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Wstępniak

Jeszcze	nie	tak	dawno,	oczywistym	Jeszcze	nie	tak	dawno,	oczywistym	
wydawać	 by	 się	 mogło,		wydawać	 by	 się	 mogło,		
że	 spotkamy	 się	 na	 30-leciu	że	 spotkamy	 się	 na	 30-leciu	
Leśnej	 i	 Kohorty.	Ostatnie	 półtora	Leśnej	 i	 Kohorty.	Ostatnie	 półtora	
roku	 pokazało	 jednak,	 że	 niczego		roku	 pokazało	 jednak,	 że	 niczego		
nie	można	być	do	końca	pewnym.	nie	można	być	do	końca	pewnym.	
Na	początku	pandemii,	niezupełnie	Na	początku	pandemii,	niezupełnie	
jeszcze	przekonana,	 czy	 i	 jak	uda	jeszcze	przekonana,	 czy	 i	 jak	uda	
nam	się	w	niej	działać,	zapisałam	nam	się	w	niej	działać,	zapisałam	
w	 notesie	 słowa	 hm.	 Henryka	w	 notesie	 słowa	 hm.	 Henryka	
Glassa:	 “Liche	charaktery	polegną	Glassa:	 “Liche	charaktery	polegną	
w	ogniu	wydarzeń,	a	silne	hartują	w	ogniu	wydarzeń,	a	silne	hartują	
się	 jak	stal	 i	nie	dają	się	złamać”.	się	 jak	stal	 i	nie	dają	się	złamać”.	
Myślę,	że	teraz	-	mimo	zmęczenia	Myślę,	że	teraz	-	mimo	zmęczenia	
licznymi	 obostrzeniami	 -	 jesteśmy	licznymi	 obostrzeniami	 -	 jesteśmy	
już	 naprawdę	 zahartowani,		już	 naprawdę	 zahartowani,		
a	 na	 bogatych	 kartach	 naszej	a	 na	 bogatych	 kartach	 naszej	
historii	 zapisało	 się	 kolejne,	 duże	historii	 zapisało	 się	 kolejne,	 duże	
wyzwanie,	 któremu	 razem	 podo-wyzwanie,	 któremu	 razem	 podo-
łaliśmy.	 Tym	 bardziej	 cieszy	mnie	łaliśmy.	 Tym	 bardziej	 cieszy	mnie	
więc	 dziś	 możliwość	 świętowania	więc	 dziś	 możliwość	 świętowania	
-	 wspólnie	 i	 z	 dala	 od	 ekranu	-	 wspólnie	 i	 z	 dala	 od	 ekranu	
komputera	 towarzyszącego	 nam	komputera	 towarzyszącego	 nam	
już	 na	 zdecydowanie	 zbyt	 wielu	już	 na	 zdecydowanie	 zbyt	 wielu	
zbiórkach.zbiórkach.

Nie	 wyobrażam	 sobie	 Błękitnej	Nie	 wyobrażam	 sobie	 Błękitnej	
bez	 naszych	 ukochanych	 -	 i	 do	bez	 naszych	 ukochanych	 -	 i	 do	
niedawna	 najmłodszych	 -	 drużyn,	niedawna	 najmłodszych	 -	 drużyn,	
energii	 i	 uśmiechu	 wnoszonych	energii	 i	 uśmiechu	 wnoszonych	
przez	 nie	 do	 szczepu.	 Myślę,		przez	 nie	 do	 szczepu.	 Myślę,		
że	nie	tylko	mi	tak	miło	jest	patrzeć	że	nie	tylko	mi	tak	miło	jest	patrzeć	
na	 to,	 jak	 Leśna	 i	 Kohorta	 sobie	na	 to,	 jak	 Leśna	 i	 Kohorta	 sobie	
radzą	mimo	różnych	przeciwności,	radzą	mimo	różnych	przeciwności,	
jakich	 harcerzy	 wychowują		jakich	 harcerzy	 wychowują		
oraz	 jak	 na	 przestrzeni	 lat	 się	oraz	 jak	 na	 przestrzeni	 lat	 się	
zmieniają	i	rozwijają.	zmieniają	i	rozwijają.	

Wszystkim	 byłym	 Kohorciarzom		Wszystkim	 byłym	 Kohorciarzom		
i	 Leśniczankom,	 drużynowym		i	 Leśniczankom,	 drużynowym		
i	przybocznym	dziękuję	za	ich	wkład	i	przybocznym	dziękuję	za	ich	wkład	
w	 drużyny,	 dzięki	 któremu	 mogą	w	 drużyny,	 dzięki	 któremu	 mogą	
być	 teraz	 tu,	 gdzie	 są.	 Obecnym		być	 teraz	 tu,	 gdzie	 są.	 Obecnym		
za	 to,	 życzę	 wielu	 pięknych	za	 to,	 życzę	 wielu	 pięknych	
przygód,	 wspomnień	 i	 nieroze-przygód,	 wspomnień	 i	 nieroze-
rwalnych	przyjaźni!	rwalnych	przyjaźni!	

Sto	lat!Sto	lat!

Wasza	szczepowaWasza	szczepowa
phm.	Julia	Bzowa	HOphm.	Julia	Bzowa	HO

Słowo	WodzaSłowo	Wodza

W	 dalszym	 ciągu	 nie	 możemy	W	 dalszym	 ciągu	 nie	 możemy	
uwierzyć,	 jak	 wiele	 historii		uwierzyć,	 jak	 wiele	 historii		
i	 przyjaźni	 na	 całe	 życie	 niesie		i	 przyjaźni	 na	 całe	 życie	 niesie		
za	sobą	30	lat	działalności	naszych	za	sobą	30	lat	działalności	naszych	
dwóch	 drużyn.	 Wszystko	 zaczęło	dwóch	 drużyn.	 Wszystko	 zaczęło	
się	 od	 jednej	 drużyny	 koedu-się	 od	 jednej	 drużyny	 koedu-
kacyjnej	 skupiającej	 młodych	kacyjnej	 skupiającej	 młodych	
ludzi	 z	 klas	 4-8.	 Jedna	 decyzja.	ludzi	 z	 klas	 4-8.	 Jedna	 decyzja.	
Jeden	 uśmiech,	 zaproszenie		Jeden	 uśmiech,	 zaproszenie		
na	zbiórkę.	Na	początku	stworzenie	na	zbiórkę.	Na	początku	stworzenie	
drużyny	 było	 tylko	 ideą,	 zwykłym	drużyny	 było	 tylko	 ideą,	 zwykłym	
marzeniem.	Wizją	wspólnoty.		marzeniem.	Wizją	wspólnoty.		

W	 1991	 roku	 wyrosły	 z	 niej	W	 1991	 roku	 wyrosły	 z	 niej	
dwie,	 działające	 do	 dziś	 drużyny	dwie,	 działające	 do	 dziś	 drużyny	
harcerskie	 -	 Leśna	 i	 Kohorta.	harcerskie	 -	 Leśna	 i	 Kohorta.	
Pomimo	 bycia	 dwoma	 osobnymi	Pomimo	 bycia	 dwoma	 osobnymi	
formacjami	zawsze	integrowaliśmy	formacjami	zawsze	integrowaliśmy	
się	między	 sobą,	 czego	dowodem	się	między	 sobą,	 czego	dowodem	
jest	dzisiejsze	spotkanie	na	jednej	jest	dzisiejsze	spotkanie	na	jednej	
imprezie	 jubileuszowej.	 W	 ciągu	imprezie	 jubileuszowej.	 W	 ciągu	
tych	 30	 lat	 przez	 “progi”	 Leśnej		tych	 30	 lat	 przez	 “progi”	 Leśnej		
i	 Kohorty	 przeszły	 setki	 młodych	i	 Kohorty	 przeszły	 setki	 młodych	
harcerek	 i	 harcerzy	 -	 odważnych	harcerek	 i	 harcerzy	 -	 odważnych	
i	 gotowych	 na	 nowe	 wyzwania.	i	 gotowych	 na	 nowe	 wyzwania.	
Byli	 ciekawi	 świata	 i	 to	 właśnie	Byli	 ciekawi	 świata	 i	 to	 właśnie	
w	 naszych	 drużynach	 chcieli	w	 naszych	 drużynach	 chcieli	
rozpocząć	przygodę	swojego	życia.	rozpocząć	przygodę	swojego	życia.	

