
 

 

 

 
 
Czuwaj!  
Witam wszystkich w nowym roku szkolnym i harcerskim. Jestem 

pewien, że przyniesie on Wam zarówno prywatnie, jak również 
harcersko wiele satysfakcji i nowych doświadczeń, które wzbogacą Was 
wewnętrznie i pozwolą lepiej służyć Polsce i bliźnim w każdym 
momencie swego życia. 
Bla, bla, bla… 

Tak mógłby ten wstęp wyglądać, gdybyście czytali przemówienie 
jakiegoś Naczelnika Harcerzy do grupy oficjeli. Nie bawmy się więc w 
oficjalne powitania, przecież i tak wszystko to wiemy… albo 
powinniśmy wiedzieć. Fajnie wrócić do codziennej rutyny, chociaż to 
miłe, wrześniowe pierwsze wrażenie już zdążyło się zatrzeć po miesiącu 
szkoły (Wam, drodzy studenci, też się w końcu zatrze!). Zdążyliśmy być 
już na sześciu zbiórkach i niedługo spotkamy się na chaszczach. Co 
aktywniejsi byli już pewnie na biwakach…  
Bolesne jest tylko to, że jest tak szaro i zimno. Po prostu musi tak być, 
żeby kiedyś było cieplej. Ale… chyba się powtarzam. 
 Co do samych „Zasiewów”, pojawią się w tym numerze 
kosmetyczne zmiany, a poważniejsze od przyszłego miesiąca (np. nowa 
stała rubryka). Przyznam szczerze, że opieszałość bądź „olewactwo” 
niektórych w przysyłaniu tekstów po raz kolejny odebrało mi zapał do 
robienia tej gazetki, ale nie powinienem chyba się tym przejmować. 
Przepraszam więc wszystkich za opóźnienie w wydaniu ☺☺☺☺ I postaram 
się, żeby następny numer ukazał się już na czas. Dziękuję wszystkim za 
teksty, a w szczególności tym osobom, które napisały je z własnej 
inicjatywy i tym, które napisały je na czas. To chyba tyle – miłej 
lektury! 
 

Simon 
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Kapela(n) 
 

Kapelmistrz? Kapelusz? Ach, kapelan... Ten, który gra w kapeli. Nie, też nie ten. 

Kapelan... Aha, to ten gościu, który biega w czarnej sukience, a czasem przebiera się w te 

kolorowe i skomplikowane wdzianka. Zawsze pojawiał się ni stąd, ni zowąd, zwykle w sobotę 

wieczorem, ewentualnie w niedzielę przed południem. W sumie lepiej, kiedy wpadał do nas w 

sobotę wieczorem, bo cała niedziela była wówczas wolna i spokojnie można było zrobić jakieś 

zajęcia. Chociaż z drugiej strony nie można było zrobić w sobotę wieczorem podchodów, bo 

trzeba było pójść na tą imprezę, która odbywała się co tydzień. Ale nawet kiedy wpadał w 

niedzielę to też było dobrze. Zawsze lepiej mieć takiego załoganta na miejscu niż 

przebierać się w mundury i ciągnąć z buta do najbliższego miejsca kultu, które wcale nie 

musiało być tak blisko. Ewidentna strata czasu, więc odwiedziny zawodnika w niedzielne 

przedpołudnie były całkiem zgrabnym rozwiązaniem. No dobra, trzeba było jeszcze 

przemęczyć się przez te 45 minut, może nawet czasem pośpiewać jakieś przysmucające 

przyśpiewki i z głowy do następnego tygodnia... 

Kapelan... Po co kapelan w organizacji harcerskiej? Po co w ogóle kapelan jakiegoś 
zgromadzenia, stowarzyszenia, organizacji? Czy to tylko tradycja, kultywowanie zwyczajów, 

czy może jednak coś głębszego? Spójrzmy na ten problem najpierw z punktu widzenia 

pragmatyka, który twardo trzyma się ziemi i niechętnie zadzierającego głowę ku niebu, a 

może raczej Niebu. No dobra, w naszej pracy instruktorskiej opieramy się o zasady 

chrześcijańskie. Jest to w Statucie, jest to w Deklaracji Ideowej więc trudna rada, trzeba to 

trzeba. Są też pewnie inne punkty tych dwóch dokumentów kręgowych, które nie do końca 

pasują, ale mimo wszystko podporządkowujemy się im, bo jesteśmy członkami LS. Ale jak to 

już było wyartykułowane na dniach skupienia wartości chrześcijańskie są zbiorem zasad i to 

na dodatek zasad uniwersalnych, które znaleźć można w różnych systemach filozoficznych i 

moralnych, niekoniecznie związanych z wiarą. Więc OK, można to ostatecznie przełknąć, w 

końcu poszanowanie życia i własności bliźniego, tudzież czystość przedmałżeńska to raczej 

uniwersalne sprawy. A co więcej, wynika z tego, że ktoś taki jak kapelan jest zupełnie zbędny. 

Przecież sami wiemy jakie to są te wartości chrześcijańskie i może niekoniecznie sami w 

życiu się do nich stosujemy, ale z pewnością solennie wpajamy je naszym harcerzom. 

Przecież sami wiemy jak się modlić, a pójście na obozie/biwaku w niedziele do kościoła, 

tudzież sprowadzenie księdza na miejsce jest również całkiem wykonalną sprawą.  
Brzmi to bardzo logicznie, tylko jeżeli będziemy rozumować w ten sposób to po co nam 

autorytety harcerskie, po co nam ludzie doświadczeni np. w udzielaniu pierwszej pomocy, czy 

też innych dziedzinach wiedzy, nie 

tylko harcerskiej? Przecież sami 

wiemy co i jak, a jeżeli nie wiemy 

to zajrzymy sobie do książki. No 

właśnie, to już nie jest takie 

oczywiste. Zamiast opierać się na 

przekonaniu o własnej 

doskonałości i wiedzy, a nawet na 

naszych wspaniałych książkach i 

podręcznikach, wolimy pójść na 

kurs, ściągnąć na zajęcia kogoś, kto 

pokaże nam w praktyce jak owej 

przykładowej pierwszej pomocy 

udziela się i skoryguje nasze błędy.  

