
 

 

 Witam wszystkich wiernych czytelników! Oto kolejny numer 

„Zasiewów”. Co prawda, jest trochę spóźniony, ale wydaje mi się, że tak 

jest lepiej, ponieważ można umieścić w nim kilka informacji o zimowisku… ☺☺☺☺ 

Cóż. Jeszcze połowa ferii przed nami, nic tylko cieszyć się z życia. A oto, 

co znajdziecie w numerze: 

 

• Sprawozdanie z biwaku sylwestrowego 

• Noworoczne zwyczaje 

• Historia Polski – część piąta 

• Gra – Podchody 

• G – Force 

• Historia 3NGZH 

• Biografia Baden – Powella, część 3 

• Zimowisko 2008 

• Konkurs zdjęciowy 

• Komiks 

• Hasło 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pismo Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”                                                                   Styczeń 2008 



Szkółka szaleje, czyli biwak sylwestrowy Kręgu i KIM-u 
 Czy była to pierwsza, czy raczej druga tego typu impreza – trudno rozstrzygnąć. 
W każdym bądź razie nie miało to większego znaczenia dla samych uczestników, którzy 
stawili się dnia 29 grudnia na pętli nieopodal Tesco, w wyjątkowo licznym gronie. Chwilę 
po godzinie 9 cała dwudziestoczteroosobowa ferajna stłoczyła się w autobusie linii 121 i 
ruszyła w kierunku Wiczlina. Na miejscu był jeszcze kawałek drogi do pokonania na 
piechotę, ale w końcu komu jak komu, ale harcerzom marsze niestraszne.  

Na miejscu strudzonych 
wędrowców powitali członkowie patrolu 1 
Pionu Drużynowych, którzy wzięli na 
swoje młode barki organizację tego 
wyjazdu. Ale chwila, chwila! Owo miejsce 
można było z czystym sumieniem nazwać 
Miejscem przez duże „m” – duży, 
piętrowy dom z niewielkim ogródkiem 
prezentował się w promieniach słońca 
naprawdę wspaniale. Jak się miało za 
moment okazać, kursanci trafili na 
gościnne Ranczo Anny, leżące na 
obrzeżach Rogulewa City w stanie 
Wisconsin. Jednak nie dane im było w 
spokoju rozkoszować się zasłużonym 

odpoczynkiem. Wir niebezpiecznych przygód od razu wciągnął ich w samo centrum 
wydarzeń, których areną był Dziki Zachód… Przebiegły Felipé Hernandez, z potężnym 
coltem i bandą rzezimieszków u boku, przejął kontrolę nad Rogulewo City, niewielkim 
miasteczkiem, rozrastającym się gwałtownie na skutek „gorączki złota”. Wyjątkowo 
obfita żyła tego cennego kruszcu została przypadkiem odkryta przez pracujących w 
pobliskiej kopalni górników. Gubernator, jak się zapewne domyślacie, nie mógł 
zaakceptować „rządów bezprawia” na podległych mu terenach i momentalnie oddelegował 
niewielki kontyngent swoich żołnierzy do załatwienia sprawy w najbardziej powszechny 
na Dzikim Zachodzie sposób. Niestety, Hernandez okazał się sztuką twardszą, niż się 
gubernator spodziewał. Atak został odparty, a Meksykanin jak siedział okrakiem na owej 
żyle złota, tak i siedział. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, więc podjęto kroki 
co najmniej kontrowersyjne – wyznaczono nagrodę w wysokości 70,000$ za głowę złego 
Felipé. Taka bajecznie wysoka suma przyciągnęła zbieraninę rozmaitego autoramentu. 
Łączyło ich tylko jedno – żądza złota…  

Jednak nawet bliskość nikczemnych 
żołdaków Hernandeza nie zepchnęła w cień 
głównego celu wizyty – uczestnictwa w 
zajęciach kursowych. Prowadziła je, 
wspólnymi siłami, cała trzyosobowa Komenda 
KIM-u, w składzie: Kuchcik, Skrzat i 
Cyborg. Prawdziwy zajęciowy maraton 
przeplatany był smacznymi posiłkami, jakże 
potrzebnymi dla strudzonych umysłów 

Przygotowania do pierwszego apelu – w tle nasza 

Patrol I Pionu Drużynowych podczas zajęć KIM-



młodych instruktorów. W międzyczasie nocny spoczynek nieustraszonej grupy łowców 
nagród i rewolwerowców przerwała konieczność rozprawienia się z najemnikami Felipé i 
wysadzenia w powietrze składu jego broni i amunicji. Mimo zdrady części członków grupy 
(gdy nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze), udało się posłać zapasy Hernandeza 
do czterech diabłów! 

   Po „pożytecznym”, 
nadszedł czas na „przyjemne”. 
Obrzędowe świecowisko, które 
odbyło się wieczorem dnia 30 
grudnia, stanowiło swoiste 
podsumowanie toku zajęć 
kursowych. Warto przy tym 
podkreślić, że szacownej 
komendzie udało się 
zorganizować swoje zajęcia w 
taki sposób, iż ogromną porcję 
wiedzy teoretycznej 
przełknęliśmy bez większych 
problemów. Nie brakowało 
również dyskusji, podczas 
których poruszaliśmy szerokie 
spektrum ciekawych tematów. 
Jeśli mogę pozwolić sobie na 
chwilę osobistej refleksji, to 
muszę przyznać, że owe dwa dni zaowocowały wieloma przemyśleniami i wnioskami, 
odnoszącymi się nie tylko do ogólnie pojętej metodyki harcerskiej.   
 Ostatni dzień starego roku stanął pod znakiem ostatecznej rozgrywki z Felipé 
Hernandezem. Kursanci, operujący w dwóch grupach, pokonali szereg trudności, 
czyhających na nich w bezpośrednim sąsiedztwie rancza i zdybali niedoszłego władcę 
Rogulewo City w zrujnowanej stodole młynarza Petera. W ten sposób miasto zostało 
oswobodzone z rąk nikczemnika i nie pozostało nam nic innego, jak tylko się… bawić i 
świętować! Czas do magicznej godziny 0 upłynął nam na przygotowywaniu pizzy, nauce 
tańca country i szeroko pojętej integracji :). Mieliśmy też przyjemność gościć na ranczu 
zacnych gości – na chwilę wpadli Pszczółka i Frank, natomiast Nowy Rok świętowali z nami 
Hania, Marchewka i Gargo. A gdy wskazówki zegara zbliżały się powoli, acz nieubłaganie, 
do cyfry 12, niebo rozświetliły odpalane przez Rudego i Adama sztuczne ognie. 
Rozbrzmiały składane sobie nawzajem życzenia, lecz mróz nie pozwolił zbyt długo cieszyć 
oczu widokiem noworocznego pokazu sztucznych ogni. Natomiast wewnątrz domu parkiet 
nie pustoszał ani na chwilę do białego rana. Z głośników płynęła muzyka najróżniejszego 
sortu, lecz łączyło ją jedno – przy niemal każdym kawałku można było potańczyć. 
Wprawdzie taneczne szaleństwo zaowocowało niewielkimi zniszczeniami w konstrukcji 
żyrandola, wiszącego w salonie, ale w końcu jak się bawić, to się bawić… ;P  
 Jednak w końcu siły opuściły nawet najwytrwalszych tancerzy. Rano niemiłosierny 
gwizdek oboźnego, złagodzony nieco muzyką country płynącą z głośników, postawił 
wszystkich na nogi. Po apelu kolumna niewyspanych, ale szczęśliwych harcerzy wzięła 

Organizatorzy biwaku sylwestrowego w pełnej okazałości 

– od lewej: Adam, Ania, Gosia i Rudy. 



kurs na przystanek i stosunkowo szybko dotarła do Gdyni, gdzie wszyscy, już w swoich 
domach, padli do łóżek i zaczęli gorliwie nadrabiać zaległości w śnie :). 
 

 

Rudy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Noworoczne zwyczaje 
 

W Polsce już dawno witaliśmy Nowy Rok. Imprezy, fajerwerki - tak własne to u Nas 
wyglądała Noc Sylwestrowa. Jak to jest w innych krajach? 

