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 Czuwajcie!Czuwajcie!Czuwajcie!Czuwajcie!    
Trzymacie w dłoniach kolejny numer „Zasiewów” dla HZD 

(Harcerskiego Związku Dru

przypomnieć). To czwarty numer, jaki udaje si

roku, spodziewajcie się jeszcze jednego przed wakacjami. 

Pojawi się w nim sporo tre

wskazówek, jak przetrwa

jakim jest dla kaŜdego z nas obóz. Pomy

dostaniecie do rąk kolejny numer „Zasiewów”, ju

kilka dni będzie Was dzieliło od wakacji. To strasznie fajna 

myśl, moim zdaniem. Tak jako

niedawno byliśmy na obozie w Z

czas na podsumowania minionego roku harcerskiego, cho

do jego końca jeszcze miesi
fajnie czyta ten numer! 

Spis treSci: 
• „217 dni” – 4 odcinek Historii Skautingu i Harcerstwa
• „Ludzie” – Piórkiem i Czymkolwiek
• Wasze druZyny – 33 NGDH „Młodnik”
• Wasze zbiórki – rowerowy 
• Wywiad z instruktorem – hm. Adam Iwanicki „Mały”

15) 
• Rebus (str. 16) 
• Hasło (str. 16) 
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Trzymacie w dłoniach kolejny numer „Zasiewów” dla HZD 

zku DruŜyn, nie zaszkodzi 

). To czwarty numer, jaki udaje się wydać w tym 

jeszcze jednego przed wakacjami. 

w nim sporo treści „obozowych” – porad i 

wskazówek, jak przetrwać to niesamowite wydarzenie, 

dego z nas obóz. Pomyślcie sobie, kiedy 

k kolejny numer „Zasiewów”, juŜ zaledwie 

dzie Was dzieliło od wakacji. To strasznie fajna 

Tak jakoś szybko ten czas leci, 

my na obozie w Zalesiu… powoli przychodzi 

czas na podsumowania minionego roku harcerskiego, choć 

ca jeszcze miesiąc. Tymczasem, niech Wam się 

Simon 

4 odcinek Historii Skautingu i Harcerstwa (str. 2 – 5) 
zymkolwiek (str. 6 – 9) 

33 NGDH „Młodnik” (str. 10) 
rowerowy wypad „Elitegruppe” (str. 11) 

hm. Adam Iwanicki „Mały” (str. 12 – 
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HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA
 
 

Wszystko w porządku, bombardowanie trwa 4 godziny, jeden pies nie żyje.

Meldunek z czasu oblężenia twierdzy Mafeking
 
 
 – Panie pułkowniku! – wydyszał Yatley, wpadając do kwatery głównej Baden
Powella w twierdzy Mafeking. W progu zorientował się, że zapomniał o 
regulaminowym oddaniu honorów1 i, lekko zmieszany, wyprężył się w postawie 
zasadniczej. 
 – Bez ceregieli, sierżancie – machnął ręką Baden-Powell. W chwili, gdy jego 
adiutant odgarnął płócienną zasłonę, wiszącą u wejścia, momentalnie podniósł się z 
krzesła, opierając dłonie o blat stołu i pochylając się do przodu, aby nie uronić ani 
słowa ze spodziewanego meldunku. Starał się tego po sobie nie okazywać, ale od 
wielu dni jego nerwy napięte były niczym postronki. Odkąd Kruger
wypowiedział Wielkiej Brytanii wojnę, mogli oczekiwać jedynie najgorszego.
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Oddanie honorów – wojskowe pozdrowienie i okazanie szacunku wyższemu stopniem 
oficerowi; polega ono na powstaniu, stanięciu w postawie zasadniczej (na baczność) i 
zasalutowaniu.  
2 Prezydent Transwalu, Paul Kruger, oficjalnie wypowiedział Wielkiej Brytanii wojnę 12 
października 1899 r.   
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wojskowe pozdrowienie i okazanie szacunku wyższemu stopniem 
oficerowi; polega ono na powstaniu, stanięciu w postawie zasadniczej (na baczność) i 

Prezydent Transwalu, Paul Kruger, oficjalnie wypowiedział Wielkiej Brytanii wojnę 12 

M: i wraz z nimi zmienia się Krąg. Tymczasem tak zwani „starzy”

czasem stają się tak zwanymi „dinozaurami”, których epoka już

potrafią odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

S: Czy sprecyzowałeś sobie kiedyś, jak długo zamierzasz być harcerzem?

M: Harcerzem jest się na całe życie. Nawet jeżeli już nie działa się

się członkiem drużyny, Kręgu. Dla mnie tak jest i zawsze będzie. Harcerskie ideały 

zawsze były, są i będą częścią mojego systemu wartości.

S: Jak wygląda Twój wymarzony obóz?

