylądkowego; w chwili obecnej – miasto portowe w 
Republice Południowej Afryki. 
6 Burowie – zwani także Afrykanerami; potomkowie holenderskich osadników, zamieszkujący obszar na 
północ od Kraju Przylądkowego.  
7 Major – stopieo oficerski niższy od pułkownika, ale wyższy od sierżanta.  
8 Kapitan – stopieo oficerski niższy od pułkownika i majora, ale wyższy od sierżanta.  

 ….zaczęła się w 2007 roku, kiedy wstąpiłam do 
drużyny. Ze zbiórki na zbiórkę cała ta zabawa coraz bardziej 

mnie wciągała. Rodzice nie chcieli mi kupić munduru, bo 
bali się, że zrezygnuję. Jednak, po pół roku dali się 

przekonać. I dobrze, bo nie mogłam sprawności nosić w 
kieszeni. 

30 kwietnia,  2008 roku pojechaliśmy na pierwszy 

biwak. Był to mój najważniejszy wyjazd, ponieważ jechałam 
sama – bez rodziców. 

No, może nie całkiem sama, byli jeszcze Ola, Wojtek, 

Bolek, Karol i Marek i oczywiście Szyszka i Zięciu. 
Wyjechaliśmy po południu pociągiem z Gdyni, później 

jechaliśmy autobusem z Kościerzyny do Sobącza. 
Drużynowy „Zięciu” oprowadził nas po swoim ranczo, 

zjedliśmy kolację i rozegraliśmy mecz piłki kopanej do 

bramki a w nocy… 
W nocy mieliśmy test! Zięciu rozmawiał z każdym z 

nas z osobna, musieliśmy poślinionymi palcami zgasić 
świeczkę (nie bolało!), szukaliśmy po ciemku papieru w 
łazience a na końcu z zawiązanymi oczami, po omacku 

trzeba było przejść przez kuchnię. Zięciu podpowiadał. 
Przez cały biwak mieliśmy słoneczną pogodę. 

Bawiliśmy się w gry terenowe, zdobywaliśmy sprawności i 

znów się bawiliśmy. Jedzenie musieliśmy przygotowywać 
sami. 

Trzy dni minęły strasznie szybko. Mama po powrocie 
mówiła, że byliśmy tak zajęci, że zabrakło nam czasu na 
mycie. 

Powiem jeszcze, że wcale się nie bałam, za to moi 
rodzice chyba tak. Ale tylko do naszego powrotu, bo później 
też pozwalali mi na wyjazdy. 

 
Zuchna Aga 

P: Oj, ciężko.  Mało brakowało a wróciłbym do domu z rodzicami, którzy mnie 

odwiedzili. Dla młodszych pozwolę sobie dodać, że wtedy (rok 1983) obozy trwały 3 

tygodnie (zawsze), nie było telefonów komórkowych i żadnych innych, a „łączność” z 

rodziną się utrzymywało za pomocą listów papierowych. Obóz był zorganizowany w 

okolicy Zielonej Góry jako wyjazd IV szczepu im. Szarych Szeregów w Opolu. 



Podobozy były 3 i wszystkie wielo-drużynowe. Nasza drużyna (koedukacyjna – mało 

było drużyn męskich lub żeńskich w tych czasach) składała się z 1 zastępu męskiego 

(mojego!) i dwóch żeńskich i stanowiła 1/3 składu osobowego naszego podobozu. 

Pozostała część podobozu była złożona z 3(?) innych drużyn. My byliśmy najmłodsi. 

Wyposażony byłem w plecak typu „bąbel” (po zapakowaniu zmieniał się w mniej-więcej 

kulę z szelkami) oraz śpiwór „prostokąt”, no i oczywiście kalosze, które bardzo się 

przydały. Ogólnie rzecz biorąc było to dość ciężkie przeżycie, ale na tyle ciekawe, że 

chciałem jechać na kolejne obozy.  

S: Który element harcerskiego ubioru i/lub ekwipunku lubisz najbardziej? 

