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Nauka do 18 roku Ŝycia jest obowiązkowa. (…) 
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Czuwaj! 
Po wielu perturbacjach dostajecie do rąk trzeci numer Zasiewów 
dla harcerzy, który swoją tematyką obejmuje zimowisko. Powinien 
był ukazać się wcześniej, ale niektóre druŜyny zwlekały niestety z 
nadsyłaniem tekstów. Mimo, Ŝe nadal nie mamy wszystkich, udało 
się zgromadzić całkiem pokaźny zbiór relacji o naszym wyjeździe w 
ferie. Zuchy z 38 takŜe napisały relację z tego, co porabiał
trakcie Zimowiska. Znajdziecie takŜe stałą rubrykę, czyli 
opowiadanie Rudego o Robercie Baden 
instruktorem.  

PS. Nie bójcie się postaci w tle. Zima juŜ za nami 
 
Spis treści: 

� Twierdza Mafeking – odcinek 3 
5) 

� Relacje druŜyn z Zimowiska:
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� Okiem Komendy
� Plansza zdjęciowa

� Piórkiem i czymkolwiek – Bryły (str. 13 
� Co w czasie zimowiska robiły zuchy?
� Wywiad z instruktorem z Zasiewowego archiwum (str.
� KrzyŜówka od 38 NGDZ (str. 20)
� Hasło (str. 20) 1 

 

Po wielu perturbacjach dostajecie do rąk trzeci numer Zasiewów 
dla harcerzy, który swoją tematyką obejmuje zimowisko. Powinien 
był ukazać się wcześniej, ale niektóre druŜyny zwlekały niestety z 
nadsyłaniem tekstów. Mimo, Ŝe nadal nie mamy wszystkich, udało 
się zgromadzić całkiem pokaźny zbiór relacji o naszym wyjeździe w 
ferie. Zuchy z 38 takŜe napisały relację z tego, co porabiały w 
trakcie Zimowiska. Znajdziecie takŜe stałą rubrykę, czyli 
opowiadanie Rudego o Robercie Baden – Powellu i wywiad z 

Miłej lektury! 
Simon 

PS. Nie bójcie się postaci w tle. Zima juŜ za nami ☺ 
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Bryły (str. 13 – 16) 
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Wywiad z instruktorem z Zasiewowego archiwum (str. 18 – 19) 
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HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA
 

 
Odcinek 

TWIERDZA MAFEKING
Wytrzymałość to zespół dzielności, cierpliwości i siły. 

 

 Wąska ścieżyna wiła się przez dżunglę na północ, raz pnąc się mozolnie 
pod górę, aby po chwili opaść stromo w dół. Rozgrzane powietrze zatykało dech 
w piersiach niczym kłąb wilgotnej waty. 
 – Prrr – rozbrzmiał apatyczny głos czarnoskórego poganiacza mułów
gdy zanadto rozpędzone zwierzę straciło równowagę i wpadło po pęciny
gęste błoto, zalegające po bokach drogi. 
 Kolumna objuczonych zwierząt zwolniła nieco tempa, a
unieruchomionemu kopytnemu szansę na wygrzebanie się z gęstej mazi. Po kilku 
minutach wszystko wróciło do normy i kawalkada poczęła w dalszym ciągu 
posuwać się ku miejscu przeznaczenia. 
 – Cóż za dzień! – jęknął Yatley, pochylając się w siodle, aby 
zderzenia z grubą, sękatą gałęzią rozłożystego drzewa, opadającą nisko nad 
ścieżką. – Że też nie mogli zorganizować taboru kolejowego, aby przewieźć 
całość sprzętu prosto do Mafekingu… Takim tempem nie dotrzemy tam przed 
zmrokiem! 
 – Bądź dobrej myśli, mój adiutancie – uśmiechnął się pod nosem Baden
Powell. Pułkownik siedział na koniu wyprostowany jak struna. Udzielając 

                                                             
1
 Muł – mieszaniec konia z osłem, zewnętrznie bardzo podobny do tego pierwszego; 

bardzo wytrzymałe zwierzę pociągowe i juczne.   
2
 Pęcina – część nogi konia, która łączy kopyto końskie z dalszą częścią nogi; 

umożliwia poruszanie się koniowi, amortyzując ciężar zwierzęcia

ruchu. 