W	 tym	 miejscu	 chcielibyśmy	W	 tym	 miejscu	 chcielibyśmy	
zaprosić	 Was	 do	 przeczytania	zaprosić	 Was	 do	 przeczytania	
tego	 czasopisma	 i	 świętowania	tego	 czasopisma	 i	 świętowania	
razem	 z	 nami	 30-lecia	 Leśnej		razem	 z	 nami	 30-lecia	 Leśnej		
i	 Kohorty.	 Rozpocznijmy	 obchody		i	 Kohorty.	 Rozpocznijmy	 obchody		
od	 pierwszych	 słów	 pewnej	od	 pierwszych	 słów	 pewnej	
piosenki,	 które	 są	 jednocześnie	piosenki,	 które	 są	 jednocześnie	
zapowiedzią	 niedalekiej	 przy-zapowiedzią	 niedalekiej	 przy-
szłości.	szłości.	

„A piosnka wciąż płynie...” „A piosnka wciąż płynie...” 

Drużynowa	 Drużyny	 Harcerek	Drużynowa	 Drużyny	 Harcerek	
“Leśna”	 im.	 Marii	 “Majki”		“Leśna”	 im.	 Marii	 “Majki”		
Krassowskiej	Krassowskiej	
pwd.	Alicja	Han	HO	pwd.	Alicja	Han	HO	
		
Drużynowy	 Drużyny	 Męskiej	Drużynowy	 Drużyny	 Męskiej	
“Kohorta”	“Kohorta”	
ćw.	Marcin	Kniat	ćw.	Marcin	Kniat	

22 33



Z kart historii...
KalendariumKalendarium

19901990	 -	 pierwsze	 zbiórki	 koedukacyjnej		 -	 pierwsze	 zbiórki	 koedukacyjnej	
jeszcze	 wówczas	 drużyny.	 Całość	 pod	 czujnym	jeszcze	 wówczas	 drużyny.	 Całość	 pod	 czujnym	
okiem	 dhny	 Katarzyny	 Skalskiej	 i	 dha	 Michała	okiem	 dhny	 Katarzyny	 Skalskiej	 i	 dha	 Michała	
TomkowiakaTomkowiaka

1991 1991 -	 obóz	 w	 Ujsołach,	 Drużyny	 podzieliły	-	 obóz	 w	 Ujsołach,	 Drużyny	 podzieliły	
się	 na	 męską,	 prowadzoną	 przez	 dha	 Wiktora	się	 na	 męską,	 prowadzoną	 przez	 dha	 Wiktora	
Namysła	 i	 żeńską,	 prowadzoną	 przez	 dhnę		Namysła	 i	 żeńską,	 prowadzoną	 przez	 dhnę		
Joannę	SterzyńskąJoannę	Sterzyńską

19921992	 –	 obóz	 w	 Supieniu.	 Leśna	 otrzymała		 –	 obóz	 w	 Supieniu.	 Leśna	 otrzymała	
oficjalnie	 swoją	 nazwę	 oraz	 proporzec,	 a	 stery	oficjalnie	 swoją	 nazwę	 oraz	 proporzec,	 a	 stery	
w	 drużynie	 zostały	 oddane	 dhnie	 Hannie		w	 drużynie	 zostały	 oddane	 dhnie	 Hannie		
MichałowskiejMichałowskiej

19931993	 –	 obóz	 w	 Wygoninie.	 Kohorta	 została		 –	 obóz	 w	 Wygoninie.	 Kohorta	 została	
przekazana	 w	 ręce	 dha	 Macieja	 Graczyka		przekazana	 w	 ręce	 dha	 Macieja	 Graczyka		
oraz	 otrzymała	 swoją	 nazwę,	 a	 obie	 Drużyny	oraz	 otrzymała	 swoją	 nazwę,	 a	 obie	 Drużyny	
pojechały	na	zimowisko	do	Karpaczapojechały	na	zimowisko	do	Karpacza

1994	-	obóz	w	Starym	Załuczu,	w	trakcie	którego	1994	-	obóz	w	Starym	Załuczu,	w	trakcie	którego	
Leśną	przejęła	dhna	Agnieszka	Remlain.	W	Leśnej	Leśną	przejęła	dhna	Agnieszka	Remlain.	W	Leśnej	
pojawiły	się	dwa	nowe	zastępypojawiły	się	dwa	nowe	zastępy

19951995	 –	 obóz	 w	 Lubiniu.	 Kohortę	 przejmuje		 –	 obóz	 w	 Lubiniu.	 Kohortę	 przejmuje	
dh	 Mariusz	 Przybyła,	 a	 obie	 Drużyny	 jadą		dh	 Mariusz	 Przybyła,	 a	 obie	 Drużyny	 jadą		
na	zimowisko	w	miejscowości	Stójkowona	zimowisko	w	miejscowości	Stójkowo

19961996	 -	 obóz	 w	 Banicy.	 Pieczę	 nad	 Leśną		 -	 obóz	 w	 Banicy.	 Pieczę	 nad	 Leśną	
obejmuje	 dhna	 Joanna	 Bratkowska,	 Kohorta		obejmuje	 dhna	 Joanna	 Bratkowska,	 Kohorta		
z	Leśną	obchodzą	wspólnie	swoje	pierwsze	lecie.		z	Leśną	obchodzą	wspólnie	swoje	pierwsze	lecie.		
Obie	 Drużyny	 udały	 się	 również	 na	 Zimowisko		Obie	 Drużyny	 udały	 się	 również	 na	 Zimowisko		
do	Stójkowado	Stójkowa

19971997	 -	 obóz	 w	 Dzikach	 oraz	 zimowisko			 -	 obóz	 w	 Dzikach	 oraz	 zimowisko		
w	Murzasichlew	Murzasichle

19981998	 -	 obóz	 w	 Starych	 Kiełbonkach.	 Kohortę		 -	 obóz	 w	 Starych	 Kiełbonkach.	 Kohortę	
przejmuje	 dh	 Artur	 Słabuszewski,	 a	 Leśną		przejmuje	 dh	 Artur	 Słabuszewski,	 a	 Leśną		
dhna	 Ewa	 Ratajczak.	 Kilka	 miesięcy	 później	dhna	 Ewa	 Ratajczak.	 Kilka	 miesięcy	 później	
drużynową	Leśnej	zostaje	dhna	Anna	Wolnadrużynową	Leśnej	zostaje	dhna	Anna	Wolna

19991999	 -	 obóz	 w	 Hucie.	 Po	 obozie	 Drużyny		 -	 obóz	 w	 Hucie.	 Po	 obozie	 Drużyny	
przenoszą	się	na	osiedle	Kwiatowe,	do	78	Szkoły	przenoszą	się	na	osiedle	Kwiatowe,	do	78	Szkoły	
PodstawowejPodstawowej

20002000	-	obóz	w	Brzeźnie.	Drużynowym	„Kohorty”		-	obóz	w	Brzeźnie.	Drużynowym	„Kohorty”	
zostaje	Stanisław	Kachlicki,	a	w	Leśnej	pojawiają	zostaje	Stanisław	Kachlicki,	a	w	Leśnej	pojawiają	
się	 trzy	 nowe	 zastępy:	 „Rosa”,	 „Szarotka”	 i	się	 trzy	 nowe	 zastępy:	 „Rosa”,	 „Szarotka”	 i	
„Świetlik”„Świetlik”

20012001	 -	 obóz	 w	 Świeradowie	 Zdroju	 z	 falą	 do		 -	 obóz	 w	 Świeradowie	 Zdroju	 z	 falą	 do	
Pragi.	 Dhna	 Agata	 Kostrzycka	 przejmuje	 Leśną.	Pragi.	 Dhna	 Agata	 Kostrzycka	 przejmuje	 Leśną.	
Zostało	zorganizowane	10-lecie	Drużyn	młodszo-Zostało	zorganizowane	10-lecie	Drużyn	młodszo-
harcerskichharcerskich

2002 2002 -	obóz	w	Hucie	Różanieckiej.	Drużynowym	-	obóz	w	Hucie	Różanieckiej.	Drużynowym	
Kohorty	 zostaje	 dh	 Tomasz	 Bratkowski.	 Na	Kohorty	 zostaje	 dh	 Tomasz	 Bratkowski.	 Na	
zimowisko	Kohorta	i	Leśna	pojechały	do	Wełczazimowisko	Kohorta	i	Leśna	pojechały	do	Wełcza

20032003	 -	 obóz	 w	 Szymbarku.	 Drużynę	 Harcerek		 -	 obóz	 w	 Szymbarku.	 Drużynę	 Harcerek	
Leśna	 przejmuje	 dhna	 Małgorzata	 Jackowiak.	Leśna	 przejmuje	 dhna	 Małgorzata	 Jackowiak.	
Dziewczęta	 i	 chłopcy	 wybrali	 się	 również	 na	Dziewczęta	 i	 chłopcy	 wybrali	 się	 również	 na	
zimowisko	do	Międzygórzazimowisko	do	Międzygórza

20042004	 -	 obóz	w	 Stołuniu,	 a	 także	 zimowisko	 za		 -	 obóz	w	 Stołuniu,	 a	 także	 zimowisko	 za	
granicami	 Polski	 –	 w	 czeskim	 Spindlerowym	granicami	 Polski	 –	 w	 czeskim	 Spindlerowym	
MłynieMłynie