P: Jeśli chodzi o mundur to rogatywkę, bo nic nie trzeba z nią robić. Nie trzeba jej 

układać, zapinać, składać wystarczy nosić na głowie. Co do ekwipunku, to chyba mapę 

okolicy. Lubię wiedzieć gdzie jestem, a dodatkowo mapa to podstawa dotarcia na 

miejsce obozu/biwaku czy spokojnego powrotu do domu. Bez niej ciężko zorganizować 

jakieś wyjście nieznany w teren czy zaplanować większą grę. I zawsze jest miło widzieć, 

że symbole na papierze mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.  

S: Która dziedzina umiejętności harcerskich jest Twoją ulubioną i dlaczego? 

P: Wydaje mi się, że przyrodoznawstwo. Dlatego zostałem biologiem.  

S: Mimo, że to niewychowawcze, opowiedz o jednym ze swoich wybryków z czasów 

przedinstruktorskich, z którego jesteś nadal dumny ☺ 

P: Udział w grze terenowej zorganizowanej na obozie w Wygoninie w 1987 roku. Idea 

była prosta – nie dać się złapać. Myślę, że wcieliliśmy ją w życie aż za dobrze idąc do 

pobliskiego sklepu znajdującego się (w przeciwnym kierunku niż miejsce gry) żeby 

kupić kilka bułek i spędzić miło przedpołudnie spacerując i podjadając bułki. Podczas 

powrotu na miejsce gry założyłem różowy(!) sweter, co nikomu z grających się nie 

kojarzyło z ubiorem maskującym, dzięki czemu, idąc spokojnie drogą dotarłem do 

punktu końcowego gry nie złapany, a co ważniejsze najedzony.  

S: Co podoba Ci się dzisiaj w Kręgu, a co nie? 

P: Podoba: ilość młodych ludzi, którzy albo właśnie ukończyli zdobywanie stopnia 

instruktorskiego albo zaraz będą to robić. Nie podoba: to co zawsze, brak skupienia na 

przedmiocie podczas wszelkich dyskusji prowadzonych w Kręgu. Przynajmniej połowa 

słów wypowiadanych przy okazji np. sejmiku nie dotyczy samego sejmiku i spraw na 

nim poruszanych. Można to też nazwać małym zdyscyplinowaniem członków kręgu.  

S: Czy sprecyzowałeś sobie kiedyś, jak długo zamierzasz być harcerzem? 

P: Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Jeśli jesteś harcerzem to po prostu jesteś i już. 

Jeśli ktoś zakłada że będzie jeszcze np. 2 lata, to tak jakby mówił, że będzie jeszcze 

dobrym człowiekiem przez 2 lata a potem będzie już mógł zostać złym.  

S: Jak wygląda Twój wymarzony obóz? 

P: Niedostępne miejsce w lesie (czytaj: bez ludzi) i zespół kilku-kilkunastu osób, którym 

nie trzeba mówić co mają robić bo same wiedzą i chcą to robić. Reszta się znajdzie sama. 

 
 Popołudniu upał zelżał, a delikatny wietrzyk muskał jasne firanki, wiszące w 
oknach pokoju Baden-Powella. Jako najwyższy stopniem oficer, otrzymał on 
pojedynczy pokój, urządzony skromnie, ale ze smakiem. Yatley skończył już 
wypakowywać bagaże Baden-Powella, narzekając wciąż na spiekotę i niezliczone 
muchy, obijające się z jakąś zatraceńczą zawziętością o papierowy klosz lampy, 

wiszącej pod sufitem, po czym pospiesznie udał się do swojej kwatery. „Kolejna 
wojna” – pomyślał Baden-Powell, opierając się o parapet i spoglądając na Cape Town, 
rozsiadłe na stokach nadmorskich wzgórz. – „Sromotna porażka, poniesiona w 1895 
roku nie może się powtórzyć9. Tylko jak złamać opór tych zawziętych Burów, którzy 
ani myślą wycofać się z Transwalu i Oranii10?” Te niewesołe rozmyślania przerwał mu 
Yatley, który uchylił drzwi wejściowe i stanął na baczność. 
 – Melduję, iż kapitan Mills oczekuje pana w salonie. 

