
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Czuwaj! 

Znacie to coś, gdy planujecie na któryś dzień tak wiele czynności, że 

musicie wykonywać je w bezbłędnie przemyślanej kolejności, nierzadko 

równolegle i z przerwami nie większymi, niż 5 minut? To napadło na mnie 

właśnie ostatnio w ciemnym zaułku. Dlatego numer jest jak zawsze, z 

poślizgiem. Niestety nie zaowocowało to większą ilością tekstów, ale może 

jeszcze coś na tym polu drgnie. Do mety dwa numery. Zachęcam więc zgodnie 

z tradycją do pisania, no i miłej lektury! 

Simon 
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Szkocja dla miastowych 
Poniższy tekst to wstęp do dłuższego artykułu Kuchcika, który ukaże się w następnym numerze. Nie bądźcie więc zaskoczeni jego dość nagłym 

zakończeniem – musiałem go trochę uciąć z powodów konceptualnych. Ale może ktoś odważny skorzysta ze wskazówek jeszcze zanim ten następny numer się 

ukaże. Kuchcik jak wiecie jest człowiekiem obeznanym w niedrogim podróżowanu, więc pewnie ucieszy się z sugestii dot. tego co chcielibyście, żeby ze 

swojej wiedzy na ten temat Wam przekazał. {Simon} 

 

Loty 

Tanie loty z Gdańska do Glasgow można znaleźć już za 78zł w dwie strony. Trochę klikania na 

stronach Wizzair i kilka ciekawych propozycji jest na wyciągnięcie ręki. Pojawiły się też ostatnio loty 

do Edynburga ale niestety nie korzystałem to nie podpowiem. 

 

Lotnisko Glasgow 

Pierwszym trudnym zadaniem jest wydostanie się z 

lotniska aby znaleźć się w punkcie oferującym transport 

publiczny. Tutaj dochodzi ważny, być może główny koszt 

wyjazdu. W zależności jak i kiedy chcesz podróżować, taki 

bilet powinniście zakupić. W grę wchodzi liczba osób, 

dzień tygodnia oraz czy masz zamiar korzystać z 

transportu więcej niż raz będąc już w Glasgow. Warto 

przestudiować tę tabelkę razem z gwiazdkami. 

http://www.firstgroup.com/ukbus/glasgow/journey_planning/

glasgow_shuttle/fares.php 

Nam udało się ogarnąć opcję 4 osoby w cenie 3 w dwie 

strony. Daje to dość sporą kwotę: 6,75£ = 40zł. 

Nocleg 

Hostele w Wielkiej Brytanii są stosunkowo drogie. Przeszukiwanie hostels.com, booking.com itp. w 

tym przypadku nie jest doświadczeniem miłym dla kieszeni. Zostaje jeszcze couchsurfing lub znajomości. 

My użyliśmy tej pierwszej opcji. Złapaliśmy kontakt z ekipą węgierskich studentów wynajmujących 

mieszkanie w Glasgow. Ich miejscówa znajdowała się 3,5km od centrum. W zależności od pogody, dostępnego 

czasu oraz naszej ochoty używaliśmy transportu miejskiego bądź cisnęliśmy z buta – około 30-40 min dla 

zdrowotności. 

https://goo.gl/maps/cTscT 

Jeszcze może kilka słów o couchsurfingu. Jest to z pewnością opcja osczędna. Czasem niestety 

należy spędzić sporo czasu kontaktując się z ludźmi odnośnie dostępności. Warto też (już po umówieniu 

się) mieć sprawdzony numer telefonu do gospodarza (sprawdzić przed wylotem). Zdarza się, że mimo 

wysłania wielu zapytań nikt nie odpowie. Nie należy się zrażać tylko próbować dalej. W dobrym tonie jest 

zostawić gospodarzom mały podarunek. 

Z dworca autobusowego w centrum Glasgow można dostać się w różne ciekawe miejsca. Z odpowiednio 

wcześniejszą rezerwacją bilet do Edynburga da się zakupić w cenie 1£. O tu: http://uk.megabus.com/ 

C.D.N. 

Kuchcik 
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Dwieście na dwanaście, sto na sześć.  

Czyli jak i gdzie zdobyć sprawności Rowerowej Setki i Rowerowej Dwusetki 

 

 Każdy, kto zacznie rozważać zmierzenie się z tymi sprawnościami na pewno wykona dzielenie, które widnieje 

w tytule. I co nam wyjdzie? 16,6 km/godz. To jest słuszne rowerowe tempo na dłuższą metę, ale zupełnie nie wydaje 

się być wielkim wyzwaniem. Ja, gdy dojeżdżam do pracy, w 45 minut pokonuję 15 kilometrów. Nietrudno wyliczyć 

prędkość: 20 km/godz, a do tego prawie połowa pod górę. Tak więc jeśli znajdę sobie odpowiednio płaski teren i nie 

będę marnował czasu na szukanie drogi – spokojnie dam radę, pomyślałem sobie decydując o otwarciu próby na te 

sprawności. No, ok – te 20 na godzinę to jadę tylko przez 45 minut, a trzeba doliczyć postoje i tak dalej... No, ale jeśli 

utrzymam tempo 20 km/godz na płaskim terenie, zostaną mi na przerwy dwie godziny z dwunastu podczas 

Rowerowej Dwusetki. Prościzna! Piszę maila do Komisji! 

  

 

No i stało się – rozkaz ukazał się oczom całego Kręgu. Nie było już odwrotu. Jako trasę obrałem sobie od dawna 

znaną mi kombinację nadmorskich ścieżek rekreacyjnych Trójmiasta i 

Helu, połączonych odcinkiem Międzynarodowego Szlaku Rowerowego 

R10 – szlak ów prowadzi niemal pod moim balkonem, co bardzo ułatwiło 

organizację imprezy. W dużym skrócie: Rumia-Hel-Rumia-Gdańsk-Rumia. 

