
 

 

 Czołem! Za trzy tygodnie jedziemy na zimowisko. 
Wreszcie jakiś porządny wyjazd razem, pierwszy od czasu 
obozu (swoją drogą zapowiada się naprawdę nietypowo… sami 
zobaczycie ☺☺☺☺ ). Patrząc na czas, który minął od obozu, wydaje 
się, że zleciał strasznie szybko. Ale tak to jest, im bardziej 
ktoś jest zajęty, tym szybciej zmienia się data w kalendarzu. 
Co ciekawe, już minęliśmy połowę roku szkolnego, do wakacji 
zostało mniej czasu niż jesteśmy w szkole. A, nie wiem jak 
Wy, ja ciągle mam wrażenie, że rok szkolny dopiero się 
zaczął. Trzeba być bardzo uważnym żeby poświęcać swój czas 
na ważne rzeczy, kiedy jest go tak mało i to niestety nie 
zawsze się udaje zrobić. Życzę Wam żebyście zawsze mieli 
odpowiednio dużo czasu na wszystko i żebyście potrafili tak 
nim gospodarować, żeby go nie marnować! 

Do zobaczenia na zimowisku.  

Simon 

 

Spis treści: 

• Sprawozdanie z grudniowego biwaku 33, 2 i 3 (Historia 

tajemniczej waty) 

• Historia Polski, część 12 (Niekończąca się opowieść) 

• Czego warto dziś słuchać (Wypowiada się przyszła niezależna 

dziennikarka muzyczna z Trójmiasta ☺☺☺☺) 

• Służba (Tak po prostu) 

• Książki warte przeczytania (Oczy nie służą tylko do patrzenia…) 

• Informacje o zimowisku (To, co wydaje się oczywiste, a czego nikt 

nigdy nie pamięta…) 

• Komiks (Komentarz nie jest potrzebny) 

• Gra (Mały quiz) 

• Przesłanie (Tak, żeby chwilę się zastanowić…) 

Pismo Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”                                                Styczeń 2009 



Historia pewnego wyjazdu… 

potkaliśmy się rano w sobotę 20 

grudnia na dworcu wraz z naszymi 
młodymi. Wsiedliśmy do skm i 

wyruszyliśmy w stronę Wejherowa. Mieliśmy 

się spotkać w kolejce z 33 NGDH i 2 NGDH, 

lecz do tego nie doszło, bo dziewczyny wsiadły 

z tyłu, a my z przodu. Po wielu dyskusjach o 

Brodzikach (Bohdziku) i innych ważnych 

osobach trafiliśmy do Wejherowa Ananiczów 

(Wejherowo Nanice), a następnie do 

Wejherowa Gł. Spotkaliśmy się i 
przywitaliśmy z 3+33+2. Przemieściliśmy się 

na dworzec PKS, skąd po chwili odjechaliśmy. 

Jak zwykle dużo ludzi, plecaki na kolanach i 

korytarzach więc siedzieliśmy w sporym 

ścisku. W końcu dotarliśmy do Karlikowa. 

Zostały tylko 2 kilometry do celu, czyli do 

szkoły w Lubocinie. Wtedy właśnie poczułem, 

że coś się zalęga i szybko da o sobie znać…. 

No, ale nieświadomi czyhającego w pobliżu 
zła ruszyliśmy w drogę. Po około 30 minutach 
marszu wśród pól, wsi i lasów doszliśmy do 

Lubocina. Chwila na rozgoszczenie się w 

szkole i czas rozpocząć program. Wszystko z 

początku przebiegało zgodnie z planem, 

każda drużyna rozeszła się na swoje zajęcia. 

Pogoda może nie była najlepsza, nękani 

przelotnymi deszczami dotrwaliśmy w terenie 

do 15:00, czyli do planowanego obiadu. Lecz 

okazało się, że woda odmawiała współpracy i 
nie chciała się zagotować, to na pewno była ICH wina. W końcu obiad 

doszedł do skutku około godziny 16:00. Następnie chwila ciszy poobiedniej i 

rozpoczęły się kolejne zajęcia. Odbyła się gra 

3+33, której przebieg lekko zakłócił wiatr i 

deszcz, który rozpadał się na dobre, no ale jakoś 

się udała. Następnie, w planach była kolacja 

wigilijna. Niestety musiała się przesunąć, ale w 

końcu około 21 doszła do skutku. Wszyscy się 

najedli wspaniałych pierogów, uszek, i innych 

wyszukanych potraw.  