M: Na dobrą sprawę to zależy. Wymarzony obóz zbliżony jest do naszego obozu w 

Złocieńcu z roku 1999 [PS Simona –

działania, męczący (trzygodzinne warty w pojedynkę co trzecią noc) i dający całe 

mnóstwo satysfakcji. Natomiast wymarzony obóz wędrowny to wyjść z domu z 

plecakiem i wrócić do niego na przykład za dwa tygodnie, n

środków transportu. Prawdziwa wędrówka, jak Bilbo w książkach Tolkiena :)

S: Czy zawsze byłeś w Trójce? Jeśli nie, to opowiesz nam, jakie były Twoje 

poprzednie drużyny? 

M: Nie, Trójka to moja druga drużyna. W roku 1988 wstąpiłem do

Drużyny Harcerskiej „Szaniec”, której drużynowym był wyw. Tomasz Wendicki. 

Drużyna była oczywiście w ZHP, bo w tamtych czasach nie bardzo jeszcze istniały 

wyraźne niezależne organizacje harcerskie. Wraz z powstaniem ZHR w lutym 1989 

roku nasza drużyna przeszła do tej właśnie organizacji. Tym sposobem znalazłem 

się w ZHR. Niestety nie na długo, bo wkrótce nasza drużyna rozpadła się. Do LS 

wstąpiłem w roku 1992 i wylądowałem w Trójce. Po różnych przebojach wraz z całą 

Trójką znaleźliśmy się w LS-Drzewo Pokoju (rok 2000), by po kolejnych kilku latach 

wrócić do LS. 

S: Co Cię skłoniło do dołączenia do „Leśnej Szkółki” dawno temu?

M: Po pierwsze tęsknota do harcerskich klimatów, zdanie sobie sprawy, że harcerstwo 

to nie tylko zabawa, ale coś znacznie więcej. A tak zupełnie bezpośrednio to Bzyk, 

czyli jeden z naszych kolegów ze szkoły i sąsiedniego podwórka, który sam wcześniej 

trafił do LS a później aktywnie i bardzo skutecznie zarażał bakcylem 

harcerskim wszystkich dookoła i wciągał ich do LS. 15 
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Po pierwsze tęsknota do harcerskich klimatów, zdanie sobie sprawy, że harcerstwo 

to nie tylko zabawa, ale coś znacznie więcej. A tak zupełnie bezpośrednio to Bzyk, 

czyli jeden z naszych kolegów ze szkoły i sąsiedniego podwórka, który sam wcześniej 
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M: chłodzi, latem grzeje...). Natomiast jeżeli chodzi o ekwipunek harcerski to fajną 

sprawą zawsze był dla mnie... chlebak. Znowu pewnie brzmi to nietypowo, ale chlebak, 

w czasach przed pojawieniem się ogólnie dostępnych plecaków, był bardzo poręczną 

rzeczą, w której schować i przenieść można było różne różności.

 

S: Która dziedzina umiejętności harcerskich jest Twoją ulubioną i dlaczego?

 

M: Każda dziedzina wiedzy i umiejętności harcerskich ma swój smak, ale jeżeli mam 

wskazać na tą szczególną to chyba wybrałbym terenoznawstwo i topografię. 

Terenoznawstwo, czyli mówiąc skrótowo działanie w terenie z mapą, kompasem i innymi 

elementami pozwalającymi na zorientowanie się gdzie się jest i jak dotrzeć

chcemy dotrzeć. Natomiast topografia to znowu mówiąc w skrócie szkice terenowe, 

pozwalające na utrwaleniu na papierze miejsca w którym jesteśmy i drogi dojścia do 

niego. A dlaczego właśnie te dziedziny? Mają w sobie coś z nauk ścisłych i wymagają 

trochę analitycznego myślenia i obrazowego myślenia :) 

 

S: Mimo, że to niewychowawcze, opowiedz o jednym ze swoich wybryków z 

czasów przedinstruktorskich, z którego jesteś nadal dumny 

 

M: Szczerze mówiąc nie za bardzo mogę opisać tutaj jakieś wybryki z czasów 

przedinstruktorskich, bo takowych wybryków po prostu nie miałem okazji dokonać. 

Inna sprawa, że zdecydowaną większość mojej drogi harcerskiej przeszedłem już jako 

instruktor. Z zabawnych, acz nie będących wybrykami w rzeczywistym tego słowa 

znaczeniu, zdarzeń było przełożenie przez wszystkich instruktorów sznurów harcerskich z 

lewego ramienia na prawe. Chcieliśmy się przekonać jak szybko nasz ówczesny 

komendant zorientuje się, że coś jest nie tak. No i nawet szybko się

wówczas starliśmy się mu wmówić, że coś nie tak jest z jego mundurem, nie naszym, bo 

przecież tylko on miał sznur po lewej stronie. 

S: Co podoba Ci się dzisiaj w Kręgu, a co nie? 

