
 

 

 Witam. Oto najnowszy numer „Zasiewów”, niestety spóźniony 

(miałem niestety sporo obowiązków natury szkolnej w ostatnim czasie). 

Cóż mogę Wam powiedzieć tytułem wstępu… Wczoraj odbyła się Noc 

Listopadowa, ale sprawozdanie z niej będzie dopiero w następnym 

numerze, bo to trochę zbyt „świeży” temat, poza tym nikt nie zdążyłby 

do dzisiaj go napisać. Już za kilka tygodni święta, semestry powoli 

chylą się ku końcowi, ale jednocześnie to jest najbardziej zabiegany 

czas w roku. Mogę tylko życzyć Wam powodzenia w jak najlepszym 

zorganizowaniu i dopilnowaniu wszystkiego, żeby zdążyć na czas, a 

potem móc spokojnie odpocząć ☺☺☺☺. Nawet jesień się kończy, przyszła 

zima i spadł niedawno śnieg, ale w tym numerze możecie już rzucić 

okiem na miejsce obozu, który odbędzie się w przyszłe wakacje. Co poza 

tym… życzę miłej lektury ☺☺☺☺ 

 

Simon 

Spis treści: 

� Sprawozdanie z biwaku 33-50-7 

� Historia Polski, część 11 

� Czego warto dziś słuchać 

� Jak pomóc, żeby nie zaszkodzić? (archiwum) 

� Sprawozdanie z Dni Skupienia Kręgu 

� Wadowice ‘09 

� Książki warte przeczytania 

� O Powstaniu Listopadowym 

� Komiks 

� Zagadka 

� Przesłanie 
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Biwak 50, 33 i 7 w Gołubiu 7-9.11.2008r 

 
 
Biwak, jak to biwak zaczął się podróżą zatłoczonym (a to przez 50, 
z której pojechały 34 osoby ^^) pociągiem. Szkoła w Gołubiu 
okazała się nowoczesną, wielką budowlą, z ogromną salą 
gimnastyczną.  

Po niewielkich problemach z odnalezieniem włącznika 
światła w "stołówce", nasz pobyt rozpoczął się na dobre. Od 
sobotniego ranka zajęcia przebiegały według normalnego 

schematu: śniadanie, gra wspólna, obiad, zajęcia, kolacja, 
kominek, cisza nocna. Tylko tematyka zajęć była różna. Pogoda 

nam dopisała, chiciaż wieczorem zaczęło się robić trochę zimno 
(no ale w końcu to już listopad). 

Na tym biwaku nie tylko uczestnicy musieli wysilać umysły 
podczas zajęć. Kadra również zmagała się z trudnymi zadaniami, 
które z leszym lub troszkę gorszym wynikien udało nam się 
wykonać.  

A tak ogólnie, biwak był bardzo sympatyczny, czas spędzała 

z nami druhna Skrzacik i w sumie był to pierwszy w historii 

biwak 33 i 50, w którym uczestniczyłyśmy w całymi drużynami 
. Mam nadzieję, że chłopcy z 7 nie narzekali na towarzystwo takiej 

ilości kobiet . 

 

Bohdzior 

 

 

 

 

 



itam! Jak na pewno wszyscy czytelnicy pamiętają, ostatni odcinek historii 

Polski skończył się w roku, który zna każdy w naszym kraju 
jednak wiecie, że wt

którą zrobiono nawet reklamę kleju Atlas (
Nastała zima i działania wojenne przerwano, a już 1 lutego 1411 zawarto pokój 

toruński (czasem zwany też pierwszym), na mocy którego Litwa odzyskała Żmudź 
(czyli rdzenne terytoria litewskie, za rzeką Niemen, przy Bałtyku), a Korona

Polska) odzyskała ziemię dobrzyńską zajętą w 1409. Pomorze Gdańskie pozostawało 
jednak nadal w rękach Krzyżaków, więc jasnym było, że niedługo wybuchnie 
następna wojna. Stało się to w 1414 roku, kiedy wojska Polskie zaatakowały ziemie 

Zakonu, ale Krzyżacy pochowali się w swoich zamkach i nastąpił pat, nie doszło do 
żadnego starcia w polu. Stąd też wojna ta nazywana była 
„głodową”. W poprzednim odcinku pisałem, że król 
Jagiełło chciał zmienić wizerunek Polski w Europie 

Zachodniej. Była to słuszna ini

z rycerzy walczących przeciw jego wojskom pod 
Grunwaldem pochodziła spoza Zakonu Krzyżackiego. 

Dlatego, kiedy rozstrzygnięcie sporu między Krzyżakami i 
Polakami powierzono soborowi w Konstancji, udał się 
tam rektor Uniwersytetu Kra
Włodkowic. Wojna Zakonu z Polską postrzegana była na 

Zachodzie jako wojna święta, czyli taka, która nawraca 
pogan, za jakich uznawani byli Polacy i Litwini. Sam 
fakt, że Polacy zawarli przymierze z Litwinami, stawiał ich w bardzo niedobrym

świetle. Jak widać, polityka w tamtych czasach miała bardzo silne zabarwienie 
religijne (spór między dwoma państwami rozstrzygał kościelny sobór!). Dlatego, 

Paweł Włodkowic sformułował na tymże soborze pojęcie „wojny sprawiedliwej”. 
Twierdził, że każdy, kto zostanie napadnięty, ma prawo do obrony, nawet (!) 

poganie, tacy jak Litwini. Jako argument o słuszności polskich racji podawał 
Pomorze Gdańskie, które Krzyżacy zajęli w 1309. Niestety, sobór nie rozstrzygnął 

sporu, tak przedtem sąd z Inowrocławia. W 14
konflikty, które również niczego nie zmieniły. W 1430 roku umarł Wielki Książę 
Litewski Witold, brat króla Jagiełły. Wtedy zaczęły się kłopoty z Litwą. Jagiełło na 

tronie litewskim osadził swojego młodszego brata, Świdrygiełłę, 
się być przeciwny jego polityce i zaczął dążyć do niezależności Litwy. Rok później 
wybuchła wojna polsko – litewska, o Podole i Wołyń, Świdrygiełło sprzymierzył się 
nawet z Krzyżakami. W 1432 zaatakował wraz z nimi Kujawy, w odwecie Wła

Jagiełło wraz z czeskimi husytami zaatakował Pomorze Gdańskie (to także nie 
poprawiało jego wizerunku w katolickiej Europie, Jagielle bardzo często zarzucano 
sympatie pro husyckie, oni sami zresztą proponowali mu nawet czeską koronę. 