Jako pierwsi na świecie nowy rok witają mieszkańcy wyspy położonej w centralnej części 
Oceanu Spokojnego - Kiribati. Historia tego miejsca jest całkiem ciekawa. Jeszcze 14 lat temu 
Międzynarodowa Linia Czasu przebiegała przez 180 południk. Miała ona ustalić, kiedy rozpoczyna i 
kończy się doba. Gdy słońce ją minie na terenach położonych na zachód, rozpoczyna się nowy 
dzień i trwa aż do czasu, gdy ziemia obróci się wokół własnej osi, a słońce znów przetnie ową linię. 
Problemem myło to, że owy południk 180 przebiegał przez wyspę dzieląc ją na dwie części. Kiedy 
po zachodniej stronie trwał dzień, po wschodniej teoretycznie panowała noc. 23 godziny różnicy 
czasu to nie mały problem w zarządzaniu krajem, więc 1 stycznia 1995 r. prezydent Kiribati wydał 
dekret przesuwający linię o 3 tysiące kilometrów na wschód, tak, by objęła całe terytorium ''od 
zewnątrz''. Od tego czasu kraj jest podzielony na trzy strefy czasowe, przez co w ostatniej 
północ wypada aż 14 godzin wcześniej niż w Londynie. 

W Australii Dziesiątki tysięcy ludzi na kilka godzin przed północą już przybywa na wielkie 
sylwestrowe obchody w Sydney, gdzie tradycyjnie Nowy Rok zostaje powitany wystrzeleniem ze 
słynnego mostu tysięcy fajerwerków. 

Japończycy spędzają Nowy Rok w gronie najbliższej rodziny. Pierwszego stycznia rano 
zasiadają do stołu zastawionego noworocznymi potrawami zwanymi o-sechi ryori. Nowy Rok to 
czas bardzo wyczekiwany przez dzieci, ponieważ wiedzą one, że zostaną obdarowane o-
toshidama, czyli pieniędzmi, w małych, pięknie zdobionych kopertach. 

Chińczycy świętują nadejście Nowego Roku zgodnie z tradycyjnym kalendarzem 
księżycowym. 18 lutego minionego roku rozpoczął się Rok Świni w żywiole Wody. Uroczyste 
obchody tego wydarzenia – tzw. Święto Wiosny – trwają dwa tygodnie i jest to najważniejszy 
czas dla Chińczyków. Rok Świni zakończy się 2 lutego 2008 roku. Tradycja wypędzania złych 
duchów nakazuje Chińczykom rozpoczęcie przygotowań do powitania Nowego Roku co najmniej na 
miesiąc przed jego nadejściem. Okres ten charakteryzuje gorączka zakupów oraz sprzątanie 
mieszkań z nadzieją wymiecenia tego, co złe, stare i niepożądane. W noc sylwestrową należy 

Tak powstawała smakowita pizza dnia 31 grudnia 



otworzyć wszystkie okna i 
drzwi domów, aby szczęście 
mogło dostać się bez 
problemu do wnętrza. Na 
drugi dzień ludzie składają 
sobie życzenia mówiąc: 
"gratulacje" gdyż udało się 
odgonić Nien, bestię, która 
zjada ludzi. Do 
noworocznych rytuałów 
należy również taniec smoka 
skonstruowanego z 
bambusa, drewna i papieru.  

Większość Rosjan z kolei wita Nowy Rok w gronie 
rodziny lub przyjaciół, przy choince i suto zastawionym stole. 
Właśnie wtedy nasi wschodni sąsiedzi składają sobie życzenia i 
obdarowują się prezentami. Dzieciom podarunki - najczęściej 
są to zabawki i słodycze - tradycyjnie przynoszą Dziadek Mróz 
i Śnieżynka. Okres świąteczny w Rosji trwa do nocy z 13 na 14 

stycznia, kiedy to obchodzony jest "stary" - według kalendarza juliańskiego - Nowy Rok. W Rosji 
żartuje się nawet, że 1 stycznia kończy się... 13 Stycznia. 

W Nowym Jorku obchodzony jest tradycyjnie największy i najbardziej spektakularny 
sylwester w USA. Co roku, nowojorczycy mogą zobaczyć sylwestrową kulę, która od blisko stu lat 
jest jednym z symboli tego miasta. Jej opuszczanie zaczyna się 60 sekund przed nadejściem 
Nowego Roku.  

Jako ostatni Nowy Rok witają zwierzątka na bezludnej wyspie Baker leżącej w połowie 
drogi od Hawajów do Australii.  

Podsumowywując, gdziekolwiek spędzaliście Sylwestra, życzymy wam Szczęśliwego 
Nowego Roku! 

 
                                                                                        (i dziękuję za pozdrowienia :D) 

           Dzikus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Historia Polski – część 5 
Witajcie z powrotem! Przedstawiam wam kolejny odcinek historii Polski. Jak pamiętacie, ostatnim 

razem skończyliśmy naszą opowieść w roku 1076, kiedy władca 
Polski Bolesław Szczodry koronuje się na króla, przywracając 
państwu Piastów prestiż należny każdej monarchii 
europejskiej. Niestety, trzy lata później w Polsce wybuchł 
bunt możnowładców, na którego czele stanął biskup krakowski 
– Stanisław ze Szczepanowa. Król Bolesław Szczodry krwawo 
stłumił bunt, a biskupa Stanisława kazał publicznie 
poćwiartować, ku przestrodze. Niestety, przestroga nie 
zadziałała, a buntownicy wykorzystali „męczeńską” śmierć 
biskupa Stanisława w celach propagandowych, w skutek czego 
Bolesław Szczodry musiał uciekać na Węgry, gdzie umarł trzy 
lata później (tajemnicą pozostaje, sposób śmierci – istnieją 
przypuszczenia, że został zabity przez swoich przeciwników). 
Po ucieczce Bolesława Szczodrego, władzę przejął jego 
młodszy brat, Władysław Herman. Niestety, nie był on dobrym 
władcą – był nieudolny w sprawowaniu rządów, ponadto pewne 
źródła mówią o tym, że miał paskudny charakter, był okrutny i 
próżny. Wykorzystując nieudolność Władysława Hermana, 
faktycznym rządcą Polski w tamtych czasach był wojewoda 
Sieciech. Ten stan rzeczy nie odpowiadał możnowładcom 
ówczesnej Polski, co doprowadziło do kolejnego buntu przeciw 
władzy. W następstwie buntu, Polska została podzielona 
pomiędzy dwóch synów Władysława Hermana – Zbigniewa i Bolesława, którego zwano później Krzywoustym. 
Gdy Władysław Herman umarł, jego dwaj synowie rozpętali w kraju wojnę domową. Trwała ona aż jedenaście 
lat i zakończyła się zwycięstwem Bolesława Krzywoustego. Swój sukces zawdzięczał między innymi 
popularności wśród polskiego rycerstwa (sławę zdobył organizując wyprawy łupieżcze na grody Pomorza). 
Jego starszy brat, Zbigniew, który po porażce został wygnany z kraju, zwrócił się o pomoc do króla (jeszcze 
nie cesarza), Henryka V. Dla niemieckiego władcy był to doskonały pretekst, by rozpocząć wyprawę przeciw 
Polsce. W roku 1109 na państwo Bolesława Krzywoustego ruszyła zbrojna wyprawa, w skład której wchodziło 
rycerstwo niemieckie oraz korpusy czeskie. W tym samym roku doszło do bitwy pod Głogowem. Warto tutaj 

zaznaczyć, że rycerze niemieccy porwali z Głogowa młodych mężczyzn 
jako zakładników, a następnie przywiązali ich do maszyn oblężniczych, 
których używali. Nawet to nie powstrzymało Głogowian przed 
ostrzeliwaniem agresorów i ostatecznie Niemcy i Czesi musieli odstąpić 
od oblężenia. Próbowali potem zdobyć Bytom i Wrocław, ale w obu 
przypadkach ponieśli klęskę. Zniechęceni, opuścili granice Polski. Po 
odparciu najazdu, Bolesław Krzywousty zaczął myśleć o podboju Pomorza. 
Pierwsze dwie twierdze, jakie podbił to Nakło i Wyszogród (tu 
ciekawostka – dzisiaj Wyszogród nosi nazwę Fordon i jest dzielnicą 
Bydgoszczy). W 1116 roku do Polski przyłączone zostało Pomorze 
Gdańskie, ale na Pomorzu Zachodnim walki trwały nadal (dwoma 

największymi ośrodkami oporu były Kołobrzeg i Szczecin). Ostatecznie w roku 1124 pomorski książę 
Warcisław uznał zwierzchnictwo Bolesława Krzywoustego. Chcąc wzmocnić wpływy polskie na podbitych 
ziemiach, Bolesław Krzywousty zorganizował wyprawy misyjne, ponieważ Pomorze było nadal pogańskie. 
Dwoma najważniejszymi misjonarzami byli: Hiszpan Bernard oraz biskup Otton z Bambergu. Dzięki 
chrystianizacji pomorscy władcy poznawali również obyczaje panujące w Polsce. Przez resztę swego 
panowania Bolesław Krzywousty umacniał pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Zastanawiacie się 
pewnie, dlaczego miał przydomek „Krzywousty”? Istnieje na ten temat kilka teorii. Jedna z nich mówi o tym, 
że Bolesław miał na jednym z polowań wypadek (dzik uderzył go w twarz), po którym pozostała mu blizna i 
zniekształcone usta. Inne wytłumaczenie mówi o tym, że władca był raczej kłamliwym człowiekiem, przez co 
potomni ochrzcili go przydomkiem „Krzywousty”. Bolesław Krzywousty umarł w roku 1138, który stał się w 
historii Polski bardzo znaczącą datą, a dlaczego, dowiecie się w następnym odcinku.  

