
 

 Witam wszystkich po dłuższej przerwie. Znów głupio wyszło, ale niestety, w 

terminie nie było za bardzo z czego złożyć kolejnego numeru. Ten za to wyszedł 

całkiem obszerny. No cóż… mamy początek czerwca, za tydzień jest Zlot Drużyn, 

którym kończymy rok harcerski. 
się potężny obóz, ponad 160 osób! A do tego w trochę nietypowym miejscu, czyli w 

górach. No i każdemu wyda się dłuższy, bo nie będzie pionierki… Przez te 16 dni 

na pewno zdarzy się sporo ciekawych rzeczy 

Dziękuję wszystkim, którzy napisali teksty do tego numeru, a w szczególności tym, 

którzy napisali je z własnej chęci 

zachęcam Was do pisania, co tylko macie do przekazania. Jeśli wszyst

zgodnie z planem, przed obozem pojawi się jeszcze jeden numer „Zasiewów”, a 

kolejny we wrześniu. Miłej lektury! 
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szystkich po dłuższej przerwie. Znów głupio wyszło, ale niestety, w 

terminie nie było za bardzo z czego złożyć kolejnego numeru. Ten za to wyszedł 

całkiem obszerny. No cóż… mamy początek czerwca, za tydzień jest Zlot Drużyn, 

którym kończymy rok harcerski. A potem już tylko miesiąc do obozu 
się potężny obóz, ponad 160 osób! A do tego w trochę nietypowym miejscu, czyli w 

górach. No i każdemu wyda się dłuższy, bo nie będzie pionierki… Przez te 16 dni 

na pewno zdarzy się sporo ciekawych rzeczy ☺ Ja już się nie mogę doczekać. 

Dziękuję wszystkim, którzy napisali teksty do tego numeru, a w szczególności tym, 

którzy napisali je z własnej chęci ☺ Takie teksty wychodzą najfajniej, dlatego 

zachęcam Was do pisania, co tylko macie do przekazania. Jeśli wszyst

zgodnie z planem, przed obozem pojawi się jeszcze jeden numer „Zasiewów”, a 

kolejny we wrześniu. Miłej lektury!  

Początki harcerstwa w Polsce – „Sokół”, „Zarzewie” i „Eleusis” 

 

Biwak 13 NGDH „Birmingham” 

O wojsku kilka przemyśleń 

informacje o Zlocie Drużyn 
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szystkich po dłuższej przerwie. Znów głupio wyszło, ale niestety, w 

terminie nie było za bardzo z czego złożyć kolejnego numeru. Ten za to wyszedł 

całkiem obszerny. No cóż… mamy początek czerwca, za tydzień jest Zlot Drużyn, 

A potem już tylko miesiąc do obozu ☺ Zapowiada 
się potężny obóz, ponad 160 osób! A do tego w trochę nietypowym miejscu, czyli w 

górach. No i każdemu wyda się dłuższy, bo nie będzie pionierki… Przez te 16 dni 

już się nie mogę doczekać. 

Dziękuję wszystkim, którzy napisali teksty do tego numeru, a w szczególności tym, 

Takie teksty wychodzą najfajniej, dlatego 

zachęcam Was do pisania, co tylko macie do przekazania. Jeśli wszystko pójdzie 

zgodnie z planem, przed obozem pojawi się jeszcze jeden numer „Zasiewów”, a 

Simon 
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Uśmiechnij się, jesteś w Gdyni! 

Sprawozdanie z XIX Zlotu Roberta Baden-Powella 

 
 
 24 kwietnia, stosunkowo ciepłe, piątkowe popołudnie. Polanka Redłowska w 
Gdyni. Wydeptaną ścieżką wzdłuż granicy lasu spacerują z psami okoliczni 
mieszkańcy. Kilku chłopaków gra w piłkę. Grupka młodych ludzi zebrała się wokół 
przenośnego odtwarzacza CD. Ciężki bit jest raz po raz zagłuszany salwami 
głośnego śmiechu i odgłosami „odbezpieczanych” puszek z piwem. Tymczasem ów 
sielski widoczek zakłóca pojawienie się najpierw jednej, potem drugiej i trzeciej 
ekipy, maszerującej w równym szyku. Mają jakieś sztandary, proporce, mundury… 
Tak, to harcerze. Ustawiają plecaki i przemieszczają się w kierunku sporej kupy 
chrustu, usypanej nieopodal zwyczajowego miejsca ogniskowego. Po chwili 
rozgadany krąg milknie i nad głowami unoszą się pierwsze słowa znanej pieśni. 
„Płonie ognisko…” Rozpoczął się XIX Zlot Roberta Baden-Powella. 
 Cóż wyjątkowego było 
jednak w tegorocznych 
obchodach 76. rocznicy wizyty 
Naczelnego Skauta Świata 
(wraz z Naczelną Skautką 
Świata, lady Olave Baden-
Powell) na polskiej ziemi? 
Zaczynając niejako od „góry”, 
była to wspólna inicjatywa 
dwóch organizacji 
harcerskich, działających na 
terenie Trójmiasta – 
Niezależnego Kręgu 
Instruktorów Harcerskich 
„Leśna Szkółka” i Kręgu 
Harcerskiego „LS – Drzewo 
Pokoju”. Rozmaitej maści 
animozje zostały na pewien 
czas odstawione w kąt, dzięki 
czemu przy jednym stole 
mogła zasiąść czwórka 
instruktorów: Szyszka i Zięciu 
z „Leśnej Szkółki” oraz Maja 
Gach z Pauliną Pakur z „LS – 
Drzewo Pokoju”. Zgodna 
współpraca przyniosła wymierne efekty. Atmosfera serdeczności i integracji 
udzieliła się niemal wszystkim uczestnikom Zlotu, zwłaszcza że okazji do lepszego 
poznania siebie nawzajem było co niemiara. 

W sobotę, zaraz po śniadaniu, w Gdyni zaroiło się od harcerzy. Mieszane 
patrole międzyorganizacyjne i międzydrużynowe próbowały zdobyć komplet 
pieczątek na specjalnych kartach. Zanim jednak podjęto próbę odszyfrowania 
skompletowanego w ten sposób hasła, każda z ekip zacumowała w wybranym 
przez siebie lokalu gastronomicznym, aby posilić się i nieco odpocząć. Do godziny 