S
Mniej więcej tak przygotowuje się 

biwaki… 

Idziemy… 



W momencie gdy my mieliśmy kolację oraz świecowisko, Oni się zbliżali…  

W końcu około 23 po dniu pełnym zajęć nastała cisza nocna. Oni zaczęli się 

ujawniać. Czekali na dobry moment, by zaatakować. Wielu z nas wiedziało że  
do tego dojdzie, lecz nikt nie mógł przewidzieć kiedy. Zalęgli się wszędzie, w 

pokoju dziewczyn, u chłopaków… Lecz szczęśliwie odór, który wytworzyła 

30tka harcerzy po całym dniu zajęć szybko ich odstraszył, i zniknęli niemalże 

tak szybko jak się pojawili, zostawiając tylko trochę robaczej waty.  

Rano przyszedł czas na wielkie sprzątanie, na szczęście pozostałości po Nich 

zeszły łatwo i szybko, więc o 8:45 wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wszystko 

przebiegało zgodnie z planem i o 11:15 byliśmy już w Gdańsku Wrzeszczu, 

skąd wszyscy rozjechaliśmy się do swoich domów.  

Tak właśnie wyglądał Biwak 3+33+2. 

Marcin 

  

 

 

Pytanko – Kto stoi tam z tyłu w worku na głowie? 



Historia 
 lutym 1454 roku wybuchła kolejna polsko – krzyżacka wojna, którą 

nazywa się trzynastoletnią. Wbrew pozorom, to właśnie był 

największy polski sukces w wojnie z Zakonem, a nie bitwa pod 
Grunwaldem. Wojna musiała się zacząć, bo po ogłoszeniu przyłączenia Prus 

do Korony, wybuchło tam (w Prusach) antykrzyżackie powstanie, i trzeba 

było je wesprzeć. W początkowej fazie wojny wszystko układało się 

pomyślnie, wojska polskie i te ze Związku Pruskiego zdobyły większość miast 

i zamków w całym Pomorzu Gdańskim i w Warmii. Ale niedługo już okazało 

się, że z wojskami polskimi może być pewien problem. Składały się one z 

pospolitego ruszenia, czyli ogólnokrajowego 

zjazdu szlachty, zobowiązanej do służby 

wojskowej. Otóż, w obozie pod Cerekwicą, 
przedstawiciele szlachty oznajmili królowi, 

że nie będą dalej walczyć, jeśli nie da im on 

przywileju. Stąd wziął się przywilej 

cerekwicki, który mówił, że król nie ma już 

więcej prawa zwołać pospolitego ruszenia 

bez zgody szlachty. Trzy dni później to samo 

pospolite ruszenie zostało rozbite przez 

Krzyżaków w bitwie pod Chojnicami, ale 
przywilej pozostał. Dzięki temu zwycięstwu 

Krzyżacy odzyskali wszystko, co udało się 

na początku roku zdobyć. W listopadzie tego 

samego roku król Kazimierz Jagiellończyk, 

by uzyskać zgodę na dalsze prowadzenie wojny, znów musiał nadać szlachcie 

przywilej, który był potwierdzeniem tego spod Cerekwicy, a dodatkowo dał im 

dodatkowe narzędzie do ograniczania wolności chłopów, ponieważ zabraniał 

opuszczania wsi więcej niż jednemu chłopu rocznie. W 1457 roku Polacy 

„zdobyli” zamek w Malborku, stolicę Zakonu, wypłacając broniącej go załodze 
czeskiej spory okup. Od tego momentu Zakon popadł w spore tarapaty. Król 