20052005	 -	 obóz	 w	 Ostrowcu.	 Kohorta	 i	 Leśna		 -	 obóz	 w	 Ostrowcu.	 Kohorta	 i	 Leśna	
jadą	 również	 na	 zimowisko	 w	 Trybszu	 razem	 z	jadą	 również	 na	 zimowisko	 w	 Trybszu	 razem	 z	
resztą	 szczepu.	 Niedługo	 po	 majowym	 rajdzie	resztą	 szczepu.	 Niedługo	 po	 majowym	 rajdzie	
rowerowym	można	było	już	zapalić	Drużynom	tort	rowerowym	można	było	już	zapalić	Drużynom	tort	
z	15	świeczkamiz	15	świeczkami

20062006	 -	 obóz	 w	 Krzewinach,	 nad	 jeziorem		 -	 obóz	 w	 Krzewinach,	 nad	 jeziorem	
Radodzież.	Drużynową	Leśnej	zostaje	dhna	Janina	Radodzież.	Drużynową	Leśnej	zostaje	dhna	Janina	
FenrychFenrych

20072007	 -	 obóz	 w	 Dzwonowie.	 Po	 długim		 -	 obóz	 w	 Dzwonowie.	 Po	 długim	
prowadzeniu	 Kohorty	 przez	 dha	 Tomasza	 Brat-prowadzeniu	 Kohorty	 przez	 dha	 Tomasza	 Brat-
kowskiego	nowym	drużynowym	zostaje	dh	Piotr	kowskiego	nowym	drużynowym	zostaje	dh	Piotr	
Pisula.	Razem	z	Leśną	pojechali	na	zimowisko	do	Pisula.	Razem	z	Leśną	pojechali	na	zimowisko	do	
Wisły,	a	Drużyny	rozpoczęły	działalność	w	SSP4Wisły,	a	Drużyny	rozpoczęły	działalność	w	SSP4

2008 2008 -	 obóz	 w	 Przyjezierzu	 oraz	 zimowisko		-	 obóz	 w	 Przyjezierzu	 oraz	 zimowisko		
w	Ustroniu	w	powiecie	cieszyńskim.w	Ustroniu	w	powiecie	cieszyńskim.

20092009	-	obóz	w	Chartowie	oraz	90-lecie	szczepu			-	obóz	w	Chartowie	oraz	90-lecie	szczepu		
i	zimowisko	w	Białce	Tatrzańskiej.	Leśną	przejmuje	i	zimowisko	w	Białce	Tatrzańskiej.	Leśną	przejmuje	
dhna	Dominika	Dudek,	a	Kohorta	 jedzie	na	 rajd		dhna	Dominika	Dudek,	a	Kohorta	 jedzie	na	 rajd		
w	Karkonoszew	Karkonosze

20102010	 -	 obóz	 w	 Strzeszynie	 oraz	 zimowisko			 -	 obóz	 w	 Strzeszynie	 oraz	 zimowisko		
w	Zakopanemw	Zakopanem

20112011	-	obóz	w	Komorowie.	Drużynowym	Drużyny		-	obóz	w	Komorowie.	Drużynowym	Drużyny	
Męskiej	 „Kohorta”	 zostaje	 dh	 Jakub	 Olszyna,		Męskiej	 „Kohorta”	 zostaje	 dh	 Jakub	 Olszyna,		
a	obie	Drużyny	obchodzą	20	rocznicę	działaniaa	obie	Drużyny	obchodzą	20	rocznicę	działania

20122012	-	obóz	w	Krągu.	Kohorta	wybiera	się	na	rajd		-	obóz	w	Krągu.	Kohorta	wybiera	się	na	rajd	
w	Góry	Sowie,	a	wszyscy	razem	–	na	zimowisko	w	Góry	Sowie,	a	wszyscy	razem	–	na	zimowisko	
do	Szklarskiej	Porębydo	Szklarskiej	Poręby

20132013	 -	 obóz	 w	 Słońsku.	 Nowym	 drużynowym		 -	 obóz	 w	 Słońsku.	 Nowym	 drużynowym	
Kohorty	 zostaje	 dh	 Maciej	 Gilski,	 a	 drużynową	Kohorty	 zostaje	 dh	 Maciej	 Gilski,	 a	 drużynową	
Leśnej	 na	 rajdzie	 „Kasztan”	 -	 	 dhna	 Weronika	Leśnej	 na	 rajdzie	 „Kasztan”	 -	 	 dhna	 Weronika	
Tomaszewska.	 Kohorta	 zdobywa	 tytuł	Tomaszewska.	 Kohorta	 zdobywa	 tytuł	
Mistrzowskiej	Drużyny	Męskiej	Hufca	„Siódemka”	Mistrzowskiej	Drużyny	Męskiej	Hufca	„Siódemka”	
za	rok	poprzedniza	rok	poprzedni

20142014	 -	 obóz	 w	 Soczewce	 oraz	 zimowisko			 -	 obóz	 w	 Soczewce	 oraz	 zimowisko		
w	Zakopanemw	Zakopanem

20152015	 -	 obóz	w	 Zielonej	 Chocinie.	 Drużynowym		 -	 obóz	w	 Zielonej	 Chocinie.	 Drużynowym	
„Kohorty”	 zostaje	 dh	 Jakub	 Ciemięga.	 Kohorta	„Kohorty”	 zostaje	 dh	 Jakub	 Ciemięga.	 Kohorta	
i	 Leśna	 jadą	 razem	 z	 Błękitną	 na	 zimowisko		i	 Leśna	 jadą	 razem	 z	 Błękitną	 na	 zimowisko		
w	Piechowicachw	Piechowicach

20162016	 -	 obóz	 w	 Wieleniu	 Pomorskim.	 Leśną		 -	 obóz	 w	 Wieleniu	 Pomorskim.	 Leśną	
przejmuje	dhna	Aleksandra	Paszkowska,	Kohorta	przejmuje	dhna	Aleksandra	Paszkowska,	Kohorta	
jedzie	w	Góry	Sowie,	a	obie	Drużyny	mają	za	sobą	jedzie	w	Góry	Sowie,	a	obie	Drużyny	mają	za	sobą	
już	całe	ćwierćwieczejuż	całe	ćwierćwiecze

20172017	 -	 obóz	 w	 Przejęsławiu	 oraz	 zimowisko		 -	 obóz	 w	 Przejęsławiu	 oraz	 zimowisko	
w	 Michałowicach.	 Drużyna	 wraca	 pod	 opiekę	w	 Michałowicach.	 Drużyna	 wraca	 pod	 opiekę	
dha	 Jakuba	 Ciemięgi	 spod	 skrzydeł	 dha	Wojtka	dha	 Jakuba	 Ciemięgi	 spod	 skrzydeł	 dha	Wojtka	
TaisneraTaisnera

20182018	 -	 obóz	 w	 Nowej	 Brdzie.	 Na	 rajdzie		 -	 obóz	 w	 Nowej	 Brdzie.	 Na	 rajdzie	
„Kasztan”	 drużynową	 Leśnej	 zostaje	 dhna	 Julia	„Kasztan”	 drużynową	 Leśnej	 zostaje	 dhna	 Julia	
Bzowa,	dziewczyny	jadą	też	na	Masyw	Śnieżnika,		Bzowa,	dziewczyny	jadą	też	na	Masyw	Śnieżnika,		
a	Kohorta	w	Góry	Sowiea	Kohorta	w	Góry	Sowie

20192019	 -	 obóz	w	Bielicach.	Drużynowym	Kohorty		 -	 obóz	w	Bielicach.	Drużynowym	Kohorty	
zostaje	dh	Jakub	Spylczyn.	Leśna	zdobywa	tytuł	zostaje	dh	Jakub	Spylczyn.	Leśna	zdobywa	tytuł	
Mistrzowskiej	Drużyny	Harcerek	za	rok	2018/2019.	Mistrzowskiej	Drużyny	Harcerek	za	rok	2018/2019.	
Drużyny	jadą	na	zimowisko	w	KarpaczuDrużyny	jadą	na	zimowisko	w	Karpaczu

20202020	-	obóz	w	Żubrowie.	Na	obóz	jadą	zarówno		-	obóz	w	Żubrowie.	Na	obóz	jadą	zarówno	
Leśna	 i	 Kohorta,	 pomimo	 niespotykanych	Leśna	 i	 Kohorta,	 pomimo	 niespotykanych	
warunków.	Drużynę	Harcerek	„Leśna”	przejmuje	warunków.	Drużynę	Harcerek	„Leśna”	przejmuje	
dhna	Alicja	Handhna	Alicja	Han

20212021	-	obóz	w	Modrzejewie.	Kohortę	przejmuje		-	obóz	w	Modrzejewie.	Kohortę	przejmuje	
pod	 swoje	 skrzydła	 dh	 Marcin	 Kniat.	 Drużyny	pod	 swoje	 skrzydła	 dh	 Marcin	 Kniat.	 Drużyny	
przygotowują	się	do	obchodów	30-lecia	istnienia	przygotowują	się	do	obchodów	30-lecia	istnienia	
Leśnej	i	KohortyLeśnej	i	Kohorty
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Wciąż płynie czas...
Drużyny	dzisiajDrużyny	dzisiaj

Jak działamy obecnie?Jak działamy obecnie?