15:30 groźny druh oboźny oczekiwał w Gimnazjum i Liceum oo. Jezuitów na 
nadciągające zewsząd grupy i grupki, aby niedługo później ogłosić rozpoczęcie 
rywalizacji sportowej. Zmagania toczyły się w kilku kategoriach: indywidualnej, 
zastępowej i drużynowej. „Dwa ognie” i szereg innych konkurencji, toczących się 
nieopodal Szkoły Podstawowej nr 26 na Działkach Leśnych, sprawiły, iż ani się nie 
obejrzeliśmy, a wybiła godzina 18:00. Zmęczeni, ale w dobrych humorach, 
powróciliśmy do bazy, gdzie stosy przygotowanych uprzednio kanapek zniknęły ze 
stołów w zadziwiająco szybkim tempie. 
 Miłym akcentem, podsumowującym pełną wrażeń sobotę, było wieczorne 
świecowisko. Starannie wypisane dyplomy trafiły do rąk najsprawniejszych, 
najszybszych i najwytrwalszych druhen i druhów, a aula rozbrzmiewała na 
przemian oklaskami i wspólnym śpiewem. Długi dzień okazał się jeszcze dłuższy 
dla instruktorów, którzy pod osłoną nocy wymknęli się ze szkoły, aby pokonać 
niecnych Tridianów i ich popleczników. 
 Niedzielny poranek powitał nas ciepłą i słoneczną pogodą. Zanim jednak 
mogliśmy się nią nacieszyć, trzeba było chwycić w dłonie miotły i mopy, aby 
doprowadzić szkołę przynajmniej do stanu zastanego. Kiedy już wszystkie trzy 
piętra błyszczały czystością, a plecaki zostały ustawione w rzędach przy głównym 
wejściu, mieliśmy okazję uczestniczyć w kameralnej Mszy św., która odbyła się w 
szkolnej auli. Zlot tradycyjnie zakończył się wspólnym apelem, a sakramentalne 
słowa druhny komendantki stanowiły swoiste podsumowanie udanej, harcerskiej 
imprezy. Cóż więcej powiedzieć? Do zobaczenia za rok, na dwudziestym, 
jubileuszowym Zlocie Roberta Baden-Powella! 
 
 

Rudy herbu Mnich    
 

Początki harcerstwa w Polsce 

Jak już mieliście 
możliwość przeczytania w 
poprzednich numerach 
„Zasiewów”, za początek ruchu 
skautowego na świecie 
odpowiedzialni byli głównie 
Robert Baden-Powell i Ernest 
Thompson Seton. W czasie gdy 
Baden-Powell zajmował się 
organizacją pierwszego obozu 
na wyspie Brownsea, w Polsce 
działały już organizacje, które 
propagowały różne techniki 
harcerskie. Gdyby tak połączyć 
je w jedną, można by uzyskać 
coś bardzo podobnego do 
skautingu w Wielkiej Brytanii. 
Tego właśnie dokonał Andrzej 
Małkowski. 



Mówiąc konkretniej były to Organizacja Młodzieży Niepodległościowej 
„Zarzewie”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz „Eleusis”. Pierwsza z nich, 
nastawiona na walkę o niepodległość Polski, była najbardziej zmilitaryzowana, jej 
członkowie walczyli w Legionach Polskich podczas I Wojny Światowej. Działała z 
początku tylko w zaborze austriackim, lecz w 1910 rozszerzyła działalność na 
Królestwo Kongresowe i zabór pr
przede wszystkim kształceniem młodych ludzi w dziedzinie sportu i aktywności 
ruchowej. Powstało we Lwowie w 1867 roku. Pod koniec XIX wieku działało także 
w okolicach Krakowa i Warszawy. Przedstawiało młod
na życie i było odpowiedzialne za rozwój wielu dyscyplin sportowych. Ostatnie ze 
stowarzyszeń, „Eleusis” miało największy wpływ na harcerstwo jeśli chodzi o 
ideologię. Propagowało abstynencję, wychowanie w duchu chrześcijańskim, 
braterstwo, karność.  

W procesie tworzenia się harcerstwa z powyższych organizacji, 
stanowiło przeciwwagę do militarystycznych i sportowych zapędów 
„Sokoła”. Dzięki „Zarzewiu” i „Sokołowi” harcerstwo w wielu aspektach łączy się ze 
sprawnością fizyczną, oraz ma w sobie sporo patriotyzmu. Z kolei dzięki „Eleusis” 
mamy 10 pkt. Prawa harcerskiego, wpajaną na każdej zbiórce karność i 
posłuszność starszym instruktorom, a także Krzyż Harcerski, który stworzył 
założyciel Eleusis, ks. dr Kazimie

 

 

Minął już prawie miesiąc od tego  rocznej, dorocznej gry „Robin Hood”. 

Pamiętam bardzo słoneczny, naprawdę ładny, majowy dzień, idealny na 

długie spacery których w tym roku było pod dostatkiem. 

Gra odbywała się w ładnym miejscu, aczkolwiek raczej oddalonym o 

Miało to swój urok, że tym razem trzymaliśmy się z daleka od cywilizacji. 

Z fabuły zdecydowanie najbardziej utkwił mi w pamięci Gameboy, który 

ostatnio  wraca chyba do łask, po 

Nie zabrakło także bardziej tradycyjnych postaci, pełnych gracji dam, 

mężnych wojowników… ale aby zbytnio się nie nudzić, tym razem mężni 

wojownicy otrzymywali najwięcej punktowych koralików z kategorii 

urody, a subtelne istotki

Nie zbrakło także urozmaiceń takich jak przenoszenie się w inny wymiar, 

ani się obejrzeliśmy, w codziennym wymiarze czasu uniwersalnego 

minęło ładnych parę godzin…

Mówiąc konkretniej były to Organizacja Młodzieży Niepodległościowej 
„Zarzewie”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz „Eleusis”. Pierwsza z nich, 

walkę o niepodległość Polski, była najbardziej zmilitaryzowana, jej 
członkowie walczyli w Legionach Polskich podczas I Wojny Światowej. Działała z 
początku tylko w zaborze austriackim, lecz w 1910 rozszerzyła działalność na 

ongresowe i zabór pruski. Z kolei stowarzyszenie „Sokół” zajmowało się 
przede wszystkim kształceniem młodych ludzi w dziedzinie sportu i aktywności 
ruchowej. Powstało we Lwowie w 1867 roku. Pod koniec XIX wieku działało także 
w okolicach Krakowa i Warszawy. Przedstawiało młodym ludziom zdrowy sposób 
na życie i było odpowiedzialne za rozwój wielu dyscyplin sportowych. Ostatnie ze 

„Eleusis” miało największy wpływ na harcerstwo jeśli chodzi o 
ideologię. Propagowało abstynencję, wychowanie w duchu chrześcijańskim, 

W procesie tworzenia się harcerstwa z powyższych organizacji, 
stanowiło przeciwwagę do militarystycznych i sportowych zapędów 

. Dzięki „Zarzewiu” i „Sokołowi” harcerstwo w wielu aspektach łączy się ze 
wnością fizyczną, oraz ma w sobie sporo patriotyzmu. Z kolei dzięki „Eleusis” 

mamy 10 pkt. Prawa harcerskiego, wpajaną na każdej zbiórce karność i 
posłuszność starszym instruktorom, a także Krzyż Harcerski, który stworzył 
założyciel Eleusis, ks. dr Kazimierz Lutosławski. 