w końcu zdał sobie sprawę, że z pospolitego ruszenia nic nie będzie i 

postanowił zorganizować wojsko z prawdziwego zdarzenia, czyli po prostu 

najemników. Dzięki pieniądzom uzyskanym od Związku Pruskiego stworzono 

armię, która w 1462 roku pokonała Krzyżaków pod Świecinem, a potem 

rozpoczęła oblężenie Gniewu, który był ważny strategicznie, bo pozwalał 

kontrolować sytuację na Wiśle. W 1463 Polacy wygrali jedną z niewielu bitew 

na wodzie, a dokładniej w Zalewie Wiślanym (okolice Sobieszewa), gdzie 

zniszczono ciągnącą na odsiecz Gniewowi „flotę” krzyżacką. Dzięki temu 

W

Kazimierz Jagiellończyk wg. Jana 

Matejki 



Gniew padł, w ciągu dwóch lat zdobyto też inne miasta i w 1466 zawarto 

pokój, na mocy którego Polska odzyskała Pomorze Gdańskie, (zwane odtąd 

Prusami Królewskimi) i kilka innych ziem utraconych przedtem na rzecz 
Krzyżaków. Warto zapamiętać tą datę i uświadomić sobie, że Gdańsk, takie 

niby bardzo polskie miasto, wrócił do Polski po 158 latach funkcjonowania w 

Zakonie. Prusy uzyskały w ramach Korony własny sejm, miały pewną 

autonomię, w nagrodę za tak duże poparcie w wojnie (Związek Pruski). Po tej 

wojnie ostatecznie załamała się siła Krzyżaków, ponieważ byli oni już 

zobowiązani do hołdu lennego królowi Polski. Było z tym trochę problemów, 

nie zawsze chcieli się temu podporządkować (np. w latach 1478 – 1479 

wybuchła z tego powodu wojna, zwana popią), ale nie mieli już wiele do 

powiedzenia i ostateczne podporządkowanie się Polsce było tylko kwestią 
czasu. Reszta panowania Kazimierza Jagiellończyka również obfitowała w 

wydarzenia, ale nie tak ważne jak Wojna Trzynastoletnia, można je traktować 

raczej jako ciekawostki. Tak więc, w 1471 król próbował osadzić swojego 

syna na tronie Węgier, co bardzo 

zepsuło stosunki z nimi. W 1478 

nie udzielił pomocy republice 

Nowogrodu (chociaż powinien. 

Nowogród leży na północ od 

Moskwy), co spowodowało, że 
Księstwo Moskiewskie zdobyło 

nad nim kontrolę. W 1484 

Korona straciła porty nad 

Morzem Czarnym na rzecz Turcji. 

Za to rok później przyjęła kolejny 

hołd lenny od hospodara Mołdawskiego, Stefana Wielkiego. Kazimierz 

Jagiellończyk zmarł w 1492 roku, a królem Polski i po nim został jego syn, 

Jan Olbracht. Co ciekawe, nie był Wielkim Księciem Litewskim, bo tym 
został jego brat, Aleksander, który też później był królem Polski. Znany jest 

głównie ze zwołania pierwszego sejmu walnego, czyli takiego z izbą poselską i 

senatem, oraz nadania szlachcie kolejnego przywileju, piotrkowskiego, w 

1496. Niewiele mówi się o jego wielkiej wyprawie wojennej „z pomocą” 

Mołdawii, zagrożonej przez Turcję, podjętej w 1497. Niestety, wyprawa 

zakończyła się klęską, tak wielką, że powstało nawet powiedzenie „za króla 

Olbrachta wyginęła szlachta” (no i Mołdawia stała się tureckim lennem). 

Spore znaczenie w tym przypadku miał fakt, że Mołdawianie nie bardzo 

życzyli sobie tej pomocy i popierali Turcję, bo bali się, że Polacy chcą osadzić 
na ich tronie Zygmunta, późniejszego króla Polski. W następnym odcinku 

postaram się Wam wyjaśnić, dlaczego to pospolite ruszenie tak kulawo 

walczyło i jak zmieniała się Polska w tamtym czasie☺ 
Simon 

Zamek w Gniewie 



Czego warto dziś słuchać?