M: Kręgu, czy Harcerskim Związku Drużyn? To nie to samo. Myślę, że nie ma co tutaj 

za bardzo rozpisywać się na ten temat. Powiem tak, Krąg kiedyś (to znaczy 15 lat temu) 

to  coś innego niż Krąg dzisiaj. I tego nikt nie zmieni, bo w Kręgu pojawiają 
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 – Melduję… – wysapał Yatley, który wciąż nie mógł złapać oddechu. 
Melduję, iż Burowie odcięli linie telegraficzne
kolejowe do i z Mafekingu. 
 – A jednak, a jednak… – zasępił się pułkownik, krzyżując ręce na piers
chwili otrząsnął się z zamyślenia i skierował bystre spojrzenie na Yatleya. 
na czele nieprzyjacielskiej armii? 
 – Z tego, co nam wiadomo, to generał Piet Cronjé
spokojniej sierżant. 
 – Cronjé! – Baden-Powell uniósł wyso
doświadczony wojskowy. Chyba powinienem czuć się doceniony 
szeroko. – Jednakże widzę, że to nie koniec złych wieści. Przynajmniej wskazuje na 
to twoja nietęga mina. 
 – Jak zwykle ma pan rację, panie pułkowniku 
przestępując z nogi na nogę. – Wysłannicy generała Cronjé przekazali garnizonowi 
naszej twierdzy ultimatum5. Jeśli nie poddamy się do godziny dziewiątej dnia 
jutrzejszego, siły burskie przystąpią do regularnego oblężenia.
Zapadło milczenie, które wręcz dzwoniło w uszach. Pierwszy nie wytrzymał go 
młody sierżant. 
 – Panie pułkowniku, i… 
 – Co za „i”, Yatley? – odparł szorstko Baden
się spodziewasz? Burowie nie muszą czekać do jutra. Nasza odpowiedź brzm
„nie”! 

  Baden-Powell chwycił się umocnionego grubą deską brzegu okopu i 
zsunął się do środka. Oblężenie trwało już ponad dwa miesiące i morale wśród 
garstki obrońców spadało na łeb, na szyję. „Dobrze, że chociaż nie zbywa na 
prowiancie i słodkiej wodzie” – pomyślał pułkownik, poprawiając sobie na głowie 
charakterystyczny kapelusz. 

– Jak tam, panowie? – zagaił energicznym tonem, uśmiechając się 
promiennie. Oddział obrońców, widząc głównego dowódcę na swojej placówce, 
poderwał się na równe nogi, odrzucając otwarte konserwy i manierki z herbatą. 
Zbliżał się wieczór i nadeszła długo wyczekiwana pora kolacji.

– Spocznijcie i dokończcie posiłek 
kiedy już przyjął oddawane mu honory. Żołnierze pospiesznie zajęli swoje 

                                                             
3 Telegraf – urządzenie elektryczne, służące do przekazywania wiadomości tekstowych 
na odległość; do przekazywania wiadomości wykorzystywano zazwyczaj alfabet Morse’a. 
4 Piet Cronjé (1836-1911) – generał armii Transwalu, walczył w obydwu
burskich.  
5 Ultimatum – ostateczna propozycja, czy warunek, której odrzucenie powoduje 
zerwanie rozmów, a nawet rozpoczęcie działań wojennych. 
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kiedy już przyjął oddawane mu honory. Żołnierze pospiesznie zajęli swoje 

urządzenie elektryczne, służące do przekazywania wiadomości tekstowych 
na odległość; do przekazywania wiadomości wykorzystywano zazwyczaj alfabet Morse’a. 

generał armii Transwalu, walczył w obydwu wojnach 

ostateczna propozycja, czy warunek, której odrzucenie powoduje 
zerwanie rozmów, a nawet rozpoczęcie działań wojennych.  



poprzednie miejsca i sięgnęli po porzucone w nieładzie konserwy. Przez chwilę 
panowało milczenie, kiedy krótkie, szerokie noże, którymi członkowie oddziału 
wykrajali kawałki pasztetu, dzwoniły o blaszane ścianki puszek. Pułkownik, 
korzystając z okazji, usiadł po turecku na ziemi nieopodal dowódcy i czekał, aż 
jego podwładni skończą się posilać. Pierwszy odezwał się krępy Irlandczyk, który 
pociągnął zdrowo z manierki i wstał, ocierając usta wierzchem dłoni.

– Panie pułkowniku, nie wypada, abyśmy my, prości s
drewniane ławki, kiedy pan brudzi swój mundur, siedząc na ziemi. Zapraszam tutaj 
dodał, wskazując na zajmowane przez siebie siedzisko. 

– Jak się nazywasz, żołnierzu? – zapytał spokojnie Baden
się z miejsca. 

– Francis O’Brien – odparł Irlandczyk, stając na baczność.
– Panie O’Brien – kontynuował niespiesznie pułkownik, gestem nakazując 

mu, aby z powrotem usiadł. – To dla mnie zaszczyt, że mogę zasiąść wspólnie z tak 
dzielnymi żołnierzami. A co do mojego munduru i brudu, panującego w okopie… Czyż 
jestem wymuskanym dżentelmenem, chadzającym w białych rękawiczkach i 
obnoszącym nienaganny mundur oficera? Czyż nie walczyłem na niejednym froncie 
ramię w ramię z prostymi szeregowymi, dzieląc ich trudy i niewygody?

Odpowiedział mu szmer potakiwań i solennych zapewnień, że nie chcieli go 
urazić. Baden-Powell podniósł dłoń i natychmiast zapadła cisza.