Robin Hood 2009 

Minął już prawie miesiąc od tego  rocznej, dorocznej gry „Robin Hood”. 

Pamiętam bardzo słoneczny, naprawdę ładny, majowy dzień, idealny na 

długie spacery których w tym roku było pod dostatkiem. 

Gra odbywała się w ładnym miejscu, aczkolwiek raczej oddalonym o 

cywilizacji ☺ 

Miało to swój urok, że tym razem trzymaliśmy się z daleka od cywilizacji. 

Z fabuły zdecydowanie najbardziej utkwił mi w pamięci Gameboy, który 

ostatnio  wraca chyba do łask, po kilkuletnim zapomnieniu :

Nie zabrakło także bardziej tradycyjnych postaci, pełnych gracji dam, 

mężnych wojowników… ale aby zbytnio się nie nudzić, tym razem mężni 

wojownicy otrzymywali najwięcej punktowych koralików z kategorii 

urody, a subtelne istotki okazywały się w tej kalifikacji nie lada osiłkami 
☺ 

Nie zbrakło także urozmaiceń takich jak przenoszenie się w inny wymiar, 

ani się obejrzeliśmy, w codziennym wymiarze czasu uniwersalnego 

minęło ładnych parę godzin…☺ 

Mówiąc konkretniej były to Organizacja Młodzieży Niepodległościowej 
„Zarzewie”, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” oraz „Eleusis”. Pierwsza z nich, 

walkę o niepodległość Polski, była najbardziej zmilitaryzowana, jej 
członkowie walczyli w Legionach Polskich podczas I Wojny Światowej. Działała z 
początku tylko w zaborze austriackim, lecz w 1910 rozszerzyła działalność na 

uski. Z kolei stowarzyszenie „Sokół” zajmowało się 
przede wszystkim kształceniem młodych ludzi w dziedzinie sportu i aktywności 
ruchowej. Powstało we Lwowie w 1867 roku. Pod koniec XIX wieku działało także 

ym ludziom zdrowy sposób 
na życie i było odpowiedzialne za rozwój wielu dyscyplin sportowych. Ostatnie ze 

„Eleusis” miało największy wpływ na harcerstwo jeśli chodzi o 
ideologię. Propagowało abstynencję, wychowanie w duchu chrześcijańskim, 

W procesie tworzenia się harcerstwa z powyższych organizacji, „Eleusis” 
stanowiło przeciwwagę do militarystycznych i sportowych zapędów „Zarzewia” i 

. Dzięki „Zarzewiu” i „Sokołowi” harcerstwo w wielu aspektach łączy się ze 
wnością fizyczną, oraz ma w sobie sporo patriotyzmu. Z kolei dzięki „Eleusis” 

mamy 10 pkt. Prawa harcerskiego, wpajaną na każdej zbiórce karność i 
posłuszność starszym instruktorom, a także Krzyż Harcerski, który stworzył 

Marcin. 

Minął już prawie miesiąc od tego  rocznej, dorocznej gry „Robin Hood”. 

Pamiętam bardzo słoneczny, naprawdę ładny, majowy dzień, idealny na 

długie spacery których w tym roku było pod dostatkiem.  

Gra odbywała się w ładnym miejscu, aczkolwiek raczej oddalonym o 

Miało to swój urok, że tym razem trzymaliśmy się z daleka od cywilizacji. 

Z fabuły zdecydowanie najbardziej utkwił mi w pamięci Gameboy, który 

kilkuletnim zapomnieniu :-P 

Nie zabrakło także bardziej tradycyjnych postaci, pełnych gracji dam, 

mężnych wojowników… ale aby zbytnio się nie nudzić, tym razem mężni 

wojownicy otrzymywali najwięcej punktowych koralików z kategorii 

okazywały się w tej kalifikacji nie lada osiłkami 

Nie zbrakło także urozmaiceń takich jak przenoszenie się w inny wymiar, 

ani się obejrzeliśmy, w codziennym wymiarze czasu uniwersalnego 

Olówa 



Historia 

Witam po dłuższej przerwie. Tym razem w historii też będzie trochę 
interakcji, ale wyglądać to będzie odrobinę inaczej. Poniżej znajduje się jedenaście 
obrazków, które dotyczą najważniejszych wydarzeń, faktów i postaci z historii 
Polski i Litwy w pierwszej połowie XVII wieku. Są ułożone w chronologicznej 
kolejności, problem polega na tym, że podpisy do nich ułożenia nie mają. Jeśli 
udało się Wam ułożyć wszystko jak trzeba w poprzednim numerze, to tutaj będzie 
Wam prościej. Otóż – każdy z podpisów ma jedną literkę z hasła, które powstało w 
zeszłym numerze. Zapisując hasło od tyłu, otrzymacie odpowiednią kolejność 
podpisów do obrazków.  

 
Przykład: 
 
Wyobraźmy sobie, że hasło brzmiało „N – O – G – I - <odstęp> - S – T – A – Ś – K – 
A” Wtedy podpis z literką A będzie pasował do pierwszego obrazka, a z literą K do 
drugiego. Oczywiście nie musicie korzystać z tej zależności, może po prostu wiecie, 
jak ma być. 

Powodzenia ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A oto i podpisy (nie są po kolei): 
 
E (pierwsze) – Bohdan Chmielnicki, legendarny (chociaż to raczej czarna legenda,  głównie za 
sprawą Henryka Sienkiewicza i postrzegania go z pryzmatu polskich interesów – dla Ukraińców to 
bohater) przywódca powstania kozackiego z 1648 roku. Było to największe z powstań Kozaków, 
którzy na Ukrainie buntowali się przeciw uciskowi polskiej szlachty, domagali się też takich 
samych praw dla swojej starszyzny. „Lachom” (tak Kozacy nazywali Polaków) z kolei nie podobało 
się dość luźne podejście Kozaków (lub Zaporożców) do polityki zagranicznej Rzeczypospolitej – po 
prostu najeżdżali oni sobie kogo chcieli, nie bardzo konsultując to z władzami państwa. Takie 



praktyki tworzyły dla Rzeczypospolitej spore kłopoty („no, oni Was najechali, są z naszego państwa 
ale nie mamy z nimi nic wspólnego”). Powstanie jest uważane przez historyków za punkt zwrotny w 
polskiej historii, za moment, w którym pierwsza Rzeczpospolita straciła swoją siłę i od którego było 
już tylko coraz gorzej.  
 
R - Husaria, czyli polska ciężka jazda, pod koniec XVI wieku i w pierwszej połowie XVII wieku 
najlepsza w Europie. Coś, czym naprawdę wtedy mogliśmy się poszczycić. Rozpędzonej husarii nic 
nie było w stanie zatrzymać, no, chyba że jakieś wielkie dziury w podłożu – była jak czołg. W 
świadomości ogółu Husarzy to tacy rycerze ze skrzydełkami, ale w rzeczywistości nie wszyscy mieli 
skrzydełka, a jeśli już, to tylko jedno. Zdarzały się też egzotyczne płaszcze ze skór dużych kotów. 
 