1) Mikromusic 

Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński = Mikromusic
„ambitny, melodyjny pop podrasowany jazzowym feelingiem.” 
Zasadniczo można by rzec, że Mikromusic to muzyka raczej kobieca 
(łagodna, spokojna z przecudownymi lirycznymi tekstami itd. itp.), ale 
różnie to bywa. Należy posłuchać ;)

http://www.mikromusic.pl

2) The Kills (nie mylić z The Killers)

Amerykańska wokalistka Alison "VV" Mosshart i brytyjski gitarzysta 
Jamie "Hotel" Hince. Wydali trzy albumy: „Keep On Your Mean Side”, 
„No Wow” oraz “Midnight Boom”.

Generalnie rzecz ujmując, gdy słucham The Kills to przychodzi mi na 
myśl taka odrobinę podejrzana, pełna dymu papierosowego knajpa, 
ciężka od wiszących w powietrzu spojrzeń samotnych kobiet i równie 
samotnych mężczyzn, którzy to przyszli 
wspomnianym lokalu. A podczas tego wszystkiego na scenie królują VV 
i Hotel, obydwoje w czarnych strojach (i obowiązkowo czarnych 
kapeluszach!), przy „brudnych” dźwiękach gitar wyśpiewują teksty 
swoich piosenek. Klimatycznie bardzo. Dla

3) Bloc Party 

Angielski zespół indie rockowy założony w Londynie przez wokalistę 
Kele Okereke i gitarzystę 
to: Superheroes of BMX, 
wydali trzy albumy: „Silent Alarm” (genialny!), „A Weekend in the City” 
i „Intimacy”. Zespół  wystąpił w Polsce tylko raz, na Heineken Open'er 
Festiwal, 1 lipca 2007r. 

Uwielbiam ich bardzo bardzo za wszystkie utwory, które nagrali, ale są 
szczególnie takie dwa, które niez
jeden z ich bardziej znanych utworów 
„Pioneers”. 

 Generalnie uważam, że chłopaki z Bloc Party dają radę. Polecam.

 

Czego warto dziś słuchać? 

Natalia Grosiak i Dawid Korbaczyński = Mikromusic, czyli polski, 
„ambitny, melodyjny pop podrasowany jazzowym feelingiem.” 
Zasadniczo można by rzec, że Mikromusic to muzyka raczej kobieca 
(łagodna, spokojna z przecudownymi lirycznymi tekstami itd. itp.), ale 
różnie to bywa. Należy posłuchać ;) 

http://www.mikromusic.pl 

(nie mylić z The Killers) 

Amerykańska wokalistka Alison "VV" Mosshart i brytyjski gitarzysta 
Wydali trzy albumy: „Keep On Your Mean Side”, 

“Midnight Boom”. 

Generalnie rzecz ujmując, gdy słucham The Kills to przychodzi mi na 
myśl taka odrobinę podejrzana, pełna dymu papierosowego knajpa, 
ciężka od wiszących w powietrzu spojrzeń samotnych kobiet i równie 
samotnych mężczyzn, którzy to przyszli szukać szczęścia we 
wspomnianym lokalu. A podczas tego wszystkiego na scenie królują VV 
i Hotel, obydwoje w czarnych strojach (i obowiązkowo czarnych 
kapeluszach!), przy „brudnych” dźwiękach gitar wyśpiewują teksty 
swoich piosenek. Klimatycznie bardzo. Dla mnie ekstra! :D 

Angielski zespół indie rockowy założony w Londynie przez wokalistę 
Kele Okereke i gitarzystę - Russela Lissacka. Poprzednie nazwy zespołu 

, The Angel Range, Diet oraz Union. Dotychczas 
my: „Silent Alarm” (genialny!), „A Weekend in the City” 

i „Intimacy”. Zespół  wystąpił w Polsce tylko raz, na Heineken Open'er 

Uwielbiam ich bardzo bardzo za wszystkie utwory, które nagrali, ale są 
szczególnie takie dwa, które niezmiennie mnie miażdżą. Pierwszy to 
jeden z ich bardziej znanych utworów - „Helicopter”. Drugi to 

Generalnie uważam, że chłopaki z Bloc Party dają radę. Polecam.