Husyci byli heretykami, nie uznającymi papieża ani wielu dogmatów wiary 
katolickiej, do tego pobili dobrych kilka „świętych” krucjat na terytorium Czech i 

sprawowali tam władzę w latach 1419 
tylko formalnie im panującym królem Z

wcześniej na Litwie doszło do zamachu stanu, dokonanego przez katolickich, a więc 
sprzyjających Polsce możnowładców, którzy na tronie osadzili Zygmunta 
Kiejstutowicza, brata zmarłego Witolda (Witold był dla króla Władysława 

W 
itam! Jak na pewno wszyscy czytelnicy pamiętają, ostatni odcinek historii 

Polski skończył się w roku, który zna każdy w naszym kraju 
jednak wiecie, że wtedy miała miejsce jeszcze jedna bitwa, oprócz tej, z 

którą zrobiono nawet reklamę kleju Atlas (☺) – bitwa pod Koronowem. 
Nastała zima i działania wojenne przerwano, a już 1 lutego 1411 zawarto pokój 

toruński (czasem zwany też pierwszym), na mocy którego Litwa odzyskała Żmudź 
(czyli rdzenne terytoria litewskie, za rzeką Niemen, przy Bałtyku), a Korona

Polska) odzyskała ziemię dobrzyńską zajętą w 1409. Pomorze Gdańskie pozostawało 
jednak nadal w rękach Krzyżaków, więc jasnym było, że niedługo wybuchnie 
następna wojna. Stało się to w 1414 roku, kiedy wojska Polskie zaatakowały ziemie 

rzyżacy pochowali się w swoich zamkach i nastąpił pat, nie doszło do 
żadnego starcia w polu. Stąd też wojna ta nazywana była 
„głodową”. W poprzednim odcinku pisałem, że król 
Jagiełło chciał zmienić wizerunek Polski w Europie 

Zachodniej. Była to słuszna inicjatywa, ponieważ połowa 

z rycerzy walczących przeciw jego wojskom pod 
Grunwaldem pochodziła spoza Zakonu Krzyżackiego. 

Dlatego, kiedy rozstrzygnięcie sporu między Krzyżakami i 
Polakami powierzono soborowi w Konstancji, udał się 
tam rektor Uniwersytetu Krakowskiego, Paweł 
Włodkowic. Wojna Zakonu z Polską postrzegana była na 

Zachodzie jako wojna święta, czyli taka, która nawraca 
pogan, za jakich uznawani byli Polacy i Litwini. Sam 
fakt, że Polacy zawarli przymierze z Litwinami, stawiał ich w bardzo niedobrym

świetle. Jak widać, polityka w tamtych czasach miała bardzo silne zabarwienie 
religijne (spór między dwoma państwami rozstrzygał kościelny sobór!). Dlatego, 

Paweł Włodkowic sformułował na tymże soborze pojęcie „wojny sprawiedliwej”. 
to zostanie napadnięty, ma prawo do obrony, nawet (!) 

poganie, tacy jak Litwini. Jako argument o słuszności polskich racji podawał 
Pomorze Gdańskie, które Krzyżacy zajęli w 1309. Niestety, sobór nie rozstrzygnął 

sporu, tak przedtem sąd z Inowrocławia. W 1419 i 1422 wybuchały kolejne 
konflikty, które również niczego nie zmieniły. W 1430 roku umarł Wielki Książę 
Litewski Witold, brat króla Jagiełły. Wtedy zaczęły się kłopoty z Litwą. Jagiełło na 

tronie litewskim osadził swojego młodszego brata, Świdrygiełłę, który jednak okazał 
się być przeciwny jego polityce i zaczął dążyć do niezależności Litwy. Rok później 

litewska, o Podole i Wołyń, Świdrygiełło sprzymierzył się 
nawet z Krzyżakami. W 1432 zaatakował wraz z nimi Kujawy, w odwecie Wła

Jagiełło wraz z czeskimi husytami zaatakował Pomorze Gdańskie (to także nie 
poprawiało jego wizerunku w katolickiej Europie, Jagielle bardzo często zarzucano 
sympatie pro husyckie, oni sami zresztą proponowali mu nawet czeską koronę. 

etykami, nie uznającymi papieża ani wielu dogmatów wiary 
katolickiej, do tego pobili dobrych kilka „świętych” krucjat na terytorium Czech i 

sprawowali tam władzę w latach 1419 – 1434, nie przejmując się miłościwie, ale 
tylko formalnie im panującym królem Zygmuntem Luksemburczykiem). Rok 

wcześniej na Litwie doszło do zamachu stanu, dokonanego przez katolickich, a więc 
sprzyjających Polsce możnowładców, którzy na tronie osadzili Zygmunta 
Kiejstutowicza, brata zmarłego Witolda (Witold był dla króla Władysława 

Pogoń – herb Wielkiego 

Księstwa Litewskiego i 

Litwy dzisiaj

itam! Jak na pewno wszyscy czytelnicy pamiętają, ostatni odcinek historii 

Polski skończył się w roku, który zna każdy w naszym kraju – 1410. Wy 
edy miała miejsce jeszcze jedna bitwa, oprócz tej, z 

bitwa pod Koronowem. 
Nastała zima i działania wojenne przerwano, a już 1 lutego 1411 zawarto pokój 

toruński (czasem zwany też pierwszym), na mocy którego Litwa odzyskała Żmudź 
(czyli rdzenne terytoria litewskie, za rzeką Niemen, przy Bałtyku), a Korona (czyli 