– Nie przybyłem tutaj, aby odebrać honory i obnosić oficerskie epolety
mówił dalej Baden-Powell. – Tym bardziej też nie miałem na celu przeszkodzenia wam 
w spożywaniu kolacji – uśmiechnął się kpiąco pod nosem. Odpowiedziały mu, 
nieśmiałe z początku, uśmiechy zebranych w okopie żołnierzy. 
aby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na linii
wam brakuje? Czy mogę wam, jako wasz dowódca, jakoś pomóc?

Mężczyźni spojrzeli po sobie. Wszyscy wiedzieli, że pułkownik jest 
prawdziwym oryginałem i stosuje niekonwencjonalne metody działania, ale 
bezpośrednia rozmowa z wyższym stopniem oficerem nadal była dla nich lekko 
krępująca. Pierwszy przełamał się dowódca oddziału. Odchrząknął dla dodania sobie 
animuszu i zagaił: 

– Przede wszystkim dziękujemy panu pułkownikowi za troskę… 
się na swoich ludzi, a poczuwszy milczącą aprobatę, ciągnął dalej. 
braki, to jest krucho z amunicją. 

– Wiem, wiem – przerwał mu Baden-Powell, marszcząc brwi. 
wahania dostarczyłbym wam tylu nabojów, ile byście potrzebowali, ale zapasy mogą 
się lada chwila skończyć. A końca oblężenia nie widać. 

 
 

                                                             
6 Epolety – naramienniki na mundurze, zdobione złotymi albo srebrnymi frędzlami, 
używane jako oznaka stopnia wojskowego.  
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poprzednie miejsca i sięgnęli po porzucone w nieładzie konserwy. Przez chwilę 
panowało milczenie, kiedy krótkie, szerokie noże, którymi członkowie oddziału 
wykrajali kawałki pasztetu, dzwoniły o blaszane ścianki puszek. Pułkownik, 

adł po turecku na ziemi nieopodal dowódcy i czekał, aż 
jego podwładni skończą się posilać. Pierwszy odezwał się krępy Irlandczyk, który 
pociągnął zdrowo z manierki i wstał, ocierając usta wierzchem dłoni. 

Panie pułkowniku, nie wypada, abyśmy my, prości szeregowi, zajmowali 
drewniane ławki, kiedy pan brudzi swój mundur, siedząc na ziemi. Zapraszam tutaj – 

zapytał spokojnie Baden-Powell, nie ruszając 

odparł Irlandczyk, stając na baczność. 
kontynuował niespiesznie pułkownik, gestem nakazując 

To dla mnie zaszczyt, że mogę zasiąść wspólnie z tak 
brudu, panującego w okopie… Czyż 

jestem wymuskanym dżentelmenem, chadzającym w białych rękawiczkach i 
obnoszącym nienaganny mundur oficera? Czyż nie walczyłem na niejednym froncie 
ramię w ramię z prostymi szeregowymi, dzieląc ich trudy i niewygody? 

dział mu szmer potakiwań i solennych zapewnień, że nie chcieli go 
Powell podniósł dłoń i natychmiast zapadła cisza. 

Nie przybyłem tutaj, aby odebrać honory i obnosić oficerskie epolety6 – 
łem na celu przeszkodzenia wam 

uśmiechnął się kpiąco pod nosem. Odpowiedziały mu, 
w okopie żołnierzy. – Jestem tutaj, z wami, 

aby dowiedzieć się z pierwszej ręki, jak wygląda sytuacja na linii frontu. Czy czegoś 
wam brakuje? Czy mogę wam, jako wasz dowódca, jakoś pomóc? 

Mężczyźni spojrzeli po sobie. Wszyscy wiedzieli, że pułkownik jest 
prawdziwym oryginałem i stosuje niekonwencjonalne metody działania, ale 

m oficerem nadal była dla nich lekko 
krępująca. Pierwszy przełamał się dowódca oddziału. Odchrząknął dla dodania sobie 

Przede wszystkim dziękujemy panu pułkownikowi za troskę… – obejrzał 
tę, ciągnął dalej. – A jeśli chodzi o 

Powell, marszcząc brwi. – Bez chwili 
wahania dostarczyłbym wam tylu nabojów, ile byście potrzebowali, ale zapasy mogą 

naramienniki na mundurze, zdobione złotymi albo srebrnymi frędzlami, 

M: lesie, tajemniczością obrzędów i samym faktem przynależenia do jakiejś

Ważną rolę odgrywa tutaj pewien wojskowy dryg organizacji harcerskich.

od harcerza dyscypliny, ale jednocześnie pozwala szlifować swo

już napisałem, harcerzem po prostu chciałem zostać.

przynależenie do organizacji harcerskiej, ale również klimat, jaki panuje w harcerskich 

kręgach. Z jednej strony otwarty i braterski, a z drugiej zorganizowany

przystosowania się do obowiązujących reguł. Mówiąc w przenośni „jak w wojsku”. Tyle 

że na szczęście harcerstwo to nie wojsko. Co więcej harcerstwo stawiało wyzwania i 

pozwalało sprawdzić się w trudnych sytuacjach. Z czasem ta motywacja uległa

Owszem, te elementy są istotne, ale z czasem okazuje się, że harcerstwo to nie tylko 

zbiórki, wyjazdy i zdobywanie stopni. Harcerstwo to droga życia, to służba innym, to 

kształtowanie charakteru. Idee, na których stoi harcerstwo są mi bardzo blis

też jestem harcerzem. 