2 

I HARCERSTWA 

Odcinek 3 
MAFEKING  

Robert Baden-Powell 
Wąska ścieżyna wiła się przez dżunglę na północ, raz pnąc się mozolnie 

pod górę, aby po chwili opaść stromo w dół. Rozgrzane powietrze zatykało dech 

rozbrzmiał apatyczny głos czarnoskórego poganiacza mułów1, 
gdy zanadto rozpędzone zwierzę straciło równowagę i wpadło po pęciny2 w 

Kolumna objuczonych zwierząt zwolniła nieco tempa, aby dać 
unieruchomionemu kopytnemu szansę na wygrzebanie się z gęstej mazi. Po kilku 
minutach wszystko wróciło do normy i kawalkada poczęła w dalszym ciągu 

jęknął Yatley, pochylając się w siodle, aby uniknąć 
zderzenia z grubą, sękatą gałęzią rozłożystego drzewa, opadającą nisko nad 

Że też nie mogli zorganizować taboru kolejowego, aby przewieźć 
całość sprzętu prosto do Mafekingu… Takim tempem nie dotrzemy tam przed 

uśmiechnął się pod nosem Baden-
Powell. Pułkownik siedział na koniu wyprostowany jak struna. Udzielając  

mieszaniec konia z osłem, zewnętrznie bardzo podobny do tego pierwszego; 

końskie z dalszą częścią nogi; 

amortyzując ciężar zwierzęcia i wstrząsy podczas 

D:D:D:D:Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?

 

S:S:S:S:Na początku harcerstwo było tylko zabawą, zbiórki, 

Chyba dopiero prowadząc własny zastęp odkryłam, że to jest

zabawa. Moje druhenki bardzo dbały o to, żebyśmy z

jestem im za to ogromnie wdzięczna.

 

D:D:D:D:Który wyjazd harcerski Który wyjazd harcerski Który wyjazd harcerski Który wyjazd harcerski wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?

 

S:S:S:S:Trudno mi powiedzieć, który wyjazd wspominam najmilej, bo dużo było

które wspominam do dzisiaj ale jeśli mam wybrać to chyba pierwszy mój

Lutówku w 1998r. Pierwsze TRZY tygodnie bez rodziców, pie

moje niezapomniane chatki… 

 

D:D:D:D:Jakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaśJakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaśJakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaśJakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaś

być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?

 

S:S:S:S:Kiedy zaczynałam być harcerką nie myślałam o żadnych celach (nie tak

druhna Skandalek, która już wie, że chce być komendantką

harcerstwo było tylko przygodą. I myślę, że dzieciaki

myślą podobnie i potrzebują odpowiedniej osoby,

Oczywiście jak każda mała druhna chciałam dostać chustę, krzyż ale tak naprawdę 

dopiero niedawno zaczęłam stawiać sobie konkretne cele, do których realizacji cały 

czas dążę. 

 

D:D:D:D:Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było 

coraz więcej harcerstwo coraz więcej harcerstwo coraz więcej harcerstwo coraz więcej harcerstwo przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy 

może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?

 

S:S:S:S:Hmmm… zdecydowanie dalej sprawia mi to ogromną radość tylko już w

inny sposób. Nie prowadzę drużyny z konieczności i w kręgu też

woli a kiedy uznam, że to wszystko nie daje mi już

nikogo czarować i po prostu dam sobie spokój
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Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z nim?    

Na początku harcerstwo było tylko zabawą, zbiórki, biwaki były ciekawą przygodą. 

Chyba dopiero prowadząc własny zastęp odkryłam, że to jest dużo więcej niż tylko 

zabawa. Moje druhenki bardzo dbały o to, żebyśmy z Pszczółą miały co robić i 

 

wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?    

Trudno mi powiedzieć, który wyjazd wspominam najmilej, bo dużo było takich, 

które wspominam do dzisiaj ale jeśli mam wybrać to chyba pierwszy mój obóz w 

Lutówku w 1998r. Pierwsze TRZY tygodnie bez rodziców, pierwszy raport, pierwsze 

Jakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaśJakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaśJakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaśJakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaś    

być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?być harcerka? Ile z nich udało Ci sie zrealizować?    

Kiedy zaczynałam być harcerką nie myślałam o żadnych celach (nie tak jak np. 

Skandalek, która już wie, że chce być komendantką☺. Tak jak powiedziałam 

harcerstwo było tylko przygodą. I myślę, że dzieciaki takie jakim ja byłam wtedy 

myślą podobnie i potrzebują odpowiedniej osoby, która pokieruje ich poczynaniami. 

chciałam dostać chustę, krzyż ale tak naprawdę 

stawiać sobie konkretne cele, do których realizacji cały 

Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu a Twoich obowiązków było 

przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy przestało być już dla Ciebie taka przyjemnością, czy 

może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?może sprawia Ci to teraz jeszcze większa radość?    

zdecydowanie dalej sprawia mi to ogromną radość tylko już w zupełnie 

inny sposób. Nie prowadzę drużyny z konieczności i w kręgu też jestem z własnej 

woli a kiedy uznam, że to wszystko nie daje mi już satysfakcji nie będę ani siebie ani 

nikogo czarować i po prostu dam sobie spokój. 