Simon 

Władysław Herman 

Pieczęć Władysława Hermana – 

najstarsza pieczęć polskich 

władców zachowana do dziś 



Podchody 
 
Przeglądając książeczkę stopni bądź też sprawności niejednokrotnie natrafiamy na 

pojęcie podchodzenia. Ot, chociażby poczciwa Lekka Stopa: „(…) 1. Skrycie podszedł strzeżony 
teren lub obiekt, zacierając swoje ślady.” Myślę, że nie trzeba przypominać zasług, jakie daje 
nam dobra umiejętność podchodzenia. Jak bowiem wyglądałaby obserwacja zwierząt lub też nocna 
eskapada do sąsiedniego obozu, gdybyśmy nie posiadali tej umiejętności? 

Z podchodzeniem jest jak ze wszystkim, trzeba je trenować i to możliwie często i w 
możliwie urozmaiconym terenie. A najlepiej robić to poprzez grę. Zatem przedstawiam 
propozycję sprawdzonej już wielokrotnie gry, wyrabiającej umiejętność podchodzenia. 

Należy znaleźć dość urozmaicony teren, tzn. dużo krzaków, drzewka, dziury, wykroty itp. 
Preferowana byłaby góra. Wybieramy jednego delikwenta i ustawiamy go na szczycie. Następnie 
wszyscy zaszywają się w terenie. Ważne, aby wyznaczyć pewną odległość od miejsca, w którym 
znajduje się wybrana osoba, na którą to odległość należy się oddalić. Na sygnał dany przez osobę 
stojącą na szczycie wszyscy rozpoczynają podchodzenie. Zadaniem pilnującego jest obserwowane 
otoczenia i ewentualne wyławianie zauważonych podchodzących. Warto zapamiętać, kogo i ile razy 
się widziało. Zauważony musi wycofać się poza określoną odległość i rozpocząć podchodzenie od 
nowa. Do dyspozycji jest określony z góry czas, którego koniec sygnalizuje pilnujący. W tym 
momencie reszta uczestników zabawy podnosi się w miejscach, w których się znajdowała. Swoją 
odległość od pilnującego każdy odmierza parokropkami. Ten, kto podszedł najbliżej, zwyciężył. 
Teraz on będzie pilnować. Oczywiście, może się zdarzyć, ze ktoś podejdzie niezauważenie pod 
nos pilnującego. Wówczas zostaje na górze i czeka na koniec gry. Powodzenia! 
 

Mały 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



G-force 
 

Transformacja! Któż to pamięta? Chyba juz niewielu z 

nas. Dzielna grupa ludzi wiecznie walcząca z czarnym 

charakterem. I pomimo przemyślnych jego wybiegów i 

tak sprawiedliwość zawsze zwyciężała. Czyż to nie 

wspaniałe? 

Jednak transformacja to szersze słowo. Nie odnosi się 
ono tylko do przemiany zwykłych, z pozoru 

oczywiście, ludzi w superbohaterów zdolnych do 

przenoszenia gór i pokonania wszelakich przeciwności, 

jakie zgotował im złośliwy los. Transformacja to zmiany, którym może podlegać cokolwiek, 

gdziekolwiek i kiedykolwiek. Przez ostatnie kilkanaście lat byliśmy świadkami transformacji 

naszego państwa, które z przedstawiciela i propagatora demokracji ludowej przemieniło się w 

państwo demokratyczne, rządzące się prawami teoretycznie wolnego rynku, a który to rynek 

kieruje się zasadami kapitalizmu. W ostatnich latach transformacji uległ również system 

edukacji w naszym kraju. Gimnazja, trzyletnie licea, licencjaty a w końcu i trzeci stopień 
studiów, którym stały się studia doktoranckie. Wszystkie te zmiany dotyczą wszystkich nas, 

bo żyjemy przecież w kraju, który się zmienia. Właściwie, to albo żyjemy w tym kraju, albo 

nie do końca w tym, bo tutaj mamy kolejną transformację. Jeżeli polskie realia ekonomiczne, 

rynek pracy i wszystko, co się z tym wiąże pozostawia dużo do życzenia, lub po prostu nie 

pozwala na egzystencję inną niż wegetacja wówczas szukamy swojego miejsca za granicą. 
No dobrze, przecież wszyscy wiedzą to, co jest napisane powyżej. Nie jest to 

żadna nowość ani odkrycie. Po co więc pisać tego typu komunały i zabierać 
cenne miejsce, które druh red. nacz. z pewnością zagospodarowałby w 

sensowny sposób. Nie jest to też tekst, który pojawił się z powodu nadmiaru 

wolnego miejsca, którego może jednak nie było łatwo wypełnić. Mianowicie 

obserwując różne transformacje i nie tylko nachodzą mnie przemyślenia, 

które może skłoniłyby do zastanowienia również innych.  

Transformacje bowiem dotyczą również harcerstwa. Chyba nikogo nie dziwi, ze harcerstwo 

przedwojenne i współczesne różni się zasadniczo. Niby to samo prawo, te same ideały, a 

jednak to już zupełnie coś innego. Oczywiście mentalność ludzi żyjących przed wojną była 

inna od mentalności nam współczesnej i w tym można by upatrywać źródła owych zmian. 

Jednakże ową transformację harcerstwa można zaobserwować w znacznie mniejszej skali 

czasowej. Mój pierwszy obóz w NKIH „LS” miał miejsce w Kuźnicy Żelichowskiej pod Piłą 
w roku 1993. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a przecież to dopiero 15 lat. 15 lat, hm... 

Nasi harcerze nierzadko mają mniej niż 15 lat. I w zasadzie nic nie zmieniło się w idei 

obozowania. Bierze się namioty, kuchnię i ekipę, a następnie jedzie się do lasu na dłuższy 

czas. OK, kiedyś były to trzy tygodnie, teraz już tylko dwa. Zmieniły się niewątpliwie 

przepisy, które narzucają sposób organizowania imprez typu obozu 

letniego. Zmieniły się ceny. 

Harcerstwo to dosyć szczególna 

forma pracy z młodymi ludźmi. 

Wymaga dużo od nas, instruktorów, 

ale równie dużo wymaga od członków 

naszych zastępów i drużyn. I dlatego też staje się ono dosyć 
problematyczną alternatywą dla innych form spędzania 

wolnego czasu. Poczynając od bardzo szczytnych i 

absolutnie uzasadnionych aktywności pod tytułem język angielski, jazda konna, tenis, czy coś 
temu podobnego, na co rodzice naszych harcerzy są skłonni łożyć grube pieniądze. Wówczas 



„chodzenie do harcerstwa” staje się jedną z wielu aktywności, które młody człowiek próbuje 

wcisnąć w harmonogram swojego tygodnia. Odrębną i zdecydowanie trudniejszą do 

zrekompensowania aktywnością jest korzystanie ze zdobyczy cywilizacji. Komputer, konsola 

do gier, czy wręcz poczciwy telewizor. Magiczne szklane okienko pozwala na łatwe i 

bezstresowe spędzanie długich godzin bez zaangażowania fizycznego, a nierzadko i 

umysłowego. I jak powiedzieć takiemu człowieczkowi, że przysłowiowe bieganie po lesie jest 

ciekawszym zajęciem od zdobywania kolejnego poziomu w WoW, czy też przejścia kolejnej 

mapy w COD (znawcy tematu bez problemu zdekodują skróty). 

Organizacje harcerskie radzą sobie z tymi problemami w różnoraki sposób. Począwszy od 

zbiórek internetowych na wprowadzaniu coraz to większych atrakcji na zbiórkach i 

wyjazdach skończywszy. A wszystko podporządkowane jednemu celowi – przyciągnięciu 

ludzików do harcerstwa. I tak oto całkiem normalną sprawą zaczyna się wydawać obecność 
sali telewizyjnej lub wręcz komputerowej w bazie harcerskiej, do której przyjeżdża się na 

obóz.  

Transformacja harcerstwa, którą obserwuję objawia się nie tylko w formie urozmaicania 

zbiórek zdobyczami technologicznymi ludzkości. To także pewna zmiana sposobu myślenia. 

Nie myślę nawet o tak ekstremalnych zmianach jak elastyczność traktowania prawa 

harcerskiego (jesteśmy w mundurach to jest OK, zdejmujemy mundury i idziemy na piwo). 