 

S: Jak wspominasz swój pierwszy obóz?

M: Bardzo dobrze. To był po prostu kompletny szał. Na swój pierwszy obóz 

pojechałem stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1993 (miałem wówczas 17 lat). W 

owym czasie obozy trwały 3 tygodnie, a po doliczeniu kwaterki, na którą niestety nie 

udało mi się wtedy pojechać, był to prawie miesiąc w lesie. Obóz odbywał się

miejscowości Kuźnica Żelichowska położonej niedaleko Piły. Obóz ten był dla mnie 

bardzo ważnym etapem drogi harcerskiej. 

Harcerskie i otrzymałem Krzyż. Co więcej, z obozu wróciłem jako zastępowy z ekipą 

świeżo przekazanych zuchów. 

Bardzo dobrze wspominam długą wędrówkę, podczas której mieliśmy okazję spać nad 

wielkim chlewem ale także być powitanym gorącą kawą zbożową przez gospodynię w 

innym miejscu, w którym użyczono nam noclegu. Mnóstwo wspomnień, przeżyć, 

emocji. Wszak to pierwszy obóz... 

 

S: Który element harcerskiego ubioru i/lub ekwipunku lubisz najbardziej?

M: Beret. To może dosyć kontrowersyjne, tym bardziej, że berety nie znajdują się w 

regulaminie dotyczącym męskiego umundurowania LS. Ale mimo to tą część ubioru 

harcerskiego darzę sentymentem. Oczywiście mundur sam w sobie jest czymś bardzo 

fajnym, pomimo problemów związanych z noszeniem go o różnych porach roku (zimą 
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Ważną rolę odgrywa tutaj pewien wojskowy dryg organizacji harcerskich. Wymaga on 

od harcerza dyscypliny, ale jednocześnie pozwala szlifować swoją osobowość. Tak jak 

już napisałem, harcerzem po prostu chciałem zostać.Podobało mi się właśnie 

przynależenie do organizacji harcerskiej, ale również klimat, jaki panuje w harcerskich 

kręgach. Z jednej strony otwarty i braterski, a z drugiej zorganizowany i wymagający 

do obowiązujących reguł. Mówiąc w przenośni „jak w wojsku”. Tyle 

że na szczęście harcerstwo to nie wojsko. Co więcej harcerstwo stawiało wyzwania i 
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zbiórki, wyjazdy i zdobywanie stopni. Harcerstwo to droga życia, to służba innym, to 

kształtowanie charakteru. Idee, na których stoi harcerstwo są mi bardzo bliskie i dlatego 

Jak wspominasz swój pierwszy obóz? 

Bardzo dobrze. To był po prostu kompletny szał. Na swój pierwszy obóz 

pojechałem stosunkowo późno, bo dopiero w roku 1993 (miałem wówczas 17 lat). W 

godnie, a po doliczeniu kwaterki, na którą niestety nie 

wtedy pojechać, był to prawie miesiąc w lesie. Obóz odbywał się w 

miejscowości Kuźnica Żelichowska położonej niedaleko Piły. Obóz ten był dla mnie 

bardzo ważnym etapem drogi harcerskiej. Złożyłem w jego trakcie Przyrzeczenie 

Harcerskie i otrzymałem Krzyż. Co więcej, z obozu wróciłem jako zastępowy z ekipą 

Bardzo dobrze wspominam długą wędrówkę, podczas której mieliśmy okazję spać nad 

powitanym gorącą kawą zbożową przez gospodynię w 

innym miejscu, w którym użyczono nam noclegu. Mnóstwo wspomnień, przeżyć, 

Który element harcerskiego ubioru i/lub ekwipunku lubisz najbardziej? 

kontrowersyjne, tym bardziej, że berety nie znajdują się w 

regulaminie dotyczącym męskiego umundurowania LS. Ale mimo to tą część ubioru 

Oczywiście mundur sam w sobie jest czymś bardzo 

związanych z noszeniem go o różnych porach roku (zimą  



Wywiad z instruktorem
 

Simon: Kiedy i w jaki sposób zostałeś harcerzem? Czy pamiętasz swoją pierwszą 

zbiórkę? 

 

Mały: Mały: Mały: Mały: Kiedy zostałem harcerzem... To dosyć trudne pytanie, bo „zostawanie harcerzem” 

to nie kwestia chwili. Na dobrą sprawę harcerzem można stawać się nie będąc jeszcze w 

żadnej drużynie. Przyjąć też można datę wstąpienia do pierwszej drużyny albo wręcz datę 

złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego. Harcerzem chciałem być od zawsze, to znaczy od 

kiedy tylko pamiętam. W trzeciej klasie szkoły podstawowej zacząłem się tym aktywniej 

interesować i przebąkiwać co nieco rodzicom, ale w szeregi harcerskie wstąpiłem dopiero, 

o ile dobrze pamiętam, w okolicach roku 1988, kiedy byłem w szóstej klasie szkoły 

podstawowej (gimnazjum wówczas nie było, a szkoła podstawowa miała 8 klas). Jak 

zostałem harcerzem? Po prostu chciałem i pewnego dnia poszedłem na zbiórkę. Pomógł 

mi w tym mój kolega z klasy, który był już w drużynie. Pierwszej zbiórki jako takiej nie 

pamiętam, ale pamiętam początki w drużynie.   