Leśna	zrzesza	dziewczynki	z	4,	5	i	6	klasy	szkoły	podstawowej.	W	drużynie	działa	obecnie	11	dzielnych	Leśna	zrzesza	dziewczynki	z	4,	5	i	6	klasy	szkoły	podstawowej.	W	drużynie	działa	obecnie	11	dzielnych	
harcerek,	 które	 na	 cotygodniowych	 zbiórkach	 podejmują	 coraz	 to	 nowe	 wyzwania.	 Regularnie	harcerek,	 które	 na	 cotygodniowych	 zbiórkach	 podejmują	 coraz	 to	 nowe	 wyzwania.	 Regularnie	
realizujemy	sprawności,	wyruszamy	na	gry	terenowe	i	szukamy	swojego	miejsca	w	harcerskim	świecie.		realizujemy	sprawności,	wyruszamy	na	gry	terenowe	i	szukamy	swojego	miejsca	w	harcerskim	świecie.		
Nie	 bez	 znaczenia	 są	 też	 dla	 nas	 tradycje	 i	 elementy	 obrzędowości	 drużyny.	 Aktualnie	 działają		Nie	 bez	 znaczenia	 są	 też	 dla	 nas	 tradycje	 i	 elementy	 obrzędowości	 drużyny.	 Aktualnie	 działają		
dwa	zastępy:	Rosa	(zastępowa	druhna	Ania	Jabłońska)	i	Świetlik	(zastępowa	druhna	Milena	Juszczak).dwa	zastępy:	Rosa	(zastępowa	druhna	Ania	Jabłońska)	i	Świetlik	(zastępowa	druhna	Milena	Juszczak).

30-lecie drużyny30-lecie drużyny

Dalej	nie	możemy	uwierzyć,	że	to	już	30	lat!	Pomimo	tego,	że	w	Leśnej	tak	dużo	się	zmieniło	i	z	każdym	Dalej	nie	możemy	uwierzyć,	że	to	już	30	lat!	Pomimo	tego,	że	w	Leśnej	tak	dużo	się	zmieniło	i	z	każdym	
rokiem	przybywały	kolejne	tradycje,	dalej	wszystkie	jesteśmy	tymi	harcerkami	z	nieustraszonej	drużyny.	rokiem	przybywały	kolejne	tradycje,	dalej	wszystkie	jesteśmy	tymi	harcerkami	z	nieustraszonej	drużyny.	
Każda	z	nas	jest	inna	ale	łączy	nas	miłość	do	Leśnej	-	do	tych	przyjaźni	na	lata,	wspólnie	spędzonych	Każda	z	nas	jest	inna	ale	łączy	nas	miłość	do	Leśnej	-	do	tych	przyjaźni	na	lata,	wspólnie	spędzonych	
obozów	i	odkrywania	harcerstwa.obozów	i	odkrywania	harcerstwa.

Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? 

Chcemy,	 żeby	w	naszej	drużynie	 zagościło	 jeszcze	więcej	dziewczyn!	Marzą	nam	się	4	 zastępy,	 rajdy	Chcemy,	 żeby	w	naszej	drużynie	 zagościło	 jeszcze	więcej	dziewczyn!	Marzą	nam	się	4	 zastępy,	 rajdy	
drużyny	dwa	razy	w	roku	i	ogrooomna	Leśna	na	obozie!	Mamy	bardzo	dużo	energii	i	motywacji,	dlatego	drużyny	dwa	razy	w	roku	i	ogrooomna	Leśna	na	obozie!	Mamy	bardzo	dużo	energii	i	motywacji,	dlatego	
nigdy	nie	przestajemy	działać.nigdy	nie	przestajemy	działać.

Do	zobaczenia	na	35-leciu!Do	zobaczenia	na	35-leciu!

Drużynowa	Drużyny	Harcerek	“Leśna”	im.	Marii	“Majki”	KrassowskiejDrużynowa	Drużyny	Harcerek	“Leśna”	im.	Marii	“Majki”	Krassowskiej
pwd.	Alicja	Han	HOpwd.	Alicja	Han	HO
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Jak działamy obecnie? Jak działamy obecnie? 

W	drużynie	 działa	 12	 osób.	 Zbiórki	 organizowane	 są	 co	 tydzień,	 zazwyczaj	 na	 poznańskiej	 Cytadeli.	W	 drużynie	 działa	 12	 osób.	 Zbiórki	 organizowane	 są	 co	 tydzień,	 zazwyczaj	 na	 poznańskiej	 Cytadeli.	
Ponadto,	 po	 przerwie	 spowodowanej	 pandemią,	 udało	 nam	 się	 powrócić	 do	 rajdów	 w	 góry.		Ponadto,	 po	 przerwie	 spowodowanej	 pandemią,	 udało	 nam	 się	 powrócić	 do	 rajdów	 w	 góry.		
Ostatni	z	nich	odbył	się	we	wrześniu	bieżącego	roku.	W	tym	momencie	w	Kohorcie	działają	dwa	zastępy:	Ostatni	z	nich	odbył	się	we	wrześniu	bieżącego	roku.	W	tym	momencie	w	Kohorcie	działają	dwa	zastępy:	
“Centuria”	 oraz	 “Hastati”.	 Każdy	 z	 nich	 posiada	 proporzec	 z	 logiem	 zastępu,	 a	 proporzec	 “Centurii”		“Centuria”	 oraz	 “Hastati”.	 Każdy	 z	 nich	 posiada	 proporzec	 z	 logiem	 zastępu,	 a	 proporzec	 “Centurii”		
już	niedługo	przejdzie	metamorfozę.	Kohorta	posiada	również	swój	najważniejszy	proporzec	–	proporzec	już	niedługo	przejdzie	metamorfozę.	Kohorta	posiada	również	swój	najważniejszy	proporzec	–	proporzec	
drużyny.	Jest	on	wyszyty	w	naszych	oficjalnych	barwach,	czyli	zielonym	i	czerwonym.	Tak	długa	historia	drużyny.	Jest	on	wyszyty	w	naszych	oficjalnych	barwach,	czyli	zielonym	i	czerwonym.	Tak	długa	historia	
stała	się	też	źródłem	wielu	tradycji.	Są	to	między	innymi:	specjalne	przywitanie,	krąg	drużyny,	kohor-stała	się	też	źródłem	wielu	tradycji.	Są	to	między	innymi:	specjalne	przywitanie,	krąg	drużyny,	kohor-
ciarskie	zabawy,	jak	zapasy,	gra	w	„SRU!”	i	„Lotnik	kryj	się!”.	Podczas	obozów	letnich	tradycyjnie	odbywają	ciarskie	zabawy,	jak	zapasy,	gra	w	„SRU!”	i	„Lotnik	kryj	się!”.	Podczas	obozów	letnich	tradycyjnie	odbywają	
się	również	„Biegi	Kohorciarza”.	Jest	to	okazja	do	sprawdzenia	przez	członków	drużyny	ich	możliwości.	się	również	„Biegi	Kohorciarza”.	Jest	to	okazja	do	sprawdzenia	przez	członków	drużyny	ich	możliwości.	
Zwycięzca	biegu	otrzymuje	nagrodę	oraz	spory	zasób	punktów	w	punktacji	śródrocznej.Zwycięzca	biegu	otrzymuje	nagrodę	oraz	spory	zasób	punktów	w	punktacji	śródrocznej.