, czyli polski, 
„ambitny, melodyjny pop podrasowany jazzowym feelingiem.” 
Zasadniczo można by rzec, że Mikromusic to muzyka raczej kobieca 
(łagodna, spokojna z przecudownymi lirycznymi tekstami itd. itp.), ale 

Amerykańska wokalistka Alison "VV" Mosshart i brytyjski gitarzysta 
Wydali trzy albumy: „Keep On Your Mean Side”, 

Generalnie rzecz ujmując, gdy słucham The Kills to przychodzi mi na 
myśl taka odrobinę podejrzana, pełna dymu papierosowego knajpa, 
ciężka od wiszących w powietrzu spojrzeń samotnych kobiet i równie 

szukać szczęścia we 
wspomnianym lokalu. A podczas tego wszystkiego na scenie królują VV 
i Hotel, obydwoje w czarnych strojach (i obowiązkowo czarnych 
kapeluszach!), przy „brudnych” dźwiękach gitar wyśpiewują teksty 

Angielski zespół indie rockowy założony w Londynie przez wokalistę - 
Russela Lissacka. Poprzednie nazwy zespołu 

. Dotychczas 
my: „Silent Alarm” (genialny!), „A Weekend in the City” 

i „Intimacy”. Zespół  wystąpił w Polsce tylko raz, na Heineken Open'er 

Uwielbiam ich bardzo bardzo za wszystkie utwory, które nagrali, ale są 
miennie mnie miażdżą. Pierwszy to 

„Helicopter”. Drugi to 

Generalnie uważam, że chłopaki z Bloc Party dają radę. Polecam. 

Kamila 



Służba 
 

Służba... Słowo bardzo enigmatyczne. "Harcerz służy Bogu i Polsce..." 

to słowa pierwszego punktu Prawa Harcerskiego. Czy tak naprawdę zdajemy 

sobie sprawę z tego czym jest służba? No, na obozie sprawa jest prosta: mam 

wartę, więc pełnię służbę wartowniczą, jestem w kuchni, więc pełnię służbę 

kuchenną. Jeśli już odstoimy swoje, lub obierzemy przydzielone nam pół 

woreczka ziemniaków, to kończymy służbę i można rzec, że jesteśmy wolni. A 

jak to jest na co dzień? Przecież nie ma potrzeby wystawiania wart, ani walki 

z kosmiczną ilością ogromnych, osmolonych garów do umycia.  

Służba nieodparcie kojarzy się z 
harcerstwem starszym. Mówimy, że harcerz 
starszy powinien pełnić służbę. A instruktor 
nie? No, chyba niezupełnie nie... W końcu, co 
pół roku jest coś takiego jak, zaliczanie służby. 
Wchodzi w to m.in. służba instruktorska (w 
tym służba dla Kręgu) oraz służba w 
drużynach. Pomimo tego, często mamy 
problemy z interpretacją słowa „służba”. Idąc 
dalej, jeśli czegoś nie rozumiemy, często 
uznajemy to za niepotrzebne. Zatem, po co jest 
w ogóle ta służba... 

Od samego początku harcerze byli 

kojarzeni ze służbą. Najpierw była to służba 

Ojczyźnie podczas wojen, następnie w czasie 

pokoju, po prostu służba ludziom. No tak, w 

czasie wojny to łatwo pełnić służbę. Przecież Ojczyzna w zagrożeniu, więc 

można jej nieść pomoc. A jak nie ma wojny - to koniec? 

Tak naprawdę służba rozpoczyna się od naszych domów, naszych 
rodzin. Zaczyna się od wykonywania prostych prac domowych, od pomocy w 

prostych czynnościach. Nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę. Jest to po 

prostu oczywiste. Z wiekiem, kiedy stajemy się coraz starsi, ciężar 

obowiązków, które jesteśmy w stanie udźwignąć może się zwiększać. 

Następnie rozszerza się ona na nasze najbliższe otoczenie, na naszych 

przyjaciół, na nasze drużyny czy zastępy. Często nie zdając sobie z tego 

sprawy, pełnimy służbę, dzięki której nasza ekipa może się rozwijać, 

umacniać. Może to być sumienne i zaangażowane uczestnictwo w zbiórkach 

albo organizacja gier czy zabaw. Nasze działania mogą iść dalej, obejmując 

inne zastępy, drużyny. Będąc drużynowym, czy zastępowym nasza służba 
nabiera trochę innego zabarwienia. Teraz bowiem mamy powierzonych w 

opiekę ludzi, których powinniśmy w ten, czy w inny sposób wychowywać. 