Wyznaczywszy sobie trasę używając Google Maps, przekonałem się, że 

ma ona prawie dokładnie 200 kilometrów. Na moim wyposażeniu jest 

rowerowy licznik prędkości, założyłem więc, że dokładną odległość będę 

mierzył za jego pomocą i na pewno „w kołach” wyjdzie nieco więcej niż 

na mapie. Zaletą wybranej przeze mnie trasy jest płaskość – po co przy 

takiej próbie pokonywać kilometry pod górkę? Wiedziałem też o dobrym 

stanie drogi – oficjalne Szlaki Rowerowe są zazwyczaj dobrze 

przygotowane, a tę drogę znam i wiem, że na całym odcinku nawierzchni 

innej niż asfalt, kostka lub co najmniej beton, jest łącznie może ze dwa – 

trzy kilometry. Wady tej drogi zatarł w mojej pamięci entuzjazm, ale 

wróciły do mnie boleśnie w terenie... 

 Pogoda trafiła mi się niemal idealna – 

słoneczko świeciło, chmurki je nieco łagodziły, 

delikatny zefirek dopełniał sielanki. Pełen 

entuzjazmu ruszyłem. I to jak! Wystartowałem o 

8:25 i kolejne kilometry wskakiwały na licznik jak 

szalone. Od Rumi zaczyna się kilkunastokilometrowa 

otwarta przestrzeń pól i łąk, na których zazwyczaj 

wieje, ale tym razem tego problemu nie było. Szybko 

dostałem się na malownicze, ogromne łąki obszaru 

Natura 2000, okalające ptasi rezerwat Beka. Tam 

trasa wiedzie betonowymi płytami, co jednak w 

ogóle nie przeszkadza w jeździe. Po nich rozpoczyna 

się jeden z gorszych i trudniejszych fragmentów 

szlaku, w którym jest jedynie utwardzoną, 

 

 

 



piaszczystą drogą – widać jednak jasno na zdjęciu, że i tu nie można było mówić o tym, że jedzie się jakkolwiek 

trudno.  

 Tak naprawdę gorzej jest przed zamkiem w 

Rzucewie, gdzie asfalt jest mocno popękany, ale 

prowadzi nas do kolejnego dobrego argumentu 

przemawiającego za wyborem tej trasy. Wspomniany 

zamek jest pięknie położonym zabytkiem, który 

naprawdę warto zobaczyć, na co szansa jest też od 

środka, bo można się w nim zatrzymać na posiłek a 

nawet na noc.  Ja jednak nie miałem czasu na takie 

luksusy – droga wołała dalej i po chwili byłem już w 

Pucku. Zawsze gdy wjeżdżam tą trasą do Pucka, Szlak 

mi się gubi. Wystarczy jednak kierować się nieco w 

prawo i po znakach można trafić na stary rynek, z 

którego już nietrudno zjechać do puckiej mariny, 

przez którą wiedzie Szlak R10. Tu napotkamy też 

akcenty harcerskie, bo ZHP prowadzi w Pucku Harcerski Ośrodek Morski, a Sienek cumuje swoją żaglówkę. 

 Od wyjazdu z Pucka trasa zaczyna wieść już naprawdę blisko Zatoki, momentami wręcz jej brzegiem. Z tym 

wiąże się silniejszy jak i zimniejszy wiatr. Po pewnym czasie 

zdecydowałem się ubrać wiatrochronną kurtkę, którą znów musiałem 

zdejmować gdy zrobiło mi się cieplej. Trochę z tym zabawy, ale nie 

chciałem wychłodzić organizmu, bo nie warto tracić cennej energii na 

ogrzewanie. Na Półwysep Helski wjechałem we Władysławowie, gdzie 

w odpowiednim miejscu należy skręcić w prawo, między domami – na 

szczęście prowadzą tam oznaczenia. Mierzeja Helska jest 

przystosowana do rowerowej jazdy na całej długości. Różnie bywa 

jednak ze stanem nawierzchni, choć nigdy nie jest bardzo źle – w 

większości mamy do czynienia z dobrze oznakowaną i utrzymają drogą 

po kostce brukowej.  

 W okolicach Kuźnicy stuknęło mi 50 kilometrów i to w dwie 

godziny! Tak dobry wynik oraz zbożowe batoniki dostarczały mi dużo 

energii, więc jechało się świetnie, pomimo że na Helu zasadniczo wiało. 

Dość mocno i prosto w twarz. 

Pozostawało dojechać do Helu i 

liczyć na to, że ten sam wiatr 

pomoże mi w drodze powrotnej. 

Gdy wjechałem do trzyliterowego 

miasta, na liczniku akurat  pojawiło się 75 kilometrów, a ja nie miałem ochoty 

na zwalnianie, szukając ścieżek w Helu, by tylko dojechać do końca półwyspu. 

Cyknąłem sobie fotę na helskim dworcu kolejowym, zjadłem kolejny batonik i 

ruszyłem z powrotem.  

 4,5 godziny od wyruszenia, kilka kilometrów przed Władysławowem na 

moim liczniku przejechany dystans zbliżał się do 100, a stan pokarmu w moim 

brzuch do 0. Już chciałem stawać na popas, ale minąłem pedałującego w 

przeciwną stronę druha Pacjenta, z małżonką. „Skubani – pewnie też cisną 

Rowerową Dwusetkę” - pomyślałem sobie i przycisnąłem jeszcze odrobinę 

przed postojem. Po kilku minutach skusiła mnie jednak nasłoneczniona 

piaszczysta łacha przy trasie i tam zatrzymałem się na wyborny „lunch”, świętując nieomal zdobycie Rowerowej 

Setki. 4,5 godziny! Jak tak dalej pójdzie, o 18:00 będę witał się z wanną! 