Przewartościowanie pojawia się w innych punktach. Ot chociażby koedukacja. Leśna Szkółka 

zawsze starała się propagować brak koedukacji w tych miejscach, w których byłby on 

oczekiwany. Na przykład nocleg na biwaku. Zaraz ktoś zarzuci mi, że to trąci jerzyzmem, ale 

z drugiej strony nie można odmówić słuszności rozdzielenia pań i panów w pewnych 

miejscach i momentach. W końcu to harcerstwo, a nie organizacja młodzieżowa propagująca 

idee „sex, drugs & rock’n’roll”. Ktoś inny powie, że przecież czasy się zmieniły i młodzi 

ludzie mają teraz więcej swobody i nienaturalnym wręcz byłoby wprowadzanie jakiś 
sztucznych podziałów. A ja powtórzę raz jeszcze, idea harcerstwa była taka sama 50 lat temu 

i jest teraz.  

Kolejna zmiana to nasze podejście do działania harcerskiego. Zmienia się bowiem definicja 

działań harcerskich, to znaczy odpowiedź na pytanie co jest harcerskie, a co nie do końca 

może się trochę różnić od tej, którą podałby instruktor 

przysłowiowych 15 lat temu. Niech posłuży mi tutaj za przykład 

propagowana intensywnie ostatnimi czasy idea strzelania się na 

różne sposoby. Zgadzam się, że nocny wypad z ekipą 
instruktorów i innych znajomków z LS w celu pobiegania z 

plastikową strzelbą to całkiem fajna sprawa i nie neguję, że 

chętnie bym sam coś takiego porobił. Jednak zadam pytanie 

następujące: jak ma się to do idei harcerstwa? Jak ma się to do 

założeń Leśnej Szkółki, która zawsze chlubiła się 
przeciwstawianiem się militaryzmowi i wojskówce? Znowu, ktoś zarzuci mi, ze mam jakieś 
staromodne poglądy, bo przecież taki wypad nie dość, że integruje instruktorów to jeszcze na 

dodatek jest całkiem niezłą zabawą. A ja mimo wszystko uważam, że nie do końca pasuje do 

harcerstwa. Pewnie, że przesadą byłoby narzucać instruktorom to, co mają robić w wolnym 

czasie. Przecież może akurat się tak złożyło, że mieli ochotę pobiegać z pistoletami na wodę i 
postrzelać do siebie. Z tym, że jeżeli owe bieganie zaczyna przybierać formę części działań 
Kręgu, albo, co gorsza, HZD, to już chyba nie jest najlepiej.  

Transformacje pociągają za sobą nieuchronne ofiary w postaci zapomnianych i zagubionych 

tradycji, zwyczajów i innych drobiazgów, których nie da się zapisać, a które funkcjonują jako 

przekaz ustny. Czasem coś w pewnym momencie okazuje się być zbyt przestarzałe, może 

zbyt naiwne, albo może zbyt trudne. Wówczas mimowolnie spychane jest na dalszy plan i 

pokrywa się rosnącą warstewką kurzu. Aż w pewnym momencie tego kurzu jest na tyle dużo, 



że już nikt nie może tego odcyfrować. Biologicznie rzecz biorąc jest to całkiem naturalne, bo 

nieużywany organ zanika. Dlatego też zapominamy piosenki, których nikt nie śpiewa, 

zapominamy o zwyczajach kręgowych, które jeszcze kilka lat temu były na porządku 

dziennym. Dopiero, kiedy jakimś dziwnym trafem pojawi się jakiś stary smok, albo dinozaur, 

który jeszcze całkiem nie skamieniał to pewne zapomniane idee mają szanse znowu wydostać 
się na światło dzienne.  

Z tym, że w tych wszystkich transformacjach tkwi pewne zagrożenie, a mianowicie takie, że 

kiedy już wszystkie piosenki, których nikt nie śpiewa zostaną zapomniane, kiedy zbiórki 

przeniosą się już całkiem do kafejki internetowej, albo, kiedy wizyta w lesie będzie 

traktowana jako rokroczna impreza to czy owe harcerstwo będzie w dalszym ciągu 

harcerstwem?  

Zastanówmy się czasem nad tym, co się dzieje. Czy 

naprawdę chodzi o to, żeby działo się „coś”, nieważne 

co, a ważne to, żeby się działo i żeby ludzie dobrze się 
bawili? Harcerstwo to droga pod górę, którą nie każdy 

potrafi iść. Bo przecież można ją zmienić, 
wyasfaltować i zabezpieczyć barierkami, a wówczas 

bez problemu będzie można wjechać na nią 
samochodem. Tylko, że wjechać samochodem na górę 
potrafi każdy i czy z samej definicji będzie mianował 

się zdobywcą szczytu? 
Mały 

Historia 3NGZH 
Początki Trójki giną w pomroce dziejowej. W podaniach historycznych z czasów zaraz po usamodzielnieniu się 
Leśnej Szkółki przez Trójkę przewijają się takie osoby jak Woody czy Trąba. Nikt jednak tego dobrze nie 

pamięta, wiec może to tylko legendy... 

    * Spośród tej prima materii wyłonił się 
niejaki Bzyk i zapoczątkował działania 

mające na celu ujednolicenie kształtu 

Trójki. Podówczas stanowiła ona zbitkę 
resztek drużyny Drezyny - środowisko 

Obłuże oraz środowisko Witamino. 

Trójka dowodzona była przez Bzyka, 

któremu pomocą był Maraton. 

    * Obóz w Młynku - rok 1992 to jeszcze 

chaos. Po obozie w szeregi Trójki 

wstępują Mały i Iwan. W krótkim czasie 

wyłoniony zostaje zastępowy, czyli Mayo. 

Zbiórki odbywają się częściowo w 

okolicach Wzgórza, jeszcze wówczas 

Nowotki, oraz na Obłużu. 

    * Rok 1993 to obóz w Kuźnicy 

Zelichowskiej. Na tym obozie Trójka 

powiększa się o nowy zastęp złożony z 

byłych zuchów. Są to osoby takie jak 

Pieniawa, czy Dudek. Piecze nad nimi 

obejmuje Mały. Od tego obozu Trójka obejmuje swoimi wpływami również i Karwiny, gdyż nowo powstały 

zastęp działa głownie w tych okolicach. Po obozie również odchodzi Bzyk. Drużynowym zostaje Maraton. 

Przybocznym jest wówczas Iwan. Podczas ferii zimowych ’94 zorganizowane zostaje zimowisko w Karwii. 

Komendantem zostaje Maraton, oboźnictwo jest domeną Iwana. 

    * Jeszcze przed obozem letnim w 1994 Trójka uległa przemianie w 3NGDHiH. Twór ten powstaje dzięki fuzji 

ówczesnej 3NGDH z resztkami drużyny Donaty. Przed samym obozem pojawia się epizodycznie postać Ewy 

Pępkowiak. Zajmowała się żeńską częścią Trójki, by potem, po ponownym rozdziale płciowym drużyny, stać się 
drużynową. Powstaje wówczas 27NGDH, natomiast Trójka odzyskuje swój dawny kształt. Można dodać tu 

jeszcze, ze 27NGDH przyjmuje brązowo – granatowe barwy. Jako, że Trójka na obozie w Kuźnicy 



Zelichowskiej obrała sobie chusty brązowe, więc kolor brązowy w barwach nowo powstałej drużyny odnosić się 
może do swojego Trójkowego pochodzenia. 

    * Obóz w Wygoninkach - rok 1994 Trójka odbywa wraz z 27NGDH oraz drużyną, a w zasadzie pozostałością 
drużyny Wandzi. Komendanturę podobozu przejmuje Iwan, oboźnictwem zajmuje się Mały. Warto dodać, że z 

naboru poczynionego jeszcze przed obozem pozostał jeszcze tylko jeden człowiek, niejaki Wrona. 

    * Po obozie w Wygoninkach następuje kolejna zmiana drużynowego. W tajnym glosowaniu Rada Drużyny 

postanawia przesunąć Iwana na pozycje drużynowego, natomiast Maraton ma być przybocznym. Niestety są to 

już ostatnie chwile Maratona w Trojce, gdyż po pewnym czasie zaprzestaje działalności. 

    * W owym czasie Trojka działała w trzech środowiskach: Obłuże - pod wodza Maya, Karwiny - pod wodza 

Małego oraz centrum - Grassman. Czynione są również starania o utworzenie zastępu na Chwarznie, niestety 

nieudane. W czasie ferii zimowych ’95 zorganizowane zostaje zimowisko wspólnie z 27NGDH, dowodzona 

wówczas przez Arę. Zimowisko miało miejsce w Bożympolu Wielkim. Komendantem był Mały, natomiast 

oboźnictwem parał się Mayo. 