B  - Ciąg dalszy o Kozakach. W 1654 roku Chmielnicki w Perejesławiu podpisał ugodę z Rosją, 
poddając jej całą Ukrainę. Polacy oczywiście na to zgodzić się nie chcieli, wybuchła wojna, ale w 
międzyczasie był też Potop i zrobił się spory problem. W 1658 podpisano ugodę w Hadziaczu, która 
tworzyła Rzeczpospolitą Trojga Narodów (Korona, Litwa, Ukraina) i urząd Hetmana Wielkiego 
Zaporoskiego, ale na taki gest było już trochę za późno. Ostatecznie, w 1667 zawarto pokój z Rosją, 
na mocy którego Ukrainę podzielono na prawo i lewobrzeżną wzdłuż Dniepru i ta druga przypadła 
Rosji (razem z Kijowem). Ciekawostka – do koncepcji Rzeczypospolitej Trojga Narodów odwoływali 
się powstańcy styczniowi. Ale o tym za jakiś czas. 
 
E (drugie) – W 1618 roku ilość zboża eksportowana do Europy Zachodniej z Gdańska (po to jest 
ten Żuraw! ☺) osiągnęła najwyższy poziom w historii. Rzeczpospolita była wtedy „spichlerzem 
Europy”, wytwarzała ogromne ilości zboża, które sprzedawano na Zachód, gdzie rolnictwo nie było 
jeszcze aż tak dobrze rozwinięte, by wyżywić wszystkich głodnych. Na Zachodzie mieli też czym 
płacić – Hiszpanie z przywozili ogromne ilości krwawo zdobytego złota w Ameryce. 
 
D – Zygmunt III Waza, czyli król, który panował w latach 1596 – 1632. Pierwszy przedstawiciel 
dynastii Wazów na polskim tronie, król – jezuita. Tak naprawdę, to przysporzył nam masę 
kłopotów, niewiele dobrego robiąc w zamian. Przede wszystkim, to przez niego zaczęły się zatargi ze 
Szwecją, ponieważ bardzo zależało mu na szwedzkiej koronie, której i tak nie zdołał obronić. Nie 
wykorzystał też szansy na przejęcie tronu rosyjskiego przez Wazów, jaką dała Dymitriada, no i to 
właśnie za jego panowania zaczęły się bunty Kozaków (bo były też przed Chmielnickim). Ale 
pamiętamy go też z przenosin stolicy do Warszawy. 
 
P (drugie) – Dymitriada, w Rosji określana jako Wielka Smuta. W Rosji wygasła dotychczasowa 
dynastia władców (później carów), czyli Rurykowiczów. Pojawił samozwańczy „cudem ocalony” syn 
Iwana Groźnego, Dymitr, który rościł sobie prawa do tronu. Został pokonany, później pojawił się 
drugi Dymitr, który też został pokonany. Jaki udział mieli w tym Polacy? Otóż, polscy magnaci 
wspierali obu Dymitrów, mając nadzieję na osiągnięcie jakiś korzyści materialnych i majątkowych 
wynikających z faktu posiadania „swojego” człowieka na tronie. W latach 1610 – 1612 na Kremlu w 
Moskwie stacjonowała polska załoga (o tym był film 1612). Rosjanie w końcu się na ten stan rzeczy 
wkurzyli i wygnali Polaków, posadzili na tronie swojego cara, Michała I Romanowa, który rozpoczął 
dynastię Romanowów. Żal jest tym większy, że Rosjanie z Polakami wcale by się nie pokłócili, gdyby 
król Zygmunt III Waza zgodził się na koronację swojego syna na cara w obrządku prawosławnym. A 
tak, okazja na władanie Rosją przeszła nam koło nosa… ☺ Tylko pamiętajcie – Rosja w pierwszej 
połowie XVII wieku nie była jeszcze tą wielką Rosją Katarzyny II. 
 
A – Mikołaj Zebrzydowski, w owym czasie marszałek wielki koronny (jeden z urzędów, które 
pozwalały zasiadać w Senacie). W 1606 roku polityka króla Zygmunta III zupełnie nie zgadzała się z 
tym czego chciał, dlatego wzniecił rokosz. Pisałem o tym, czym jest rokosz w poprzedniej części 
historii, ale przypomnę – zbrojne wystąpienie przeciwko królowi, do którego szlachta miała prawo, a 
które to prawo było zapisane w pacta conventa, które powstały w momencie wstąpienia Henryka 
Walezego na tron. W XVI wieku był już jeden rokosz, który nazywano „wojną kokoszą”. Ten był 
znacznie poważniejszy, to pierwszy poważny rokosz w historii i niestety nie ostatni. W skrócie, król 
chciał wzmocnić swoją władzę, a szlachta nie chciała na to pozwolić. Wszystko rozstrzygnęło się w 
1607 w bitwie pod Guzowem, gdzie zwyciężył król, ale nie udało mu się wzmocnić swojej władzy. 
Rokosz zakończył się w 1609, a Zebrzydowski na zawsze wpisał się do historii jako czarny 
charakter. Prawda, jaki diabelski obrazek? 
 



Odstęp – Syn Zygmunta III, kolejny przedstawiciel dynastii Wazów na polskim tronie. W młodości 
miał zostać carem Rosji, ale zablokował to jego tata, o czym możecie przeczytać w kawałku o 
Dymitriadzie. Za jego panowania Rzeczpospolita przegrała wojnę ze Szwecją, wygrała wojnę z Rosją, 
więc można w sumie stwierdzić, że wyszła na 0. Pojawiał się coraz bardziej jednak inny problem – 
Kozacy. Król nie bardzo zwracał na nich uwagę, sławne jest też jego powiedzenie, którym 
odpowiedział uskarżającym się Kozakom – „Macie szable, obrońcie się przed szlachtą sami.” Być 
może dlatego był wśród nich bardzo popularny. Zmarł w najgorszym możliwym momencie, czyli w 
1648, kiedy wybuchło powstanie Chmielnickiego, pogarszając jeszcze sytuację wewnętrzną kraju 
przez pogrążanie go w nieładzie, który poprzedzał każdą elekcję. Ale ostatecznie nie możemy mieć 
do króla pretensji, za to że kiedyś musiał umrzeć. 
 