30-lecie drużyny 30-lecie drużyny 

Jeszcze	nie	tak	dawno	świętowaliśmy	w	Marcinku	25-lecie	działalności.	Aż	nie	możemy	uwierzyć,	że	minęło	Jeszcze	nie	tak	dawno	świętowaliśmy	w	Marcinku	25-lecie	działalności.	Aż	nie	możemy	uwierzyć,	że	minęło	
już	kolejne	pięć	lat.	Tak	długa	historia	jest	dla	nas	przede	wszystkim	motywacją	do	dalszego	działania.	już	kolejne	pięć	lat.	Tak	długa	historia	jest	dla	nas	przede	wszystkim	motywacją	do	dalszego	działania.	
Przez	 wszystkie	 lata	 działalności	 drużyny	 przewinęły	 się	 przez	 nią	 dziesiątki,	 jeśli	 nie	 setki	 harcerzy.		Przez	 wszystkie	 lata	 działalności	 drużyny	 przewinęły	 się	 przez	 nią	 dziesiątki,	 jeśli	 nie	 setki	 harcerzy.		
Do	dzisiaj	jednak	staramy	się	pozostawać	w	kontakcie	z	byłymi	Kohorciarzami,	czego	dowodem	jest	orga-Do	dzisiaj	jednak	staramy	się	pozostawać	w	kontakcie	z	byłymi	Kohorciarzami,	czego	dowodem	jest	orga-
nizowany	w	tym	roku	jubileusz.	Wyznajemy	zasadę,	że	każdy,	kto	zostanie	Kohorciarzem	–	pozostaje	nim	nizowany	w	tym	roku	jubileusz.	Wyznajemy	zasadę,	że	każdy,	kto	zostanie	Kohorciarzem	–	pozostaje	nim	
do	końca	życia	i	zawsze	jest	mile	widziany	w	naszych	szeregach.do	końca	życia	i	zawsze	jest	mile	widziany	w	naszych	szeregach.

Dokąd zmierzamy? Dokąd zmierzamy? 

Naszym	celem	na	najbliższy	czas	jest	pozyskanie	jeszcze	większej	ilości	członków.	Pragniemy	pojechać		Naszym	celem	na	najbliższy	czas	jest	pozyskanie	jeszcze	większej	ilości	członków.	Pragniemy	pojechać		
na	obóz	 letni	w	grupie	około	15	osób.	 Jesteśmy	 już	 coraz	bliżej	osiągnięcia	 tego	celu.	W	przyszłości	na	obóz	 letni	w	grupie	około	15	osób.	 Jesteśmy	 już	 coraz	bliżej	osiągnięcia	 tego	celu.	W	przyszłości	
będziemy	 kontynuować	 nasze	 wyjazdy	 w	 góry,	 zbiórki	 i	 inne	 aktywności	 w	 Poznaniu,	 a	 także	 dalej	będziemy	 kontynuować	 nasze	 wyjazdy	 w	 góry,	 zbiórki	 i	 inne	 aktywności	 w	 Poznaniu,	 a	 także	 dalej	
pracować	 z	 innymi	 drużynami	 Błękitnej	 Czternastki.	 Nie	 pozostaje	 nam	 nic	 innego,	 jak	 tylko	 działać		pracować	 z	 innymi	 drużynami	 Błękitnej	 Czternastki.	 Nie	 pozostaje	 nam	 nic	 innego,	 jak	 tylko	 działać		
i	wciąż	się	rozwijać.	i	wciąż	się	rozwijać.	

Do	zobaczenia	na	35-leciu!Do	zobaczenia	na	35-leciu!

Drużynowy	Drużyny	Męskiej	„Kohorta”	Drużynowy	Drużyny	Męskiej	„Kohorta”	
ćw.	Marcin	Kniatćw.	Marcin	Kniat
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Granatowe sznury
Rozmowy	obecnych	i	pierwszych	drużynowychRozmowy	obecnych	i	pierwszych	drużynowych

Jak za Twoich czasów wyglądała drużyna? Jak za Twoich czasów wyglądała drużyna? 
Ilu liczyła członków, jakie działały zastępy Ilu liczyła członków, jakie działały zastępy 
oraz ile osób było w kadrze? oraz ile osób było w kadrze? 

No	cóż	za	moich	czasów	to	drużyna	się	dopiero	No	cóż	za	moich	czasów	to	drużyna	się	dopiero	
tworzyła	 -	 była	 to	 jedna	 drużyna	 harcerska,	tworzyła	 -	 była	 to	 jedna	 drużyna	 harcerska,	
męska,	otwarta	dla	wszystkich	w	wieku	4-8	klasy		męska,	otwarta	dla	wszystkich	w	wieku	4-8	klasy		
i	terenowo	skoncentrowana	na	szkole	podstawowej	i	terenowo	skoncentrowana	na	szkole	podstawowej	
przy	ul.	Bosej	na	Górczynie.	Tworzyliśmy	drużynę	przy	ul.	Bosej	na	Górczynie.	Tworzyliśmy	drużynę	
razem	z	Maciejem	i	dołączyły	do	nas	dziewczyny	razem	z	Maciejem	i	dołączyły	do	nas	dziewczyny	
-	 Joanna	 Sterzyńska	 (Sterzyna)	 i	 Aga	 Hyży		-	 Joanna	 Sterzyńska	 (Sterzyna)	 i	 Aga	 Hyży		
(Przytulajska),	 aby	 tworzyć	 drużynę	 żeńską.	(Przytulajska),	 aby	 tworzyć	 drużynę	 żeńską.	
Pierwsze	zastępy	stworzyliśmy	dopiero	na	obozie	Pierwsze	zastępy	stworzyliśmy	dopiero	na	obozie	
letnim,	po	pierwszym	roku	szkolnym	drużyny.	letnim,	po	pierwszym	roku	szkolnym	drużyny.	

Jakie było wasze marzenie/wizja drużyny? Jakie było wasze marzenie/wizja drużyny? 
Jaki był wasz plan działania? Jaki był wasz plan działania? 

Inspiracją	 była	 ambicja	 BŁXIV	 aby	 sięgnąć		Inspiracją	 była	 ambicja	 BŁXIV	 aby	 sięgnąć		
po	młodsze	osoby	do	zasilania	drużyn	licealnych	po	młodsze	osoby	do	zasilania	drużyn	licealnych	
szczepu.	A	ja	wyniosłem	z	moich	czasów	zuchowych	szczepu.	A	ja	wyniosłem	z	moich	czasów	zuchowych	
i	młodszoharcerskich	bardzo	dobre	wspomnienia	i	młodszoharcerskich	bardzo	dobre	wspomnienia	
i	doświadczenie	 i	chciałem	je	dalej	wykorzystać.	i	doświadczenie	 i	chciałem	je	dalej	wykorzystać.	
Pamiętam	jakim	wzorem	był	dla	mnie	i	jak	wiele	Pamiętam	jakim	wzorem	był	dla	mnie	i	jak	wiele	
mnie	nauczył	mój	pierwszy	drużynowy	-	dh	Jacek	mnie	nauczył	mój	pierwszy	drużynowy	-	dh	Jacek	
i	miałem	nadzieje	że	będziemy	w	stanie	to	dobre	i	miałem	nadzieje	że	będziemy	w	stanie	to	dobre	
doświadczenie	powtórzyć	dla	chłopaków	z	Bosej.	doświadczenie	powtórzyć	dla	chłopaków	z	Bosej.	
		
Skąd wziął się pomysł na nazwę? Skąd wziął się pomysł na nazwę? 

Nad	nazwą	spędziliśmy	z	Maciejem	kilka	długich	Nad	nazwą	spędziliśmy	z	Maciejem	kilka	długich	
wieczorów,	 wertując	 książki	 (internetu	 wtedy	wieczorów,	 wertując	 książki	 (internetu	 wtedy	
nie	 było…)	 i	 szukając	 najbardziej	 inspirujących	nie	 było…)	 i	 szukając	 najbardziej	 inspirujących	
wydarzeń,	 zjawisk,	 postaci.	 Chcieliśmy	 trzymać	wydarzeń,	 zjawisk,	 postaci.	 Chcieliśmy	 trzymać	
się	 wartości	 historycznych	 i	 powiązać	 z	 BŁXIV	się	 wartości	 historycznych	 i	 powiązać	 z	 BŁXIV	
(postać	hetmana)	ale	w	końcu	zdecydowaliśmy,	że	(postać	hetmana)	ale	w	końcu	zdecydowaliśmy,	że	
chcemy	być	zgraną	ekipą	o	ustalonych	wartościach	chcemy	być	zgraną	ekipą	o	ustalonych	wartościach	
-	 jak	 odwaga,	 braterstwo,	 odpowiedzialność.		-	 jak	 odwaga,	 braterstwo,	 odpowiedzialność.		
No	i	wtedy	Maciej	przeniósł	nas	myślowo	na	tereny	No	i	wtedy	Maciej	przeniósł	nas	myślowo	na	tereny	
dawnych	 rzymskich	wojsk	 i	 „Kohorta”	wydawała	dawnych	 rzymskich	wojsk	 i	 „Kohorta”	wydawała	
nam	 się	 idealnie	 wpasowywać	 w	 nasz	 pomysł		nam	 się	 idealnie	 wpasowywać	 w	 nasz	 pomysł		

na	silną	drużynę.	A	potem	już	słynna	akcja	AWZAN,	na	silną	drużynę.	A	potem	już	słynna	akcja	AWZAN,	
znalezienie	 odpowiedniej	 grafiki,	 haftowanie	znalezienie	 odpowiedniej	 grafiki,	 haftowanie	
proporca	 przez	 moją	 babcię	 i	 wyprawa	 Maćka		proporca	 przez	 moją	 babcię	 i	 wyprawa	 Maćka		
do	kowala…	do	kowala…	

Z jakimi mierzyliście się trudnościami?  Z jakimi mierzyliście się trudnościami?  
Czy były jakiekolwiek? Czy były jakiekolwiek? 