 

S: Jakie jest Twoje najgorsze i najlepsze wspomnienie związane z harcerstwem?

 

M: Najgorsze wspomnienie związane z harcerstwem... Lepiej o tym nie pisać, bo to 

stosunkowo niedawne dzieje, to znaczy rok 2000. Lepiej napisać o najlepszym 

wspomnieniu. Chociaż w sumie też trudno napisać o jednym szczególnym zdarzeniu. 

Moja harcerska droga jako całość jest dla mnie źródłem wielu dobrych w

przeżyć i wrażeń. Zbiórki, obozy, wyjazdy, wzrastanie w idei harcerstwa, wejście w świat 

instruktorskiej służby, wszystko to tworzy jedną całość, której nie sposób podzielić n

kawałki. 

 

S: Czy podzielisz się z nami swoimi motywacjami i powodami, dla których jesteś 

harcerzem? 

M: Harcerstwo to piękny sposób na życie. Nawet wówczas, kiedy już

jest się członkiem jakiejś drużyny, kiedy nie działa się już aktywnie. 

Harcerzem się po prostu jest. Podejście do harcerstwa zmienia się

Na początku człowiek fascynuje się zabawami w  
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Wywiad z instruktorem 

Kiedy i w jaki sposób zostałeś harcerzem? Czy pamiętasz swoją pierwszą 

Kiedy zostałem harcerzem... To dosyć trudne pytanie, bo „zostawanie harcerzem” 

to nie kwestia chwili. Na dobrą sprawę harcerzem można stawać się nie będąc jeszcze w 

żadnej drużynie. Przyjąć też można datę wstąpienia do pierwszej drużyny albo wręcz datę 

od zawsze, to znaczy od 

kiedy tylko pamiętam. W trzeciej klasie szkoły podstawowej zacząłem się tym aktywniej 

interesować i przebąkiwać co nieco rodzicom, ale w szeregi harcerskie wstąpiłem dopiero, 

o ile dobrze pamiętam, w okolicach roku 1988, kiedy byłem w szóstej klasie szkoły 

podstawowej (gimnazjum wówczas nie było, a szkoła podstawowa miała 8 klas). Jak 

zostałem harcerzem? Po prostu chciałem i pewnego dnia poszedłem na zbiórkę. Pomógł 

j kolega z klasy, który był już w drużynie. Pierwszej zbiórki jako takiej nie 

Jakie jest Twoje najgorsze i najlepsze wspomnienie związane z harcerstwem? 

Lepiej o tym nie pisać, bo to 

stosunkowo niedawne dzieje, to znaczy rok 2000. Lepiej napisać o najlepszym 

trudno napisać o jednym szczególnym zdarzeniu. 

Moja harcerska droga jako całość jest dla mnie źródłem wielu dobrych wspomnień, 

przeżyć i wrażeń. Zbiórki, obozy, wyjazdy, wzrastanie w idei harcerstwa, wejście w świat 

instruktorskiej służby, wszystko to tworzy jedną całość, której nie sposób podzielić na 

odami, dla których jesteś 

Harcerstwo to piękny sposób na życie. Nawet wówczas, kiedy już nie 

aktywnie. 

po prostu jest. Podejście do harcerstwa zmienia się z czasem. 

– Szkoda – wtrącił się O’Brien. 
ścianą okopu, bo nie ma czego do nich zapakować. A wziąłbym i wypaliłbym z 
każdego z nich do tych przeklętych Burów!

Załoga okopu odpowiedziała mu salwą śmiechu i ochoczymi 
potakiwaniami. Baden-Powell przyłączył się do tego powszechnego wybuchu 
wesołości. „Nie ma lepszego lekarza, niż śmiech” 
poweselałych nagle twarzach. 

– Ale jest też inny problem –
ucichł. – Krótko mówiąc: mamy mało ludzi.

– Dokładnie – przytaknął mu chudy mężczyzna ze zwichrzoną, sięgającą 
pasa brodą. – Na początku było tu nas dwudziestu chłopa. A teraz? Zostało 
dwunastu. Jeszcze dziś z rana zabrali

– Burski strzelec rąbnął go prosto w ramię, ledwo co je wystawił z okopu 
– pokiwał głową O’Brien. – Krwawił tak, że myślałem, że go żywego nie doniosą.

– Miał zanieść meldunek do okopu piętnastego, co nie? 
Szkot, podkręcając sumiastego wąsa. 
strzelał. Z taką raną nie wiadomo, czy trafi widelcem do ust.

– Rozumiem – odpowiedział Baden
mówili jeden przez drugiego zmęczeni żołnierze. 