 

 



 Zjadłszy banany z ryżem zatopione w brei jogurtu z cynamonem 

(lekkostrawne, energetyczne, obrzydliwe) ruszyłem, nieco już zmęczony, ale 

pełen animuszu. Do czasu. Tuż przed tabliczką z napisem „Władysławowo” 

doszedłem do wniosku, że energii już brak i niemal płynnym ruchem zsunąłem się 

na ławkę przy ścieżce rowerowej, położyłem głowę na kasku i... wpadłem w 

dziwny letarg. Nie spałem, ale kwadrans upłynął mi w chwilę i zupełnie nie 

kontaktowałem. Gdy jednak wsiadłem z powrotem na rower – ruszyłem bez 

problemu. No, tak – cukier wzrósł, pokarm zaczął się trawić, ciało oklapło. Świeżo 

podładowany pocisnąłem w stronę domu.  

 W powrotnej drodze nie było już jednak tak łatwo. Zmęczenie brało górę, 

a wiatr ponownie przybierał na sile. Albo rano go nie było, albo gdy jechałem w 

przeciwną stronę pracował na moją korzyść, a teraz staje przede mną jak ściana. 

Tak, czy inaczej – do domu dojechałem już wyczerpany. Z głodu i zmęczenia 

telepało mnie chwilę jak przy gorączce, musiałem wpierw odpocząć by w ogóle 

zjeść drugi obiad. Oczywiście powtórkę z bananów z ryżem. Nie miałem bladego 

pojęcia jak w takim stanie ruszę zdobyć brakujące 53 kilometry. Na szczęście 

zadziałał mechanizm sprzed Władysławowa – obiad, letarg i powrót sił. Czasu 

jednak już nie było tak dużo. Gdybym jechał z tym samym tempem, już prawie 

bym miał za sobą całą próbę! Jednak dwa obiady i „półsny”, a także opad sił i 

wzrost siły wiatru sprawiły, że zostały mi tylko cztery godziny.  Ruszyłem.  

 I na ponownym starcie popełniłem błąd. Sprzecznie z planami, 

wjechałem na Morską, zmęczenie tak już zamulało mój umysł, że zupełnie 

zapomniałem o znacznie lepszej trasie. Wzdłuż całej ulicy Morskiej biegnie 

rowerowa ścieżka, jednak jej stadia rozwoju są przekrojem przez cały żywot 

miejskiej trasy dla rowerów – od planów w Urzędzie Miasta, gdzie w terenie 

mamy zastępy pieszych pod naszymi kołami, przez chlapnięty farbą pasek 

dzielący chodnikowe płyty na dwa ciągi, właściwą, nowiutką, asfaltową drogę, 

po kruszący się i rozpadający kawałek chodnika. Czekają też przejścia ze 

światłami, na których zawsze (!) trafiałem na czerwone. No i samochody. Tych 

nie zabraknie, a spaliny wręcz zatykają, gdy drałuje się na rowerze dysząc.  

 Łyknąwszy więc nieco smrodu z rur 

wydechowych, skręciłem przed C.H. Klif w stronę 

orłowskiego molo. Tam, pokonawszy nadmorską 

promenadę, wjeżdżamy na porządnie utwardzoną 

ścieżkę, która zawiedzie nas do parku w Kolibkach. Po 

drodze miałem okazję przejechać przez niedawno 

zbudowany most, dzięki któremu oszczędza się kilkaset 

metrów trudnej trasy wzdłuż głębokiego wąwozu. 

Rowerowy szlak w kolibkowskim parku kończy się na 

granicy z Sopotem, gdzie rower trzeba znieść w dół 

leśnych schodów, wprost na trasy sopockiego Parku 

Północnego. Tam świetnie przygotowany asfalt 

poprowadzi nad prosto w okolice molo, za którym 

zacznie się koszmar – jeśli planujesz przejazd w 

weekend, przy dobrzej pogodzie licz się z około setką 

spacerowiczów na metr kwadratowy (w tym wyskakujące wprost pod koła dzieci – trzy razy), oraz dziesiątką 

mijanych na ścieżce rowerzystów na sekundę. Nie pomaga, gdy pędzi się na resztkach sił by dojechać do 

upragnionych dwustu kilometrów na czas.  

 



 Na granicy Sopotu i Gdańska wypadł mi moment, 

w którym muszę zawrócić by dotrzeć do domu na około 

dwusetnym kilometrze. Tak też zrobiłem i po godzinie 

byłem znów w Gdyni. Nie popełniłem ponownie błędu z 

Morską. Cały myk w wybraniu lepszej alternatywy polega 

na tym, by dostać się do dworca kolejowego i z niego, 

trochę zaniedbanym i niebezpiecznym odcinkiem, 

położonego niedaleko Węzła Ofiar Grudnia '70. Stamtąd 

wzdłuż ulicy Hutniczej do Estakady Kwiatkowskiego, gdzie 

czeka nas unikalna, jedyna w Trójmieście... Estakada 

Rowerowa! Pokonawszy ją trafiamy na dużo spokojniejszą, 

świetnie przygotowaną i nie aż tak upstrzoną czerwonymi 

światłami ścieżkę dla cyklistów. Na końcu trzeba znaleźć 

wjazd na drogę dumnie nazwaną Drogą Wewnętrzną 

Elektrociepłowni Gdynia, na której nie powinny nas 

niepokoić żadne samochody. Na jej końcu znajduje się ziemia obiecana – Rumia. W moim przypadku tam miała się 

skończyć pętla dwustu kilometrów.   

 W praktyce stało się inaczej. Nie było mi dane 

przemierzyć wspaniałej Drogi Wewnętrznej 

Elektrociepłowni Gdynia, bo nagła sprawa skierowała 

mnie na Pogórze Górne i tam dobiłem do magicznej liczby 

200. Stało się to po 11,5 godzinach od wyruszenia z domu, 

więc ostateczna średnia prędkość, licząc wszystkie postoje 

itp. wyniosła 17,4 km/godz. Na liczniku widniało 22,5 i 

uważam, że właśnie na tyle należy się przygotować, by 

zaliczyć tę wymagającą sprawność. Gdyby nie zmiany 

trasy (na Pogórze, jak sama nazwa wskazuje, trzeba ostro 

podjechać pod górkę!), pewnie zmieściłbym się w 11. 

godzinach, ale zawsze może wyjść coś nieoczekiwanego, 

więc właśnie na maksymalnie 11 godzin trzeba tę 

wyprawę planować.  