Polska) odzyskała ziemię dobrzyńską zajętą w 1409. Pomorze Gdańskie pozostawało 
jednak nadal w rękach Krzyżaków, więc jasnym było, że niedługo wybuchnie 
następna wojna. Stało się to w 1414 roku, kiedy wojska Polskie zaatakowały ziemie 

rzyżacy pochowali się w swoich zamkach i nastąpił pat, nie doszło do 

fakt, że Polacy zawarli przymierze z Litwinami, stawiał ich w bardzo niedobrym 

świetle. Jak widać, polityka w tamtych czasach miała bardzo silne zabarwienie 
religijne (spór między dwoma państwami rozstrzygał kościelny sobór!). Dlatego, 

Paweł Włodkowic sformułował na tymże soborze pojęcie „wojny sprawiedliwej”. 
to zostanie napadnięty, ma prawo do obrony, nawet (!) 

poganie, tacy jak Litwini. Jako argument o słuszności polskich racji podawał 
Pomorze Gdańskie, które Krzyżacy zajęli w 1309. Niestety, sobór nie rozstrzygnął 

19 i 1422 wybuchały kolejne 
konflikty, które również niczego nie zmieniły. W 1430 roku umarł Wielki Książę 
Litewski Witold, brat króla Jagiełły. Wtedy zaczęły się kłopoty z Litwą. Jagiełło na 

który jednak okazał 
się być przeciwny jego polityce i zaczął dążyć do niezależności Litwy. Rok później 

litewska, o Podole i Wołyń, Świdrygiełło sprzymierzył się 
nawet z Krzyżakami. W 1432 zaatakował wraz z nimi Kujawy, w odwecie Władysław 

Jagiełło wraz z czeskimi husytami zaatakował Pomorze Gdańskie (to także nie 
poprawiało jego wizerunku w katolickiej Europie, Jagielle bardzo często zarzucano 
sympatie pro husyckie, oni sami zresztą proponowali mu nawet czeską koronę. 

etykami, nie uznającymi papieża ani wielu dogmatów wiary 
katolickiej, do tego pobili dobrych kilka „świętych” krucjat na terytorium Czech i 

1434, nie przejmując się miłościwie, ale 
ygmuntem Luksemburczykiem). Rok 

wcześniej na Litwie doszło do zamachu stanu, dokonanego przez katolickich, a więc 
sprzyjających Polsce możnowładców, którzy na tronie osadzili Zygmunta 
Kiejstutowicza, brata zmarłego Witolda (Witold był dla króla Władysława Jagiełły 

herb Wielkiego 

Księstwa Litewskiego i 

Litwy dzisiaj 



kuzynem). Litwa podzieliła się na część prawosławną, sprzyjającą Świdrygielle i 

katolicką sprzyjającą Zygmuntowi, który odnowił unię z Polską. Tymczasem w 1434 
roku zmarł Władysław Jagiełło. Rok później doszło do rozstrzygającej bitwy pod 

Wiłkomierzem, gdzie Zygmunt Kiejstutowicz z pomocą Polaków pokonał 
Świdrygiełłę, zawarto też pokój z Krzyżakami. By zjednać sobie bojarów 

(możnowładców) prawosławnych, zrównał ich w prawach z katolickimi. W Polsce 
tymczasowo rządy sprawował interrex, czyli zastępca króla na czas bezkrólewia, a 

był nim zawsze prymas Polski. Tym razem sprawował je trochę dłużej niż zwykle, bo 
nowo wybrany król był nieletni – miał 10 lat, a nazywał się Władysław, później 
zdobył przydomek Warneńczyk. W 1440 roku Zygmunt Kiejstutowicz został 

zamordowany skrytobójczo, a litewscy 
panowie wynieśli na tron Kazimierza 
Jagiellończyka, młodszego syna 
Władysława Jagiełły. Zrobili to jednak bez 

konsultacji z panami polskimi i unia 

polsko – litewska uległa czasowemu 
rozpadowi. W tym samym roku Władysław 

Warneńczyk został koronowany na króla 
Węgier, zawarto unię personalną Polski z 

Węgrami. Węgrzy bardzo liczyli na pomoc 
Polski w wojnie z Imperium Osmańskim 

(Turcją), zagrażającym im od południa. W 
roku 1443 Władysław Warneńczyk za 

namową papieża podjął wyprawę 
antyturecką. Zakończyła się ona w 1444 
roku klęską pod Warną, podczas której 

król zginął, stąd też bierze się jego 
przydomek. Z koronacją nowego władcy 
polscy możnowładcy czekali aż do 1447 
roku, ponieważ wierzono, że król 

Władysław nie zginął, a uciekł spod 
Warny. Ponadto Kazimierz Jagiellończyk, 

który miał zostać królem, negocjował twardo i wynegocjował dla Litwy jej pełną 

odrębność od Polski, oraz zwrócenie Podola i Wołynia. Tymczasem w 1440 roku w 
Kwidzynie na Pomorzu Gdańskim (wchodzimy trochę w historię Gdańska i regionu 
☺), mieszczanie i szlachta stamtąd zawiązali tak zwany Związek Pruski. Na jego 
czele stanął szlachcic Jan von Baysen (czasem polonizowany na Jana Bażyńskiego, 

ale ani słowa nie umiał po polsku). Najważniejszymi miastami w Związku Pruskim 
były Gdańsk i Toruń. W 1454 roku Wielki Mistrz Krzyżacki zdelegalizował związek 
Pruski, na co ten odpowiedział wypowiedzeniem mu posłuszeństwa. Jan von Baysen 

zwrócił się o pomoc do króla Polski Kazimierza Jagiellończyka, który w marcu tego 
roku przyłączył całe Prusy do Korony (Polski). Co z tego wynikło, sami się pewnie 

domyślacie (a może wiecie?). Za miesiąc ciąg dalszy ☺ 

Simon 

 

Pomnik Władysława Warneńczyka w 

Warnie (dziś Węgry). 



glamorous  

olśniewający, pełen blichtru; to najtrafniejsze 

słowo opisujące styl grania tych chłopaków. 