 
E (trzecie) – Na północy istniał jeszcze jeden Zakon, poza krzyżackim. Nazywał się Zakon 
Kawalerów Mieczowych i całkiem ściśle z Krzyżakami współpracował, kiedy narobili Polsce 
najwięcej kłopotów. Kiedy Krzyżacy zostali pokonani, Kawalerzy Mieczowi jeszcze jakiś czas się 
trzymali. Jednakże, w 1561 powtórzyła się z nimi ta sama historia, co z Krzyżakami – 
zsekularyzowali swoje państwo, oddając je w lenno Rzeczypospolitej. Powstał wtedy pewien 
problem, ponieważ zwierzchnictwo nad Inflantami (tak się tamten region nazywał) było też kuszące 
dla Rosji i Szwecji. Dlatego, w 1600 roku wybuchła wojna ze Szwecją, do której włączyła się też 
Rosja. Najlepszym momentem dla Rzeczypospolitej było w tej wojnie zwycięstwo pod Kircholmem w 
1605, gdzie 2000 husarzy pod wodzą hetmana Chodkiewicza rozgromiło około 10 – cio tysięczną 
armię szwedzką. Kiedy zaczęła się dymitriada, działania wojenne zostały zawieszone i wszyscy zajęli 
się Moskwą, ale tylko na jakiś czas. 
 
R – Wybuchła w roku 1619. Turcy zirytowali się, że oddziały lisowczyków (coś w stylu polskiej 
lekkiej jazdy do wynajęcia) pomogły Habsburgom obronić przed nimi Wiedeń. Dodatkowo oliwy do 
ognia dodawały wyprawy Kozaków na Turcję, nie autoryzowane przez Rzeczpospolitą. Największą 
bitwą tej wojny była obrona Chocimia, gdzie Turcy poddali się w momencie, gdy Polakom „została 
ostatnia beczka prochu”. Teoretycznie dowódcą polskiej załogi był hetman Chodkiewicz, ten spod 
Kircholmu, ale pomagali mu też inni, ponieważ był już ciężko chory ze starości. Zmarł na krótko 
przed końcem oblężenia. Po bitwie podpisano pokój, który nie dawał nikomu korzyści i nikogo nie 
krzywdził. Obowiązywał przez ponad 50 lat. 
 
P (pierwsze) – jak już pisałem, Szwedom nie do końca pasował fakt, że to Rzeczpospolita 
podporządkowała sobie Inflanty, dodatkowe iskry wywoływała też walka Władysława IV o koronę 
szwedzką. Wojna rozpoczęła się w roku 1600, przez pierwsze kilka lat przewagę miała 
Rzeczpospolita (Kircholm itp.), potem zaprzestano na jakiś czas działań wojennych, bo wybuchła 
Dymitriada. Potem, po 1618, do walk wrócono, ale armia szwedzka była już zmodernizowana i takie 
rzeczy jak pod Kircholmem nie mogły się powtórzyć. Wojna skończyła się rozejmem w Altmarku, 
podpisanym w 1629. Kilka lat wcześniej już Szwedzi opanowali Inflanty, a na mocy rozejmu z 1629 
opanowali Pomorze Gdańskie na 8 lat, do 1635. Mieli wtedy prawo pobierać tam cła za spław zboża 
Wisłą. W 1635 podpisano pokój w Sztumskiej Wsi, który miał obowiązywać 20 lat. I obowiązywał, 
do Potopu. Ale o tym w następnym odcinku ☺ 
 

Simon 
 

 

 

 

 

 

 



BIWAK TZW. CUDOWNY 

W dniach 27.03-29.03.09 wybrałyśmy się (my, czyli 13 Niezależna Gdańska 

Drużyna Harcerek ‘Birmingham’) na biwak do miejscowości Słajszewo. 

Spotkałyśmy się w piątek o 17.00 na dworcu w Oliwie („a Oliwa to jakieś inne 

miasto?”). Po wylewnych pożegnaniach i wytłumaczeniu rodzicom, że nie jestem w 

stanie podać dokładnego adresu miejsca do którego jedziemy, gdyż adresu 

takowego po prostu nie ma, przyjechała kolejka i ruszyłyśmy w wielką podróż. Na 
dworcu w Wejherowie spotkałyśmy Sienka (to jest wróżba – nie spotkasz Sienka – 

biwak będzie nieudany, spotkasz – biwak będzie fajny). Po podróży PKSem i 

standardowych pytaniach: „ile 

jeszcze?”, „kiedy wysiadamy?”, 

„długo jeszcze?” dotarłyśmy do 

Słajszewa. Rozlokowałyśmy się, 

zjadłyśmy kolację a po kolacji 

brałyśmy udział w  świecowisku 

przygotowanym przez zastępową 

i podzastępowe zastępu II. 
Jedyna gitarzystka naszej 

drużyny nie pojechała, także 

akompaniament może nie był 

idealny, na dodatek gitara była 

rozstrojona a stroika nie było, 

ale dałyśmy radę. 

Sobota. Pobudka, fenomenalny apel, rano zajęcia w zastępach. Zastęp I tzw. 

Cudowny, brał udział w grze ze znakami patrolowymi (grę podzastępowa chciała 

zrobić w Biebrowie a wiadomo co się dzieje w Biebrowie z harcerkami) a zastęp II 

brał udział również w grze terenowej. Obiad był bardzo ważnym punktem soboty 
(generalnie posiłki są bardzo ważnym punktem dnia). Z racji tego, że niektórzy 

musieli „zbudować kuchnię polową” … 

itd. obiad przygotowywałyśmy na 

zewnątrz. Po obiedzie to, co 13tki 

lubią najbardziej (przynajmniej te 

starsze) czyli cisza poobiednia, a po 

ciszy - GRA AGATY/AGNIESZKI czyli 

odbijanie Rudego z rąk wroga (w tym 

czasie w domku odbywały się zajęcia 

dla kadry), a gdy nadeszły ciemności 
dziewczynki miały zajęcia w domu, a 

kadra na zewnątrz. Potem kolacja i 

kolejna noc. Tym razem już wszystkie 

dziewczynki grzecznie spały, oprócz drobnego incydentu, gdy zaczęły się straszyć i 



bały się, że przyjdzie Krwawa Mary. Tak jak pierwsza noc była prześliczna, och i 
ach, gwiazdków na niebie jak mrówek (nawet spadającą gwiazdę niektórzy 

widzieli☺) tak podczas drugiej niestety lało. Po sobotniej nocy i -1h snu 

(przestawiało się czas, na szczęście nie zapomniałyśmy) w niedzielę rano posłusznie 

wstałyśmy, zjadłyśmy śniadanie, posprzątałyśmy i udałyśmy się na przystanek 

PKS. Na dworcu w Wejherowie odbył się ostatni apel i szczęśliwie wróciłyśmy do 

domu.  