Okiem historyka 

 
imo usilnych starań Baden
uzupełnienie zastałych w Mafekingu braków w ludziach i 
uzbrojeniu, trwające miesiącami oblężenie wyczerpywało 
siły obrońców. Dawała się we znaki zwłaszcza 
dysproporcja w liczebności oddziałów, którymi 
dysponowali Brytyjczycy i Burowie. Ci pierwsi, wliczając w 

to uzbrojonych cywilów, rozporządzali maksymalnie 2000 ludzi, w 
porównaniu do 8000 regularnych żołnierzy, znajdujących się po rozkazami 
generała Cronjé. Wprawdzie sprytne posunięcia Baden
zmylić przeciwnika, dawały pewne rezultaty, lecz nic nie mogło zastąpić 
brytyjskiemu dowódcy świeżych oddziałów z 
prawdziwego zdarzenia. Starając się temu jakoś 
zaradzić, pułkownik wpadł na pomysł powoła
specjalnego Korpusu Kadetów, składającego się z 
młodych chłopców… 

                                                             
7
 Lazaret – szpital wojskowy, polowy. 
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wtrącił się O’Brien. – Ze trzy karabiny stoją bezczynnie pod 
ścianą okopu, bo nie ma czego do nich zapakować. A wziąłbym i wypaliłbym z 
każdego z nich do tych przeklętych Burów! 

odpowiedziała mu salwą śmiechu i ochoczymi 
Powell przyłączył się do tego powszechnego wybuchu 

wesołości. „Nie ma lepszego lekarza, niż śmiech” – pomyślał, patrząc po 

– odezwał się znów dowódca, kiedy już śmiech 
Krótko mówiąc: mamy mało ludzi. 

przytaknął mu chudy mężczyzna ze zwichrzoną, sięgającą 
Na początku było tu nas dwudziestu chłopa. A teraz? Zostało 

dwunastu. Jeszcze dziś z rana zabrali do lazaretu7 starego Fostera. 
Burski strzelec rąbnął go prosto w ramię, ledwo co je wystawił z okopu 

Krwawił tak, że myślałem, że go żywego nie doniosą. 
Miał zanieść meldunek do okopu piętnastego, co nie? – mruknął tęgi 

t, podkręcając sumiastego wąsa. – Szkoda starego. Miał pewną rękę, dobrze 
strzelał. Z taką raną nie wiadomo, czy trafi widelcem do ust. 

odpowiedział Baden-Powell, wyraźnie poruszony tym, co 
mówili jeden przez drugiego zmęczeni żołnierze. – I mam pewien pomysł… 

c.d.n. 
 

imo usilnych starań Baden-Powella, mających na celu 
uzupełnienie zastałych w Mafekingu braków w ludziach i 
uzbrojeniu, trwające miesiącami oblężenie wyczerpywało 
siły obrońców. Dawała się we znaki zwłaszcza 
dysproporcja w liczebności oddziałów, którymi 
dysponowali Brytyjczycy i Burowie. Ci pierwsi, wliczając w 

to uzbrojonych cywilów, rozporządzali maksymalnie 2000 ludzi, w 
porównaniu do 8000 regularnych żołnierzy, znajdujących się po rozkazami 

. Wprawdzie sprytne posunięcia Baden-Powella, mające 
zmylić przeciwnika, dawały pewne rezultaty, lecz nic nie mogło zastąpić 
brytyjskiemu dowódcy świeżych oddziałów z 
prawdziwego zdarzenia. Starając się temu jakoś 
zaradzić, pułkownik wpadł na pomysł powołania 
specjalnego Korpusu Kadetów, składającego się z 

szpital wojskowy, polowy.  
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PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK 

Maamooo! Narysowałam Tatuuusiaaa!=) 
 
Odwieczny problem narodzony już we wczesnym dzieciństwie wielu ludzi 
– jak narysować ludzika? Dzieci próbują narysować mamę czy tatę i to jest 
wspaniałe, ale dlaczego z wiekiem im się odechciewa? Dlaczego już ich to 
nie bawi? Dlaczego wciąż słyszę „bo ja nie uuumieeem”?! Bardzo często 
się zdarza, że rysując budynek, muszę narysować gdzieś tam człowieczka.  
Nie tylko dlatego, że upiększa to pracę. Oprócz tego, że to najzwyczajniej 
w świecie po prostu ‘ożywia’ rysunek, pełni to znacznie ważniejszą rolę – 
pokazuje skalę zagadnienia. Bo skąd wiadomo, czy to, co narysowałem 
jest willą czy budą dla psa, skoro nie mamy żadnego punktu odniesienia? 
Tak więc widzimy, że ludzie niesamowicie urealniają nam rysunek. 
Powyżej już na wstępie narysowałem kilka przykładów jak kilkoma bardzo 
prostymi kreskami można już odwzorować człowieka. Zauważcie, że nie 
potrzeba do tego żadnych studiów anatomicznych. Nie obchodzi nas czy 
człowieczek się uśmiecha czy pokłócił się ze swoją dziewczyną (chociaż nie 
życzymy mu tego). To tylko szkice, Próbujcie je rysować z początku np. 
patrząc na moje rysuneczki, a nawet je kopiując. Następnie patrzcie na 
jakieś zdjęcie i spróbujcie naszkicować dosłownie kilkunastoma kreskami 
to, co widzicie. Polecam Wam do tego jakieś grubsze narzędzie – kubuś, 
flamaster, marker czy nawet pędzel i temperę.  
Na stronie obok narysowałem przystojnego młodego Pana w garniturze. 
Ale kogo obchodzi to, że ma garnitur i to za ile kupił sobie buty? 
 