    * Obóz w Makowie, rok 1995. Trojka tworzy podobóz męski wraz z 6NGDH oraz 1NSDH. Komendantem 

podobozu jest Iwan, oboźnym Malwy. Warto nadmienić, że jest to pierwszy obóz bez Jerzego Gacha. 

Komendantem całości jest Pacjent. Na obozie Trójka pracuje dwutorowo. Zastęp Maya realizuje program 

wędrowniczy, cała reszta natomiast działa normalnym planem, obozowym. 

    * Zima ’96 w szeregi Trójki wstępują byłe zuchy, wspomagając tym samym zastęp Centrum. Są to takie 

postacie jak Rychu, czy Szwagier. 

    * Po obozie w Makowie rozpoczynają się silne tarcia w Kręgu. Tymczasem zastęp Karwiny zdobywa nazwę 
Wilki i, na krótko przed obozem letnim również proporzec - jako jedyny w Trójce. 

    * Obóz letni w Przewozie ’96. Bardzo silne tarcia wewnątrz Kręgu silnie wpływają na atmosferę obozu. 

Normalna praca obozu toczy się tylko do połowy obozu, potem podobóz męski rozjeżdża się i powstaje 

samodzielna gromada obozowa - Drakar. Podobóz męski tworzy Trójka, 7NGDH i jeszcze inni. Praca znów 

odbywa się dwutorowo. Cały podobóz realizuje ustalony plan, poza zastępem Wilków, które działają 
oddzielnym planem, Robinsonada. 

    * Rok harcerski 1996/97 obfituje w silne zmiany, zarówno w Kręgu jak i w samej Trojce. Komendantem 

Kręgu zostaje Warek, po odwołaniu z funkcji Jerzego. Następnie Jerzy odchodzi z Kręgu. Trojka także przeżywa 

trudny okres. Zastęp Obłuże kończy swą działalność. Odchodzą Mayo, Kuba i Wrona. Na krotko przed obozem 

w roku 1997 Wilki podejmują decyzje o samorozwiązaniu. W Trójce pozostaje zastęp Centrum, prowadzony 

przez Rzeźnika. 

    * Obóz w Paliwodziźnie ’97. Jest to kompletny odwrót od idei tymczasowych obozów. Malutki obozik Trojki 

i 27NGDH na własnej kuchni wybija się z utartych kanonów akcji letnich Leśnej Szkółki. Komendantem jest 

Iwan, oboźnym Mały, za kwatermistrzostwo zabiera się zaś Pacjent. 

    * Po obozie w Paliwodziźnie po raz kolejny Trojka ulega przeobrażeniom. Zostaje przemianowana na 

3NGZH. Samodzielnym zastępowym zostaje Mały. W takim oto stanie Trojka powoli i z niemałym trudem 

dotacza się do obozu letniego w roku 1998. 

    * Obóz w Lutówka Młyn. Trojka działa planem centralnym, ponieważ Mały obejmuje funkcje kwatermistrza. 

Obóz niestety nie zachwyca poziomem ani harcerskim, ani kulinarnym. 

    * Po tymże obozie rozpoczyna się powolna wspinaczka pod górę, ku wyższym szczytom. Następuje 

odświeżenie nowa krwią. Do zastępu dochodzi Adi, później, w ramach nowego zuchowego kontyngentu również 
Garguś i Zięciu. Trojka zaczyna używać swojej starej nazwy - Buki, pochodzącej z czasów, kiedy istniał jeszcze 

zastęp Centrum i to on nosił tą nazwę. Na wiosnę ’99 Buki biorą udział w Harcerskim Turnieju Sportowym, 

gdzie zdobywają pierwsze miejsce w turnieju piłki siatkowej. I tak powoli Trójka dociera do kolejnego letniego 

obozu. 

    * Obóz we Wdzydzach Kiszewskich ’99. Buki pojawiają się w dość silnym składzie. Niestety znów następuje 

separacja zastępowego z racji pełnionej przez Małego funkcji komendanta całości. Do drużyny dołącza Bączek. 

    * Po obozie we Wdzydzach Kiszewskich następuje kolejna zmiana na funkcji przewodniej Trójki. Ze względu 

na zbliżający się wyjazd Małego do Francji zastępowym zostaje Rychu. Pięć miesięcy szybko jednak minęło. W 

kwietniu 2000 Mały wraca i ponownie obejmuje dowództwo. W tym czasie zbiorki Buków to miedzy innymi 

wypad w lasy sopockie (przyniósł wiele radości) i wyjście do kina na pierwszy epizod Gwiezdnych Wojen. 

Powstał również proporzec według projektu Rycha, wykonawcą był Mały. 

    * Obóz 2000 był obozem szczególnym. Odbywał się w wyjątkowo kameralnym gronie: Trojka + Kawa i kilku 

jego ludzi. Do pomocy przybyli Ania wraz z Pacjentem. Po szczegóły ze Złocieńca odsyłam do osobnej 

kroniki... 

    * Atmosfera w Kręgu znów zaczyna się zagęszczać. Komendantem zostaje ponownie Warek wraz z komendą 
zasilaną przez Skromnego. Silne działania przeprowadza też August. 

    * Trójka w silnym składzie uczestniczy w Starcie Hufca Gdynia we wrześniu 2000. Impreza organizowana 

jest przez ZHP. Start to dość masowy biwak, na którym noc była krótka a dzień intensywny. Co ciekawe, wyjazd 



oraz powrót odbył się z wykorzystaniem specjalnie do tego celu wynajętym pociągiem. Cała impreza miała 

miejsce w Czernicy. 

    * Dalsze gęstnienie atmosfery w Kręgu zostaje spotęgowane brakiem zgody ówczesnej Komendy na 

samodzielny obóz Trojki w Gorcach. To przeważa szalę i na wiosnę 2001 Trójka podejmuje decyzję o 

wystąpieniu z NKIH „LS”. 

    * Rozpoczyna się krótki okres bezdomności Trójki. Po różnych pomysłach zostaje podjęta decyzja o 

wstąpieniu do Gdyńskiego Hufca ZHP. Budzi to jednak silne kontrowersje wśród ludzi i części rodziców, 

skutkiem czego w roku 2001 Trójka nie pojechała na obóz. Mały wraz z zaczątkiem przyszłego zastępu 

gdańskiego oraz Anią i Pacjentem jadą na dwa tygodnie do Kurnytowej Koliby w Gorcach. 

    * Jeszcze przed wyjazdem w Gorce Trójka zdecydowała nie przyłączać się do ZHP i wstępuje do Kręgu 

Harcerskiego LS - Drzewo Pokoju. LS - DP to organizacja, której szefem w owym czasie był hm. Jerzy Gach, 

były komendant NKIH „LS”. Odchodzi Rychu. 

    * Mały wraz z Kawa biorą udział w Kwaterce obozu LS - DP w Zielonce i spędzają tam kilka dni. To 

pierwszy kontakt, który zaowocował późniejszą współpracą. 
    * Październik 2001 - biwak drużyn w Skorzewie. Za organizację zarówno biwaku, jak i imprezy na orientację 
„Ostępy” odpowiada Mały. 

    * Razem z początkiem roku szkolnego 2001/02 Mały rozpoczyna prowadzenie zastępu w Gdańsku. Zbiorki 

odbywają się pod Pachołkiem. Członkowie zastępu rekrutują się głównie z klasy Saimonixa, syna Ani i Pacjenta. 

    * Listopad 2001 - Adi dostaje młodzika i składa przyrzeczenie harcerskie. 

    * Na przełomie 01/02 Szwagier dostaje pod opiekę grupę z Rumi, tworząc drugi zastęp Trójki, który wkrótce 

przyjmuje nazwę Dęby, nawiązując do nazwy drużyny. 

    * Styczeń to przyznanie brązowych chust Gargusiowi i Baczkowi. 

    * Do lata 2002 Trojka brała udział w takich akcjach jak DMB organizowany przez Sowę, Dni Skupienia oraz 

Zlot BP, którego komendantem jest Mały. Zlot miał miejsce w Gdyni w okolicach Działek Leśnych. 

    * Lato’02 to obóz w Bornym Sulinowie. Jest to pierwszy obóz Trójki po wstawieniu do LS - DP. Trójka w 

silnym składzie: twór gdyński, Gdańsk i Rumia stacjonuje wraz z 1NGDH „Knieja”. Pod koniec obozu Gargoo 

wraz z Bączkiem i Zięciem składają przyrzeczenie harcerskie i otrzymują krzyże. Wymowna nazwa podobozu 

„Sicz” najlepiej oddaje klimat tamtego obozowania. 

    * Po obozie Adi zostaje szefem próbnego zastępu starszoharcerskiego. Niestety, próby te nie wypadają 
pomyślnie, gdyż zastęp ten praktycznie nie działa. Po kilku miesiącach Adi kapituluje i usuwa się z życia Trójki. 