Wywiad z druhna Skrzat
(Z Zasiewów z lutego 2008, przeprowadzony przez druhnę Dzikus z 33 NGDH

D:D:D:D:Jakie Jakie Jakie Jakie były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz 

jeszcze swoja pierwsza zbiórkę?jeszcze swoja pierwsza zbiórkę?jeszcze swoja pierwsza zbiórkę?jeszcze swoja pierwsza zbiórkę?    

 

S:S:S:S:Moje początki w harcerstwie były całkiem przeciętne, do przyjścia na

zachęciła mnie koleżanka z klasy, która sama szybko przestała

spodobało chociaż muszę przyznać, że ze swojej pierwszej zbiórki pamiętam tylko 

tyle, że nie mogłam się jej doczekać. 

 

D:D:D:D:Jaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazduJaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazduJaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazduJaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazdu

harcerskiego?harcerskiego?harcerskiego?harcerskiego?    

 

S:S:S:S:Było dużo przygód. Nie będę tu opisywać jak na jednej z moich wart z

wyszedł komandos czy jak na chatkach uciekałyśmy przed

przygody mają największą wartość dla mnie i właśnie takie w 

podkolorowane będę wspominać z sentymentem a dla przeciętnego 

będzie to samo. 

 

D:D:D:D:Jakie są Twoje plany odnośnie harcerstwa?Jakie są Twoje plany odnośnie harcerstwa?Jakie są Twoje plany odnośnie harcerstwa?Jakie są Twoje plany odnośnie harcerstwa?    

 

S:S:S:S:Moje plany są... ściśle tajne. 

 

D:D:D:D:Jak myślisz, czy i jak harcerstwo Ciebie zmieniło?Jak myślisz, czy i jak harcerstwo Ciebie zmieniło?Jak myślisz, czy i jak harcerstwo Ciebie zmieniło?Jak myślisz, czy i jak harcerstwo Ciebie zmieniło?    

 

S:S:S:S:Z pewnością trochę tak. Z drugiej strony to nie jest tak, że jestem

osobą dlatego, że jestem harcerką tylko jestem harcerką dlatego, że to mi odpowiada. 

Myślę, że nawet nie będąc harcerką chciałabym kierować się podobnymi wartościami 

ale na pewno przez te kilka lat trochę się nauczyłam i zyskałam wiele doświadczeń.
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Wywiad z druhna Skrzat 
, przeprowadzony przez druhnę Dzikus z 33 NGDH) 

były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy pamiętasz 

Moje początki w harcerstwie były całkiem przeciętne, do przyjścia na zbiórkę 

zachęciła mnie koleżanka z klasy, która sama szybko przestała chodzić. Mi się 

zbiórki pamiętam tylko 

Jaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazduJaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazduJaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazduJaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazdu    

jednej z moich wart z jeziora 

wyszedł komandos czy jak na chatkach uciekałyśmy przed grzybiarzami. Moje 

 mojej pamięci, trochę 

przeciętnego czytelnika to nie 

Z pewnością trochę tak. Z drugiej strony to nie jest tak, że jestem taką a nie inną 

dlatego, że to mi odpowiada. 

chciałabym kierować się podobnymi wartościami 

trochę się nauczyłam i zyskałam wiele doświadczeń. 

lakonicznej odpowiedzi, nie spojrzał jednak na lśniącego od potu Yatleya, lecz 
lustrował czujnie drogę przed nimi. 
ten wilgotny las i wkroczyć na otwarty teren. To znacząco zwiększy szybkość 
poruszania się naszej kolumny. 
 Yatley już otwierał usta, żeby odpowiedzieć swojemu przełożonemu, ale 
szybko poniechał tego zamiaru, gdy spomiędzy lian
drzew, wyłonił się kolejny konar. Tym razem reakcja oficera nie była tak sprawna, 
jak poprzednim razem i ciszę przerwał dźwięk prutego materiału.
 – Mój mundur! – adiutant zmełł w ustach przekleństwo.
– To nic! Mamy poważniejszy problem 
strzemionach4. 
 – Co…? – zaczął Yatley, ale urwał. Przed nimi, tuż przed zakrętem 
wybuchło jakieś zamieszanie. Baden
przyczyny. Wtem wychwycił pomiędzy drzewami ruch 
przemieszczało się szybko wzdłuż ścieżki, łamiąc po drodze pomniejsze gałązki.
 – Szybko, naprzód! – zakomenderowa
galopu5. Przemknął jak burza wzdłuż rzędu mułów, rozpryskując na boki błoto. 
Tuż za nim pędził pochylony w siodle Yatley. Dopadli zakrętu. Baden
szarpnął za cugle6 i zmusił rżącego donośnie wierzchowca do obrotu o 
dziewięćdziesiąt stopni. Omiótł wzorkiem przerażającą scenę, rozgrywającą się 
na środku ścieżki. W błocie leżał jeden z mułów z rozprutym bokiem. Kwiczał 
przeraźliwie, rozgrzebując kopytami grunt. Sierść zlepioną miał świeżą, 
ciemnawą posoką. 
 – Panie! Władca Lasu zaatakował! Jesteśmy zgubieni! 
zszarzały z przerażenia poganiacz, wymachując bezładnie rękami.
 – Władca Lasu?! – krzyknął Yatley, wytrzeszczając ze strachu oczy. 
to ma znaczyć? 