Tylko dlaczego takiego samego podejścia nie mamy do spraw wiary? Oczywiście, 

odpowiedź jest banalnie prosta, przecież wiara jest osobistą sprawą każdego z nas i nie można 



nikomu narzucać się z Bogiem. Tylko wówczas po co nam te wartości chrześcijańskie? Czy 

nie wygodniej byłoby zamienić ich na zbiór jakichś uniwersalnych wartości, prawideł 

moralnych, które całkiem dobrze wpasowywałyby się w naszą harcerską ideologię? 

Tymczasem prawda jest taka, że nie potrafimy tak naprawdę przekazać wartości 

chrześcijańskich, jeżeli jesteśmy z Panem Bogiem na bakier. To proste, w jaki sposób 

nauczysz kogoś pływać, jeżeli od 10 lat nie wchodziłeś do wody? Oczywiście, w teorii ruchy 

pływackie masz opanowane perfekcyjnie i wówczas kładziesz harcerza na ławce i pokazujesz 

mu jak machać rękoma i nogami. I tak jest z tymi wartościami chrześcijańskimi. Bez 

prawdziwego odniesienia do Boga są one właśnie tylko takim machaniem na sucho rękami i 

nogami leżąc brzuchem na drewnianej ławce. 

No ale wróćmy do kapelana. Pomysł kapelana Kręgu może wydawać się absurdalny, 

bez mała zakrawający na dewotyzm, albo wręcz powrót do czasów Jerzego. Przecież my, jako 

instruktorzy, posiadamy swoje wartości, wiemy o co chodzi z tym Statutem i Deklaracją 
Ideową, więc po co nam jeszcze jakiś ksiądz, który przyjdzie i będzie nas uświadamiał na 

temat chrześcijaństwa i jego relacji z harcerstwem. I tutaj jest taki drobny szczegół, który nam 

się wymyka. OK, może nam, jako instruktorom osoba kapelana wydaje się jest zbędna, zgoła 

niepożądana, ale wcale nie mamy pewności, czy obecności takiej osoby nie chcieli by nasi 

harcerze. No, chyba, że decydujemy za nich i nie chcemy, żeby jakiś tam ksiądz 

uczestniczył w wychowaniu naszych ludzi. Tylko wówczas jeszcze powinniśmy pójść do 

rodziców naszych harcerzy i poprosić, żeby już więcej nie posyłali swoich dzieci do kościoła, 

bo o rozwój ich wartości chrześcijańskich dbamy teraz my. 

Zgadzam się, że można mieć uprzedzenia do kościoła jako instytucji, do kapłanów 

jako ludzi, ale dlaczego te uprzedzenia zaszczepiamy, nawet mimowolnie naszym ludziom? 

Jest w tym wszystkim jeszcze jeden bardzo ważny szczegół, a mianowicie kapelan nie jest 

jakimś tam sobie księdzem, który czasem wpada na nasze imprezy wyjazdowe i odprawia 

mszę. Kapelan powinien być osobą, która czuje klimat harcerstwa i wie o co w tym 

wszystkim chodzi. Kapelan powinien potrafić mówić do nas i do naszych harcerzy o Bogu i 

nie tylko o Bogu takimi słowami, które byśmy dobrze rozumieli potrafili odnieść do tego, co 

dzieje się z nami. No i przede wszystkim, kapelan powinien mieć dla nas chociaż chwilkę 
czasu i powinien umieć nas słuchać, a w miarę swoich możliwości próbować wspomagać nas 

w naszej wierze, ale i w naszym zwątpieniu. 

Są również bardzo praktyczne względy osoby kapelana. W przypadku wyjazdów nie 

trzeba zwykle kombinować z docieraniem do kościoła, tudzież ściąganiem na miejsce 

jakiegoś księdza, który odprawi dla nas mszę w lesie, w szkole, czy w innym niecodziennym 

miejscu. Właśnie, msza polowa... Chyba każdy potrafi wyobrazić sobie prawdziwą mszę 
polową, w lesie, w otoczeniu przyrody, taką mszę w której naprawdę czujemy się harcerzami i 

odnajdujemy Boga w otaczającym nas pięknie. Co więcej, nie zawsze przyjeżdżający do nas 

ksiądz ma na tyle czasu, żeby wysłuchać spowiedzi, bo przecież mogą wśród nas i naszych 

harcerzy być chętni do skorzystania z sakramentu pojednania. Kapelan zwykle tego czasu ma 

więcej, bo przyjeżdża specjalnie do nas, nie tylko po to, żeby odprawić dla nas mszę, ale 

także po to, żeby z nami być. I chociaż brzmi to bardzo idealistycznie, bo faktycznie taką 
osobę znaleźć bardzo trudno, jednak według mnie taki kapelan byłby kimś, kogo warto by 

gościć w naszym gronie, albo może raczej, aby taki kapelan był nie gościem, ale 

częścią naszego grona. 

 
 

 

 

 

Mały 



HONOROWE KRWIODAWSTWO   
 

W minioną środę (26 sierpnia) ja, Michał, Kuchcik, 
Cyborg i Rudy  wybraliśmy się oddać krew do oddziału 
krwiodawstwa w Gdyni Redłowo. O 8:30 spotkaliśmy się 
pod budynkiem. Po rejestracji, wypełnieniu kart i badaniu 
przez lekarza, okazało się, że wszyscy możemy zostać 
dawcami krwi. Napiliśmy się darmowego gorącego napoju 
po czym poszliśmy do sali gdzie przesympatyczne 
pielęgniarki pobrały od nas krew. Nie było w tym nic 
strasznego i po ok. 7 minutach było po wszystkim. Nie 
obyło się bez udawanych mdłości i omdleń (Rudy i Cyborg). 
W sumie oddaliśmy ok. 2,5 litra krwi, co jak  powiedziały 
nam pielęgniarki, pomoże 15 osobom. Zadowoleni, z 
darmową paką czekolad wróciliśmy do domów. ☺ 
Czym jest krwiodawstwo, spytacie. To bezinteresowna 
pomoc bliźnim w postaci oddanych, jednorazowo, 450 ml. 
krwi. Nie jest to dużo i bardzo 
szybko nasz organizm odnawia tą 