Mogę dodać, że ich muzyka charakteryzuje się 

wyraźnymi riffami przeplatanymi wymyślnymi 

solówkami. Jeśli chodzi o rockowe granie 

można powiedzieć, że jest to muzyka 

kompletna. Warto również wspo

charakterystycznym wokalu, który można 

opisać słowem „falset”. Niestety kapela nie 

nagrywa od dość długiego czasu nowych 

kawałków ze względu na przypadłość ich 

frontmena (aktualnie przebywa na tzw. 

odwyku). Osobiście niecierpliwie wyczekuję 

powrotu Justina Hawkinsa na brytyjskie i 

światowe sceny żywiac głęboką nadzieje, że 

zawitają kiedyś do Polski. Wszystkim gorąco polecam przesłuchanie albumu 

to Land” oraz „One Way Ticket to Hell...And Back”. 
singlu chłopaków pt.: „Christmas Time (Don't Let the Bells End)”. 

głośników i przygotujcie się na mocne uderzenie!

P.S. 

Na poprawę humoru polecam ich teledyski :P

NOCNA ZMIANA BLUESA

no.. może ożywczo nie wyglądają, ale ich muzyka porwie 

każdego wielbiciela gitar 

 

THE DARKNESS 

 - wspaniały, 

to najtrafniejsze 

słowo opisujące styl grania tych chłopaków. 

Mogę dodać, że ich muzyka charakteryzuje się 

wyraźnymi riffami przeplatanymi wymyślnymi 

solówkami. Jeśli chodzi o rockowe granie 

można powiedzieć, że jest to muzyka 

kompletna. Warto również wspomnieć o dość 

charakterystycznym wokalu, który można 

opisać słowem „falset”. Niestety kapela nie 

nagrywa od dość długiego czasu nowych 

kawałków ze względu na przypadłość ich 

frontmena (aktualnie przebywa na tzw. 

odwyku). Osobiście niecierpliwie wyczekuję 

wrotu Justina Hawkinsa na brytyjskie i 

światowe sceny żywiac głęboką nadzieje, że 

zawitają kiedyś do Polski. Wszystkim gorąco polecam przesłuchanie albumu 

One Way Ticket to Hell...And Back”. Nie zapomnijcie o świątecznym 

„Christmas Time (Don't Let the Bells End)”. Tak więc uszy do 

głośników i przygotujcie się na mocne uderzenie! 

Na poprawę humoru polecam ich teledyski :P 

NOCNA ZMIANA BLUESA 

Zespół już od dawna z sukcesami gości na 
rodzimej scenie. Jak sama nazwa mówi 
kapela gra muzykę, którą najtrafniej 
można nazwać bluesem. Bardzo ciekawą 
postacią jest frontmen tego zespołu: 
Sławek Wierzcholski. Warto nadmienić, że 
występował gościnnie nagrywając utwory 
z takimi gwiazdami jak Eric Clapton czy 
Fleetwood Mac. Sławek jest wirtuozem gry 
na… harmonijce. Jeśli znudziły kogoś 
zwykłe łupanki czy powtarzalne beaty 
gorąco polecam do przesłuchania kilku 
sztandarowych utworów tej fo
to naprawdę muzyka dopracowana do 
najmniejszych szczegółów, przy tym 
oryginalna i ożywcza. 

, ale ich muzyka porwie 

koleś z prawej daje czadu na teledyskach,

zawitają kiedyś do Polski. Wszystkim gorąco polecam przesłuchanie albumu „Permission 
Nie zapomnijcie o świątecznym 

Tak więc uszy do 

Zespół już od dawna z sukcesami gości na 
rodzimej scenie. Jak sama nazwa mówi 
kapela gra muzykę, którą najtrafniej 
można nazwać bluesem. Bardzo ciekawą 
postacią jest frontmen tego zespołu: 
Sławek Wierzcholski. Warto nadmienić, że 

ępował gościnnie nagrywając utwory 
z takimi gwiazdami jak Eric Clapton czy 
Fleetwood Mac. Sławek jest wirtuozem gry 

harmonijce. Jeśli znudziły kogoś 
zwykłe łupanki czy powtarzalne beaty 
gorąco polecam do przesłuchania kilku 
sztandarowych utworów tej formacji. Jest 
to naprawdę muzyka dopracowana do 
najmniejszych szczegółów, przy tym 

Kuchcik 
 

 z prawej daje czadu na teledyskach, jest genialny! 



 

Jak pomóc aby nie zaszkodziJak pomóc aby nie zaszkodziJak pomóc aby nie zaszkodziJak pomóc aby nie zaszkodzi

 Wobec takiego dylematu stanąć może stanąć każdy z nas bez względu na to, 
ile ma lat. Wypadki zdarzają się ws
lepiej się nie wtrącać? Oczywiście pomóc, gdyż niejednokrotnie możesz okazać się 

jedyna osobą, która może to zrobić! Pozostaje jeszcze problem 
częściowo odpowiedzieć na to pytanie, zwrac

błędy. Na początek zapamiętaj 3 ważne rzeczy:

• Nie wpadaj w panikę. Osoba której udzielasz pomocy czuje się pewniej widząc 
spokój i uśmiech na twojej twarzy, mów ciągle o czymś przyjemnym wciągając w 
rozmowę osobę której pomagasz.

• Nie myśl o tym, że zrobisz coś źle, rób to poprostu najlepiej jak potrafisz.
• Jeśli sytuacja tego wymaga poproś o powiadomienie pogotowia ratunkowego (dla 

zapominalskich telefon 999). Nie rzucaj jednak tego hasła w otaczający Cię tłum 
gapiów, lecz wskaż konkretną osobę. To wykluczy nieporozumienia i umożliwi Ci 
skupienie się wyłącznie na udzielaniu pomocy.