Niektóre wróciły z nowymi sznurami, niektóre z innego rodzaju nowymi 

„gadżetami” przy mundurze, niektóre z myślą, że „oj nie jest do końca tak źle” a 

inne były tak zmęczone, że myśleć im się nie chciało ☺ W każdym razie biwak był 

bardzo udany ☺ 

 

http://picasaweb.google.pl/13.NGDH.Birmingham/SAjszewo2009# 

 

„Mamy spore szanse … przeżyć jeszcze jeden taki dzień” 

 

Kamila 



38 DRZEW 

 Co mają ze sobą wspólnego mały słoń, duży hipopotam i cztery Maluchy? Ważą po około 2250 

kilogramów, czyli tyle, ile surowca zebrała  dotychczas 11 NGDH „Sherwood” na swoich Harcerskich 

Zbiórkach Makulatury. 7 kwietnia odbyła się już trzecia edycja tej akcji, zakończona sukcesem 

niespodziewanym nawet w najodważniejszych założeniach. Podczas gdy 

poprzednie dwie Zbiórki dały po 500 kg każda, tegoroczna akcja 

przyniosła aż 1 250 kg surowca wtórnego!  

  

 Przygotowanie i przeprowadzenie takiej Zbiórki wcale nie jest 

trudne. Wystarczy dowiedzieć się jakie Spółdzielnie lub Wspólnoty 

Mieszkaniowe, czy też jacy inni zarządcy, zajmują się administracją 

budynków z planowanego terenu akcji i uzyskać ich zgodę na 

wywieszenie plakatów na drzwiach klatek schodowych. Następnie 

zaprojektować, skserować i rozkleić afisze, a na ustalony dzień załatwić 

samochód i dogadać się ze skupem. Termin najlepiej wybrać po 

ostatnim weekendzie przed świętami Wielkanocnymi, kiedy to wielu Polaków zabiera się za skrupulatne 

wiosenne porządki. 

  

 We wsi przyległej do Lasu Sherwood (czyli Wielkim Kacku) Zbiórkę prowadziły Wilki- Zastęp 

Starszyzny 11 NGDH „Sherwood”. Półkulami mózgu operacji byli Rudy i Cyborg, lecz nie można 

zapomnieć wkładu pracy Pampersa w kontakt z jedną ze spółdzielni, Kozaka przy kserowaniu plakatów, 

Gawła, który załatwił samochód, czy Ostrego, rozklejającego plakaty i ochoczo zbierającego makulaturę. 

Jednak wszystko to stanowiło jedynie połowę sukcesu. 

Prawdziwymi mięśniami operacji okazali się 

członkowie Patrolu „W”- jednostki wchodzącej w skład 

ZS „Wilki”, złożonej z harcerzy 11 NGDH z naboru  

2006. To właśnie Jajek, Nozo, Byczek, Goofy, 

Grzybek, Luksus, Miki, Młody i Witek rozkleili 

większość z ponad trzystu plakatów i zebrali lwią część 

surowca. Nie można zapomnieć też o wydatnej 

pomocy, już przy samej zbiórce, drużynowej 2 NGDH 

„Smoczyce”- druhny Gosi. 

  



 No, dobra- trud jest, pot, krew i łzy również- ale po co to 

wszystko? Względy ekonomiczne na pewno nie są tu podstawą. Zeszłe 

akcje przyniosły ledwie 20 złotych zysku łącznie, tegoroczna nieco 

więcej, ale nie na tyle, by opłacało się to finansowo. Istnieją jednak inne 

cele. Tego typu akcja- promocja recyklingu, a zarazem zmotywowanie 

mieszkańców swoich okolic do przetrząśnięcia piwnic- jest tą formą 

społecznego „pokazania się” harcerstwa, pod którą Jedenastka ochoczo 

się podpisuje. Trudno z czymś porównać uczucie dumy podczas spaceru 

ulicami swojej dzielnicy, przy których na 276 klatkach schodowych 

widnieje Dąb Sherwood i Lilijka LS. Te symbole nie będą już nowe, 

gdy dziecko Państwa Kowalskich przyniesie je we wrześniu na ulotce naborowej ze szkoły. Drużyna 

przestaje być anonimowa, jej wizerunek staje się pozytywny i zaufanie rodziców rośnie. Poza tym, drogi 

Czytelniku-Instruktorze, nic nie zgrywa tak wspaniale harcerskiej ekipy jak wspólna praca. Dojść do tak 

wielkiego sukcesu, który jest dzielony pośród członków zastępu, jest doprawdy doświadczeniem bardzo 

spajającym tę ekipę.  

  

 Jako ostatni - powód sztandarowy. Akcja 

makulaturowa jest jedną z niewielu możliwości spełnienia 

naszej ważnej powinności- służby przyrodzie. Miła jest 

świadomość przywrócenia do obiegu surowca z 38 drzew- 

bo taka ich liczba musi paść, być dać tyle papieru co 2 tony 

i 250 kilogramów makulatury.  

  

 Tak więc Instruktorzy Leśnej Szkółki! Zapraszam 

do współpracy. Z chęcią pomogę przygotować, a kto wie 

czy i nie przeprowadzić, taką akcję. Pomyślcie, czy tego typu działanie nie przyda się Waszemu naborowi, 

Waszej okolicy i wizerunkowi Waszej drużyny oraz Leśnej Szkółki. A także, czy kilkadziesiąt drzew nie 

przyda się bardziej tam, gdzie jest ich miejsce- w lesie.  

 

 

         Cyborg herbu Mustang 

 

 

 



O wojsku kilka przemyśleń 

 

Chyba każdy młody chłopak chciał być kiedyś żołnierzem. Równe szeregi defilującego wojska, galowe 

mundury, paradna musztra. Wszystko to bardzo silnie pobudza wyobraźnię. Później ta fascynacja zmienia 

trochę kształt. Militaria, broń, różnorakie gadżety z demobilu, czy wreszcie chęć bycia członkiem owych 

legendarnych jednostek specjalnych. Być komandosem i spełniać tajne misje, skakać na spadochronie, 

ukrywać się w lesie żyjąc tylko tym co, w tym lesie znaleźć można. Potem skrycie podejść instalacje wroga, 

znaleźć idealną kryjówkę by trwać w niej bez ruchu z lunetą karabinu snajperskiego przy oku. A kiedy pojawi 

się cel oddać jeden strzał, po czym zniknąć w mroku jak cień. Albo może inaczej, jak Rambo. Przedzierać się 

przez pole bitwy i pokonywać kolejnych wrogów, którzy podstępnie czekają tylko, aby zakończyć nasz 

triumfalny pochód. Oczywiście takie marzenia nie są zarezerwowane tylko dla chłopaków, bo niejedna 

przedstawicielka płci pięknej chciałaby odziać się w wojskowe wdzianko i również udać się w teren w celu 

wykonania jakiejś niesamowicie odpowiedzialnej misji, a może inaczej, zapanować nad tonami żelastwa, 

jakim jest czołg, albo pilotować bojowy śmigłowiec, z pomocą którego można ścierać z powierzchni ziemi 

kolejne zastępy wrogów.  

Wszystko to brzmi tak pięknie, wręcz 

romantycznie. Dodajmy do tego jeszcze 

słowa Roberta Baden-Powella, który 

zachęcał nas do tego, żebyśmy byli 

dobrymi strzelcami i uczyli się musztry. 