stratę, ale dla ofiar np. wypadków jest to kropla życia.  
Zabieg jest praktycznie bezbolesny. Możecie jedynie 
poczuć lekki ból trwający jakieś 2 sekundy podczas 
wbijania igły, ale przecież od tego się nie umiera. ;) 
Kto może zostac krwiodawcą? Każda osoba pomiędzy 18 a 
65 rokiem życia, ważąca ponad 50 kg.;  która nie robiła 
kolczyków lub tatuaży przez ostanie 6 miesięcy; nie robiła 
dużych zabiegów chirurgicznych od 6 miesięcy.; nie miała 
grypy lub lub infekcji z gorączką powyżej 38 °C; jest 2 
tygodni po zakończeniu leczenia antybiotykami; 7 dni po 
wykonaniu małego zabiegu chirurgicznego (np. usunięcie 
zęba); 3 dni po zakończeniu miesiączki; 6 miesięcy po 
porodzie lub zakończeniu ciąży.  Ważne jest to, że kobiety 
mogą oddawać krew co 12 tygodni, 4 razy do roku, a mężczyźni co 8 tygodni, 6 razy 
do roku. 
To podstawowe informacje, które powinniście znać. Wbrew pozorom w bankach krwi 
brakuje wszystkich grup, nawet tych popularnych, jak A Rh+. 
Zachęcam Was serdecznie do braterskiego czynu, jakim być może zostanie 
krwiodawcą. Wasza krew może uratować czyjeś życie! Musicie zrobić tylko tak 
niewiele aby pomóc komuś w potrzebie. Po oddaniu określonej ilości litrów są 
gratisy ;) 
Oto, gdzie możecie oddac krew w Trójmieście: 
http://katalog.trojmiasto.pl/zdrowie_i_medycyna/banki_krwi
_i_centra_krwiodawstwa/ 
Więcej informacji możecie uzyskać na stronach : 
http://krewniacy.com.pl/?action=showArticle&id=106 
http://www.oddajkrew.pl/?gclid=CIfutJfgxpwCFc8UzAodfXN
NKw 
Mam nadzieję, że na następnej akcji pojawi się nas więcej. ☺ 

 

 

Krynia. 
 



Bieszczady 2009  - o wędrówce kręgu słów kilka 
 

Jak zwykle młodzi, piękni i pełni zapału członkowie kręgu wpadli na pomysł, żeby 

gdzieś sobie pojechać. Boski palec LSowy wskazał na dziką przyrodę Bieszczad. Po 20h w 

pociągu, wejście z wielkim plecakiem na Tarnicę omal mnie nie przerosło, ale ostatecznie 

wszystko skończyło się dobrze. Pokonywanie rwącej rzeki, spełnianie marzeń z dzieciństwa o 

byciu spidermanem (spiderman z plecakiem?) i spanie tam, gdzie diabeł mówi dobranoc, 

jagody w każdej postaci i fenomenalna herbata z hotelu w Mucznem, cytadela forever  i 

wszelkie emocje z nią związane („jak gracie to zagram, jak nie gracie to nie zagram” – 

Konfucjusz/Adam W.), ekspresowy powrót do domu i mnóstwo innych ciekawych zdarzeń. 
Myślę, że wyjazd można zaliczyć do udanych. 

 

 

 

 

Kamila 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PS od Simona 

Jeśli macie ochotę na więcej zdjęć, szukajcie ich tutaj: 

http://picasaweb.google.com/saymon131/Bieszczady40720099072009# 
 
 

ZALESIE ‘09 
 
 Na początek kilka słów wytłumaczenia. Docelowo miały się ukazać 
opinie o obozie od każdej drużyny, ale niektóre osoby w ogóle mi nie 
odpowiedziały, a niektóre z takich czy innych powodów nie dosłały tekstów. 
Dlatego opinii jest tylko kilka.   
 
Pewnie każdy po obozie robi sobie swój własny bilans zysków i 

strat. Jednym ten bilans wyjdzie ujemny, a innym, tak jak w 

moim przypadku, dodatni. Na każdej akcji letniej znajdzie się 
chyba parę minusów, takich jak kolejki pod 

prysznic, ograniczona ilość ciepłej wody, czy 

zbyt małe miejsce ogniskowe, ale patrząc na nie 
przez pryzmat pozytywnie nastawionej obsługi 

bazy, idealniej pogody i całkiem przyzwoitej 

szamy, ciężko być niezadowolonym. 
 

Kozak 

 
Obóz; Rozlazłe popołudnia, przepiękne krajobrazy, zimna woda 

wodospadu, mała liczba rodziców w dniu odwiedzin, przyjemne chatki, stres związany 

z grą mafijną, ciekawe wycieczki, uśmiechy zadowolonych dzieci i to niesamowite 

poczucie, jakby w obozie było baaardzo dużo ludzi. Jest co wspominać ;) 
 

Bohdzik 

 

 

 
8 NGDH stawiła się na obozie w liczebności, którą wyraża cyfra jedyna dobra, wspaniała i idealna ;) Było nas 8 !(plus 

Ja i Cyborg, ale nie ma potrzeby wchodzenia w tak drobne szczegóły ;P) 
Z relacji, które zdołałem zebrać jak dotąd od Strażników, tzn. członków Twierdzy, mogę z czystym sumieniem, w imieniu mojej 
drużyny, stwierdzić że obóz był fantastyczny! Osobiście ubolewałem jedynie nad brakiem pionierki... machanie Stefanem ma 
swój urok ;) A na pryczy którą sam bym zbudował z pewnoscia spałoby mi się o niebo lepiej.  

Obóz spędziliśmy w klimacie magii i miecza. Każdy z nas był dzikim barbarzyńcą. Mistrzem fechtunku i  
nieustraszonym pogromcą smoków. Co nie którzy wykazali się tez iście dzikim zacięciem do zdobywania serc wysoko 
usytuowanych Instruktorek ;) ( druhna Bohdzik, czy druhna Skrzat na pewno ten fakt potwierdzą) Nie którym było dane 
zobaczyć nasze turnieje, w których 2 wojów krzyżowało "gibągi" walcząc o skórę górskiego tygrysa. Niektórzy nawet mieli 
okazje z nami się spróbować w wojennym rzemiośle... nikt nie podołał. Choć tu trzeba podkreślić starania druha Sondeja, który 
z wielkim zapałem próbował pokonać naszego czołowego woja, Rycha. Jednakże ! W czasie tego obozu nie byliśmy jedynie 
Barbarzyńcami. Każdy z nas wykazał się wytrwałością, męstwem i niezłomną siłą woli podczas, niełatwych i długich 
wędrówek. A wędrować było gdzie ;) Babio górskie widoki z pewnością zapadną nam na długo w pamięć, oraz pamiętny żółty 
szlak nań prowadzący... Jedynym słowem w pełni obrazującym ciężkość pokonania tego szlaku jest "Hardcore", a każdy kto go 
pokonał , może śmiało powiedzieć "Jestem Hardcorem". Z przyjemnością wydam mu na to 4 certifikaty ;)   

Zalesie 2009, czy będę dobrze wspominał?  Z pewnością tak !   
Org. Michał Jażdżewski  

herbu Motyl ! 