 Polecam. Planować, zaliczać, próbować. Chętnie pomogę 

przygotować się każdemu zainteresowanemu i odpowiem na 

wszystkie pytania. Zarówno Setka, którą zdobędzie każdy harcerz w 

okolicach drugiego stopnia harcerskiego, jak i Dwusetka, to idealna 

okazja do odsłuchania dawno zapomnianej dyskografii dobrej kapeli 

(RAMMSTEIN!), jak i zrzucenia nieco sadła – ja po tej próbie 

ważyłem 1,2 kg mniej, ważąc się przed i po o tej samej godzinie i na 

czczo! A na koniec kąpiel w wannie pełnej gorącej wody... Sprawia, 

że pod znakiem zapytania staje czy kiedykolwiek jeszcze zechce się 

wsiąść na rower. Przeczytać następny rozkaz było jednak miło. 

  Cyborg herbu Mustang 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Samodzielny zastęp – część II 
 
Czuwaj, 

 Zgodnie z obietnicą przemyśleń ciąg dalszy. Dziś bardziej rzeczowo. Jak wszyscy 

wiemy, samodzielny zastęp, to zastęp. Może czasem liczebnością przewyższać drużyny, ale 

pozostaje zastępem. Podstawowa różnica? Oczywiście brak wewnętrznych podziałów. 

Przynajmniej z definicji. Można stworzyć wewnątrz zastępu patrole, ale ciężko wyobrazić 

sobie, by patrol taki miał własny proporzec, obrzędowość, tradycję, „podpatrolowego” 

(brzmi dziwnie, prawda?) czy też inne cechy charakteryzujące zastęp. Myślę, że szczytowym 

osiągnięciem patroli w samodzielnym zastępie harcerzy/harcerek (bo nie mowa tu o 

wędrowniczych, czy starszoharcerskich) mogą być oddzielne zbiórki. Zakładając oczywiście, 

że mamy na tyle odpowiedzialnych ludzi, którym możemy powierzyć funkcję patrolowego, by 

dojść do tego mogło. W Trójce za czasów ostatniego samodzielnego zastępu przez większość 

czasu takich ludzi nie było, a gdy się pojawili – nie chciałem jeszcze obarczać ich tak 

dużą odpowiedzialnością. No i – po co wtedy być nadal samodzielnym zastępem, skoro w 

naszym zasięgu jest możliwość działania jak drużyna? Jedyny powód, który uzasadniałby taką sytuację, to 

PGZH wszelkiej maści, które jeszcze nie wywalczyły sobie prawa do nazywania się drużyną. Jednak PGZH 

działające systemem zastępów jak drużyna z inną tylko nazwą (formalność) struktur wewnętrznych jest dla 

mnie drużyną z krwi i kości. Dlatego taki przypadek wykluczamy z definicji samodzielnego zastępu na 

potrzeby tego tekstu.   

 Wracając do rzeczy. Z podstawowej cechy odróżniającej nas od drużyny, a więc braku wewnętrznych 

podziałów wynika kilka pomniejszych właściwości (ceszek?), jakie nasza jednostka ma. Spróbuję je dla Was 

opisać i zaproponować (oczywiście… jeśli ktoś się kiedyś na to odważy) konstruktywne ich wykorzystanie, 

oczywiście z domieszką opisu własnych doświadczeń.  

 Ceszka nr 1 – w jednostce (która bywa i 20-osobowa) jest (praktycznie) maksymalnie do dwóch 

„prawdziwych” osób funkcyjnych, tj. zastępowy/a i podzastępowy/a. Jak już wcześniej była mowa – w 

samodzielnym zastępie o którym piszę (a więc ZARODKU drużyny) patrolowych, na których można się oprzeć, 

jeszcze nie ma. Pół biedy, jeśli zastęp liczy sobie powiedzmy, 8 osób, robi się jednak trochę 

„wariacko”, jeśli macie ich powyżej 15. Nie bez powodu prawo ogranicza liczebność grup, które mogą 

podpadać pod jednego wychowawcę, bo im więcej osób, tym ciężej dzielić uwagę na wszystkich naraz. A 

dobry dowódca musi wyprzedzać myślenie swoich ludzi, im są mniejsi tym bardziej. Każdy z nas powinien 

wpaść na wszystkie głupie pomysły, na jakie mogą wpaść nasi ludzie zanim oni to zrobią.  

… oczywiście, żeby im je udaremnić   

Zajmowanie się takim zastępem potrafi naprawdę wyczerpać, więc trzeba wiedzieć, na co się 

porywacie. Jeśli Wasz 10-cioletni człowiek zatnie się nożem podczas Zlotu Drużyn i zrobi się blady ze 

strachu, że zemdleje, to musicie Wy go opatrzyć, 

niezależnie od tego, że zaraz zaczynacie kolację 

ze swoją 17-osobową ekipą i nie ma im kto 

powiedzieć „smacznego”, a już zaczynają rzucać 

się serem. Jeśli chcecie przeznaczyć chwilę 

czasu na zaliczanie stopnia – przygotujcie się 

na przepytanie co najmniej 9 osób o ten sam 

kaszubski folklor (blee…nuda). A wyobrażacie 

sobie samodzielny biwak takiego zastępu? Udało 

mi się zrobić to raz i miałem wrażenie, że 

jestem kłębkiem wełny, z którego każdy wyjął 

własną nić i ciągnie w inną stronę (wrzeszcząc 

przy tym coś o pokemonach i czosnku). Co nie 

znaczy, że nie było super. 