Wspaniała pożywka dla harcerzy, wszak 

harcerstwo to organizacja po części 

paramilitarna. Mamy mundury, musztrę, 

rozkazy i inne wynalazki przeszczepione z 

wojska. Spójrzmy na oboźnego – czyż to 

nie ucieleśnienie kaprala, względnie 

bosmana panoszącego się i siejącego 

postrach na statku?  

Nie wypada powielać tutaj stereotypów i sugerować, że druhny i druhowie określonych harcerskich 

organizacji działających w Polsce są mniej czy też bardziej zmilitaryzowani od drugich. Fakt jest taki, że 

nietrudno spotkać ekipy harcerskie, albo przynajmniej domniemanie harcerskie, odziane w pełne mundury 

polowe polskiej, czy to amerykańskiej armii, nierzadko wyposażone w repliki broni, względnie osprzęt do 

paintballa. I może nie byłoby w tym nic złego, gdyby ta fascynacja wojskiem ograniczała się jedynie do 

wyglądu zewnętrznego. Tymczasem bywa całkiem inaczej. Zdarzają się ekipy, które swoim zachowaniem 

pasowałyby do jednostki wojskowej, a nie harcerskiej.  

Czy jest w tym coś złego? Teoretycznie dopóki realizowane są cele wychowawcze, jakie stawia sobie 

harcerstwo, dopóki owi harcerze-żołnierze są wciąż harcerzami i nie zamieniają atrap karabinów na 

prawdziwą broń to wszystko jest w porządku. Teoretycznie... Celem form wojskowych stosowanych w 

harcerstwie jest nie przygotowanie naszych harcerzy do służby wojskowej, ale ułatwienie pracy. Wyobraźmy 

sobie przeprowadzenie gry na obozie, na którym przebywa 120 uczestników. Spróbujmy podzielić taką masę 

ludzi na np. cztery zespoły bez ustawiania ich w szeregu, a nawet dwuszeregu. Byłoby to naprawdę 

karkołomne zadanie. Tak więc musztra i dyscyplina mają ułatwiać i zapewniać bezpieczeństwo zajęć 

harcerskich, a nie być elementem naczelnym działań drużyn i zastępów.  



Leśna Szkółka dosyć wyraźnie określa swój stosunek do przejawów militaryzmu. Jest on negatywny i właśnie 

ograniczony jedynie do niezbędnych elementów. Oczywiście nie oznacza to, że jeżeli chcemy z chłopakami 

pobawić się w zdobywanie wieży i w tym celu wyznaczamy generałów poszczególnych oddziałów to 

wówczas jesteśmy na bakier ze statutem i deklaracją ideową LS. Chodzi raczej o to, aby unikać nadmiernego 

militaryzmu i związanych z tym zachowań. Pomijając sprawę samych ubrań wojskowych, bo w dzisiejszym 

LS raczej nie ma miłośników polskich mundurów polowych, które swego czasu często pojawiały się na 

grzbietach i siedzeniach członków naszej organizacji, jak również butów, owych słynnych kaczorów, czyli 

według innej nomenklatury opinaczy, które zostały wyparte przez wszelkiej maści obuwie trekkingowe, 

pewnym nadużyciem klimatów wojskowych jest duża atencja jaką darzone są elementy egzekwowania 

dyscypliny wśród harcerzy za pomocą pompowania i powtarzania komend „padnij-powstań”. O ile są to 

pojedyncze i sumiennie zasłużone sobie przypadki, można podejść do nich ze zrozumieniem. Jednakże jeżeli 

staje się to demonstracją siły i władzy instruktora wówczas sprawa jest śliska.  

Militaryzm sam w sobie przeczy idei puszczaństwa, na której opiera swoje działania LS, a przynajmniej takie 

jest założenie. Stąd też nacisk kładziony zawsze był na ograniczanie form wojskowych. Swego czasu pojawiła 

się nawet idea zastąpienia apeli powitaniami dnia, które zasadniczo pełnić miały podobną funkcję, jednakże w 

wydaniu mniej wojskowym. Pomysł nie bardzo się przyjął, bo jak nie patrząc apele są częścią tradycji 

harcerskiej, a poza tym pełnią całkiem praktyczną funkcję. Kolejnym przykładem próby ograniczenia form 

wojskowych jest używanie komend wydawanych rękami w zastępstwie tradycyjnych komend wydawanych 

głosem. Poza niewątpliwą przydatnością podczas np. podchodów (swoją drogą ciężko sobie wyobrazić 

używanie jedynie gestów podczas nocnych podchodów w gęstym lesie, przy pochmurnej nocy, kiedy nie 

widać końca własnego nosa...) mają one właśnie nawiązywać do bardziej harcerskiej formy musztry.  

Jakie niebezpieczeństwa może nieść ze sobą 

fascynacja militaryzmem? Przede wszystkim 

przesunięcie środka ciężkości z idei pracy 

harcerskiej ku jej formie. Ważnym wówczas 

się staje, żeby mieć odpowiednie 

umundurowanie polowe wybranej armii, 

nierzadko odpowiednią ilość gadżetów, od 

prostych manierek i latarek poczynając, na 

noktowizorach i innych specjalistycznych 

wynalazkach kończąc. W pracy ekipy, która 

bawi się w wojsko, bo tak trzeba to nazwać, 

ważniejszym od rozwoju idei harcerskiej i 

budowaniu postaw zgodnych z deklaracją 

ideową i statutem danej organizacji, staje się 

np. odpowiednio specjalistyczne 

wyszkolenie, umiejętność radzenia sobie na 

„polu walki” itp. Właśnie, owo „pole 

walki”... Mitologizacja i idealizacja wojny 

jest zaprzeczeniem tego, czym wojna 

naprawdę jest. A jest ona ucieleśnieniem 

okrucieństwa, ludzkiej niedoli i pozbawienia 

wszelkich wartości jakimi szczyci się 

współczesny cywilizowany świat. 