Oto trzy „przykazania”, dzięki którym osiągniesz połowę sukcesu. Druga połowa to 
twoje umiejętności.... 

Nadchodzi zima - świetny czas na biwaki. Plecaki już spakowane. Wsiadacie 
do pociągu lub autobusu i dalej przed siebie, ale... A niech to! Ktoś sobie 

„przypomniał”, że cierpi na chorobę lokomocyjną, a aviomarin jest nieosiągalny. Nie 

szkodzi! Nie sztuka wyręczyć się jedną małą tabletką! Drogi harcerzu i droga 
harcerko! Usiądź przy swym przyjacielu i zajmij go tak interesującą dyskusją by 

zapomniał o niemiłej dolegliwości.  Często rozmowa i łyk czegoś do picia (mało 

słodkiego i niegazowanego!) potrafi zdział

Kolejnym „wrogiem” harcerza na szlaku bywa mieszanka wody i niskiej 
temperatury. Niektórym wystarczą 2cm
nie kręć zbyt energicznie ową kończyną w nadziei, że coś zachrzęści, nie nastawiaj 

wybitych lub skręconych stawów. Wystarczy okład z altacetu lub roztworu octu i 

wody. „Składanie” kolegi w jedną całość zostaw specjalistom!

Po długim marszu każdy z ochotą wypije gorącą herbatę. Ale i tu czyha 
niebezpieczeństwo. Wrzątek nie zawsze trafia do menażki. Cza
różnych częściach naszego ciała. Pamiętaj! Czym prędzej zdejmij wszystko z miejsc 
poparzonych od pierścionków począwszy na spodniach skończywszy. Nie odrywaj 

części garderoby, która przylgnęła do ciała! Obetnij materiał dookoła rany, resztę 
pozostaw nienaruszoną. Kolejnym krokiem jest schłodzenie oparzonego miejsca 
(najlepiej delikatnie polewać bieżącą wodą lub zanurzyć w misce z zimną wodą). Tu 

też nie wolno ci popełnić błędu. Rób to przez 15 minut. Im dłużej tym lepiej. 
Następnie, przykryj ranę wyjałowioną nawoskowaną gazą i lekko obandażuj jeśli to 

konieczne. Dalsze działanie podejmie lekarz.

Na tym zakończę tę wyliczankę rzeczy mało przyjemnych. Mam nadzieję, że 
nie zniechęciłam was do wyjazdu na biwaki. Zamiarem moim było ukazanie błędów 

najczęściej popełnianych przez osoby udzielające pierwszej pomocy. (…)                                    

 

Jak pomóc aby nie zaszkodziJak pomóc aby nie zaszkodziJak pomóc aby nie zaszkodziJak pomóc aby nie zaszkodzićććć????    

Wobec takiego dylematu stanąć może stanąć każdy z nas bez względu na to, 
ile ma lat. Wypadki zdarzają się wszędzie: w domu i na ulicy. I co wtedy? Pomóc, czy 
lepiej się nie wtrącać? Oczywiście pomóc, gdyż niejednokrotnie możesz okazać się 

jedyna osobą, która może to zrobić! Pozostaje jeszcze problem - jak? Postaram się 
częściowo odpowiedzieć na to pytanie, zwracając uwagę na najczęściej popełniane 

błędy. Na początek zapamiętaj 3 ważne rzeczy:  

Nie wpadaj w panikę. Osoba której udzielasz pomocy czuje się pewniej widząc 
spokój i uśmiech na twojej twarzy, mów ciągle o czymś przyjemnym wciągając w 

której pomagasz. 
Nie myśl o tym, że zrobisz coś źle, rób to poprostu najlepiej jak potrafisz.
Jeśli sytuacja tego wymaga poproś o powiadomienie pogotowia ratunkowego (dla 
zapominalskich telefon 999). Nie rzucaj jednak tego hasła w otaczający Cię tłum 

w, lecz wskaż konkretną osobę. To wykluczy nieporozumienia i umożliwi Ci 
skupienie się wyłącznie na udzielaniu pomocy. 

Oto trzy „przykazania”, dzięki którym osiągniesz połowę sukcesu. Druga połowa to 

świetny czas na biwaki. Plecaki już spakowane. Wsiadacie 
do pociągu lub autobusu i dalej przed siebie, ale... A niech to! Ktoś sobie 

„przypomniał”, że cierpi na chorobę lokomocyjną, a aviomarin jest nieosiągalny. Nie 

ręczyć się jedną małą tabletką! Drogi harcerzu i droga 
harcerko! Usiądź przy swym przyjacielu i zajmij go tak interesującą dyskusją by 

zapomniał o niemiłej dolegliwości.  Często rozmowa i łyk czegoś do picia (mało 

słodkiego i niegazowanego!) potrafi zdziałać cuda.  

Kolejnym „wrogiem” harcerza na szlaku bywa mieszanka wody i niskiej 
temperatury. Niektórym wystarczą 2cm2 lodu i noga skręcona. Oto moja rada. Nigdy 
nie kręć zbyt energicznie ową kończyną w nadziei, że coś zachrzęści, nie nastawiaj 

kręconych stawów. Wystarczy okład z altacetu lub roztworu octu i 

wody. „Składanie” kolegi w jedną całość zostaw specjalistom! 

Po długim marszu każdy z ochotą wypije gorącą herbatę. Ale i tu czyha 
niebezpieczeństwo. Wrzątek nie zawsze trafia do menażki. Czasem ląduje na 
różnych częściach naszego ciała. Pamiętaj! Czym prędzej zdejmij wszystko z miejsc 
poparzonych od pierścionków począwszy na spodniach skończywszy. Nie odrywaj 

części garderoby, która przylgnęła do ciała! Obetnij materiał dookoła rany, resztę 
ozostaw nienaruszoną. Kolejnym krokiem jest schłodzenie oparzonego miejsca 

(najlepiej delikatnie polewać bieżącą wodą lub zanurzyć w misce z zimną wodą). Tu 

też nie wolno ci popełnić błędu. Rób to przez 15 minut. Im dłużej tym lepiej. 
anę wyjałowioną nawoskowaną gazą i lekko obandażuj jeśli to 

konieczne. Dalsze działanie podejmie lekarz. 