                                                             
3
 Liany – pnącza o zdrewniałych (sztywnych) łodygach; w

lasach strefy międzyzwrotnikowej, rzadko umiarkowanej; k

lub przedmiotów jako podpór, wynoszą 
4
 Strzemiona – metalowe lub drewniane

po obu stronach siodła; kiedy jeździec wsiada na konia

aby utrzymać się w siodle. 
5
 Galop – szybka odmiana chodu końskiego; sz

6
 Cugle – rzemienne pasy, służące do kierowania koniem.

3 

lakonicznej odpowiedzi, nie spojrzał jednak na lśniącego od potu Yatleya, lecz 
lustrował czujnie drogę przed nimi. – Niebawem powinniśmy opuścić  
ten wilgotny las i wkroczyć na otwarty teren. To znacząco zwiększy szybkość 

Yatley już otwierał usta, żeby odpowiedzieć swojemu przełożonemu, ale 
szybko poniechał tego zamiaru, gdy spomiędzy lian3, zwieszających się z koron 
drzew, wyłonił się kolejny konar. Tym razem reakcja oficera nie była tak sprawna, 

iszę przerwał dźwięk prutego materiału. 
adiutant zmełł w ustach przekleństwo. 

To nic! Mamy poważniejszy problem – odparł mu szybko Baden-Powell, stając w 

zaczął Yatley, ale urwał. Przed nimi, tuż przed zakrętem drogi, 
wybuchło jakieś zamieszanie. Baden-Powell wytężył wzrok, szukając jego 
przyczyny. Wtem wychwycił pomiędzy drzewami ruch – ktoś lub coś 
przemieszczało się szybko wzdłuż ścieżki, łamiąc po drodze pomniejsze gałązki. 

zakomenderował pułkownik, spinając konia do 
. Przemknął jak burza wzdłuż rzędu mułów, rozpryskując na boki błoto. 

Tuż za nim pędził pochylony w siodle Yatley. Dopadli zakrętu. Baden-Powell 
i zmusił rżącego donośnie wierzchowca do obrotu o 

więćdziesiąt stopni. Omiótł wzorkiem przerażającą scenę, rozgrywającą się 
na środku ścieżki. W błocie leżał jeden z mułów z rozprutym bokiem. Kwiczał 
przeraźliwie, rozgrzebując kopytami grunt. Sierść zlepioną miał świeżą, 

Lasu zaatakował! Jesteśmy zgubieni! – wrzeszczał 
zszarzały z przerażenia poganiacz, wymachując bezładnie rękami. 

krzyknął Yatley, wytrzeszczając ze strachu oczy. – Co 

 

(sztywnych) łodygach; występują w cienistych 

, rzadko umiarkowanej; korzystając z innych roślin 

lub przedmiotów jako podpór, wynoszą się ku światłu słonecznemu. 

metalowe lub drewniane pałąki, zawieszone na skórzanych paskach 

iedy jeździec wsiada na konia, wsuwa nogi w strzemiona, 

szybka odmiana chodu końskiego; szybszy od galopu jest jedynie cwał. 