 

 

 



Peron, gromada spoconych harcerzy czekających na pociąg, a wśród 
nich drużyna o wybitnym wdzięku i umyśle- 13 NGDH BIRMINGHAM. 

Mijają kolejne stacje. Jest coraz ciemniej, w końcu zapada cisza nocna. 
Trzynasteczki śnią o dojściu do swojego celu- trzech tygodni bez 

słodyczy. Czy im się to uda? 
Podróż minęła bez większych zakłóceń. Od razu zaczęły się 

rozpakowywać w bazie zhp, gdyż łóżka póki itp. w odróżnieniu do innych 
obozów już były. Poczuły radość a także smutek, że nie nauczą swoich 

dziewczynek od lat im znanych umiejętności. 'Cóż' - pomyślały. Pierwsze 
dni były rewelacyjne! Co tu dużo mówić rewelacyjny teren, rewelacyjna 

drużyna - nic więcej do szczęścia im nie było potrzebne (tylko słodycze). 
Było stanowczo za ciepło. Ciągle wchodzenie po górach wszystkich 

dwukrotnie męczyło. Znalazły się też hardkory, których nie zrażało nic, 
nawet brak czekolady. Było wiele zajęć w drużynie, między innym 

świetnie przygotowany MAM TALENT. Były również gry całości. Ludzie 
mokrzy od wody i potu zachwalali je nawet na wartach. Nie obeszło się 
również bez już tradycyjnego Powstania, przygotowanego w tym roku 

przez Sajmona. Trzynastki były jedynymi tym samym wybranymi spośród 
tłumów kandydatek aktorkami <brawo>! Jedne z najbardziej 

zapamiętanych chwil to chatki i zdobywanie szczytów.  Kraków, 
Wadowice, LancKorona zostaną w ich pamięci na długo. Śluby- jedne z 
ważniejszych wydarzeń na obozie (szczególnie dla mielonki i ropuszka) 

Szkoda, że toalety były ciągle zapchane - uroki obozu ;)  
+Cezar nie umie robić przysiadów! 

P.S. nie tylko Cezar (: 
 
 

Agnieszka 13;) 



ZALESIE OCZAMI SMOCZYC 

Dla większości dziewczyn z 2 NGDH obóz w Zalesiu był pierwszym obozem harcerskim, a 
więc ogromnym wyzwaniem. Chociaż ja i Ania też nie miałyśmy lekko – mieć oko na bandę 
rozochoconych Smoczątek przez 24 godziny na dobę to zadanie dla prawdziwych 
koneserów harcerstwa! 

Zaczęło się standardowo (przynajmniej 
jeśli chodzi o standardy żeńskie) – od 
marudzenia i tęsknoty za mamą. 
Rozwinęło się w fajną przygodę i 
sprawdzian z wytrwałości. 

Dwójka w tym roku zrezygnowała z 
jakiejkolwiek fabuły i oddała się 
zadaniom typowo harcerskim, 
szczególną uwagę poświęcając Prawu 
Harcerskiemu. Szkoliłyśmy się w 
chodzeniu po mapie, azymutach, 
budowałyśmy huśtawkę, kuchnię 
polową, nauczyłyśmy się wielu nowych 
piosenek, głównie religijnych. Pięć 
dziewczynek wróciło do domu z 
brązowo - granatowymi chustami. 
Muszę też wspomnieć o druhnie Mojo – 
Jojo, która zdobyła sprawność Szarej 
Lilijki, przystąpiwszy do próby po raz 
pierwszy w życiu! 

Dwoma najfajniejszymi wspomnieniami 
z obozu są na pewno wycieczki do 
Krakowa i Wieliczki. Podczas pierwszej zwiedziłyśmy Wawel, Stary Rynek, a niektóre z 
nas, m.in. Loczek udzieliły nawet wywiadu dla TVN 24! Podczas zwiedzania Wieliczki 
dziewczyny głównie lizały ściany. Nie dało się ich, kurczę, powstrzymać. 

Zakończyłyśmy ten rok harcerski zadowolone z samych siebie z jasnym przeczuciem, 
że... 

W KUPIE SIŁA! 

Gosia herbu Wilczyca 

PS: Ściskam serdecznie wszystkie moje dziewczynki! 
 

 

 



 

 To jeszcze ja. Obóz oczami Trójki... no cóż. Jak zwykle było nas mało, nawet w sumie 

mniej niż zwykle. Ale za to był z nami nowy młody człowiek, Janek. Już dawno nikt nie 

dostał w Trójce chusty, więc to całkiem poważna sprawa. Osobiście przez cały obóz myślałem 

sobie o tym, jak będzie wyglądać Trójka i moja w niej rola po obozie, więc miałem pewne 

wrażenie tymczasowości wszystkiego. Ale... obóz był ekstra. Współpraca z 20 była najlepszą 

rzeczą, jaka mogła się nam przytrafić – Janek integrował się z młodymi chłopakami (i 

starszymi, np. z Szeflerem!), a ja dzięki Adamowi uczyłem się bycia instruktorem na 

poważnie i mogłem mu się w czymś przydać. Przez bite dwa tygodnie bolały nas brzuchy od 

śmiechu i co chwila byliśmy bici gumowymi pałkami absurdu po naszych biednych potylicach 

równowagi psychicznej. Chatki z sauną i upaćkanym błotem Ziemniakiem, niezapomniane 

wykłady Szeflera o „państwie co ma taki herb”na Babiej Górze (i te dystanse!), wspaniałe 

sentencje Żaby („Bo on powiedział, że moja stara prowadzi sąd ostateczny!”) i żarty 

Szympka... można by wymieniać i wymieniać, a i tak nie da się tego wszystkiego oddać 

jakimkolwiek opisem. Nie udawało mi się wysłowić na ten temat tuż po obozie, nie uda mi 

się teraz i chyba w przyszłości też będzie ciężko. 