Na tym zakończę tę wyliczankę rzeczy mało przyjemnych. Mam nadzieję, że 
nie zniechęciłam was do wyjazdu na biwaki. Zamiarem moim było ukazanie błędów 

ajczęściej popełnianych przez osoby udzielające pierwszej pomocy. (…)                                    
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Wobec takiego dylematu stanąć może stanąć każdy z nas bez względu na to, 
zędzie: w domu i na ulicy. I co wtedy? Pomóc, czy 

lepiej się nie wtrącać? Oczywiście pomóc, gdyż niejednokrotnie możesz okazać się 

jak? Postaram się 
ając uwagę na najczęściej popełniane 

Nie wpadaj w panikę. Osoba której udzielasz pomocy czuje się pewniej widząc 
spokój i uśmiech na twojej twarzy, mów ciągle o czymś przyjemnym wciągając w 

Nie myśl o tym, że zrobisz coś źle, rób to poprostu najlepiej jak potrafisz. 
Jeśli sytuacja tego wymaga poproś o powiadomienie pogotowia ratunkowego (dla 
zapominalskich telefon 999). Nie rzucaj jednak tego hasła w otaczający Cię tłum 

w, lecz wskaż konkretną osobę. To wykluczy nieporozumienia i umożliwi Ci 

Oto trzy „przykazania”, dzięki którym osiągniesz połowę sukcesu. Druga połowa to 

świetny czas na biwaki. Plecaki już spakowane. Wsiadacie 
do pociągu lub autobusu i dalej przed siebie, ale... A niech to! Ktoś sobie 

„przypomniał”, że cierpi na chorobę lokomocyjną, a aviomarin jest nieosiągalny. Nie 

ręczyć się jedną małą tabletką! Drogi harcerzu i droga 
harcerko! Usiądź przy swym przyjacielu i zajmij go tak interesującą dyskusją by 

zapomniał o niemiłej dolegliwości.  Często rozmowa i łyk czegoś do picia (mało 

Kolejnym „wrogiem” harcerza na szlaku bywa mieszanka wody i niskiej 
lodu i noga skręcona. Oto moja rada. Nigdy 

nie kręć zbyt energicznie ową kończyną w nadziei, że coś zachrzęści, nie nastawiaj 

kręconych stawów. Wystarczy okład z altacetu lub roztworu octu i 

Po długim marszu każdy z ochotą wypije gorącą herbatę. Ale i tu czyha 
sem ląduje na 

różnych częściach naszego ciała. Pamiętaj! Czym prędzej zdejmij wszystko z miejsc 
poparzonych od pierścionków począwszy na spodniach skończywszy. Nie odrywaj 

części garderoby, która przylgnęła do ciała! Obetnij materiał dookoła rany, resztę 
ozostaw nienaruszoną. Kolejnym krokiem jest schłodzenie oparzonego miejsca 

(najlepiej delikatnie polewać bieżącą wodą lub zanurzyć w misce z zimną wodą). Tu 

też nie wolno ci popełnić błędu. Rób to przez 15 minut. Im dłużej tym lepiej. 
anę wyjałowioną nawoskowaną gazą i lekko obandażuj jeśli to 

Na tym zakończę tę wyliczankę rzeczy mało przyjemnych. Mam nadzieję, że 
nie zniechęciłam was do wyjazdu na biwaki. Zamiarem moim było ukazanie błędów 

ajczęściej popełnianych przez osoby udzielające pierwszej pomocy. (…)                                     

St.Asia (nr. 1/98) 



Rotembark? Brzmi jak nazwa jakiejś polskiej wsi jeszcze z czasów 

pruskiej okupacji. Jakkolwiek dziwna ta nazwa nie jest, miasteczko znajduje 

się jakieś 7 km od Kościerzyny. Trzeba dojść piechotą, bo w dni kiedy 

odbywają się harcerskie wyjazdy raczej ciężko o jakieś połączenie, w inne 

pewnie też. Nie wiem, dlaczego tak 

jest, ale to miejsce zawsze kojarzy mi 

się z niebem zasnutym chmurami. 
Wioska jest raczej senna, zdarza się 

kilka psów, które niezmordowanie 

szczekają na przechodniów, ale poza 

tym jest to raczej zwykła jak poranny 

autobus miejscowość.  Dom wujka 

Marcina jest oczywiście na 

przeciwnym końcu wioski, tuż pod 

lasem i co już kiedyś stwierdziliśmy, 

kompasy mają tam tendencję do wskazywania północy z wielu różnych stron. 

Domek to też całkiem zwykły domek, taki do którego ludzie w naszym wieku 
z chęcią przyjechaliby z grupą znajomych na jakiś czas w wakacje. Kiedy 

dostałem się na miejsce razem z Pacjentem i Wormem, (nie chcieliśmy 

odkładać naszej zbiórki z niedawno nabranymi chłopakami)  w domu był 

tylko Mały, ponieważ reszta osób była na grze (Kasia, Kamila, Marhef, 

Gargoo, Marcin i Basia). Gra polegała na przejściu niezbyt długiej trasy w 

kształcie pętli tak, by nie zostać zauważonym po drodze przez inne patrole. 

Dodam, że patrole szły w różne strony po tej samej trasie. Siedzieliśmy więc 

w pokoju kominkowym czekając na nich i na resztę (niestety każdy 

przyjeżdżał o innej godzinie) rozmawiając na tematy przeróżne, Pacjenta 

zmorzyła senność, która opanowała 
wszystkich, bo w pokoju było dość 

ciemno i ciepło.  Po jakimś czasie 

dotarli wszyscy, z mniejszymi lub 

większymi problemami. Po obiedzie 

(około 15.30) poszliśmy do lasu by 

trochę się poruszać. Graliśmy w 

kostki, baba jaga patrzy, murarza i 

grę, którą zaprezentował Gargoo, 

nazywając ją treningiem tenisa, a 

nauczył się jej od znajomych z roku. 