A co z długimi wyjazdami? Skoro biwak jest straszny, co z obozem czy zimowiskiem? W latach 2009 – 

2013 zdarzyło mi się … nie zdarzyło mi się zajmować Trójką podczas żadnego wyjazdu samotnie. Miałem 

tyle szczęścia, że na każdym z dłuższych wyjazdów ktoś mi pomagał – był to Gargo albo Pacjent. Czasem 

pomoc była skromna czasowo, ograniczała się do np. dwóch dni, ale zawsze była to nieoceniona chwila 

wytchnienia. Nawet jeśli i tak bierze się udział w zajęciach takiej ekipy, to świadomość, choćby przez 

tę chwilę, że oprócz Was jest w tym tornadzie jeszcze ktoś, jest jak cisza poobiednia na kwaterce.  

 W związku z tym ceszka nr 2 – samotnie (lub ew. z podzastępowym) musicie przygotowywać WSZYSTKIE 

zbiórki. To prozaiczne stwierdzenie oznacza, że możecie w gruncie rzeczy zapomnieć o przeznaczaniu 

sobotnich poranków na cokolwiek innego niż harcerstwo. Jeśli jesteście szefem z prawdziwego zdarzenia, 

nie powinniście dopuszczać do sytuacji, w której zdarza Wam się opuścić więcej niż jedną zbiórkę w 

miesiącu, zakładając oczywiście, że oprócz Was w zastępie jest podzastępowy. Jeśli go nie ma – każda 

sobota „zbiórkowa”, podczas której Was nie ma oznacza brak zbiórki. W praktyce zdarzyło mi się kilka 

razy odwołać zbiórkę, ponieważ wyjeżdżałem, dajmy na to, do Krakowa. Kilka przypadków, w których Gargo 

nie mógł mnie zastąpić, rozwiązałem tak, że zbiórka była w tygodniu zamiast soboty, bądź w niedzielę. To 

jednak zawsze oznacza niższą frekwencję i nie nadaje się do częstego stosowania. Jesteście znacznie 

bardziej „przywiązani” do cotygodniowej zbiórki niż przeciętny drużynowy.  

 
 Przygotowywanie (prawie) wszystkich zbiórek porafi też zmęczyć wyobraźnię. Trochę szybciej kończą 

się dobre pomysły, jeśli z 34 zbiórek w roku harcerskim musicie sami wymyślić i przygotować 27. Jeśli 

macie konceptualne wsparcie – dobra Wasza – to i tak musicie je sami przeprowadzić. To duża 

odpowiedzialność i obciążenie. Ma tę dobrą stronę, że wszystko jest zawsze tak, jak Wy zrobicie – a 

jeśli jesteście ambitni i pomysłowi… to nie ma komu czegoś skopać.  

 Ceszka nr 3 – związana również ze zbiórkami – muszą być zawsze dostosowane do wszystkich Waszych 

ludzi. W drużynie najczęściej w zastępie znajdują się osoby na zbliżonym stopniu rozwoju. Moją dewizą 

było zawsze przyjmowanie każdego chętnego, niezależnie od pory roku (i nigdy tego nie żałowałem), ale to 

doprowadziło do sytuacji, w której na te same zbiórki chodzili 9-cio i 14-sto latkowie. Baardzo trudno 

jest wymyślić coś, co w takiej sytuacji zadowoli wszystkich, dla każdego będzie jakmiś wyzwaniem i czymś 

ciekawym. To dodatkowe utrudnienie do wymyślania tych 27 zbiórek. Przygotowanie jednakowo dobrej zbiórki 

dla wszystkich Waszych ludzi w takiej grupie to utopijne założenie i trzeba mieć tego świadomość. 

Konsekwencje znamy – mali się boją i nie przychodzą więcej, starzy się nudzą i odchodzą, nieśmiali czują 

się zbyt onieśmieleni, brutalni są zbyt brutalni, rozgadani zbyt głośni. Jeśli nad tym stoi tylko jedna 
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osoba, siłą rzeczy nie da rady 

wydobyć ze WSZYSTKICH ich 

najlepszych cech i stłumić w KAŻDYM 

tych, które są niepożądane. Z pewnym 

niedomaganiem na tym polu musicie 

się pogodzić już na starcie.  

 Ceszka nr 4 – WSZYSCY SĄ 

RÓWNI. To jest moja ulubiona 

właściwość samodzielnego zastępu i 

powód, dla którego uwielbiałem tę 

formę działania. W gruncie rzeczy to 

inny aspekt cech już wymienionych, 

ale tutaj chodzi tylko o zalety, 

dlatego opisuję go oddzielnie. A o 

co chodzi tak naprawdę? O coś, co w 

prawie nazywa się równością wobec 

prawa. W drużynie jest kilka 

„schodków” – szary sznur, szary z 

b.beczką, brązowy… i tak dalej. 

Więcej obowiązków – więcej 

przywilejów. W dodatku na każdym 

jest zwykle po kilka osób. A w 

samodzielnym zastępie? Ten jedyny, 

cool brązowy z granatem, a poza nim 

wszystkie szare! Nawet, jeśli ktoś 

ma otwartą już próbę na wywiadowcę, 

w pewnych sprawach jest przez Was traktowany tak samo, jak typ, który skacze z podniecenia na myśl o 

tym, że właśnie zdobył Lekką Stopę. Jeśli dobrze „ustawicie” pod tym względem swoich ludzi – np. dbając 

podczas zbiórek o to, żeby z każdym zamienić chociaż kilka słów, o to, by każdy (niezależnie od wieku i 

doświadczenia) tam gdzie się da, dostał lub nie dostał tyle samo co wszyscy, to cudownie wręcz spaja 

grupę. Te same, harcerskie normy zachowania dotyczą wszystkich i tylko przez Was są wobec wszystkich tak 

samo egzekwowane. Warta czy służba kuchenna nie omija nikogo. Wszyscy chodzą spać o tej samej porze. 

Czekając na Was (bo na obozie zawołano Was jako dowódców jednostek) robią to pod jednym drzewem.  