Wypadałoby powiedzieć jeszcze kilka słów o reszcie Trójki. Mały i Worm nie zostali 

na obozie do końca z różnych powodów, przez co było trochę smutno, ale tylko na początku. 

Gargoo z kolei realizował się jako komendant i jedyne co mogę powiedzieć, to że żałuję, że 

mu nie pomogłem bardziej. Ale wywiązał się ze swojego zadania w mojej opinii super, więc 

chyba nie byłem mu bardzo potrzebny. No i powstanie wyszło fajnie. 

Przypomniałem sobie o jeszcze jednej rzeczy. Kiedy wracaliśmy z wędrówki do 

Wadowic, objedzeni pizzą i kremówkami, prawdziwie po harcersku wędrując przed siebie bez 

mapy (poważnie. Tak mi się kojarzy klasyczna harcerska wędrówka), w pewnym momencie 

postanowiliśmy iść na przełaj, bo zwiodła nas pamięć, wedle której wracaliśmy. Szliśmy 

przez pole, obok chatki, gdzie było wiele psów, las i koleiny. Nie byliśmy do końca pewni, 

czy idziemy dobrze, więc pojawił się niepokój przed zgubieniem. Wszyscy byliśmy bardzo 

zmęczeni i chcieliśmy zdążyć na obiecane przez Garga kiełbasy do obozu. W końcu udało się 

nam znaleźć drogę w znajomym miejscu i kiedy się odwróciliśmy, zobaczyliśmy jak słońce 

chowa się za górami za nami. Wyglądało jak na pocztówce, widok był naprawdę urzekający. 

Trafiliśmy na dosłownie ostatni moment, bo po minucie już go nie było. Nikt nie zrobił 

zdjęcia, ale... 

Czego chcieć więcej? 

Simon 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Zdjęcia dostaliśmy od druha Roberta z Hufca Ziemii Wadowickiej. Dziękujemy! Więcej zdjęć: 
http://picasaweb.google.com/saymon131/ObozWZalesiu140720091082009  



Przegląd filmowy 
 

Ostatnimi czasy zdarzyło się, iż byłem na 2 

filmach w kinach, dlatego też pozwolę sobie je 

opisać :D Jednym filmem były „Dzieci Ireny 

Sendlerowej” a drugim „ Galerianki”. 

Jako, że opisuję już filmy opiszę przy okazji 

gdzie oglądałem te filmy :D Otóż filmy „Dzieci 

Ireny Sendlerowej” oglądałem w naszym rodzinnym 

Silver Screen’ie, a raczej Multikinie :D Film... jak to film według mnie bez szału, przesłanie 

które z sobą niesie jest bardzo szczytne, lecz sposób w jakim ukazane są trudy bohaterki 

ratującej dzieci z getta nie jest przejmujący i nie porusza za bardzo widza. Gdyby film był 

nieco bardziej... nie wiem jakiego tutaj słowa użyć, „brutalny”, tzn. pokazane by były 

archiwalne filmy z gett pokazujące warunki życia tam, to może film byłby bardziej 

przejmujący, przez co trudy bohaterki byłby bardziej widoczne. Jedynym większym minusem, 

jakim dostrzegłem to to, że główną rolę grała jakaś 
zagraniczna aktorka i dabing jej postaci był trochę 
słaby. Ogólnie film był spoko, a w szczególności 

przesłanie, jakie za sobą niesie, pokazuję, że są ludzie, 

którzy ryzykując własne życie chcą pomagać innym. 

Drugim z kolei filmem były „Galerianki”. Otóż ten 

film zapędził mnie aż do kina „Krewetka” w Gdańsku. 

Co mogę napisać o kinie? Kino małe, ale przytulne, 

wystrój fajny, niestety złe wrażenie sprawiły na mnie 

krany w ubikacji, ponieważ 2 z 4 kranów na 

fotokomórkę nie działały. Sala mała, lecz przytulna. 

Przejdźmy teraz do filmu. „Galerianki” to film 

opowiadający o młodych dziewczynach szukających 

„sponsora”, czyli bogatych starszych panów, którzy w 

zamian za doznania erotyczne kupują im różne rzeczy 

np. ubrania albo komórki. Film opowiada o polskiej 

rzeczywistości i o życiu, które żyją w patologicznych rodzinach. Film robi bardzo dobre 

wrażenie. Naprawdę polecam, Adrian Pierzchała ;) Jednak gdyby ktoś chciał obejrzeć ten film 

nie wychodząc z domu, to na portalu www.youtube.com można obejrzeć krótkometrażowy 

film pod tym samym tytułem. Film trwa 30 min, główny problem jest taki sam, niektórzy 

aktorzy też są tacy sami, a nawet dialogi są prawie identyczne, więc jeżeli już obejrzeliście 

ten 30 minutowy film, to nie polecam już wizyty w kinie, ponieważ oba filmy są prawie 

identyczne, tylko ten w kinie ma o kilka więcej wątków, ale to chyba logiczne bo trwa dłużej 

:D Cóż mogę jeszcze napisać...  Ściąganie filmów z Internetu ze stron do tego nie 

przeznaczonych jest karalne, więc zapraszam do kin!   

 

Adrian :)  

 
 
 
 
 
 
 



Przegląd muzyczny 
 

Rubrykę muzyczną zawłaszczyłem po raz kolejny sobie… ale to dlatego, że nie 
dostałem tekstu. Dobrze więc. Dzisiaj będzie z mojej strony osobiście (i subiektywnie!) – 
zachęcę Was do posłuchania dwóch polskich zespołów, które były moimi muzycznymi 
odkryciami 2009 roku. Znałem te zespoły już wcześniej, ale dopiero jakiś czas temu (w 
sumie już 9 miesięcy) „wsłuchałem się” w nie dogłębnie. Ich piosenki weszły do mojego 
codziennego repertuaru i przywiązałem się dość mocno do ich brzmienia i przekazu. Jak to z 
muzyką… wracamy do niej przez to, z czym nam się kojarzy, a te zespoły kojarzyły mi się z 
samymi dobrymi rzeczami. Ale do rzeczy.  
 