rzemienne pasy, służące do kierowania koniem. 
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– Nie czas na dyskusje! – odparł natychmiast Baden-Powell, sięgając do 
pasa po potężny rewolwer. – Usuńcie tego biedaka z drogi i dobijcie. Z takimi 
ranami nie dożyje wieczora. Peterson! McIntosh! – machnął ręką na dwóch 
kawalerzystów7, którzy przygalopowali od czoła kolumny, zwabieni dźwiękami 
głośnej agonii rannego muła. – To sprawka lamparta8. Musimy go dopaść, zanim 
narobi dalszych szkód. 
 Szczęknęła odbezpieczana broń i czterech konnych zagłębiło się 
pomiędzy drzewa. Prowadził Baden-Powell. Wychyleni w siodłach, wpatrywali się 
w miękką, wilgotną ziemię, gdzie wyraźnie odcisnęły się tropy dużego kota. 
 – Tutaj, idzie wzdłuż drogi – mruknął pułkownik, prowadząc konia we 
właściwym kierunku. Wierzchowce, wietrząc zapach cętkowanego zabójcy, 
zaczęły się niepokoić, rżąc cicho i przebierając nerwowo nogami.  
 – Trop się urywa – zauważył ze zdziwieniem Peterson, wyprzedzając 
Baden-Powella i zręcznie omijając pień potężnego drzewa, powalonego siłą 
wichury lub bezlitosnym upływem lat. Rzeczywiście, widoczne z daleka ślady łap 
znikały nagle w gęstej trawie u podnóża wiekowego, rozłożystego mahoniowca. 
 „Dziwne” – pomyślał pułkownik, rozglądając się bacznie dookoła. – „Nie 
mógł tak po prostu rozpłynąć się w powietrzu, podążaliśmy za nim krok w 
krok…” 
 – Poczekaj… – zaczął już głośno, ale było za późno. Zaaferowany 
kawalerzysta zeskoczył z konia, uklęknął i począł nerwowo rozgarniać trawę w 
poszukiwaniu tropów lamparta. Gdy podniósł się z klęczek, aby przysunąć się 
bliżej pnia drzewa, wydarzenia zaczęły następować po sobie z prędkością 
błyskawicy. 
Najpierw wśród liści mahoniowca błysnął żółtawy kształt. 
 – Peterson, nie ruszaj… – rozbrzmiał napięty głos Baden-Powella. Nie 
zdążył nawet skończyć zdania, gdy ów kształt wyprężył się i runął na skulonego w 
trawie żołnierza. Rozległ się zduszony krzyk Yatleya, wielki kot opadł miękko na 
ziemię, a Peterson rzucił się rozpaczliwie w bok, byle dalej od wysuwających się 
spomiędzy łap, ostrych jak brzytwy pazurów. 
 – Teraz! – krzyknął Baden-Powell i lasem wstrząsnęła salwa z trzech luf. 
Żadna z kul nie chybiła celu. Potężny zwierz, przygwożdżony do ziemi, zaryczał  

                                                             
7
 Kawalerzysta – żołnierz, walczący na koniu. 

8
 Lampart – wielki kot drapieżny, zamieszkujący całą Afrykę i środkową Azję; 

cętkowany i dochodzący do 2 m długości, poluje samotnie nawet na większe od 

siebie zwierzęta; doskonale pływa i wspina się na drzewa. 

Co podczas ferii robiły zuchy? 

iestety Gumisie nie mogły uczestniczyć w tegorocznym zimowisku, 
nie oznacza to jednak, Ŝe caaałe ferie leniuchowały. Niektórzy z nas 
poświęcili ten czas na odpoczynek, niektórzy na udział w 

Gumisiowym konkursie, w którym powstały rysunki pięknych krajobrazów 
zimowych, a jeszcze inni zabrali się za zdobywanie gwiazdek (zuchowych 
stopni) i sprawności indywidualnych. Naszą ulubioną została sprawność 
kolekcjonera. Jest ciekawa głównie dlatego, Ŝe kaŜdy prezentuje nam swoje, 
zupełnie inne hobby. Mieliśmy juŜ okazje obejrzeć kolekcję Star Warsów, 
kosmetyków, starych monet, Hanny Montany, były teŜ świeczki i nawet 
łuski od nabojów (nie wiem czy wszystko udało mi się zapamiętać). Dzięki 
pięknej, śnieŜnej zimie mieliśmy moŜliwość zdobyć grupową sprawność 
Polarnika. W ramach tego urządziliśmy turniej zabaw śnieŜnych i 
zdobyliśmy eskimoskie imiona! Mimo wszystko znudziły nam się juŜ 
mrozy i z wielką radością powitaliśmy wiosnę i nabraliśmy zapału na 
nowe wiosenne zabawy i sprawności. A po drugie to ja mam kalosze! 

Zapraszamy Was szczególnie do rozwiązania krzyŜówki, ułoŜonej w ramach 
zadania na gwiazdkę przez zuchnę ochoczą Zosię. 

DuŜo radości na wiosenny czas Ŝyczą Wasze Gumisie =) 

 

 

N
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na wszelkie dowolne strony byłaby w stanie przejść przez każdy z 

tych otworów. Oczywiście podczas przechodzenia przez dziurę 

klocek musi być dokładnie dopasowany do otworu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS: Jeśli polecenie 

nie jest do końca jasne 

proszę o pytania na adres: 

ciapol_pi@wp.pl. 

Na ten sam mail czekam  

na rozwiązania=) 
 

Miłego rysowania!!! 