Budowanie	 drużyny	 to	 zadanie	 -	 zadanie	Budowanie	 drużyny	 to	 zadanie	 -	 zadanie	
niekończące	 się	 na	 jednej	 zbiórce,	 rajdzie		niekończące	 się	 na	 jednej	 zbiórce,	 rajdzie		
czy	 obozie.	 To	 szukanie	 czym	 kolejnym	 zain-czy	 obozie.	 To	 szukanie	 czym	 kolejnym	 zain-
spirować	 chłopaków,	 jak	 podnieść	 nasze	 umie-spirować	 chłopaków,	 jak	 podnieść	 nasze	 umie-
jętności,	jaką	służbę	podjąć	dla	innych.	Drużyna	jętności,	jaką	służbę	podjąć	dla	innych.	Drużyna	
to	 też	 życie	 każdego	 z	 harcerzy.	 Czy	 postępy		to	 też	 życie	 każdego	 z	 harcerzy.	 Czy	 postępy		
w	szkole	są	ok?	Czy	starczy	pieniędzy	na	obóz?		w	szkole	są	ok?	Czy	starczy	pieniędzy	na	obóz?		
Czy	 będzie	 czas	 w	 weekend	 na	 rajd?	 Każdy		Czy	 będzie	 czas	 w	 weekend	 na	 rajd?	 Każdy		
z	harcerzy	miał	swoje	wyzwania	 i	my	staraliśmy	z	harcerzy	miał	swoje	wyzwania	 i	my	staraliśmy	
się	 każdemu	 pomóc	 a	 jednocześnie	 budować	się	 każdemu	 pomóc	 a	 jednocześnie	 budować	
więź,	 zaufanie	 i	 mieć	 satysfakcję	 ze	 wspaniale	więź,	 zaufanie	 i	 mieć	 satysfakcję	 ze	 wspaniale	
spędzonego	czasu.	spędzonego	czasu.	

Czy patrząc z perspektywy czasu, jest coś, Czy patrząc z perspektywy czasu, jest coś, 
co zrobiłbyś inaczej? co zrobiłbyś inaczej? 

Pewnie	 mogliśmy	 jeszcze	 wcześniej	 otworzyć	Pewnie	 mogliśmy	 jeszcze	 wcześniej	 otworzyć	
drużynę	 na	 cały	 Poznań	 -	 w	 końcu	 drużyna	drużynę	 na	 cały	 Poznań	 -	 w	 końcu	 drużyna	
harcerska	to	otwarta	jednostka.	harcerska	to	otwarta	jednostka.	
		
Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie z 
drużyną? drużyną? 

Mam	 same	 takie	 wspomnienia	 -	 od	 wygranych	Mam	 same	 takie	 wspomnienia	 -	 od	 wygranych	
zawodów	Perkun,	przez	płacz	Seby	w	lesie,	że	się	zawodów	Perkun,	przez	płacz	Seby	w	lesie,	że	się	
zgubiliśmy,	do	ciągnięcia	się	za	włosy	z	Maciejem	zgubiliśmy,	do	ciągnięcia	się	za	włosy	z	Maciejem	
(wtedy	jeszcze	mieliśmy	włosy),	czy	pobudki	o	5	(wtedy	jeszcze	mieliśmy	włosy),	czy	pobudki	o	5	
rano,	kiedy	Maciej	rzucał	mi	kamieniami	w	okno	-	rano,	kiedy	Maciej	rzucał	mi	kamieniami	w	okno	-	
krzycząc	szeptem	ze	musimy	już	iść	przygotować	krzycząc	szeptem	ze	musimy	już	iść	przygotować	
zbiórkę.	Piękne	czasy!zbiórkę.	Piękne	czasy!

Z	Wiktorem	Namysłem	rozmawiał	Marcin	Kniat.Z	Wiktorem	Namysłem	rozmawiał	Marcin	Kniat.

KohortaKohorta

Co nam w duszach gra
Ulubione	piosenki	Leśnej	i	KohortyUlubione	piosenki	Leśnej	i	Kohorty

BALLADA O KRZYŻOWCUBALLADA O KRZYŻOWCU
Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	dokąd	pę-Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	dokąd	pę-
dzisz	w	stal	odziany,dzisz	w	stal	odziany,
Pewnie	tam	gzie	błyszczą	w	dali,	Jeruzalem	Pewnie	tam	gzie	błyszczą	w	dali,	Jeruzalem	
białe	ściany.białe	ściany.
Peewnie	myślisz,	że	w	świątyni	zniewolony	Pan	Peewnie	myślisz,	że	w	świątyni	zniewolony	Pan	
twój	czeka,twój	czeka,
Żebyś	przyszedł	Go	ocalić,	żebyś	przyszedł	doń	Żebyś	przyszedł	Go	ocalić,	żebyś	przyszedł	doń	
z	daleka.z	daleka.

Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	byłem	dzi-Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	byłem	dzi-
siaj	w	Jeruzalem,siaj	w	Jeruzalem,
Przemierzałem	puste	sale,	pana	twego	nie	Przemierzałem	puste	sale,	pana	twego	nie	
widziałem.widziałem.
Pan	opuścił	Święte	Miasto	przed	minutą,	przed	Pan	opuścił	Święte	Miasto	przed	minutą,	przed	
godziną,godziną,
W	chłodnym	gaju	na	pustyni	z	Mahometem	W	chłodnym	gaju	na	pustyni	z	Mahometem	
pije	wino.pije	wino.

Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	chcesz	oble-Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	chcesz	oble-
gać	Jeruzalem,gać	Jeruzalem,
Strzegą	go	wysokie	wieże,	strzegą	go	Mahome-Strzegą	go	wysokie	wieże,	strzegą	go	Mahome-
tanie.tanie.
Pan	opuścił	święte	miasto,	na	nic	poświęcenie	Pan	opuścił	święte	miasto,	na	nic	poświęcenie	
twoje,twoje,
Po	cóż	niszczyć	białe	wieże,	po	cóż	ludzi	niepo-Po	cóż	niszczyć	białe	wieże,	po	cóż	ludzi	niepo-
koić.koić.

Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	porzuć	wal-Wolniej,	wolniej,	wstrzymaj	konia,	porzuć	wal-
kę	niepotrzebną,kę	niepotrzebną,
Porzuć	miecz	i	włócznie	swoją	i	jedź	ze	mną,	i	Porzuć	miecz	i	włócznie	swoją	i	jedź	ze	mną,	i	
jedź	ze	mną.jedź	ze	mną.
Bo	gdy	szlakiem	ku	północy	podążają	hufce	Bo	gdy	szlakiem	ku	północy	podążają	hufce	
ludne,ludne,
Ja	podnoszę	dumnie	głowę	i	odjeżdżam	na	Ja	podnoszę	dumnie	głowę	i	odjeżdżam	na	
południe.południe.

HARCERSKIE IDEAŁYHARCERSKIE IDEAŁY
Na	ścianie	masz	kolekcję	swoich	barwnych	Na	ścianie	masz	kolekcję	swoich	barwnych	
wspomnień,			wspomnień,			
Suszony	kwiat,	naszyjnik	wiersz	i	liść.Suszony	kwiat,	naszyjnik	wiersz	i	liść.
Już	tyle	lat	przypinasz	szpilką	na	tej	słomie.Już	tyle	lat	przypinasz	szpilką	na	tej	słomie.
To	wszystko,	co	piękniejsze	jest	niż	skarb.To	wszystko,	co	piękniejsze	jest	niż	skarb.
Pośrodku	sam	generał	Robert	Boden-Powell,Pośrodku	sam	generał	Robert	Boden-Powell,
Rzeźbiony	w	drewnie	lilijki	smukły	kształt,Rzeźbiony	w	drewnie	lilijki	smukły	kształt,
Jest	krzyża	znak	i	orzeł	srebrny	jest	w	koronie,Jest	krzyża	znak	i	orzeł	srebrny	jest	w	koronie,
A	zaraz	pod	nim	harcerskich	10	praw.A	zaraz	pod	nim	harcerskich	10	praw.
		