Na koniec wszyscy schowali się w lesie, a znaleźć 

musiał nas Zięć. Nie było bardzo zimno, a chwile 

kiedy jestem sam (lub w miarę sam) w lesie, a 

dookoła jest cisza i ciemność są dla mnie bardzo 

cenne (szczególnie w listopadzie!) i motywujące do 

dalszego życia. Pozwala mi to zawsze nabrać 

dystansu do wszystkiego co mnie otacza. Nie 
wiem, jak inni, ja wróciłem do domku naprawdę 

zadowolony. Na miejscu byli już wszyscy, więc 

rozpoczęła się część „poważna”. Najpierw Mały 

podzielił nas na 10 grupek, musieliśmy 

przedstawić po jednym , wylosowanym punkcie 

prawa harcerskiego w jakiś nie – sztampowy 

sposób. Inni mieli to zgadnąć podczas prezentacji. Czasem nie trzeba było 

zgadywać (Marhef spytał – „To jest 6 czy 9?”), a czasem było to bardzo proste, 

jak w przypadku moim i Worma, ponieważ z jakiegoś powodu zabrakło nam 

inwencji na coś więcej niż narysowanie Zawiszy. Potem siedliśmy w mniej lub 
bardziej kształtnym kręgu i rozpoczęła się dyskusja. Dotyczyła głównie 

dziesiątego punktu prawa harcerskiego, ale wyszliśmy trochę poza niego (co 

należy uznać za plus), dochodząc do wniosku, że trzeba w równym stopniu 

zajmować się wszystkimi punktami prawa, ponieważ zbyt często właśnie 

dziesiątemu poświęca się za dużo uwagi zapominając o innych. Potem 

rozmowa zeszła na temat religii. Nie 

doszliśmy do wielu nowych wniosków, 

ale jak słusznie zauważył Mały, nawet 

nie wymyślając nic nowego, myślimy o 

ważnych tematach, kiedy o nich 
rozmawiamy. Nie wszyscy brali udział 

w dyskusji (może byli zbyt zmęczeni), 

a najaktywniejsi byli Zięć, Marhef, 

Adam, Cyborg no i Mały. Po kolacji 

siedliśmy jeszcze raz, żeby zaśpiewać 

kilka piosenek, ale to się nie udało. 

Nastąpiło rozprężenie i wszyscy ostatecznie rozeszli się w swoją stronę, by 

robić inne rzeczy (raczej głośno). Następnego dnia wstaliśmy wcześnie rano 

(około 6), by posprzątać dość wyraźne ślady działalności z poprzedniego 

wieczora i udaliśmy się do domów. Miałem ten komfort, że mogłem wrócić 
samochodem z Pacjentem. Było miło, dawno nie byłem na żadnym biwaku, a 

szczególnie kręgowym. Warto było spotkać się i porozmawiać w szerszym 

gronie, bo jak słusznie zostało zauważone, brakuje takich okazji. Wrażenie 

popsuł trochę wieczór, ale nasze zachowanie jest integralną nas częścią, 

dobrą, czy złą, to już każdy osądzić musi sam. 

Simon ☺ 



 



Ignacy Krasicki – „Bajki” 

Nie jest to książka w znaczeniu stricte, ale zbiór wydany w 

jednej książce (a raczej książeczce). Ignacy Krasicki był 

biskupem warmińskim i senatorem Rzeczypospolitej w drugiej 

połowie XVIII wieku, wszystkie rozbiory miały miejsce za jego 

życia, przeżył państwo o 6 lat. Był przedstawicielem nurtu 

zwanego Oświeceniem (Oświecenie w literaturze polegało 

głównie na odnoszeniu się do poezji i pisarstwa renesansu i 

antyku). Bajki to zbiór krótkich utworów pisanych wierszem, 

które w sposób alegoryczny (przenośny) opisują otaczającą nas 

rzeczywistość. Niech nie kojarzy się to Wam z bajką o Panu 

Kleksie, albo o żółwiu Franklinie, bo wspólna jest tylko nazwa 

☺ Gatunek charakteryzuje się tym, że jego bohaterami są często zwierzęta, tak też jest w 

bajkach Krasickiego. Jego bajki nie są wesołymi wierszykami, które uczą nas, że należy 

słuchać mamy. Mają zawsze głębszy wydźwięk i to niekoniecznie pozytywny. Obraz świata 

jaki wyłania się z całego zbioru bajek, który Wam polecam, wcale nie jest wesoły ani dobry. 

Bardzo, bardzo przypomina nasz współczesny szary 

świat i uwypukla wszystkie ludzkie wady. Bajki 

Krasickiego to bardzo mądre utwory, które, chociaż 

krótkie, skłaniają do głębokiego zastanowienia się nad 

sobą i naszym postępowaniem. Dodatkową rzeczą, która 

może skłonić Was do przeczytania choć części z nich 

jest bardzo piękny, staropolski język, którym są pisane. 

W moim wydaniu co trudniejsze słowa są wytłumaczone 

w przypisach na dole stron, dlatego nie ma się co 

martwić o kłopoty ze zrozumieniem, bo w innych 

pewnie jest podobnie. Czytanie i rozszyfrowywanie 

takiego języka może być też całkiem niezłą zabawą. Cóż 

więcej powiedzieć… zwróćcie uwagę na przesłanie tego 

numeru „Zasiewów”☺ 

 

Terry Pratchett – „Kosiarz” 

Zastanawiałem się, czy nie opisać po prostu Terry’ego Pratchetta jako 

twórcy w całości, ale pomyślałem sobie, że pewnie inni też będą 

chcieli zaprezentować jakieś jego książki, więc skupię się na swojej 

ulubionej. Pratchett to jeden z najciekawszych twórców piszących 

książki w gatunku fantasy, czyli smoki, miecze, czarodzieje itp. Nie 

jest to jednak kolejny z wielu twórców piszących o wszechmogących 

magach i wybrańcach losu z mieczami przeznaczenia w dłoniach, 

którzy ratują jakiś bliżej nieznany nam świat. No, może nie pisze o 

nich w taki zwykły sposób ☺ Pewnie wielu z Was zna Monthy 

Pythona i ma w jakiś sposób wyrobione zdanie na temat tzw. 