    * W zimie udało się zorganizować opłatek Trójki, niestety bez drużynowego. Zima to również Seminarium 

Przybocznych, które właściwie stało się Kursem Zastępowych. Jedyny uczestnik seminarium to Bączek, który 

ukończył je z wynikiem pozytywnym. W kursie biorą udział inni członkowie Trojki: Mleczko, Rino i Paker. 

Wszyscy zaliczyli. 

    * Poza tym w lutym prezentowana jest wystawa IPN-u, w której jako obsługa i reprezentacja biorą udział 

Szwagier, Zięciu i Gargoo. 

    * Rok harcerski toczy się jednak wokół obozu letniego na Durbaszce w Pieninach Małych. Wyjazd silnie 

turystyczny, jednak nie pozbawiony korzyści. Prawie cala Rumia, jak i Gdańsk otrzymują chusty. Swoje 

przyrzeczenia składają Paker, Saimonix, Worm i Kamil. 

    * Sierpień 2003 - wypad rowerowy starszej Trójkowej ekipy tour de Kaszuby. Trasa wynosi 238 kilometrów, 

wraz z powrotem do Gdyni. Miejscem bazowania jest działka rodziców Szwagra i Zięcia za Kościerzyną w 

miejscowości Sobacz. W trzydniowym wypadzie udział biorą: Zięciu, Szwagier, Baczek, Gargoo i Mały. 

Powstaje Buka... 

    * Rok 2003/2004 Trójka rozpoczyna z wielkim zapałem i ochotą, mimo matury Szwagra, egzaminów 

gimnazjalnych Garga i Bączka oraz obrony, udanej zresztą, pracy doktorskiej Małego. Możliwości czasowe 

zostały więc ze względów niezależnych mocno ograniczone. W owym czasie drużyna wyglądała następująco: 

zastęp Klony w Gdańsku pod wodzą Małego z pomocą Gargoo, oraz zastęp Dęby ze Szwagrem. Oby dwie ekipy 

funkcjonują już 2 lata i ich squad utrwalił się na poziomie około 6 chętnych do działania ludzi w Gdańsku i 4 w 

Rumi. 

    * Ferie zimowe, to, jak co roku już, kurs przybocznych. Tym razem odbywa się w Lubianie. Z Trójki jest 

Szwagier jako oboźny. Na seminarium, oprócz przygody ze skradzionym plecakiem Niki, odbywa się długa, 

nocna rozmowa zainicjowana pomysłem Jerzego na sądową rejestrację Kręgu jako stowarzyszenie zwykłe. 

Opcja ta większością głosów wyparła alternatywną propozycje wstąpienia Kręgu do ZHR-u. Przeciwko takiej 

koncepcji do końca protestuje przybyły późno w nocy Mały, znając jej wpływ na Leśną Szkółkę, z której to tak 

niedawno Trójka wystąpiła. Aby rejestracja mogła się dokonać potrzeba przynajmniej 15 pełnoletnich członków 

założycieli, więc z powodu braku odpowiedniej liczby osób wśród instruktorów do władz kręgu wstępują 
rodzice harcerzy. Drużynowy Trojki odmawia złożenia swojego podpisu na akcie rejestracyjnym. Ostatecznie 

rejestracja dokonuje się dnia 6.01.2004. 

    * Wiosna to w przyrodzie czas przebudzeń. Zmotywowani nie wiadomo czym do działania Gargoo z 

Bączkiem podejmują trud utworzenia nowego zastępu na Witominie. Po nadspodziewanie udanym naborze w 



szkole podstawowej na zbiórki zaczyna przychodzić całkiem spora liczba ludzi. Trudny charakter jednak tego 

dość specyficznego witomińskiego środowiska zdecydował o fiasco tej arcytrudnej kampanii. 

    * Końcówka roku harcerskiego upływa w cieniu świadomości ponownego wyjazdu Małego, tym razem do 

USA i to na dłużej niż miało to miejsce w 

przypadku Francji. W związku z tym faktem 

drużynowy nie uczestniczy w obozie letnim w 

2004 roku w Konotopie. Buki działają 
samodzielnym podobozem. Komendanturę po raz 

pierwszy obejmuje Szwagier. Oboźnym zostaje 

Gargoo. Jest to pierwszy obóz bez Małego od 

niepamiętnych czasów. Przyjeżdża jednak na 

jedną noc, podczas której dokonuje przekazania 

drużyny. Granatowy sznur przyjmuje Szwagier, a 

zielony, jakiś czas później otrzymuje Gragoo. 

Mały rozstaje się z formalnym prowadzeniem 

drużyny po 7 latach spędzonych najpierw jako 

samodzielny zastępowy a następnie drużynowy. 

Tym samym zamyka pewien okres w historii 

drużyny, wraz ze wszystkimi jej upadkami i 

wzlotami. Potomnym pozostawiamy ocenę tego czasu. 

    * Mały wyjechał, ale życie drużyny toczy się dalej. Perspektywy Trójki na rok 2004/05 zapadają się jednak 

już we wrześniu, gdy nieoczekiwanie Szwagier wyjeżdża na studia do Torunia. Trójka wiec prowadzona jest 

mailowo z USA, telefoniczno-dojazdowo z Torunia oraz faktycznie przez Garga, który to przeprowadził się z 

Działek do Osowy. Następuje rozkwit Gdańska a ciemne chmury zbierają się nad Rumią, z którą to walkę podjął 
dzielny Rino. Nie ma bowiem siły zdolnej powalić tych, którzy naprawdę chcą działać. A działania bywały 

różne, jak np. wakacyjna sesja u Garga. 

    * W wyniku różnej oceny Konotopu 

przez kadrę Trójki i resztę Kręgu zapadła 

decyzja o zorganizowaniu w roku 2005 

samodzielnego obozu 3NGDH. Z 

założenia miał to być powrót do tradycji i 

klimatu małych, kameralnych obozów 

Paliwodzizny i Złocieńca. Pomysł ten 

spotyka się jednak z ostrą reakcją żeńskiej 

części kadry Kręgu oraz jego 

komendantem, który planował obóz 

całościowy w Szwecji. Wymiana zdań na 

temat akcji letniej nie pozostaje bez 

wpływu na dalszą współpracę w Kręgu. 

Wprawdzie organizowana przez Szwagra 

noc listopadowa odbywa się zgodnie z 

planem, jednak niedługo później okazuje 

się, że przedstawiciele Trójki nie są 
zaproszeni na seminarium przybocznych 

w Gnesta. Po interwencji zza oceanu do 

Szwecji Trojka jednak jedzie. Zlanie się kursowego klimatu przywiezionego z Polski z mentalnością szwedzkiej 

harcerskiej polonii stworzyło niezrozumiałą dość mieszankę, z którą to zarówno komendanci obydwóch 

środowisk jak i zmieniający się kolejni oboźni z trudem dawali sobie radę. Mimo panującego podczas naszego 

pobytu w Gnesta sztormu na Bałtyku udaje nam się bezpiecznie, z pomocą szczodrze rozdawanych przez załogę 
papierowych torebek, wrócić do Gdyni. 

    * Druga połowa roku to DMB organizowany przez Ślimaka w Kielnie (stawił się tylko Saimonix) oraz zlot 

Baden-Powella organizowany formalnie wspólnie przez Maję z LSDP oraz Juniora z LS-u. Na zlocie 3NGDH 

działa wspólnie z 1NGDH pod kryptonimem Independent Crew. Jak bardzo proroczo stworzono to zestawienie 

okazać się miało już w lipcu. W międzyczasie obóz letni w Szwecji z powodu niemożności otrzymania na niego 

grantu okazuje się nierealny. W związku z tym obóz Kręgu bez Trójki odbywa się ostatecznie w miejscowości 

Bujwidze na Litwie. 

    * Kwestia obozu Trojki również była skomplikowana. Sprawę utrudniała zależność pomiędzy komendantem 

Kręgu, a rodzicami harcerzy z Rumi, którzy sprzeciwili się idei samodzielnego obozu. Pertraktacje niestety nie 

doprowadzają do osiągnięcia porozumienia. Ostatecznie Rumia, a właściwie jedynie Mleko i Papay jedzie na 

Litwie. Reszta zaś zostaje w domu. Na Litwę jako komendant podobozu męskiego, składającego się z 1NGDH, 

Trójkowy poczet sztandarowy w Konotopie 

– od lewej: Worm, Gregor, Mleko 

(Oczywiście widać też Jerzego – stoi tyłem). 

Wygłodniała Trójka w oczekiwaniu na obiad – Konotop 



namiastki Rumi oraz Andriusa pojechał Szwagier. Na drugą połowę obozu dojeżdża jednak Alien, drużynowy 

1NGDH Knieja. Wówczas to spełnia się od dłuższego już czasu planowany akt połączenia tych dwóch drużyn. 