Rranie	pręż,	słabość	krusz	i	nei	zawiedź	w	Rranie	pręż,	słabość	krusz	i	nei	zawiedź	w	
potrzebie,		potrzebie,		
Podaj	swą	pomocną	dłoń	tym,	co	liczą	na	cie-Podaj	swą	pomocną	dłoń	tym,	co	liczą	na	cie-
bie.bie.
Zmieniaj	świat,	zawsze	bądź	sprawiedliwy		Zmieniaj	świat,	zawsze	bądź	sprawiedliwy		
i	odważny,i	odważny,
Śmiało	zwalczaj	wszelkie	zło,	niech	twym	bra-Śmiało	zwalczaj	wszelkie	zło,	niech	twym	bra-
tem	będzie	każdy.tem	będzie	każdy.

I	świeć	przykładem	świeć!		I	świeć	przykładem	świeć!		
I	leć	w	przestworza	leć!I	leć	w	przestworza	leć!
I	nieś	ze	sobą	wieść,I	nieś	ze	sobą	wieść,
Że	być	harcerzem	chcesz!Że	być	harcerzem	chcesz!

A	gdy	spyta	cię	ktoś:	„Skąd	ten	krzyż	na	twej	A	gdy	spyta	cię	ktoś:	„Skąd	ten	krzyż	na	twej	
piersi?”		piersi?”		
Z	dumą	odpowiedz	mu;	„Taki	mają	najdzielniej-Z	dumą	odpowiedz	mu;	„Taki	mają	najdzielniej-
si,si,
Bo	choć	mało	mam	lat	w	mym	harcerskim	Bo	choć	mało	mam	lat	w	mym	harcerskim	
mundurze,mundurze,
Bogu,	ludziom	i	Ojczyźnie	na	ich	wieczną	chwa-Bogu,	ludziom	i	Ojczyźnie	na	ich	wieczną	chwa-
łę	służę”.łę	służę”.
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LeśnaLeśna
Jak za Druhny czasów wyglądała Leśna?Jak za Druhny czasów wyglądała Leśna?
Od czego się zaczęło? Od czego się zaczęło? 

To	 był	 bardzo	 ciekawy	 okres,	 bo	 Błękitna	 była	To	 był	 bardzo	 ciekawy	 okres,	 bo	 Błękitna	 była	
wówczas	 właściwie	 środowiskiem	 	 starszohar-wówczas	 właściwie	 środowiskiem	 	 starszohar-
cerskim,	 studenckim.	 Związanym	 z	 duszpa-cerskim,	 studenckim.	 Związanym	 z	 duszpa-
sterstwem	 akademickim.	 Można	 powiedzieć,		sterstwem	 akademickim.	 Można	 powiedzieć,		
że	grawitacyjnie	ciążyła	przy	osobach	starszych,	że	grawitacyjnie	ciążyła	przy	osobach	starszych,	
przynajmniej	my	to	tak	odbieraliśmy.	Przychodziło	przynajmniej	my	to	tak	odbieraliśmy.	Przychodziło	
się	 w	 wieku	 14	 lat,	 potem	 przez	 okres	 liceum,	się	 w	 wieku	 14	 lat,	 potem	 przez	 okres	 liceum,	
dalej	 przez	 studia	 i	 tak	 aż	 po	 stopnie	 instruk-dalej	 przez	 studia	 i	 tak	 aż	 po	 stopnie	 instruk-
torskie.	 Ale	 powstał	 pomysł	 stworzenia	 drużyny	torskie.	 Ale	 powstał	 pomysł	 stworzenia	 drużyny	
skoncentrowanej	na	młodszych.	To	było	rok	zanim	skoncentrowanej	na	młodszych.	To	było	rok	zanim	
przyszłam	na	Bosą,	do	szkoły,	w	której	działaliśmy.	przyszłam	na	Bosą,	do	szkoły,	w	której	działaliśmy.	
Próbną	 drużynę	 dostały	 wtedy	 dwie	 osoby.	Próbną	 drużynę	 dostały	 wtedy	 dwie	 osoby.	
Pierwszy	 rok	 był	 bardzo	 ciężki,	 zniechęcający	Pierwszy	 rok	 był	 bardzo	 ciężki,	 zniechęcający	
i	 ta	 dwójka	 odeszła	 -	 nie	 widziała	 możliwości	i	 ta	 dwójka	 odeszła	 -	 nie	 widziała	 możliwości	
dalszego	prowadzenia	drużyny.	Wtedy	pojawiliśmy	dalszego	prowadzenia	drużyny.	Wtedy	pojawiliśmy	
się	my	-	ja	z	Agnieszką,	moją	przyboczną,	i	dwóch	się	my	-	ja	z	Agnieszką,	moją	przyboczną,	i	dwóch	
chłopaków	 -	 Wiktor	 Namysł	 i	 Maciej	 Graczyk.		chłopaków	 -	 Wiktor	 Namysł	 i	 Maciej	 Graczyk.		
No	 i	 tak	się	 to	zaczęło.	To	był	okres	 	oswajania	No	 i	 tak	się	 to	zaczęło.	To	był	okres	 	oswajania	
nas	z	Górczynem	i	Górczyna	z	nami,	nas	ze	szkola	nas	z	Górczynem	i	Górczyna	z	nami,	nas	ze	szkola	
i	szkoły	z	nami.	To	tam	dostaliśmy	harcówkę.	Była	i	szkoły	z	nami.	To	tam	dostaliśmy	harcówkę.	Była	
mała	-	chyba	nawet	za	mała	na	zbiórki	-	ale	była!mała	-	chyba	nawet	za	mała	na	zbiórki	-	ale	była!

A co może Druhna powiedzieć więcej  A co może Druhna powiedzieć więcej  
o zbiórkach?o zbiórkach?

Po	 jakimś	 czasie	 działania	 na	 Bosej	 zaczęły		Po	 jakimś	 czasie	 działania	 na	 Bosej	 zaczęły		
się	zbiorki	już	w	normlanym	trybie,	cotygodniowo,	się	zbiorki	już	w	normlanym	trybie,	cotygodniowo,	
wyjazdy,	 biwaki...	 my	 braliśmy	 to	 bardziej	 od	wyjazdy,	 biwaki...	 my	 braliśmy	 to	 bardziej	 od	
strony	 zabawy.	 Wtedy	 nie	 bylo	 tez	 podziału	strony	 zabawy.	 Wtedy	 nie	 bylo	 tez	 podziału	
-	 prowadziliśmy	 drużynę	 młodszoharcerską		-	 prowadziliśmy	 drużynę	 młodszoharcerską		
i	 zuchową	 w	 jednym.	 Nie	 było	 czegoś	 takiego,	i	 zuchową	 w	 jednym.	 Nie	 było	 czegoś	 takiego,	
że	przyszli	od	razu	zuchmistrzowie	i	robili	osobne	że	przyszli	od	razu	zuchmistrzowie	i	robili	osobne	
gromady	 zuchowe,	 Pomimo	 tak	 dużej	 różno-gromady	 zuchowe,	 Pomimo	 tak	 dużej	 różno-
rodności	wiekowej	trzonem	były	dzieci	z	4,	5	i	6	rodności	wiekowej	trzonem	były	dzieci	z	4,	5	i	6	
klasy.	klasy.	
Na	 Górczynie	 spędziliśmy	 dużo	 czasu.	 Żadne		Na	 Górczynie	 spędziliśmy	 dużo	 czasu.	 Żadne		
z	nas	nie	miało	stopnia	instruktorskiego.	Byliśmy	z	nas	nie	miało	stopnia	instruktorskiego.	Byliśmy	
takimi	 17	 latkami	 i	 trochę	 robiliśmy	 wszystko	takimi	 17	 latkami	 i	 trochę	 robiliśmy	 wszystko	
na	 wyczucie.	 Ale	 wiadomym	 było,	 że	 co	 piątek	na	 wyczucie.	 Ale	 wiadomym	 było,	 że	 co	 piątek	
jest	 zbiórka,	 na	 niej	 dzieją	 się	 różne	 ciekawe	jest	 zbiórka,	 na	 niej	 dzieją	 się	 różne	 ciekawe	
rzeczy,	 że	 jest	 po	 prostu	 fajnie.	 Potem	 zaczęły		rzeczy,	 że	 jest	 po	 prostu	 fajnie.	 Potem	 zaczęły		
się	 wycieczki,	 biwaki.	 Na	 tym	 pierwszym	się	 wycieczki,	 biwaki.	 Na	 tym	 pierwszym	