„angielskiego humoru” (ja np. tego nie lubię). Nie przeszkadza mi to jednak zachwycać się 

książkami Pratchetta, ponieważ humor, który jest w nich zawarty nie kojarzy mi się wcale ze 

swego rodzaju snobizmem (jak powszechnie rozumiany „angielski humor”), wręcz 

przeciwnie, jest to humor, który skłania do przemyśleń, a jednocześnie potrafi bawić do łez. 

Poprzez opisywanie uniwersytetu pełnego magów Pratchett parodiuje w niezwykle akuratny i 

wyrazisty sposób działanie szkolnictwa wyższego na całym świecie. Każdy, najbardziej 

fantastyczny i wymyślny motyw z jego książek znajduje swoje odbicie w naszej 

rzeczywistości, ukazując ją w krzywym zwierciadle. Jeśli dodamy do tego niesamowitą 

zdolność autora do wymyślania coraz to bardziej skomplikowanej fabuły w swoich książkach, 

gdzie zawsze następuje wielki finał, daje nam to książki, które czyta się z prawdziwą 

przyjemnością i ciekawością. Warto też wspomnieć, że nie ma w nich tradycyjnego podziału 

na rozdziały, sprawiają raczej wrażenie, jakbyśmy siedzieli w kinie i oglądali film, ponieważ 

dzielą się na krótkie sceny bez tytułów, autor często ucina je w nieoczekiwanych momentach, 

by przenieść nas w zupełnie inne miejsce. To dodatkowo wzmaga w nas ciekawość, co będzie 

dalej, a zabieganym pomaga w czytaniu książki, bo sceny często nie przekraczają objętością 

2-3 stron, a są czasem i takie na pół strony. Kosiarz, o którym piszę jest jedną z książek, 

której głównym bohaterem jest Śmierć, a raczej jego personifikacja. Na całym Dysku (czyli 

świecie Pratchetta) ci, którzy umarli, nagle budzą się jako umarli – nie umarli, ponieważ 

Śmierć postanowił zrobić sobie wakacje i raz w życiu (no właśnie… życiu?) zająć się czymś 

innym. Możecie się dowiedzieć, jak to jest, kiedy trzeba zastanawiać się nad każdym użyciem 

śledziony, oraz do czego jest zdolna ożywiona góra kompostu ☺. Dodam, że spośród około 

25 – 30 książek Pratchetta, które czytałem (czasem po kilka razy), ta podobała mi się 

najbardziej ze względu na humor właśnie. Przeczytajcie koniecznie ☺ 

Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Powracają z pooranym czołem  

Z wyplutymi na gwiazdy zębami  

Szyje zgięte Polarnym Kołem  

W oczach mroźnej pustyni firmament  

Niby dziadom białym wołopasom,  

Długie rosną im brody śniegowe  

Tak rozeszli się ze swoim czasem  

Że stracili dawny wzrok i mowę  

 

Proszą tylko o chleb i o wódkę  

Zaszywają się w kąty mieszkania  
Słychać gulgot i dziąseł mlaskania  

Tak, historia długo, życie krótkie 

Jacek Kaczmarski, „Dziady” z programu „Mury”, 1980 

 

 

 

 



 



ZagadkaZagadkaZagadkaZagadka    

    W poprzednim numerze pojawił się bardzo dziwny stwór z podpisem 

„Madziulla”. Otóż, jak się okazuje, był to Wieloryb w swetrze w romby. Zagadką 

na ten miesiąc będzie dla Was zgadnięcie, w jakim kraju mieszka osoba, która go 

narysowała. Kilka podpowiedzi: 

� W tym kraju jest królowa 

� Jest to europejski kraj na wyspie 

� Stamtąd pochodzą The Beatles i Sex Pistols 

Możecie też zgadnąć kim jest ta osoba, jeśli skontaktujecie się z 33 NGDH☺ 

 

Przesłanie 

 

Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;Był młody, który życie wstrzemięźliwie pędził;    

Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził;Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził;Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził;Był stary, który nigdy nie łajał, nie zrzędził;    

Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał;Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał;Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał;Był bogacz, który zbiorów potrzebnym udzielał;    

Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;Był autor, co się z cudzej sławy rozweselał;    

Był celnik, który nie Był celnik, który nie Był celnik, który nie Był celnik, który nie kradł, szewc, który nie pijał;kradł, szewc, który nie pijał;kradł, szewc, który nie pijał;kradł, szewc, który nie pijał;    

Żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał;Żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał;Żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał;Żołnierz, co się nie chwalił, łotr, co nie rozbijał;    

Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;Był minister rzetelny, o sobie nie myślał;    

Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.Był na koniec poeta, co nigdy nie zmyślał.    

––––    A cóż to jest bajka? Wszystko to być może!A cóż to jest bajka? Wszystko to być może!A cóż to jest bajka? Wszystko to być może!A cóż to jest bajka? Wszystko to być może!    

Prawda, jednakże ja to między bajki włożęPrawda, jednakże ja to między bajki włożęPrawda, jednakże ja to między bajki włożęPrawda, jednakże ja to między bajki włożę....    

Ignacy Krasicki, Wstęp do bajekIgnacy Krasicki, Wstęp do bajekIgnacy Krasicki, Wstęp do bajekIgnacy Krasicki, Wstęp do bajek    