Niebezpieczeństwem takiego stanu jest to, co powoduje, że w szkole ludzi dzieli się rocznikami – 

starsi mogą „wykorzystywać” bądź nabijać się z młodszych. Przykład z życia – podczas jednej ze zbiórek 

poleciłem harcerzom poniżej pewnego wieku dowiedzieć się, na jakiej wyspie odbył się pierwszy obóz 

harcerski. Któryś z nich zapytał o to kogoś starszego, kto postanowił wykorzystać okazję do żartu i w 

efekcie 8 młodych ludzi z dumą i przekonaniem odpowiedziało, że była to wyspa… Utoya. U nas w Trójce 

był to głównie powód do śmiechu, ale zdarzają się jednostki bardziej wrażliwe, dla których taki żart 

byłby bardzo nieprzyjemny. Ale – tutaj macie narzędzie o którym przed chwilą wspomniałem, czyli 

harcerskie normy współżycia społecznego. Jeśli będziecie publicznie i wszystkim, młodszym i starszym, 

jednocześnie o nich przypominać, ani się obejrzycie, a starsi z własnej inicjatywy będą nosić plecaki 

młodszych podczas zbyt długich wędrówek. 

Zbiórki odbywają razem i polecenia każdemu wydaje ta sama osoba – Wy. To wielkie pole do popisu, 

za pomocą tej cechy można stworzyć unikalny klimat, i śmiem twierdzić że ten sposób (czy narzędzie) nie 

jest dostępne w drużynie na tę samą skalę. Są momenty, gdy drużynowy dowodzi bezpośrednio całą drużyną, 

czy mówi do wszystkich (np. podczas gawędy), ale najczęściej szeroko pojęte polecenia dochodzą do 

najmniejszych przepuszczone przez przynajmniej jeden „węzeł” po drodze. W samodzielnym zastępie 

przychodzą zawsze bezpośrednio. Stosując się do „zasad dobrej zbiórki” (np. że zastępowy zawsze jest z 

ludźmi) możecie zrobić z tego coś ekstra. Harcerze zawsze bardzo przywiązują się do swoich bezpośrednich 

przełożonych – w końcu zastępowy to starszy brat, samodzielny też! (a dziewczyny tak obleśnie 

To wszystko jeden zastęp. Po prostu nie zmieściło się w jednym namoiocie. 



słodziasznie wciąż się przytulają, no nie?). Jeśli wszyscy mają tego samego starszego brata, czują się 

też bardziej związani ze sobą. Macie to szczęście, że jesteście bezpośrednimi przełożonymi wszystkich 

Waszych harcerzy. Jest też inna sprawa – „wspólny wróg jednoczy ludzi”. A nawet Wasz ukochany 

instruktor – wychowawca bywa Waszym wrogiem, gdy każe Wam umyć podczas służby kuchennej ogromny gar po 

ziemniorach… jeśli dobrze wykorzystujecie tę równość, to spodziewajcie się z jednej strony wspólnego 

trollingu (Słownik Wyrażeń Trójkoznacznych) w wykonaniu wszystkich lub większości Waszych ludzi (nawet 

15), bo w końcu kto z nas nigdy nie próbował wykiwać jakoś swojego zastępowego? Ale wtedy możecie 

uśmiechać się pod nosem, bo oznacza to, że grupa jest jednością. Macie też okazję wytworzyć z każdym 

swoim człowiekiem tę braterską relację łączącą zastępowego z jego człowiekiem. Nawet przy 20 osobach, z 

którymi spotykacie się na zbiórkach co tydzień i obok których musicie całe zimowisko latać jak z 

pieprzem, jest to możliwe (choć oczywiście nie z każdym w tej samej sile). Dla przyszłej drużyny to 

bezcenne… no i dla instruktora (przynajmniej dla mnie) też. 

To na dziś wszystko. W dalszych odcinkach inne zagadnienia, mam nadzieję, że coś z tego się Wam 

przyda, może nawet w drużynach, kto wie? Z miłą chęcią usłyszę bądź przeczytam każdą uwagę na temat tych 

tekstów. Do następnego razu! 

Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiosenni goście 
 

Wiosna w naszym klimacie ma rożne oblicza. Pierwsze to Przedwiośnie. 

Surowe i zimne niekiedy, bardzo kapryśne. Czasem dni są bardzo cieple i 

już, już wydaje się, ze zima nie wróci... Niestety, kaprysy Wiosna miewa 

rożne i bywa, ze po bardzo ciepłych dniach, Zwodnica ta zamawia jeszcze 

śnieg, czasem zmieszany z deszczem, mróz i wichry. Ale raz obudzona 

Przyroda nie poddaje się łatwo. Czeka, aż zły humor Wiosny minie, gdy 

znudzi się jej igranie z końcem Zimy. Delikatne, wiosenne kwiaty czekają 

cierpliwie, aż będą mogły wystąpić w prawdziwie wiosenny dzień w całym 

swym kwietnym przepychu. Drzewa i krzewy czekają, aż będą mogły okryć się 

tą jedyna w roku, delikatna, zieloną mgiełką pierwszych liści...  

O początku Wiosny mówią nam tak zwane „wiosenne rośliny”. Nazwa ta 

jest bardzo ogólnikowa, dlatego tez chciałabym przedstawić króciutkie 

portrety tych wiosennych gości, którzy po długiej Zimie, pierwsi cieszą 

nasze oczy swą świeżością i pięknem. 

 

Śnieżyczka przebiśnieg ( Galanthus nivalis) 

Śnieżyczka przebiśnieg jest rośliną trwała, 

odnawiającą swoje nadziemne pędy z cebulki, w której 

są nagromadzone zapasy pokarmowe. Kwiaty śnieżyczki 

rozwijają się często już w lutym, pośród zalegającego 

śniegu, stąd też i nazwa tego ślicznego kwiatka 

„przebijać śnieg”. Nazwa łacińska zaś, w bardzo 

dowolnym tłumaczeniu brzmi: „śnieżny elegant”. Jest 

to prawdziwy zwiastun Przedwiośnia. Kwiaty śnieżyczki 

mają kształt dzwoneczka, zwisającego ku dołowi. 