 

 

 
Wszystkie rysunki wyszły spod ręki phm.  HO 

 
 

wściekle i w ataku ślepej furii skierował swój arsenał kłów i szponów na 
znajdującego się najbliżej pułkownika. Koń zarżał rozpaczliwie i stanął dęba, 
omalże nie wyrzucając jeźdźca z siodła. W słońcu błysnęła lufa rewolweru, huknął 
strzał i lampart zgiął się w pół. Przez ułamek sekundy wydawało się, że pręży się 
on do kolejnego skoku, ale jedynie zadygotał i znieruchomiał. Zapadła głucha 
cisza. 
 Baden-Powell zsunął się z końskiego grzbietu, poklepał drżące ze strachu 
zwierzę po karku i podszedł do bladego jak ściana kawalerzysty. 
 – Wstawaj, żołnierzu – powiedział czystym, dźwięcznym głosem, podając 
mu rękę. – A następnym razem, zanim coś zrobisz, dwa razy się zastanów. 
 Peterson poruszył ustami, chcąc coś odpowiedzieć, ale żaden dźwięk nie 
wydobył się z jego gardła. 
 – Ruszajmy dalej! Przed nami Mafeking! – zakomenderował pułkownik, 
kierując się z powrotem ku drodze.        

c.d.n. 
 
Okiem historyka 

o dotarciu do miasta Mafeking, Baden-Powell rozpoczął 
prace, mające na celu przygotowanie go do oblężenia. Od 
19 września 1899, w promieniu 10 km od miasta, 
powstawać zaczęły okopy i stanowiska ogniowe, 
obsadzane nowotworzonymi oddziałami wojskowymi. Z 
uwagi na brak funduszy i słabe zaopatrzenie Mafekingu w 

uzbrojenie, dowódca twierdzy zmuszony był uruchomić swoją pomysłowość i 
wyobraźnię. Na rozkaz Baden-Powella wokół okopów rozstawiono fałszywe 
miny, a podczas samego oblężenia żołnierze mieli polecenie, aby udawać, że 
przechodzą pod nieistniejącymi zasiekami z drutu kolczastego! Niedobór 
regularnych oddziałów wojskowych Baden-Powell uzupełniał, jak tylko mógł, 
powołując pod broń miejską policję i wszystkich mężczyzn, zdolnych do noszenia 
karabinu. Z czarnoskórych mieszkańców Mafekingu 
sformował osobny oddział, liczący 300 osób, który jako 
„Black Watch” („Czarna Straż”), patrolował najbardziej 
wysunięte stanowiska obrony. Zabiegi te okazały się 
jednak niewystarczające…    

                                                             Rudy herbu Mnich 

    

P
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NA ZIMOWISKU...NA ZIMOWISKU...NA ZIMOWISKU...NA ZIMOWISKU...    

Byłyśmy murzynami  

Z białymi twarzami! 

Piekłyśmy babeczki i 

Szyłyśmy laleczki. 

 

Raz była gra: 

Prawie spraliśmy instruktorów raz-dwa, 

Ale w ostatniej chwili 

Oni nas załatwili. 

 

Miałyśmy też honory,  

Tatuaży różne wzory! 

Na ramieniu każdej z nas  

Widniał afrykański znak. 

 

Na świecowisko zaproszenia 

Zdobiły Rudego spojrzenia. 

Chłopcy świetnie się spisali, 

Bo do łez nas rozśmieszali.  

 

A gdy było pakowanie,  

Zebraliśmy nasze spanie, 

Na dno poszły nasze szmaty, 

A na koniec karimaty. 

 

Wszyscy bardzo się spieszyli, 

Żebyśmy na pociąg zdążyli. 

Kiedy wróciliśmy do domu 

Śnieg nam stopniał po kryjomu. 

 

błędy. Podpowiem, że jednej kreski brakuje, a o jedną jest za dużo. 

Chciałbym abyście to odnaleźli=) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standardowo również przygotowałem dla Was Konkursiwo 

Vujaszka=) Z góry zapowiadam, że w konkursach również mogą, a 

wręcz powinni, brać udział starsi harcerze a nawet instruktorzy=) 

Przyznam, że aby rozwiązać tę zagadkę trzeba troszkę nad tym 

przysiąść i pomyśleć. Poziom konkursu jest nieco wysoki więc 

dopuszczalna jest praca w grupach. A oto i zadanie: 

Poniżej przedstawiam pewną zabawkę, którą dobry Vujek M.Pi 

sprezentował wesołej gromadce kazachskich dzieci. Jak widać jest 

to taka deseczka zawierająca trzy otwory – każdy w innym 

kształcie. Waszym zadaniem jest wrysowanie w podany (lub inny o 

tych samych wymiarach) sześcian bryły, która obracana 
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wymyśliłem na poczekaniu. Bryła została wycięta z sześcianu a 

obok niej widać poszczególne widoki. UWAGA! Poszczególne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

widoki są zawsze pokazywane w takim układzie jak powyżej. 

Spróbujcie przeanalizować to, co widzicie powyżej i zastanowić się 

dlaczego widoki wyglądają tak a nie inaczej. Gdy to zrozumiecie, 

zapraszam an architekturę, bo właśnie z tym związane są zadania 

na egzaminie wstępnym=) Jak się już z tym uporacie, spójrzcie na 

kolejnej stronie na ćwiczenie, które dla Was przygotowałem. 