Służba jest czymś, co wymaga od nas trochę innego spojrzenia na 

świat, spojrzenia, w którym ustawimy siebie na dalszym planie. SŁUŻBA TO 

POŚWIĘCENIE DLA INNYCH. Prawdziwy harcerz potrafi bez wahania 

odsunąć swoje sprawy, by nieść pomoc innym. Nie musi to mieć od razu tak 

bardzo spektakularnego wymiaru jak np. BS czy WOŚP. Oczywiście są to 

piękne przykłady poświęcenia godne naśladowania, jednakże nie zdarzają się 

one zbyt często. Zatem należy dostrzec i nauczyć się pełnić tą „codzienną”, 

czy też „powszednią” służbę harcerską. 

To, w jaki sposób będziemy ją realizować zależy wyłącznie od nas. Ktoś 

może wybrać poświęcenie nauce, pracy. Ktoś inny może znaleźć swe miejsce 

w służbie dla lasu, przyrody. Ważne jest, by dostrzegać w tym co robimy, 

dobro płynące dla innych, abyśmy nie brnęli przez życie z klapkami na 

oczach zapatrzeni tylko w siebie. Pamiętajmy, że nie żyjemy sami na świecie, 

a to, że wybraliśmy drogę harcerstwa stanowi dla nas możliwość pełnej 

realizacji służby dla bliźnich i nie tylko.  

Oczywiście, nie jest to sprawa łatwa i wymaga od nas sporej siły woli i 
hartu ducha. Ale przecież po to zostaliśmy harcerzami, aby doskonalić się w 

tym wszystkim. 

Harcerz nie oczekuje w zamian 

nic. Nie potrzeba mu żadnej nagrody 

ani pochwały. Wystarczy mu to, że 

mógł komuś pomóc i jeśli jego pomoc 

była przydatna, będzie to najlepszą 

nagrodą. Kiedyś dużo mówiło się o 

akcjach „niewidzialnej ręki”. Jest to 

zwyczaj bardzo fajny, i bardzo dobrze 

oddaje istotę służby. Robi się coś nie 
czekając na oklaski, nie zostawiając 

podpisów i nie domagając się nagrody 

za wykonane zadanie. Nie wolno z kolei też przeginać w drugą stronę i np. 

męczyć tej samej babci przeprowadzając ją z jednej strony na drugą i z 

powrotem tylko po to, aby realizować służbę harcerską. Jak zawsze 

obowiązuje zasada złotego środka - umiaru. 

Pamiętajmy więc o służbie i starajmy się ją wypełniać, kiedy tylko 

możemy i tak dobrze, jak tylko potrafimy. Jeśli będziemy uważnie patrzeć nie 

tylko na siebie to na pewno zauważymy kogoś, kto będzie potrzebował 

pomocnej dłoni. 

 

Mały 



To Kill a Mockingbird by Harper Lee   

To codzienność z lat 30` w U.S.A.  oczami dziewięciolatki . Niezwykle bystra jak na 
swój wiek, `Scout` należała do tego gatunku ludzi których nie da się nie lubić ☺ W 
powieści dziewczynka rozpoczyna naukę w szkole, „opisuje” wiele nie zawsze miłych 

przygód ze swoim starszym bratem… a nawet zaręcza się ☺ 

„Zabić Drozda” wbrew pozorom nie jest jednak książka o małej dziewczynce, ani o 

zabijaniu  ptaków, a jaki jest najważniejszy wątek, to już chyba zależy od 

czytelnika…  

Michaił Bułhakow– Mistrz i Małgorzata   

Każdy chyba słyszał kiedyś, gdzieś  ten  tytuł. To pewnie dla tego że powieść 

Bułhakowa to zdecydowanie klasyka literatury.  