Zewnętrzne działki są białe, wewnętrzne nieco krótsze 

z pięknym zielonym rąbkiem. Śnieżyczka pierwszy raz zakwita dopiero w 6 

lub 7 roku swego życia. Naturalnym siedliskiem tej roślinki są lasy 

liściaste południowej i środkowej Europy, Kaukazu i Azji Mniejszej. W 

Polsce dziko rosnące śnieżyczki można spotkać głównie na południu kraju, 

bowiem na północy Polski przebiega północna granica 

zasięgu występowania tego gatunku. Śnieżyczka należy 

do roślin objętych ochroną gatunkową w Polsce. 

 

Podbiał pospolity (Tussilago farfara) 
Następnym zwiastunem Przedwiośnia jest podbiał. 

Drugi człon nazwy bardzo dobrze charakteryzuje tą 

niepozorna roślinkę. Jest ona zaiste bardzo 
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pospolita, znaleźć ją można przy drogach, na nasypach kolejowych, 

śmietniskach. Jest zatem rośliną synantropijną, czyli taką, która 

towarzyszy człowiekowi. Jej naturalne siedliska natomiast, to wilgotne 

zarośla i źródliska. Podbiał zaczyna kwitnąc już w marcu. Podczas 

wiosennego spaceru możemy znaleźć małe złote koszyczki na mięsistych 

łodyżkach. Ale nie znajdziemy liści, te bowiem pojawiają się dopiero po 

przekwitnięciu kwiatków. Liście pod spodem pokryte są białym kutnerem, 

stąd pierwszy człon nazwy „ pod – biał”. 

Ta niewielka roślinka jest bardzo pożyteczna, zawiera bowiem wiele 

substancji leczniczych i jest od dawna wykorzystywana w ziołolecznictwie. 

 

Szafran spiski ( Crocus scepusiensis) 
Czy wiecie, że śliczne -  fioletowe i żółte, niepozorne 

kwiatki, które następne po śnieżyczkach  pojawiają się w 

ogrodach i parkach, powinny być nazywane po polsku 

szafranami, a nie krokusami? Ale pierwszy człon 

łacińskiej nazwy tej roślinki tak się „zadomowił” w 

polskim języku, że są to po prostu  - krokusy. 

Są to roślinki wieloletnie, cebulowe. Podczas kwitnienia 

wytwarzają tylko dwa liście, bardzo rzadko cztery. 

Kwitną bardzo wcześnie, już w marcu. W Polsce naturalnym 

siedliskiem tej roślinki są niższe partie gór, przede 

wszystkim Tatr i Beskidów. Krokusy kwitną tam na halach i pastwiskach, 

tworząc przepiękne barwne łany. Na swych naturalnych stanowiskach, krokusy 

objęte są całkowitą ochroną gatunkową. 

 

Wawrzynek wilczełyko ( Daphne mezereum) 
Następnym wiosennym zwiastunem jest krzew – wawrzynek 

wilczełyko. Nazywa się tak groźnie, jest bowiem 

rośliną silnie trującą. Jest to krzew niewielki, 

zrzucający liście na zimę, dorastający do wysokości 

1m. Liście ma lancetowate, na krótkich ogonkach, 

zebrane w górnej części gałązek. Co jest ciekawe, 

kwiaty wawrzynek wypuszcza przed  pojawieniem się 

nowych liści. Są one ciemnoróżowe, niekiedy białe. 

Pachną bardzo intensywnie, zapach ten podobny jest do 

zapachu hiacyntów. Kwiaty wawrzynka pojawiają się 

bardzo wcześnie wiosną, w marcu lub kwietniu.  

Wawrzynka można znaleźć w cienistych lasach liściastych i mieszanych. Na 

swych naturalnych stanowiskach również podlega całkowitej ochronie 

gatunkowej. 

Klops (Nr1/00) 



Kącik Filmowy druha Cyborga 

12 Angry Men 



Good night and good luck  

Frost / Nixon  



Literatura 
 Niestety (albo i stety) i ten dział spadł w tym miesiącu na moje 

barki. Czytam ostatnimi czasy głównie książki o tytułach w rodzaju 

„советское уголовное право”, które są w istocie 

rzeczy bardzo ciekawe, ale jednak ciężkie do polecenia nie-fascynatom. 

Walczę jednak z życiem o tę cząstkę ludzkiej godności, którą jest prawo do 

40 minut lektury przed snem. Są też (czasem) tramwaje. Dlatego też udało 

mi się ostatnio przeczytać przynajmniej kilka książek i spośród nich 

chciałbym Wam polecić dziś jedną, choć wybór był trudny.  

 Książka nosi tytuł „Szanse powstania 

listopadowego” autorstwa historyka Jerzego Łojka. 

Na moim wydziale jest półeczka z używanymi 

książkami, na którą można odłożyć coś z domu i w 

zamian zabrać dla siebie inną. Tam ją znalazłem. 

Jest to niewielki tomik, liczący sobie nieco ponad 

100 stron w formacie A6 (do przeczytania w 3 

godziny). Wciąga jednak od pierwszych kartek, 

ponieważ już na wstępie autor stawia kontrowersyjną 

i rzadko spotykaną u nas tezę – o tym, że Powstanie 

miało ogromną szansę osiągnąć cel, jakim było 

wywalczenie niepodległości. Zdaję sobie sprawę z 

tego, że nie wszyscy z Was (a może i niewielu) 

pasjonuje się historią, ale polecam spróbować 

obudzić w sobie ciekawość. W końcu z 1830 robimy (prawie) co roku zbiórkę. 