To pierwszy zespół, o którym chciałbym napisać. Słucham muzyki 
mniej więcej od 2004 roku i od tamtego czasu jest ona bardzo 
ważną częścią mojego życia. Każdy ma kilku artystów i kilka 
zespołów, które są ważniejsze od reszty, a Illusion dla mnie stało 
się niesamowicie ważne. Nie trafiłem na zespół, który by mnie tak 
zafascynował chyba od czasu, kiedy zacząłem słuchać Metallicy, 
właśnie w 2004. Ale dobrze… słowo wstępne. Illusion to gdański (!) 
zespół, założony w 1992 przez Tomka „Lipę” Lipnickiego, Jerzego 

„Jerrego” Rutkowskiego i Pawła Herbascha. Niedługo później doszedł do tego składu Jarek 
Śmigiel i tenże skład nie zmienił się aż do końca działalności zespołu w 1999. Jaką muzykę 
gra Illusion? Ciężko jednoznacznie to stwierdzić. Specjaliści mówią, że to „hard rock” i chyba 
mają rację, ale tak samo często mówi się o AC/DC, a to zupełnie inny kosmos. Muzyka 
Illusion jest prosta, ciężka i szczera. Instrumentaż zespołu jest, można powiedzieć, 
klasyczny, czyli dwie gitary, bas, perkusja i wokal. Ich piosenki opierają się na wpadających 
w ucho riffach i basie, który w tle 
wzbogaca je o dodatkowe dźwięki, 
dopasowane do melodii (dobry przykład 
– „B.T.S.” z 2). Wokal Lipy jest 
agresywny. Lipa ma niski głos i w 
Illusion dużo krzyczy, ale zdarza mu się 
też śpiewać czysto, co robi pięknie 
(piosenka „Tylko…” z 2). Jeszcze jedną 
wartą wzmianki cechą 
charakterystyczną jest dość niski strój 
gitar, który z albumu na album coraz 
bardziej pikuje w dół – znak lat ’90 w 
ciężkiej muzyce. No, ale można gadać, 
gadać, opisywać a i tak naprawdę nie 
wiadomo, jak to brzmi… dlatego przydają się porównania do innych zespołów. Najbliższe, 
jakie się nasuwa, to Pantera i jest w tym trochę prawdy, chociaż Illusion nigdy nie było aż 
tak agresywne i szybkie jak Pantera. W ich muzyce nie ma ani krztyny thrash metalu z San 
Francisco ani tym bardziej z innych miejsc. Lipa tez nigdy nie darł się tak mocno jak 
nieodżałowany Dimebag. Przed Illusion nie było w Polsce zespołu grającego podobnie do 
nich. Dzisiaj trochę z ich dorobku zdaje się czerpać np. Coma, ale dość nieudolnie i w sumie 

jest to tylko lekka sugestia w brzmieniu. Pierwsza płyta 
Illusion ma też trochę naleciałości grunge’owych, 
szczególnie spod znaku Soundgarden (Seattle, moi drodzy). 

Co w Illusion jest tak urzekającego? Przede 
wszystkim ich przesłanie i sposób w jaki je prezentują. Ich 
piosenki mają teksty opowiadające o rzeczach, z którymi 
zmagamy się w życiu wszyscy – samotność, miłość, strach 
przed kolejnym dniem, niechęć do życia i takie tam… Ale 
Lipa śpiewa o tym wszystkim w czadowy sposób, szczery, 
dobitny i bez najmniejszej krztyny wyższości. Piosenki 
Illusion powodują, że chce się być kimś lepszym, a to 
przecież nam, harcerzom, jest bliska postawa. Dodatkowo, 
kiedy posłuchacie płyty koncertowej, sławnego „Bolilola”, 



być może poczujecie, że Lipa mógłby być Wam bliski, bo jako frontman, zachowuje się tam 
bardzo… „młodzieżowo”. Piszę być może, bo może się też zdarzyć, że zrażą was ordynarne 
bluzgi lecące spomiędzy piosenek. Ale cóż, niektórzy mają delikatne uszy. A Illusion 
pokazuje tam wizerunek, który pasuje takim osobom jak ja i tego wizerunku trzyma się we 
wszystkich swoich piosenkach i na wszystkich płytach. Za to ich kocham. 

Illusion skończyło działalność w 1999 roku z powodu tarć wewnętrznych na linii Lipa 
– Reszta zespołu. Dali ostatni koncert w gdańskim klubie „Kwadratowa”, podobno zagrali 
świetnie jak zawsze, ale atmosfera była bardzo smutna. W 2008 roku stał się cud, choć nie 
lubię o nim wspominać, bo tam nie byłem… dali jeden jedyny koncert 13 grudnia we 
Wrocławiu. Znałem ich już, ale słabo i nie doceniłem wagi wydarzenia. Mam tylko koszulkę 
(dzięki Mały!) i wyrzuty sumienia. Dzisiaj zostały 
nam ich płyty, ładnie wydane w reedycjach, trochę 
starych nagrań z koncertów do znalezienia na 
kasetach fanów i w Internecie (polecam forum na 
vendetta.art.pl, gdzie można nawet pogawędzić z 
Lipą i Jerrym)… no i oczywiście przesłanie, które 
nadal jest aktualne i będzie chyba jeszcze długo. 
Chociażby w młodym pokoleniu instruktorów z 
Trójki ;) 

 
Dziesięć subiektywnie wybranych piosenek na 
początek: Nikt, Na luzie, Nóż, To co ma nadejść, 
B.T.S. , 140, Skoczny, Don’t Creep, Aggressive ’96, Tylko… 
 