W Mistrzu i Małgorzacie pojawia się Szatan który okazuje się być bardzo 
miłym człowiekiem ☺ kot w butach, tyle że bez butów, za to z niezłym 

poczuciem humoru… paru szaleńców którzy okazują się być bardziej 

normalni od tych zdrowych na umyśle… Czy to brzmi jak opis `jakiegoś 

klasyka` ?  

 

Blondynka śpiewa w Ukajali  

Osobiście nie znoszę książek przygodowych/podróżniczych . Zawsze 

kojarzyły mi się z długimi, wyidealizowanymi opisami egzotycznym miejsc, 

przygodami, w których na co drugiej stronie bohater może stracić życie a 

wszystko to ciągnie się przez kilka nudnych tomów… 

Tak był dopóki nie zaczęłam czytać książek Beaty Pawlikowskiej. W 

książkach podróżniczych opisuje świat takim jak jest, a swoje przygody 

urwania jedynie swoimi rysunkami. Blondynka  jest  odkrywcą z 
prawdziwego zdarzenia. Nigdy nie zadawala się powierzchownym 

zwiedzaniem dla turystów… Ze sowich podróży przywozi zawsze nie zwykłe 

przeżycia,  i cenne rady dla czytelników ☺ 

Polecam także „Blodynka na Kubie”, szczególnie wydanie ze zdjęciami 

autorki ☺ 

 

Olówa 

 



Informacje o Zimowisku 

Termin biwaku: 10 – 15.02.2009 

Organizator: NKIH „Leśna Szkółka”. 

Miejsce: szkoła w miejscowości Rozłazino. 

Środek transportu: SKM i PKS. 

Zbiórka: 10.02.2009 (wtorek) o godz. 7:30 przed kasami biletowymi na stacji PKP Gdynia Główna. 

Powrót: przyjazd do stacji PKP Gdynia Główna dnia 15.02.2009 ok. godz. 13:30 

Koszt uczestnictwa: 100zł. 

Wpłatę, oraz zezwolenie należy przynieść na dowolną zbiórkę, do 31.01.2009 (sobota). 

Należy też wziąć 1 chleb, duży pasztet, dżem, masło, 30 dag żółtego sera lub 3 sery topione. 

Z tego prowiantu oraz rzeczy dokupionych na miejscu, przygotowywane będą śniadania i kolacje. 

Przypominamy też o podstawowym wyposażeniu harcerza: legitymacja szkolna, latarka, notes i 

przybory do pisania, śpiwór, karimata, ciepła bluza bądź sweter, kubet i menażka oraz sztućce 

(najwygodniej w formie niezbędnika), przybory toaletowe, ubrania do spania, bielizna na zmianę, 

zielona kurtka, czarna czapka, szalik i rękawiczki, czarne buty, zielone spodnie i mundur. 

(Wyciąg z karty) 

 

 

Oczywiście im człowiek starszy się robi, tym coraz  częściej odkrywa, że rzeczy podstawowe wcale nie 

są mu niezbędne i zamiast nich zabiera inne np. koc zamiast karimaty, lub nie zabiera ich w ogóle, bo 

po co zabierać pastę do zębów skoro „ktoś na pewno będzie miał”(potem może się okazać, że każdy 

tak myślał i nie mamy czym umyć zębów), lub pakuje do plecaka milion innych rzeczy np. ulubioną 

poduszkę, która zajmuje mu dużo miejsca, ale nie może się powstrzymać żeby jej NIE zabrać, czy 

różne dziwne rzeczy, które „ zawsze mogą się przydać na biwaku”.  

Kamila 

 

 

 

 

 



 

Quiz 
Kilka pytań dotyczących naszej organizacji. Sprawdźcie, czy znacie na nie odpowiedzi, bo 

jeśli chcecie zaliczać na zimowisku stopnie, to powinniście. Powodzenia! ☺☺☺☺ 

1. Podaj imię i nazwisko komendantki 

NKIH „LS”. 

2. W którym roku powstała NKIH 

„LS”? 

3. Wymień co najmniej trzech byłych 

komendantów NKIH „LS”. 

4. Co ile czasu odbywają się sejmiki? 

5. Czym różni się członek zwyczajny 

kręgu od członka obserwatora? 