Narysowałem coś w rodzaju pochylni, w które można by wrysować 

schody. Chciałbym, abyście narysowali z tego co widzicie widoki 

tego obiektu na tej samej zasadzie co powyżej. Gdy to już zrobicie 

porównajcie je z widokami, które narysowałem ja. Czyha tam na 

Was mała niespodzianka=). Otóż w tych rzutach celowo 

popełniłem dwa 
 

Zimowisko bardzo nam się podobało,  

Jedyne czego żałujemy, 

Że tak krótko dla nas trwało, 

Za rok tego nie darujemy! 

 

SMOCZYCE MÓWIĄ: JAMBO! 

 

 

MojoMojoMojoMojo----Jojo, Tomojo, Andzia, CzilałtJojo, Tomojo, Andzia, CzilałtJojo, Tomojo, Andzia, CzilałtJojo, Tomojo, Andzia, Czilałt    z 2 NGz 2 NGz 2 NGz 2 NGDDDDHHHH    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a zimowisku było fajnie. Mieliśmy fajne zabawy - 
budowa igloo, gry - instruktorzy vs. harcerze, 
oczywiście było teŜ trochę nauki, np. alfabetu 

morse'a i gwiazdozbiorów, co było wymagane na naszą 
pierwszą sprawność, pierwszą, ale nie dla kaŜdego (choć dla 
większości pierwszą :D). Teraz "SZNK". Myślę, Ŝe kaŜdy do 
teraz pamięta o "hardkorowej" dwudziestkowej kanapce (a 
właściwie kilku) i o podejrzanym nr. 11 w losowaniu, co dało 
wygraną dh. Adamowi - druŜynowemu dwudziestki, którą 

pozdrawiam :) To by było na 
tyle.  

Wojtek 3NGZH "BUKI" 

N



8 
13 

imowisko! Wspaniały wyjazd, przedsmak obozu, 
ciekawe wydarzenie pełne gier i zabaw 
przygotowanych  przez doświadczonych 

instruktorów, na które przybywa rekordowa liczba 
uczestników. W tylu słowach moŜna określić tegoroczne 
zimowisko. W mojej pamięci na pewno zostanie widok małych 
papierowych piesków ( w tym Super pies druha Kozaka :D:D), 
wygrana wieŜy przez instruktorów  ( śnieŜna wydra :D:D) 
oraz śnieg po kolana :D. Na zachowanie w pamięci równie 
zasługuje Szał na Kortach, który został przygotowany do 
perfekcji pod kaŜdym względem. Oby więcej takich zimowisk 
!!!:D:D:D 
  

Piotr 7 NGDH 
 
 
 
 
 
 

 
2 Lutego druŜyny HZD dotarły do szkoły w miejscowości  
Gołubie Kaszubskie. Tematem przewodnim 13 NGDH 
było „ W 5 dni dookoła świata ” . Przez te kilka dni 

zwiedziłyśmy: Chiny, Hawaje, Dziki Zachód i Grenlandię. 
Nauczyłyśmy się tańca hula i Taj-chi( muszę przyznać, Ŝe 
Kasia jest wspaniałą nauczycielką :D ). Zaliczam wyjazd  do 
udanych :)                                                                                                                                                                                                       

Cezar 13 NGDH 
 
 

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK 
O rety!! Czy to dwa wymiary czy trzyyy?! 

 
Zanim zacznę nowy temat ogłoszę wyniki starego 

konkursu=) Poprawnymi odpowiedziami w konkursie drugim 

były: 1)Alvar Aalto; 2)Ludwig Mies van der Rohe; 3)Frank Gehry. 

Jedyna uczestniczka w konkursie podała wszystkie odpowiedzi 

poprawne jednocześnie wygrywając tę konkurencję. Podobnie 

sprawa ma się w konkursie pierwszym, którego zwyciężczynią 

została ta sama druhna – org. Katarzyna Podsiadłowska „Szyszka”! 

Gratulujemy zwycięstwa i nagród!!!!=) 

 

 

A bo tak mówią – „Zięciu, bo Ty oszukujesz z tymi 

rysunkami. Nauczyli Cię tam gdzieś tych wyobraźni 

przestrzennych i teraz nas katujesz tymi rysunkami.” No to prawda 

… nauczyli i taka ułomność mi już teraz została ale najgorsze jest w 

tym co innego. Najokrutniejsze jest to, że ten wirus, którego 

złapałem jest niewiarygodnie zaraźliwy. Można się nim zarazić nie 

tylko przez dotyk czy uśmiech ale nawet przez Zasiewy! Tak więc 

ostrzegam – wirus został aktywowany i może objawiać się np. w 

manii rysowania. Jeśli Was ta mania nie ogarnęła, oznacza to, że 

wirus przegrał z wirusem lenistwa=P. 