– Przekaż panu kapitanowi, że stawię się w salonie za pięć minut – 
odpowiedział Baden-Powell. Po wyjściu Yatleya przebrał się pospiesznie w luźną, 
lnianą koszulę, po czym skierował swe kroki do salonu. 

c.d.n. 
Okiem historyka 

 
1899 roku lord Wolseley, naczelny dowódca armii brytyjskiej, 
próbował przekonać rząd swojego kraju, aby wydał on zgodę na 
wysłanie dodatkowych oddziałów wojska do zagrożonego wojną z 
Burami Kraju Przylądkowego. W związku z tym, że rząd brytyjski 
takiej zgody nie wydał, lord Wolseley wysłał do Afryki pułkownika 
Roberta Baden-Powella, który wraz ze sztabem oficerów miał za 

zadanie sformować na miejscu dwa pułki strzelców konnych. Ich zadaniem miało być 
odparcie przewidywanego ataku Burów i utrzymanie pozycji do czasu lądowania 
większych sił brytyjskich. Jednak tajny wysłannik brytyjskiego dowództwa 
wojskowego natrafił na miejscu na nieoczekiwane trudności… 
 
 
 
 
 
 

 

PIÓRKIEM I … 

CZYMKOLWIEK=) 

Odcinek Świąteczny 

                                                           
9 Mowa tutaj o rajdzie wojsk brytyjskich na terytorium burskie, który miał miejsce w 1895 r. Zakooczył się on 
porażką militarną i polityczną Brytyjczyków. 
10 Transwal i Orania – dwa niezależne paostwa, założone przez Burów na północ od Kraju Przylądkowego. 
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Tak to się złożyło, że początek tego cyklu nałożył się z koocem roku. W związku z 

tym mam dla Was wszystkich WSPANIAŁĄ wiadomośd!=) Otóż, aby 

śpiewad…potrzebny jest dobry słuch i głos (=*), aby taoczyd … potrzebna jest 

gibkośd i świetna sprawnośd ruchowa (=*), aby grad na bębnach … potrzeba 

doskonałego poczucia rytmu (=*), aby pisad programy komputerowe … trzeba 

znad C++(=*), a aby rysowad … potrzebny jest DŁUGOPIS i jakaś tam karteczka 

czy serwetka! Radośd radośd RAADOOOŚD!! A więc weź cokolwiek co zostawia 

ślad (ołówek, długopis, węgiel, dłuto, pióro, kredkę do oczu, szminkę) i zabieraj 

się czym prędzej do rysowania! I pamiętajcie! NIGDY NIE WYRZUCAJCIE SWOICH 

RYSUNKÓW! Gdy będziecie światowej sławy rysownikami, będą one warte 

miliooonyy!!=) Czyż nie radośd?=) No to zaczynamy… Dziś świątecznie a więc… 

Rysujcie równocześnie ze mną, a dowiecie 

się jak pokazad komuś na papierze rzeczy, 

które najpierw urodziły się w Waszej 

głowie=) 

 

1. Narysuj przedstawiony poniżej sześcian o podanych wymiarach i kątach. 

2. Przetnij go w połowie płaszczyzną wrysowując równoległobok identyczny do 

podstaw. 

3. Wpisz przedwiczoną wcześniej elipsę we wrysowany równoległobok. 

4. Identycznie zrób w płaszczyznach pionowych, a następnie obrysuj na tym 

kontur koła. 

 

Wywiad z instruktorem 
 
Simon: Kiedy i w jaki sposób zostałeś harcerzem? Czy pamiętasz swoją pierwszą 

zbiórkę? 