6. Podaj kolory, którymi wyszywa się 

miana na kolejne stopnie. 

7. Ile stopni instruktorskich, a ile 

harcerskich obowiązuje w NKIH 

„LS”? Jakie są ich oznaczenia? 

8. Jakie są zadania komisji rewizyjnej 

i komisji stopni? 

9. Rozwiń skrót NKIH „LS”. 

10. Wymień z pełnej nazwy co najmniej 

3 drużyny męskie i 3 żeńskie 

wchodzące w skład NKIH „LS”, 

podaj ich kolory. 

 



Przesłanie 
„„„„(…)O ile wiem, istnieją u Persów następujące zwyczaje: (…)(…)O ile wiem, istnieją u Persów następujące zwyczaje: (…)(…)O ile wiem, istnieją u Persów następujące zwyczaje: (…)(…)O ile wiem, istnieją u Persów następujące zwyczaje: (…)    

Czego u nich nie wolno robić, tego też nie wolno mówić. Za Czego u nich nie wolno robić, tego też nie wolno mówić. Za Czego u nich nie wolno robić, tego też nie wolno mówić. Za Czego u nich nie wolno robić, tego też nie wolno mówić. Za 

najhaniebniejszą zaś rzecz uważają kłamstwo, a potem zaciąganie najhaniebniejszą zaś rzecz uważają kłamstwo, a potem zaciąganie najhaniebniejszą zaś rzecz uważają kłamstwo, a potem zaciąganie najhaniebniejszą zaś rzecz uważają kłamstwo, a potem zaciąganie 

długów i to z wielu przyczyn, a głównie dladługów i to z wielu przyczyn, a głównie dladługów i to z wielu przyczyn, a głównie dladługów i to z wielu przyczyn, a głównie dlatego, że tego, że tego, że tego, że ––––    jak mówią jak mówią jak mówią jak mówią ––––    kto kto kto kto 

ma długi, ten musi też kłamać. ma długi, ten musi też kłamać. ma długi, ten musi też kłamać. ma długi, ten musi też kłamać.     

(…)(…)(…)(…)    

Mają oni zwyczaj po pijanemu Mają oni zwyczaj po pijanemu Mają oni zwyczaj po pijanemu Mają oni zwyczaj po pijanemu 

obradować nad najbardziej obradować nad najbardziej obradować nad najbardziej obradować nad najbardziej 

poważnymi sprawami; co zaś poważnymi sprawami; co zaś poważnymi sprawami; co zaś poważnymi sprawami; co zaś 

podczas obrad postanowią, to podczas obrad postanowią, to podczas obrad postanowią, to podczas obrad postanowią, to 

nazajutrz trzeźwym przedkłada nazajutrz trzeźwym przedkłada nazajutrz trzeźwym przedkłada nazajutrz trzeźwym przedkłada 

gospodarz domu, u którego się gospodarz domu, u którego się gospodarz domu, u którego się gospodarz domu, u którego się 

naradzali. I jeżeli tonaradzali. I jeżeli tonaradzali. I jeżeli tonaradzali. I jeżeli to    także w także w także w także w 

trzeźwym spodoba się stanie, rzecz trzeźwym spodoba się stanie, rzecz trzeźwym spodoba się stanie, rzecz trzeźwym spodoba się stanie, rzecz 

wykonują; jeżeli nie spodoba się wykonują; jeżeli nie spodoba się wykonują; jeżeli nie spodoba się wykonują; jeżeli nie spodoba się 

odrzucają. A co na trzeźwo odrzucają. A co na trzeźwo odrzucają. A co na trzeźwo odrzucają. A co na trzeźwo 

przedtem uradzili, to po pijanemu przedtem uradzili, to po pijanemu przedtem uradzili, to po pijanemu przedtem uradzili, to po pijanemu 

jeszcze raz biorą pod rozwagę.jeszcze raz biorą pod rozwagę.jeszcze raz biorą pod rozwagę.jeszcze raz biorą pod rozwagę.    (…)(…)(…)(…)””””    

Herodot, „Dzieje”, księga pierwsza – Klio 