    * Alien, który korzeniami swymi wyrasta z pnia starej gwardii Trójki wraca do niej jako zastępowy byłej już 
1NGDH. Jego zastęp przyłącza do siebie również część rumską, osoby takie jak Paker, Rino i Papay, oraz 

przyjmuje jako swoją nazwę Dęby, którą do tej pory legitymowała się Rumia. Powstaje w Trójce tez zupełnie 

nowy zastęp złożony z byłych zuchów, podesłanych zresztą od dawnego Trójkowicza, Zięcia. Nowy zastęp 

przyjmuje nazwę Graby a pieczę nad nim obejmuje Mleko z pomocą Całusa. Tak wiec obóz na Litwie, mimo iż 
zagmatwany w swej kadrowej strukturze zarówno w kwestii podobozu męskiego jak i całości, przynosi Trojce 

świeżą krew. 

    * Samodzielny obóz 3NGDH odbywa się natomiast kilka dni po zakończeniu Litwy w miejscowości Golub-

Dobrzyń. Liczba jego uczestników zbliżona jest to liczby kadry. Kameralny, osadzony w klimacie średniowiecza 

obóz odwiedza wizytujący Polskę Mały, udzielając przy tej okazji pasowania co bardziej zasłużonym giermkom. 

Wizytę na końcowym ognisku składają również miejscowe druhenki z ZHP-u. 

 

By Szwagier – copyright reserved. 

 
    *Druga połowa roku 2005 to ciężki 
okres w historii Trójki. Tuż po obozie 
nastroje w zastępie Gdańskim są dobre, 
ale był to „ostatni zryw”, gdyż już 
niedługo zaczynają z niego odchodzić 
członkowie tacy jak Gregor, Kamil, 
Paweł. Wyjazd na dwa różne obozy 
powoduje, że między zastępami Aliena i 
Gdańskim pojawiają się pewne różnice 
światopoglądowe oraz podziały, jak się 
okazało, prorocze.  
    *Władze Kręgu nie kryły swego 
niezadowolenia z powodu wyjazdu Trójki 
na samodzielny obóz, co powoduje 
początek dyskusji nad przejściem do 
innej organizacji. Po przedyskutowaniu 
kilku pomysłów zostaje przyjęta 
koncepcja powrotu do NKIH „LS”, 
poparta przez Małego.  
    *W międzyczasie powstaje pierwsza 
internetowa strona Trójki, dziś już nie 
działająca. Pieniądze, które pozostały po 
obozie przeznaczone zostają na kupno 
sprzętu potrzebnego do założenia 

własnego serwera, gdyż Jerzy utrudnia korzystanie z serwera LS – DP. W późniejszym czasie ten temat 
stał się zarzewiem konfliktu w kadrze Trójki, który pominę w swojej opowieści, by nie powracać do 
spraw już zakończonych. 
    *Przez semestr jesienny Trójka z pewnymi trudnościami funkcjonuje nadal w kręgu, coraz bardziej 
skłaniając się ku przejściu do NKIH „LS”. Trójka pojechała na październikowy biwak, gdzie w wyniku 
niespotykanego układu planet urodziny mieli w jednym dniu aż dwaj jej członkowie (Rino, Saimonix). 
Zastęp Gdański funkcjonuje z pewnymi trudnościami, na zbiórkach coraz rzadziej pojawiają się 
Gregor, Kamil oraz Paweł.  

    *Semestr kończy się, podjęta zostaje decyzja o 
przejściu do LS – u. Niespodziewanie w kadrze 
Trójki następuje rozłam. Szwagier, z powodów, o 
których tutaj nie wspomnę, staje się 
zwolennikiem pozostania w szeregach LS – DP, 
blokując jednocześnie wyjazd członków zastępu 
Gdańskiego (Worm, Marcin, Simon) na zimowisko 
LS. Na zimowisko jadą jedynie tacy ludzie jak 
Alien, Gargoo, Bąk, czy Ślimak. 
    *Rozpoczyna się rok 2006. Gargoo wraz ze 
swoim zastępem przechodzą do NKIH „LS”. Alien, 
Ślimak oraz przez pewien czas jeszcze Bąk 
zostają w LS – DP, zostaje również pozostała 
część Trójki. Zastęp Gdański zabiera ze sobą 
stary proporzec Buków oraz błogosławieństwo zza 
Wielkiej Wody. Tuż po przejściu odbywa się 

Tak Gdańska część Trójki lubiła i lubi spędzać wolny czas. Tyłem – 

Marcin, w żółtym – Kamil, z prawej – Worm (2005). 

Trójka + Kuchcik na scenie – Kopernica 2006 



poważna rozmowa Garga z członkami swego zastępu, 
uczestniczą w niej jeszcze Kamil oraz Paweł, po czym 
ostatecznie odchodzą. Poważne wątpliwości, co do słuszności 
zmiany barw mają pozostali członkowie.  
    *Trójka z LS, której historią się dalej zajmę, funkcjonuje 
nadal jako samodzielny zastęp. Naszym prawnym opiekunem 
zostaje siostra Garga, druhna Skrzat. W lutym Gargoo i Simon 
udają się na koncert Lao Che, korzystając z zaproszeń 
otrzymanych od pewnych członków LS – DP. W marcu jedziemy 
na biwak wraz z naszą „siostrzaną” drużyną, czyli 33 NGDH, 
oraz z 13 NGDH, która realizuje swój własny program. 

Wątpliwości członków Trójki co do przejścia w dużym stopniu rozwiewają się.  
    *W trzyosobowym składzie jedziemy na zlot BP, organizowany 
wspólnie przez LS i LS – DP. Pomimo braku jakiejkolwiek wrogości, 
atmosfera między LS – ową a LS – DP – ową częścią Trójki jest 
niezręczna. Ten wyjazd to nasz pierwszy kontakt z LS – em, 
zawieramy nowe znajomości, nie mogąc do końca zapamiętać, w 
której organizacji się znajdujemy. Niedługo potem odbywa się 
całościowa gra w Gdańsku, na której poznajemy Marhefkę oraz 
innych członków LS.  
    *Nadchodzą wakacje oraz obóz letni w Kopernicy. Pomimo mało 
harcerskiego klimatu bazy, wracamy do domu z uśmiechem, 
zapominając o jakichkolwiek wątpliwościach, co do zmiany 
organizacji. Trójka realizuje pół – samodzielny program nie mogąc 
nadziwić się luksusom, w które opływa podczas pobytu na obozie 
(namiot na własność!). Na obozie dołącza Trójki w LS – ie Bąk, co 
zauważalnie podnosi nasze morale. Jeden dzień po obozie odbywa się 
pamiętny marsz przez rumskie i gdyńskie lasy wespół z 33 NGDH. 

    *Po obozie odbywają się pamiętne Chaszcze, na których zaliczamy 
całe trzy punkty, z czego jeden poprawnie (przy połączeniu sił dwóch 
patroli). Organizujemy trzy nabory, z którego żaden nie odnosi 
skutku. Członkowie Trójki zaczynają uczęszczać na całoroczny Kurs 
Przybocznych, organizowany przez Marhefkę, Pszczółkę oraz 
Kuchcika. Worm na jakiś czas opuszcza szeregi Trójki, nie chodzi 
również na kurs.  
    *W czasie ferii świątecznych Trójka otrzymuje zaproszenie na 
opłatek drużyny organizowany przez Szwagra i spółkę. Udajemy się 
tam w składzie: Gargoo, Simon. Atmosfera jest przyjemna.  
    *Jedziemy na nasze pierwsze zimowisko z LS – em w składzie: 
Gargoo, Marcin, Simon. Realizujemy głównie samodzielny program, 
powoli zaczynamy przypominać sobie o robieniu drugiego stopnia. 
Okazuje się, że jakkolwiek ciężko nie jest, do powrotu Małego zostało 
już tylko pół roku (lekko licząc). 