 
Jest drugim zespołem, o którym chciałem napisać. Na 
pewno więcej osób zna go, bo jest chyba bardziej 
legendarny i nadal żywy. Chyba najbardziej szanowany i 
rozpoznawany polski zespół punk rockowy, ale jedyny w 
swoim rodzaju, bo rodem z Bieszczad. Założony w 
Ustrzykach Górnych w 1977, istnieje do dzisiaj, a 
najbardziej rozpoznawalnym i lubianym i jednocześnie 
jedynym stałym jego członkiem jest Eugeniusz Olejarczyk, 
czyli „Siczka”. No więc… może nie zagłębiajmy się zbyt 
mocno w historię KSU, bo jest strasznie skomplikowana (to 

jeden z niewielu zespołów, przy których strasznie ciężko mi spamiętać jego historię, mimo 
kilkukrotnej lektury). W ciągu całej swojej kariery zdarzały im się przeróżne przygody, z 
początku z SB, potem z wolnymi mediami i wytwórniami płytowymi po transformacji 
ustrojowej. Pewnego razu np. członkowie zespołu nie przybyli na planowane kręcenie 
teledysku do ich nowej płyty, z różnych, raczej nie harcerskich powodów, przez co nie udało 
im się wydać oficjalnej płyty przez następne kilkanaście lat. Innego razu z kolei wytwórnia 
płytowa oszukała zespół, wypuszczając bez ich zgody na rynek ponad 20 pirackich 
wydawnictw z zapisami koncertów i nie 
płacąc zespołowi ani grosza. Dopiero 
niedawno owa wytwórnia straciła prawa 
wydanych płyt zespołu, dzięki czemu mogły 
ukazać się ich reedycje. No ale … dość o tych 
perypetiach. Jeśli jesteście ich ciekawi, 
polecam film „KSU – Legenda Bieszczad, 
Legenda Rocka”, do znalezienia np. na 
youtube. Trwa 30 minut i jest bardzo 
ciekawie i poruszająco opowiedzianą historią 
KSU, z najlepszymi źródłami, bo z Siczką i 
Tuptusiem (wieloletnim perkusistą, który 
wygląda dziś na kogoś, kto mógłby być moim 
dziadkiem), a także basistą Bohunem. 



Przejdźmy może do krótkiej charakterystyki muzyki 
KSU. Otóż… to punk rock. Wiele więcej tu nie 
można powiedzieć… szybkie tempa, proste rytmy i 
gitarowe riffy, czasem podłapywane od klasyków (w 
sumie, KSU to też klasyk) gatunku („Ustrzyki” � 
„Submission” Sex Pistols). W późniejszym okresie 
działalności zespołu ich umiejętności muzyczne 
trochę się podniosły i Siczka zaczął raczyć nas 
całkiem ładnymi solówkami. Słychać to szczególnie 
na najnowszych płytach zespołu, np. „Nasze 
Słowa”, gdzie solówki są naprawdę ładnie zagrane, 
wpadają w ucho. To taka gitara prowadząca bez 
szału, ale z urokiem. Nie ma dzikich tappingów, ale 
za to umiejętnie i z czuciem zagrane melodie po 

pełnych dźwiękach. Wszystkie zresztą piosenki KSU komponowane są w 98% przez Siczkę i 
trzeba mu przyznać, że ma wyczucie. Jest to muzyka taka jaką lubię, prosta, ale urokliwa, 
bez zbędnych komplikacji, trafia prosto do głowy, tudzież serca w tych bardziej lirycznych 
przypadkach (np. „Moje Bieszczady” I i II). W późniejszym okresie działalności i dzisiaj KSU 
wiele razy nagrywało ponownie swoje piosenki w różnych aranżacjach, podążając ku graniu 
akustycznemu. Piosenki stają się wtedy bardziej filozoficzne i refleksyjne, a muzyka 
akustyczna dodaje im uroku. Często zdarza mi się kilka razy słuchać jednej piosenki, w 
różnych wersjach i za każdym razem wywołuje trochę inną reakcję. Teksty KSU, jak to w 
zespole punkowym, atakują wiele rzeczy, ale nie jest to taki „bunt dla buntu”, przynajmniej 
dzisiaj. W początkowym okresie działalności, kiedy byli młodzi, pisali dość głupie piosenki, 
np. „Jabol Punk”, ale dzisiejsze płyty mają o wiele mądrzejsze teksty. Bardzo je sobie cenię, 
nawet jeśli są trochę zbyt anarchistyczne. Warto posłuchać takich piosenek jak „Nowaja 
Sistema” albo „Techno Techno” i 
chwilę się nad nimi zastanowić, 
nawet jeśli na pierwszy rzut 
ucha wydadzą się wam zbyt 
„buntownicze”, odpowiednie dla 
dzieciaków. Szczególnie fajna i 
trafna jest piosenka „Władca 
Świata”. A już piosenki o 
górach… moim zdaniem są 
bardzo trafne, melancholijne i 
piękne, jak same góry. Mogę 
jeszcze dodać, że w późniejszych 
tekstach KSU pojawia się też 
wiele odniesień do Boga i 
chrześcijańskich ideałów –  
takich… pierwotnych, więc 
najszczerszych, co też lubię. 

Cóż więcej napisać… 
warto zajrzeć na stronę KSU, można tam trochę się o 
nich dowiedzieć. Najważniejsza rzecz, jakiej się 
dowiedziałem ze strony, to że jest to zespół, który 
naprawdę ceni swoich fanów, a to urzeka i aż tak, wiecie… powoduje, że ma się ochotę nosić 
ich koszulkę. Możecie sobie na stronie posłuchać każdej piosenki, nieodpłatnie, przeczytać 
tekst i spisać chwyty, czego dusza zapragnie. Raczej mało bandów tak dziś robi… nawet tych 
bardziej kasiastych. Jeśli macie ochotę poznać trochę poglądów zespołu (głównie Siczki), 
zajrzyjcie też do działu „linkownia”, byle z rezerwą ;) 
 
Dyszka na początek (ciężko było): Ustrzyki, Moje Bieszczady I i II, To jest to – mój świat, Za 
mgłą, Nic nie powiedziała, Poza światem słów, Dumka Janusa, Pościg, Ostatnia pieśń o 
wolności. 

Simon 

 

Czad – kiedyś sprzedawali takie 
zeszyty. A drugi od góry jest… 
Tomek ;) 



Przegląd literacki 
 

Chciałabym Wam polecić jedną z dobrych książek, które przeczytałam. 