 
 

Wasze zbiórki 
1 maja wybraliśmy się  całym zastępem na wycieczkę rowerową.  

Jechaliśmy z miejsca zbiórki, przez las, na górę Donas. Po drodze zawitaliśmy do 
domu druha Garga, gdzie ,,załatwiliśmy" problemy techniczne. 

Najlepszym odcinkiem drogi, według mnie był ,,finał" podjazdu pod górę. Było 
tam w dóóóóóóóóóółłłłłłł, a potem w góóóóóóóórę. Nawet Gargo tam nie 
podjechał :D. 

Było bardzo fajnie.  Marek  3 NGZH 
„Buki” 
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Wasze Drużyny 

 
Nasza 33 jest szalona i radosna !   ;) 
 
Jedną z moich ulubionych przygód jest dzień 
wyborów na ''Miss cyrku'' 
 
Ten dzień odbył się na zeszłorocznym zimowisku. 
Wszystkie dziewczyny z druŜyny musiały 
przebrać się za kogoś z cyrku (ja byłam klaunem). 
W jury zasiedli: Bohdzik, Kamila, Kasia, Kozak, 
Michał i Adi. 
 

                                                                                                                                                      
Kostka   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Postanowiłem więc go uprościć. Taki kontur jak na rysunku drugim 

spełnia taką samą rolę, a moim zdaniem jest nawet bardziej 

interesujący. Można to zrobić w formie jeszcze bardziej uproszczonej 

pomijając obłości (choć ja nadal obstaję przy rysunku drugim=P) Co by 

jednak się stało jeśli zdecydowalibyśmy się na taką szkicową 

deformację? Czyż Nie jest to wciąż TEN SAM mężczyzna? Jednocześnie 

nabiera on pewnego charakteru, który mi (ale to subiektywna ocena) 

pasuje najbardziej ze wszystkich tu przedstawionych. Na ostatnim 

rysunku Widzimy inny pomysł na odpowiedź na to samo pytanie. 

Poniżej Przedstawiam dość podobną sytuację lecz ze śliczną Panią. 

Możną ja odwzorować całkiem wiernie, ale czy to konieczne? Może 

tak… Ja jednak nie jestem projektantem mody i nie obchodzi mnie, że 

ta Pani kupiła sobie nowy strój kąpielowy, więc skupię się nad tym co 

najistotniejsze. Człowiek ma duszę – bikini nie. I ten nasz rysunek 

również powinien mieć swojego rodzaju duszyczkę. 
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Bez zanudzania literą, podam jeszcze kilka przykładzików, bo przecież nie 

słowem a obrazkiem powinniśmy ze sobą rozmawiać. 

Zwróćcie uwagę na ile 
ciekawych sposobów 

przedstawić można tę 
samą formę. 

Niezależnie od tego czy to 
jest baletnica, rowerzysta, 

spacerowicz czy nawet papież. 
I dlatego tak bardzo można 

wyrażać w rysunku siebie. 
Każdy może wyrobić sobie własny styl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gdy już nauczymy się rysować pojedyncze postaci możemy 
śmiało próbować rysować całe scenki. Czy to będzie dwóch 
sąsiadów rozmawiających pod drzewkiem o polityce, czy 
przyjaciółeczki stojące w kolejce po kolejny ciuszek  do 
kolekcji (następna strona) czy przechadzający się z psem 
Pan, który przyjechał do miasta rowerem (następna strona). 
Nie przejmujcie się czy ilość palców u rak się zgadza ani czy 
nasz bohater nie ma przypadkiem 
brudu pod paznokciami. Po prostu 
chwyćcie mazak i mażcie.  

 
 

UWAGA UWAGA KONKURSIWO 
VUJASZKA! Najpierw informuję, że 
poprzedni konkurs wygrała moja  
SUPER ZUCHNA Marta Wróblewska, 
która jako jedyna podała poprawną 
odpowiedź! Gratulujemy zwycięstwa 
i nagrody!=) Poniżej pokazuję roz- 
wiązanie konkursu: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tymczasem rusza kolejne KONKURSIWO 
VUJASZKA! Czyż to nie wspaniałe?=) 
Nadeślijcie mi jak najwięcej swoich pomysłów 
(rysunków) na szkice postaci. Warunek jest 
jeden – trzeba je wykonać samodzielnie!!! 
Najlepsze prace zostaną nagrodzone (Marta 
już wie, że nie blefuję=]). Przypominam adres: 
ciapol_pi@wp.pl  
Podczas rysowania wszystkich szkiców 
flamaster trzymał phm. mariusz „zięciu” piesik
 
 
 
 
 

 
 