Na czym więc polega problem z płynnym poruszaniem się 

pomiędzy dwu a trójwymiarowością? Polega na … w sumie to nie 

wiem na czym polega, bo przecież nie ma takiego problemu =P. 

Dlatego poniżej przedstawiam Wam jak oznacza się 

dwuwymiarowość rysunku przestrzennego i odwrotnie. Posłużę 

się przykładem absolutnie abstrakcyjnym, którego sam 

 

Z

2
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imowisko, które było w Gołubiu kaszubskim 
rozpoczeło się 22.02.10r.,a zakończyło się 27.02.10r. 
Jak co roku odbyła się ''WieŜa'', niestety ale nie 

udało się zdobyć nam kostki. W ostatnią noc 
odbył się ''Szał na kortach'', na którym był między innymi : 
- pokaz magiczny,  
- telenowela,  
- konkurs kulinarny, 
- wiadomości, 
- losowanie numerka  
Jak zwykle na zimowisku było fajnie i zabawnie. 

Kostka 33 NGDH 
 
 
 
 
 
 
 
 

hoć zimowisko odbyło się dość późno, pogoda 
dopisywała nam cały czas. Odbyło się ono od 22.02. do 
27.02. w Gołubiu Kaszubskim. Było inne niŜ zwykle. 

Nasi przełoŜeni zrobili nam fajne i pomysłowe gry :-) 
Szczególnie podobały nam się: SZNK, świecowisko w Dniu 
Myśli Braterskiej oraz WieŜa, którą wygrali instruktorzy. 
Obiady ,które robiły nam kucharki szkolne były smaczne, a 
nasze sale były o wiele większe, niŜ zwykle, dlatego mogłyśmy 
czuć się swobodnie.  
      Z druŜynowych gier podobała nam się ta, podczas której 
musiałyśmy zdobyć informacje o Gołubiu, mieszkańców itp.,  

Z

C



a potem dowiedzieć się lub wymyślić legendę dziejącą się na 
miejscu i zrobić photo story. 

Jesteśmy zadowolone z zimowiska i szkoda,
szybko minęło. Mamy nadzieję, Ŝe w przyszłym roku będzie 
tak fajne, jakie było te. 

Druhna Martyna i Zuzia
 

 

ZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDYZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDYZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDYZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDY
 

 
Okiem? O, nie! Tegoroczna komenda miała troje oczu (ktoś 

mógłby powiedzieć, że trzy pary, ale to nieprawda) i każde z 

nich odebrało zimowisko w Gołubiu na swój sposób.
 
 

OKO CYBORGA:OKO CYBORGA:OKO CYBORGA:OKO CYBORGA:    

Starało patrzeć się na wszystko z przymrużeniem... powieki. 

Często ustępowało miejsca ustom, o których krąży plotka, że 

nigdy się nie zamykają. 
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a potem dowiedzieć się lub wymyślić legendę dziejącą się na 

Jesteśmy zadowolone z zimowiska i szkoda, Ŝe tak 
Ŝe w przyszłym roku będzie 

Druhna Martyna i Zuzia 50 NGDH 

ZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDYZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDYZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDYZIMOWISKO 2010 OKIEM KOMENDY    

Okiem? O, nie! Tegoroczna komenda miała troje oczu (ktoś 

mógłby powiedzieć, że trzy pary, ale to nieprawda) i każde z 

odebrało zimowisko w Gołubiu na swój sposób. 

Starało patrzeć się na wszystko z przymrużeniem... powieki. 

Często ustępowało miejsca ustom, o których krąży plotka, że 

OKO RUDEGO:OKO RUDEGO:OKO RUDEGO:OKO RUDEGO:    

Skoncentrowane na 100 osobach 

jednocześnie – niemożliwe? A jednak! 

Oczopląs, zez rozbieżny i zapalenie 

rogówki – połączenie tych chorób 

ukształtowało oko doskonałego 

oboźnego. Oko, które nigdy nie miało 

kontaktu z telewizorem. 
 

 

 

OKO GOSI:OKO GOSI:OKO GOSI:OKO GOSI:    
 

Nie spuszczało z siebie pieniędzy i 

dokument

oka” -

zmęczenia. Pocieszało się widokiem dh 

Goffiego w sukni ślubnej.
 

 

 

 

Skoncentrowane na 100 osobach 

niemożliwe? A jednak! 

Oczopląs, zez rozbieżny i zapalenie 

połączenie tych chorób 

ukształtowało oko doskonałego 

oboźnego. Oko, które nigdy nie miało 

Nie spuszczało z siebie pieniędzy i 

dokumentów („nie spuszczać czegoś z  

- ha, ha). Czasami zamykało się ze 

zmęczenia. Pocieszało się widokiem dh 

Goffiego w sukni ślubnej. 

Gosia herbu WilczycaGosia herbu WilczycaGosia herbu WilczycaGosia herbu Wilczyca    