Pacjent: Oj, to było już dawno temu. Mojej pierwszej zbiórki nie pamiętam już niestety, 

ponieważ miała ona miejsce w roku 1982. Wcześniej byłem zuchem, a jako wspomnienie 

została mi niebieska chusta z syntetycznego materiału obszyta białymi frędzelkami, wpis 

w książeczce harcerskiej i żadnych wspomnień. Do wstąpienia w szeregi harcerstwa 

namawiali mnie rodzice – mama była harcerką w młodości. Pamiątką jaka była w domu 

to złoty sznur (członek komendy chorągwi w strukturach ZHP). Moja pierwsza drużyna 

harcerska powstawała na „moich” oczach, ponieważ byłem osobą z pierwszego naboru.  

S: Jakie jest Twoje najgorsze i najlepsze wspomnienie związane z harcerstwem? 

P: Najgorsze? Hymmmm. To nie jest łatwo powiedzieć. W ciągu 27 lat „bycia” 

harcerzem wiele rzeczy się zdarzyło. Nie wszystkie były miłe. Może jedno z odległej już 

przeszłości. A mianowicie wizyta w siedzibie hufca Wrzeszcz-Oliwa, która mieściła się 

przy ulicy Grunwaldzkiej w połowie długości między skrzyżowaniem z Jaśkową Doliną 

oraz Miszewskiego. Sekretariat hufca mieścił się w małym pokoiku gdzie stały dwa 

biurka „łeb w łeb” przy których siedziały dwie osoby……. bezustannie palące papierosy 

przez co w pokoju było siwo-niebiesko. Jeśli sprawa, którą trzeba było załatwić była 

długa, to znaczy,  nie udało się jej załatwić na jednym wdechu, to trudno było nie 

kaszleć. Dla mnie, młodego, nastoletniego człowieka pełnego ideałów było to koszmarne 

przeżycie. Najlepsze wspomnienie? To jest jeszcze trudniejsze. Chyba było nim 

przyrzeczenie. Ale o tym opowiedzieć nie mogę.  

S: Czy podzielisz się z nami swoimi motywacjami i powodami, dla których jesteś 

harcerzem? 

P: Myślę, że nie ma jednego powodu dla którego jest się harcerzem. Tak samo z 

motywami, są różne. Gdy „dałem się” zwerbować do pierwszej drużyny motywy były 

stosunkowo proste – dobrze się bawić. Powód też mało wyrafinowany – nadmiar 

wolnego czasu. Później, gdy zostałem zaszczepiony ideą harcerstwa, czyli 

bezinteresownej pracy na rzecz innych, przyczyny dla których byłem dalej harcerzem się 

zmieniły. Można je nazwać altruizmem – zrobić coś dla innych za nic. Brzmi bardzo 

fajnie i harcersko. Ale nie jest prawda w 100%. Harcerstwo nie jest ruchem pokutników, 

którzy dają z siebie wszystko tak za nic. Muszą dostać to coś w zamian. Tym czymś 

często jest poczucie dobrze wykonanej pracy, która sprawiła komuś przyjemność, 

pozwoliła coś osiągnąć, przeżyć coś nowego. Można by długo wymieniać. Harcerze 

określają to jednym krótkim słowem: służba. Niestety często to pojęcie jest zawężane do 

tego co się robi w mundurze, czy też pod egidą ruchu harcerskiego. Służba to pojęcie 

znacznie szersze. Mówiąc w skrócie – to jest całość życia jakie się prowadzi przez 24 

godziny na dobę, siedem dni w tygodniu, w domu, rodzinie, pracy. Wszędzie można 

zrobić coś dla kogoś i mieć tylko satysfakcję, że się pomogło. Do tego powinno 

prowadzić świadome określenie się harcerzem czyli bycie człowiekiem dobrej woli. 

S: Jak wspominasz swój pierwszy obóz? 

 



WESOŁYCH ŚWIĄT!!=) 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkie rysunki 

wykonane przez  

 

5. Przetnij sześcian w pionie np. w ¼ jego długości i w tej płaszczyźnie wrysuj 

elipsę na kole. 

6. Pobaw się we wrysowanie detali i cieni, podpisz się i koniecznie pochwal się 

mamie, tacie i Zięciowi (ciapol_pi@wp.pl)!!!=) 

 