Oczywiście, wzniosłość, patriotyzm i chęć 

obrony ojczyzny przed wrogiem jest 



niewątpliwą prawdą, jednakże nie zmienia to wcale faktu, że głównym zadaniem żołnierza na wojnie jest 

zabijanie. Wracając jednak do naszych pokojowych czasów, wielbiciele militariów uwielbiający odbywać w 

lasach i na polach „wielkie manewry”, forsować kolejne przeszkody i pokonywać wrogów nie zdają sobie 

sprawy z tego, że to jest tylko zabawa i w razie wystąpienia prawdziwego konfliktu zbrojnego sytuacja stałaby 

się zgoła odmienna. Nie byłoby już możliwości zrzucenia z siebie zaplamionych farbą painballa ubrań, 

wyprania ich i wspominania z kolegami, albo członkami zastępu, czy też drużyny pięknie rozegranych akcji 

ofensywnych bądź też defensywnych. Farba byłaby krwią, a trafienia nie byłyby jedynie kolejnymi punktami 

zdobywanymi przez naszego „wroga”, ale spowodowały by trwałą eliminację nas z tego świata. Idąc tym 

tokiem rozumowania wyobraźmy sobie co zrobiły by oddziały potencjalnego najeźdźcy po napotkaniu na 

swojej drodze takiej ekipy dzielnych „wojaków”. Myślę, że nikt by się nie zastanawiał nad tym, że to jedynie 

dzieci, albo młodzi ludzie przebrani w wojskowe mundury, a broń, którą mają ze sobą to jedynie nieszkodliwe 

repliki. Efekt byłby jednoznaczny – eliminacja. I można przyjąć z dosyć dużym prawdopodobieństwem, że 

regularne oddziały wojskowe, w których szeregach znajdują się ludzie specjalnie szkoleni do tego, aby 

skutecznie i szybko unieszkodliwiać napotkanego wroga poradziłyby sobie znacznie lepiej w takiej sytuacji 

niż dzielni harcerze-żołnierze, którzy poza fascynacją militariami niewiele mają wspólnego z prawdziwym 

wojskiem. 

Nie chodzi mi tutaj o demonizację zabaw w wojsko, ani o to, że za każdym drzewem czai się podstępny 

najeźdźca, czyhający na nasze życie i gdy tylko pojawimy się w lesie odziani w jakikolwiek strój 

przypominający mundur wojskowy to nafaszeruje nas ołowiem, albo obrzuci kilogramami materiałów 

wybuchowych, aby zakończyć nasze istnienie. Chodzi mi o zastanowienie nad ideą zabawy w wojsko, o 

przemyślenie militarnych zapędów. Może podczas planowania jakiejś gry na biwaku naszej drużyny zamiast 

kazać harcerzom zbierać na kolejnych punktach amunicję, karabiny, granaty, albo składowe części wozu 

bojowego zachęcimy ich do poszukiwania jakichś bardziej harcerskich rzeczy. 

 

Mały 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dotyczące Zlotu Drużyn 2009

 

 

Termin biwaku: 12-14 VI 2009  r. , 

 

Dojazd: PKP, autokar Zbiórka: 12 VI (piątek) dworzec 

 

Powrót : 14 VI (niedziela) dworzec Gdynia Główna około godziny 16

 

Koszt uczestnictwa: 30 zł. Koszt uczestnictwa obejmuje przejazdy i noclegi. Śniadania i 

kolacje będą przygotowane z prowiantu, który uczestnik zabiera według

chleb krojony, 1 dżem, 250 g. serka topionego, pasztet do smarowania.

robiony wspólnie, z produktów uprzednio kupionych za pieniądze drużyny. Zalecane 

wyposażenie: śpiwór, karimata, spodnie i kurtka mundurowa (zielone),

szalik, peleryna przeciwdeszczowa, zapasowe sznurowadła i przybory do szycia, buty 

zamienne, ciepły sweter, bielizna i koszulka na zmianę, mundur harcerski, menażka, 

niezbędnik, kubek, przybory toaletowe, latarka, notes i coś do pisa

 

Na biwakach harcerskich obowiązuje 

urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy muzyki, gier elektronicznych).

zawsze możliwość skontaktowania się z Państwem poprzez telef

komendanta biwaku. Na ten numer można też dzwonić całą dobę. 

 

 

 

 

Informacje dotyczące Zlotu Drużyn 2009 

r. , Miejsce: pole namiotowe w miejscowości Gołuń 

12 VI (piątek) dworzec Gdynia Główna o godz. 17

: 14 VI (niedziela) dworzec Gdynia Główna około godziny 1650 

Koszt uczestnictwa obejmuje przejazdy i noclegi. Śniadania i 

kolacje będą przygotowane z prowiantu, który uczestnik zabiera według następującej listy: 

, 1 dżem, 250 g. serka topionego, pasztet do smarowania. Obiad będzie 

robiony wspólnie, z produktów uprzednio kupionych za pieniądze drużyny. Zalecane 

wyposażenie: śpiwór, karimata, spodnie i kurtka mundurowa (zielone),  czarna czapka, czarny 

szalik, peleryna przeciwdeszczowa, zapasowe sznurowadła i przybory do szycia, buty 

zamienne, ciepły sweter, bielizna i koszulka na zmianę, mundur harcerski, menażka, 

niezbędnik, kubek, przybory toaletowe, latarka, notes i coś do pisania, legitymacja szkolna.

Na biwakach harcerskich obowiązuje zakaz posiadania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń elektronicznych (odtwarzaczy muzyki, gier elektronicznych). Syn będzie mieć 

zawsze możliwość skontaktowania się z Państwem poprzez telefon drużynowego lub 

komendanta biwaku. Na ten numer można też dzwonić całą dobę.  

 

pole namiotowe w miejscowości Gołuń  

Gdynia Główna o godz. 1720.  

Koszt uczestnictwa obejmuje przejazdy i noclegi. Śniadania i 

następującej listy: 1 

Obiad będzie 

robiony wspólnie, z produktów uprzednio kupionych za pieniądze drużyny. Zalecane 

czarna czapka, czarny 

szalik, peleryna przeciwdeszczowa, zapasowe sznurowadła i przybory do szycia, buty 

zamienne, ciepły sweter, bielizna i koszulka na zmianę, mundur harcerski, menażka, 

legitymacja szkolna.  

zakaz posiadania telefonów komórkowych i innych 

Syn będzie mieć 

on drużynowego lub 



Przesłanie 

„Drogi Piołunie, 

(…)Bardzo ważną rzeczą jest powstrzymać go od jakiejkolwiek działalności. Dopóki nie zamieni (…) 
skruchy na czyn, nie ma znaczenia, ile czasu poświęca jej w myśli. Niech się to bydlątko tarza w 
niej. Jeśli ma ku temu jakieś skłonności, niech napisze książkę na ten temat; często bywa to wybornym 
sposobem wyjałowienia ziarna, które Nieprzyjaciel rzuca w ludzkie dusze. Niech robi, co mu się 
podoba, tylko niech nie działa. Żadne natężenie pobożności w jego wyobraźni i uczuciach nie 
przyniesie nam szkody, jeśli potrafimy utrzymać ją z dala od jego woli. Czynne przyzwyczajenia, jak 
powiedział to jeden z ludzi, wzmacniają się przez powtarzanie, natomiast bierne słabną. Im częściej 
pacjent Twój odczuwa pewne sprawy, lecz przy tym nic nie robi, tym mniej staje się w ogóle zdolny do 
czynu, a na dalszą metę tym mniej zdolny do odczuwania. 

 

Twój kochający stryj – Krętacz” 

C.S. Lewis, „Listy Starego Diabła do Młodego”, wydawnictwo Media Rodzina, 2005, List XIII (str. 70) 

 