I tu zaczyna się problem, ponieważ wydaje mi się, że każdemu z Was 

zaproponowałabym coś innego... I tak dojrzałej osobie, która nie boi się 

starcia z brutalną rzeczywistością dałabym do 

przeczytania książkę Stanisława Kosińskiego 
"Malowany ptak", osobie wrażliwej i uwielbiającej 

bezpośrednie i prawdziwe dziecięce spojrzenie na 
świat "Małego Księcia", a komuś kto twierdzi, że 

lektury są nudne choćby "Mistrza i Małgorzatę" 

Bułhakowa. Postaram się jednak zaproponować coś 

konkretnego.  

 

Polecam książki Olgi Tokarczuk, a jedną z 

ciekawszych wydaje mi się "Gra na wielu 

bębenkach". I nie jest to bynajmniej podręcznik do 
nauki gry na djembe:) Jest to zbiór kilkunastu krótkich opowiadań. Autorka 

wspaniale łączy świat realny z własną wyobraźnią. Opisuje pozornie 

codzienne zdarzenia i historie z różnych, niecodziennych punktów widzenia.  

 

Inna książką, którą z pewnością 

warto przeczytać jest "Prowadził nas 

los" dwojga autostopowiczów Kingi 

Choszcz i Radosława Siudy "Chopina". 

Po jej przeczytaniu macie ochotę 

spakować plecak i natychmiast 
wyruszyć w wielką podróż, w której 

brak zaplanowanego noclegu, 

własnego transportu czy pieniędzy nie 

stanowi żadnego problemu, a świat 

tylko czeka, żeby go poznać w całości, wzdłuż i wszerz. Zachęcają do tego nie 

tylko komentarze w formie dziennika podróży, ale także duża ilość 

wspaniałych zdjęć ludzi i miejsc, które Kinga i Chopin odwiedzili podczas 

pięcioletniej wyprawy dookoła świata. 
 

Skrzat. 
 
 
 
 
 
 



Żeglarstwo 

Przez wielu uważane za sport co 

najmniej elitarny, dla bogatych ludzi. 

Lecz czy naprawdę tak jest? Myślę, że 

jego elitarność skończyła się kilka lat 

temu gdy rozpoczęło swoją działalność 

wiele firm czarterujących jachty. Rozwój 

żeglarstwa pod tym kątem ma 

oczywiście swoje wady i zalety, ale 

dzięki temu prosty człowiek (nie mający zbyt dużo kasy) ma możliwość 

spędzenia wakacji w ciekawy sposób i spróbowania czegoś nowego w życiu. 

Myślę że żeglarstwo jest naprawdę fajną 

opcją na spędzenie wakacji. Podstawą jest 

oczywiście dobra ekipa, tudzież załoga :). 

Jak już taką znajdziemy to mamy szerokie 

pole do popisu co możemy robić oprócz 

samego pływania. Dla każdego coś się 

znajdzie, na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich można znaleźć wiele 

zacisznych i puszczańskich miejsc bez sklepów i ludzi, a jeśli już takie nam 

się znudzą, zawsze możemy dopłynąć do cywilizacji, do typowych 

turystycznych miasteczek pełnych restauracji, koncertów itp. Itd. Dodatkowo 

mamy jeszcze sporo ciekawych miejsc do 

zobaczenia, od rezerwatów przyrody, zwierząt w 

dzikim środowisku, ciekawych budowli (chociażby 

śluzy) po bunkry z II Wojny Światowej i  XIX 

wieczne twierdze.  

No i oczywiście rzecz najważniejsza – 

spędzanie czasu na wodzie, powszechnie znane 

jako żeglowanie. Według mnie super sprawa, 

pozwala sprawdzić nasze zdolności fizyczne i 

umiejętności dogadywania się z ludźmi, a także, co 

wiem z własnego doświadczenia, potrafi dostarczyć 



naprawdę sporo adrenaliny. Dodatkowo, gdy płynie się w kilka łódek pojawia 

się element rywalizacji i ciągłego próbowania jak zrobić żeby popłynąć jak 

najszybciej.  

Powszechnie uważa się, że jest to strasznie droga impreza. W tym 

sezonie, wypożyczenie 6-7 osobowej łódki o średnim standardzie kosztowało 

niecałe 300zł za dobę (oczywiście, dzielimy to na liczbę osób płynących). Do 

tego dochodzi jedzenie, które robi się we własnym zakresie, więc średnio po 

10zł na osobę za dzień. No i dojazd czyli jakieś 30zł w jedną stronę. Po 

szybkich przeliczeniach tygodniowy wyjazd zamyka się w kwocie 500zł, co 

wydaje mi się niedużą kwotą, patrząc na to jak wiele perspektyw otwiera się 

przed nami gdy mamy łódkę i całe Mazury do zobaczenia :) 

Myślę, że to tyle słowem wstępu o żeglarstwie jako sposobie na ciekawe, inne 

niż zwykle spędzenie wolnego czasu. Za miesiąc coś spróbuję napisać o 

samym pływaniu jachtem. Może dzięki tym artykułom, uda się spotkać kogoś 

z LS któregoś dnia na Mazurach. 

Marcin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ogłoszenia 
 

1. Pacjent zawiadamia wszystkich, że ten, kto 
prześle mu w ciągu tygodnia mailem odpowiedź 
na pytanie, co jest tłem nagłówka tego numeru 
„Zasiewów”, otrzyma od niego tabliczkę 
czekolady. Bez podpowiedzi ☺ 

2. Najbliższa zbiórka HZD to Chaszcze - odbędą 
się 24 października. Więcej informacji wkrótce. 

3. Ogłaszam... że można tutaj ogłaszać. Jeśli macie krótką informację, którą 
chcecie się podzielić z innymi na łamach „Zasiewów”, napiszcie do mnie, a ja 
ją zamieszczę. Jeśli chcecie kogoś pozdrowić... to też, ale z umiarem ☺ 

 
 
 
 

Przesłanie 

 
"Jeśli się spróbuje, to całkiem proste, pomyślałem. Jak człowiek chce się 

czegoś pozbyć, to w życiu da się pozbyć prawie wszystkiego. Nie 

prawie, dosłownie  

w s z y s t k i e g o. A jak się zacznie pozbywać kolejnych rzeczy, nabiera 

się ochoty żeby pozbyć się absolutnie wszystkiego. Tak samo jak 

hazardzista, który stracił połowę pieniędzy, w desperacji wyrzuca 

resztę. Odechciewa się człowiekowi robić coś połowicznie i czegoś się 

trzymać." 

 