    *Po zimowisku w trzyosobowym składzie ciężko jest nam funkcjonować, lecz po niedługim czasie 
powraca Worm. Simon i Marcin nadal chodzą na kurs przybocznych, coraz poważniej nosząc się z 
zamiarem zaliczenia go. Powstają nowe projekty poczynienia naboru, niestety nie udaje się on.  
    *W czasie kilku wędrownych zbiórek rodzi się pomysł, by na obozie letnim w roku 2007 „zarżnąć się 
jak dzikie świnie”. Rodzą się plany wykopania ziemianki, wędrówek, używania mocy.  
    *W końcu przychodzą wakacje, testy gimnazjalne oraz maturę Garga i Bąka mamy za sobą, jedziemy 
na obóz w Gostomku, bierzemy łopaty w dłoń i powstaje ziemianka. Na obozie rzeczywiście realizujemy 
dość wymagający program, wczuwając się w rolę padawanów Jedi, ćwiczymy się w wielu dziedzinach 
(dzień bez mówienia, dzień bez widzenia, czuwanie przy ogniu), by być dobrym zarówno z miecza jak i z 
mózgu. Przez cały obóz w naszej podświadomości 
obecny jest fakt, że Mały wraca do Polski tuż po 
naszym powrocie do domu. Marcin i Simon 
gorączkowo kończą stopnie, by móc zaliczyć kurs. 
    *W dwa dni po obozie Marcin i Simon jadą na 
zaliczenie kursu przybocznych w Pieniny 
(stacjonowaliśmy jakieś 2km od schroniska na 
Durbaszce). Wyjazd jest owocny w stopnie, obaj 
wracamy do domu z białymi podkładkami pod 
krzyżem. Mały po trzech (czy to przypadek?) latach 
wraca do Polski (w połowie sierpnia). W mojej (Simona) 
głowie rodzi się pomysł, by reaktywować rodzinną 
redakcję „Zasiewów”. 
    *Od września startujemy ze zbiórkami z nową 

Wędrówka z 33 NDGH 

Najwyższe Trójkowe odznaczenie dla 

osób świeckich (Gostomko) 

Worm w pozycji bojowej - Gostomko 

„Śpij kiedy możesz, wstawaj kiedy 

każą” - Gostomko 



energią i Małym. Gargoo oddaje funkcję zastępowego Małemu, sam obejmując funkcję 
podzastępowego, którą dumnie piastowałem ja (Simon) od roku 2003. Postanawiamy odłożyć 
poczynienie naboru i realizować program starszoharcerski. Trójka trzech (!) pokoleń wchodzi w nową 
erę swego działania z nowym zapałem. 
    *Życie toczy się dalej, jest początek roku 2008, właśnie wróciliśmy z zimowiska (to oddzielny temat, 
choć warto nadmienić, że Worm w końcu zdobył drugi stopień), czyli licząc od pierwszych oficjalnych 
wzmianek, Trójka funkcjonuje już 16 lat, to jest praktycznie tyle ile ja (Simon) mam lat. Pomimo tego, 
że nikt z nas (nawet Mały!) nie jest jej członkiem od założenia, nadal nosimy brązowe chusty czy też 
zdejmujemy zegarki do munduru. Czytając oraz uzupełniając całą tą historię, jestem dziwnie pewien, 
że jeszcze długo gdzieś na tym świecie znajdzie się jakiś „Buk”. 
 
„… Bo trzech ich zawsze było, uczeń i mistrz.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Scouting For Boys” 
W połowie 1900 roku BP wrócił do Anglii. Okazało się że jego „Poradnik Skautingu” 

dla zwiadowców wojskowych stał się bestsellerem wśród dzieci i młodzieży. BP w 

pierwszym momencie się przeraził, gdyż był to najgorszy możliwy scenariusz, żeby dzieci 

bawiły się w wojnę. Lecz szybko poznał prawdę – dzieci podchwyciły ideę życia w zgodności 

z naturą, zaczęły organizować sobie gry na orientację, tropić zwierzęta. W ten sposób BP 

odkrył jak będzie wychowywał młodych ludzi. Kluczem do nowego systemu pedagogicznego 

był skauting. Wystarczyło go tylko lekko zmodyfikować. Wkrótce powstały trzy podstawowe 

zasady, na których wszystko ma się opierać. 
1.Skaut trzyma się duchowych zasad wiary, którą wyznaje. 

2. Skaut jest wierny własnemu krajowi, dąży do pokoju, pracuje nad 

rozwojem swojego społeczeństwa, szanuje przyrodę. 
3. Skaut jest odpowiedzialny za rozwój własnej osobowości, 

wypełnia obowiązki postawione wobec siebie. 

Ogólne założenia musiały znaleźć oparcie w pomysłach, które 

uczyniłyby skauting ruchem interesującym i fascynującym dla 

młodych ludzi. Powstał projekt munduru, którego podstawowym 

celem było zacierane różnic między bogatymi a biednymi. Następnie 

BP stworzył lilijkę, dla poczucia przynależności do wielkiej 

organizacji młodzieżowej.  

 

 

 

Pierwszy tekst tej historii – Mały 

Pierwsza część - Szwagier 
Część nowożytna (inną czcionką) – Simon 
Polskie znaki – Simon 

 

Ziemianka – Gostomko 2007 



Igła kompasu (który wskazuje drogę skautowi) i kwiat lilii (symbol czystości). 

Pod lilijką, wstęga z końcami podwiniętymi ku górze, co symbolizuje uśmiech harcerza. Na 

wstędze napis „Be Prepared” (Czuwaj!). Hasło należy rozumieć: skaut ma starać się o to żeby 

zawsze być gotowym do wypełnienia swojego obowiązku. 

Następnie powstało przyrzeczenie harcerskie, które było porównywane do pasowania na 

rycerza w średniowieczu: „Przyrzekam na mój honor, że dołożę wszelkich starań, aby 

wypełnić me obowiązki wobec Boga i Ojczyzny, w każdej chwili nieść pomoc moim bliźnim 

i być posłusznym prawu skautowemu”. 

Prawo skautowe BP sformułował w następujący sposób: 

1. Na honorze skauta można polegać 
2. Skaut jest lojalny. 

3. Skaut jest uczynny i pomaga bliźnim 

4. Skaut jest przyjacielem wszystkich a bratem każdego innego skauta 

5. Skaut jest uprzejmy i rycerski 

6. Skaut chroni rośliny i zwierzęta 

7. Skaut jest bez wahania posłuszny rodzicom, zastępowemu i skautmistrzowi. 

8. Skaut się śmieje i gwiżdze mimo wszelkich trudności. (potem zmienione na Skaut z 

łatwością przezwycięża wszelkie trudności) 

9. Skaut jest pracowity i oszczędny 

10. Skaut jest czysty w myślach słowach i uczynkach. 

BP wykorzystał metodę wychowania sprawdzoną już w wojsku – system małych grup 

(zastępy). Powstała obrzędowość każdego z zastępów (tworzenie charakterystycznych 

totemów). Następnie, powstało jamboree, spotkanie skautów z całego świata, odbywające się 
co 4 lata. Nazwę usłyszał u mieszkańców Afryki, którzy tak określali pokojowe spotkanie 

szczepów.  

15 lipca 1907 rozpoczął się pierwszy obóz skautowy. Odbył się on na wyspie Brownsea, 

gdzie przez 25 dni BP realizował program wychowawczy ruchu skautowego. W rok po 

obozie, w 1908 roku BP udało się skończyć książkę Scouting for Boys, za którą zabierał się 
już od 1900 roku. Wkrótce ta publikacja stała się najwybitniejszym dziełem pedagogicznym 

ostatniego stulecia.  

W październiku 1912 53 letni BP pobrał się z 23 letnią Olave St. Cair. W 1916 Olave 

przejęła organizację skautek, nazwaną Girl Guides. Jako emblemat wybrały koniczynkę, 
dawny symbol szczęścia i miłości bliźniego. 

W 1920 spełniło się kolejne marzenie BP. Odbyło się pierwsze jamboree skautowe. 

Przybyło około 8 tysięcy skautów z trzydziestu czterech krajów. Skauting rozwijał się bardzo 

prężnie, lecz BP czuł, że zbliża się jego śmierć. Napisał 2 listy, do skautek i skautów, w 

których namawiał przede wszystkim do „Czuwania”. 8 Stycznia 1941 zmarł Robert 

Stephenson Smyth Baden-Powell. Twórca skautingu zmarł, lecz jego ruch rozwijał się dalej, 

dziś zrzesza 18 milionów chłopców i 8 milionów dziewcząt na całym świecie. 

 

Marcin 

 
 
 
 
 
 
 



 



 
(Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się tym urażony. Natchnienie dała mi moja 
pierwsza w życiu odprawa 14 stycznia 2008). 

Simon 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat komunikacji 

międzyinstruktorskiej 
przed tegorocznym 
zimowiskiem 



Konkurs Zdjęciowy 
  
 Oto przedstawiamy wam 9 zdjęć, na których są głównie instruktorzy 
naszego kręgu (choć nie tylko) w czasach, kiedy po ziemi chodziły jeszcze 
dinozaury. Waszym zadaniem jest odgadnąć, kogo przedstawiają zdjęcia, po czym 
przysłać odpowiedzi na adres redakcji (oczywiście z podpisem). Odpowiedzi 
można przysyłać do 10 lutego 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ania 

1 2 
3 

4 5 6 

7 
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Hasło: 

„Na golemy najlepsze są kapłany” 