Dodam też, że ja akurat historią interesuję się od gimnazjum i choć 

wybiórczą oraz nieregularnie powiększaną, to pewną wiedzę na posiadam. Im 

więcej jednak sięga się po opracowania szczegółowe dotyczące konkretnych 

tematów, tym bardziej okazuje się, jak puste i nudne są szkolne 



podręczniki, w wielu wypadkach upraszczając wydarzenia do granic mijania 

się z prawdą. Wiedza zaś sprowadzona zostaje do suchej informacji, która 

nic wspólnego nie ma z rozumieniem. Książeczka Łojka pozwala przejść na 

ten drugi poziom. 

 Kolejne rozdziały wprowadzają nas w kulisy działań otaczających 

Powstanie, tłumacząc jego przebieg ze względu na działalność osób 

zamieszanych w kierowanie nim. W dodatku większość historycznych postaci, 

łącznie z generałami, jest opisana na tyle barwnie, że zaczynają nas 

interesować jako prawdziwi ludzie z krwi i kości, a nie tylko nazwiska z 

podręczników od historii. 

 Książeczka kończy się wnioskami, ale jakimi, nie zdradzę. Mogę tylko 

powiedzieć, że otwiera oczy na wiele spraw aktualnych nadal, m.in. uczy 

patrzeć na świat przenikając mgłę niedomówień, którymi charakteryzują się 

ludzkie działanie i gadanie, z którym mamy do czynienia na co dzień.  

Simon 

Muzyka 
 

 Czekam z utęsknieniem na kogoś, kto spowoduje, że nie będę musiał 

pisać tekstu o muzyce. Nie dlatego jednak, że nie lubię tego robić  

dlatego z chęcią piszę znów. Tym razem chciałbym Wam opowiedzieć o pewnej 

stronie, jaką z radością znalazłem niecałe dwa lata temu. Strona to 

www.popmatters.com. Prościej będzie, jeśli sama się nam przedstawi, 

oddajmy więc jej głos: 
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 Misja ważna, rozległa i piękna. Można tam znaleźć artykuły o 

wszystkim, fajniejsze jakie pamiętam, dotyczyły gier pokemon na game boya, 
piosenki Under the milky way zespołu The Church, komiksu o sklepie z 

płytami winylowymi, formatów na jakich rozprowadzana jest muzyka i ich 

znaczenia dla niej jako takiej. Wchodząc na stronę raz dziennie macie 

gwarancję, że przeczytacie coś ciekawego. 

 Do rzeczy jednak. Pod koniec każdego roku kalendarzowego, popmatters 
publikuje listy najlepszych albumów. Listy różnorakie… country, jazz, 

pop, metal… zresztą, spójrzcie sami: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodam, że to jest spis tylko list muzycznych. Są też filmowe i inne… nie 

odważyłem się jednak nawet do nich zaglądać. Wiadomo, że listy tego typu 

są subiektywne, nawet jeśli przygotowuje je cały zespół ludzi. Dlatego w 

żadnym wypadku nie należy uważać za najlepszą płytę 2014 którąkolwiek 

wybraną przez nich. Jest to jednak bardzo dobra metoda dla poznawania 

nowej muzyki. Z listy piosenek 2013 (2014 jest gdzieś w środku powyższej 

tabelki) wybrałem sobie kilka. Z 2014 postanowiłem powalczyć ambitniej i 

jestem już przy 41 płycie z listy 80 najlepszych płyt 2014. Wybrałem ją 

dlatego, że jest najbardziej ogólna – na wszystkie nie starczyłoby czasu 



przy założeniu, że każdej nowej płyty wypada posłuchać przynajmniej 3 

razy… W każdym razie, w tych 41 płytach znalazłem już co najmniej kilka 

interesujących pozycji. Większość nie wzruszyła mnie za mocno, ale tych 

kilkanaście piosenek, które „zachomikowałem” do prywatnego zbioru 

ulubionych było wartych wysiłku.  

 Polecam spróbować swoich sił i wytrwałości i zmierzyć się z którąś z 

wybranych dowolną metodą przygotowanych list, polecam też zaglądać na 

stronę tak po prostu, nie tylko dla muzyki. Kultura nadaje znośne barwy 

temu, co ludzie robią ze światem i zawsze jest jak łyk świeżej wody w 

górach. No i można być zorientowanym w tym, co się dzieje w muzyce, a to 

zawsze pomaga w rozmowach, w których chcemy dobrze wypaść, hehe. 

 Jako dowód, poniżej tytuły kilku najfajniejszych (moim zdaniem) 

piosenek, jakie znalazłem w tych 41 płytach. W nawiasach tytuły albumów, 

wszystkie z 2014. 

 

Hospitality – It’s not serious (Trouble) 
Real Estate – Had to hear (Atlas) 
Willie Nelson – Crazy like me (Band of brothers) 
A sunny day in Glasgow – Crushin’ (Sea when absent) 
Ex hex – Waste your time (Rips) 
iamamiwhoami – Chasing kites (Blue) 
Sylvan Esso – Wolf (Sylvan Esso) 
Twin peaks – I found a new way (Wild onions) 
 
 

 

 

Jeśli ktoś jest chętny do podjęcia rękawicy, służę pomocą co do poszukiwań 

muzyki  

Miłego słuchania! 

Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Przesłanie 
LUNGFISH – LOVE IS LOVE 

Love is love, in the shape things take 

Love is love, in the womb of wombs 

Love is love, at the highest height 

Love is love, at the deepest depths, alright 

Love is love, as the fallen fall 

Love is love, as the risen rise 

Love is love, in the sign of creation 

Love is love, in patterns of light 

Love is love, at the root of the brain 

Love is love, in the life of our life 

Love is love, in echoes through space 

Love is love, a vigil for this world 

Love is love, in the marrow of new bone 

Love is love, as above, so below 

Love is love, in the record of events 

Love must be love to the time begin 

Love is love, always reconciled 

Love is love, in wind and shade 

Love is love, alien and strange 

Love is love, in truth and falsehood 

[Love is love, Dischord Records 2003]  

 
 

 