zimowisku	z	całej	drużyny	było	właściwie	9	osób		-		zimowisku	z	całej	drużyny	było	właściwie	9	osób		-		
ale	ważne,	że	były!	Mieliśmy	też	śmieszna	sytuację	ale	ważne,	że	były!	Mieliśmy	też	śmieszna	sytuację	
-	zimowisko	było	na	Podchalu,	w	bardzo	pięknym	-	zimowisko	było	na	Podchalu,	w	bardzo	pięknym	
miejscu	 w	 Bańskiej	 Niżnej	 w	 okolicach	 Szaflar.	miejscu	 w	 Bańskiej	 Niżnej	 w	 okolicach	 Szaflar.	
Jako,	że	odległość	od	Poznania	do	 tego	miejsca	Jako,	że	odległość	od	Poznania	do	 tego	miejsca	
była	niemała	mieliśmy	przesiadkę	w	Zakopanem.	była	niemała	mieliśmy	przesiadkę	w	Zakopanem.	
Właśnie	tam	miał	odbyć	się	ostatni	dzień	wyjazdu.	Właśnie	tam	miał	odbyć	się	ostatni	dzień	wyjazdu.	
Rano	wysiedliśmy	z	pociągu	i	okazuje	się,	że	na	Rano	wysiedliśmy	z	pociągu	i	okazuje	się,	że	na	
peronie	stoi	jedna	z	mam!	Pamiętam,	że	byliśmy	peronie	stoi	jedna	z	mam!	Pamiętam,	że	byliśmy	
trochę	przerażeni,	pomyśleliśmy	“ojej	co	się	teraz	trochę	przerażeni,	pomyśleliśmy	“ojej	co	się	teraz	
dzieje”.	Ale	spędziła	dzień	z	drużyną	i	wszystko	się	dzieje”.	Ale	spędziła	dzień	z	drużyną	i	wszystko	się	
dobrze	skończyło.dobrze	skończyło.

Jaka była Wasza wizja drużyny? Co Jaka była Wasza wizja drużyny? Co 
chcieliście osiągnąć?chcieliście osiągnąć?

Na	początku	podchodziliśmy	z	taką	nieśmiałością,	Na	początku	podchodziliśmy	z	taką	nieśmiałością,	
ale	potem	sprawiało	nam	to	po	prostu	frajdę	bo	ale	potem	sprawiało	nam	to	po	prostu	frajdę	bo	
te	dzieciaki	były	bardzo	fajne,	wesołe,	pozytywne.	te	dzieciaki	były	bardzo	fajne,	wesołe,	pozytywne.	
Ciągle	coś	się	działoCiągle	coś	się	działo
Dla	nas	było	też	bardzo	ważne,	żeby	dziewczyny	Dla	nas	było	też	bardzo	ważne,	żeby	dziewczyny	
poszły	 do	 liceum,	 walczyliśmy	 o	 to.	 Myślę,	 że	poszły	 do	 liceum,	 walczyliśmy	 o	 to.	 Myślę,	 że	
na	 pewno	 choć	 trochę	 zmieniliśmy	 życie	 tych	na	 pewno	 choć	 trochę	 zmieniliśmy	 życie	 tych	
dziewczyn.	 Uważam,	 że	 harcerstwo	 ma	 w	 tym	dziewczyn.	 Uważam,	 że	 harcerstwo	 ma	 w	 tym	
obszarze	ogromne	możliwości.	obszarze	ogromne	możliwości.	
Myślę,	że	 ten	rok,	w	który	działałam	polegał	na	Myślę,	że	 ten	rok,	w	który	działałam	polegał	na	
tym,	 żeby	 jak	 najlepiej	 się	 lepiej	 poznać.	 Żeby	tym,	 żeby	 jak	 najlepiej	 się	 lepiej	 poznać.	 Żeby	
określić	swoje	oczekiwania,	zrozumieć	czego	nie	określić	swoje	oczekiwania,	zrozumieć	czego	nie	
można	 zrobić.	 Wydaje	 mi	 się,	 że	 błąd	 w	 	 tym	można	 zrobić.	 Wydaje	 mi	 się,	 że	 błąd	 w	 	 tym	
roku	 kiedy	 dwójka	 ludzi	 się	 zniechęciła	 polegał	roku	 kiedy	 dwójka	 ludzi	 się	 zniechęciła	 polegał	
na	tym,	że	oni	może	wszystko	starali	się	szybko	na	tym,	że	oni	może	wszystko	starali	się	szybko	
sformalizować,	 że	 to	 za	 szybko	 szło.	 Pamiętam,	sformalizować,	 że	 to	 za	 szybko	 szło.	 Pamiętam,	
że	my	zostawialiśmy	 to	na	zasadzie,	 że	okej,	 tu	że	my	zostawialiśmy	 to	na	zasadzie,	 że	okej,	 tu	
są	 zwyczaje	 tu	 mundury….	 staraliśmy	 się	 robić	są	 zwyczaje	 tu	 mundury….	 staraliśmy	 się	 robić	
to	na	 tyle,	 żeby	dzieciaki	 się	wciągnęły.	 I	 takim	to	na	 tyle,	 żeby	dzieciaki	 się	wciągnęły.	 I	 takim	
ukoronowaniem	 tych	 czasów	 był	 pierwszy	 obóz	ukoronowaniem	 tych	 czasów	 był	 pierwszy	 obóz	
na	 Mazurach.	 Mieszaliśmy	 nad	 takim	 pięknym	na	 Mazurach.	 Mieszaliśmy	 nad	 takim	 pięknym	
jeziorem		i	faktycznie	mieliśmy	taki	swój	pierwszy	jeziorem		i	faktycznie	mieliśmy	taki	swój	pierwszy	
obóz	z	zeribą,	namiotami,	bramą	i	półeczkami.	To	obóz	z	zeribą,	namiotami,	bramą	i	półeczkami.	To	
był	taki	bardzo	dobry	czas.	Pamiętam,	że	mieliśmy	był	taki	bardzo	dobry	czas.	Pamiętam,	że	mieliśmy	
taką	bardzo	 fajną	 falę	nad	 jeziorem	Wigry.	taką	bardzo	 fajną	 falę	nad	 jeziorem	Wigry.	Było	Było	
nas	 tam	 było	 chyba	 kilkanaście,	 spaliśmy	 na	nas	 tam	 było	 chyba	 kilkanaście,	 spaliśmy	 na	
jakieś	chyba	plebanii.	Myślę,	że	to	ten	obóz	zade-jakieś	chyba	plebanii.	Myślę,	że	to	ten	obóz	zade-
cydował	 o	 kształcie	 drużyny	 -	 bardzo	 mocnym	cydował	 o	 kształcie	 drużyny	 -	 bardzo	 mocnym	
teambuildingiem	-	takim	prawdziwym.teambuildingiem	-	takim	prawdziwym.

Było	 	 widać,	 że	 z	 tych	 kilkunastu	 dziewczynek	Było	 	 widać,	 że	 z	 tych	 kilkunastu	 dziewczynek	
można	 wyłonić	 2	 czy	 3,	 które	 mogą	 być	można	 wyłonić	 2	 czy	 3,	 które	 mogą	 być	
zastępowymi	 i	 te	 dziewczyny	 zostały	 potem		zastępowymi	 i	 te	 dziewczyny	 zostały	 potem		
w	 harcerstwie	 wiele	 wiele	 lat.	 Doszły	 do	 stopni	w	 harcerstwie	 wiele	 wiele	 lat.	 Doszły	 do	 stopni	
harcmistrzowskich.	I	to,	co	ciekawe,	było	widać,	harcmistrzowskich.	I	to,	co	ciekawe,	było	widać,	
to	było	ciekawe.to	było	ciekawe.

Nazwa Leśnej wzięła się od drużyny, Nazwa Leśnej wzięła się od drużyny, 
do której należała Majka. Jak druhna do której należała Majka. Jak druhna 
trafiła na tą postać? Nie należy ona do trafiła na tą postać? Nie należy ona do 
grona najbardziej znanych Powstańców grona najbardziej znanych Powstańców 
Warszawskich.Warszawskich.

Nadanie	nazwy	odbyło	się	na	pierwszym	obozie.	Nadanie	nazwy	odbyło	się	na	pierwszym	obozie.	
Pamiętam,	 że	 w	 naszej	 młodszoharcerskiej	Pamiętam,	 że	 w	 naszej	 młodszoharcerskiej	
drużynie	 między	 zimowiskiem	 a	 obozem	 było	drużynie	 między	 zimowiskiem	 a	 obozem	 było	
widać,	 że	 formacja	 męska	 i	 żeńska	 się	 trochę	widać,	 że	 formacja	 męska	 i	 żeńska	 się	 trochę	
konsolidują	i	że	coś	z	tego	będzie.	W	tym	momencie	konsolidują	i	że	coś	z	tego	będzie.	W	tym	momencie	
można	 było	 zacząć	myśleć	 o	 nadawaniu	 nazwy,	można	 było	 zacząć	myśleć	 o	 nadawaniu	 nazwy,	
o	 tworzeniu	 zastępów,	 ich	 nazw	 i	 pierwszych	o	 tworzeniu	 zastępów,	 ich	 nazw	 i	 pierwszych	
insygniów,	 takich	 jak	 proporzec.	 	 Jeśli	 chodzi		insygniów,	 takich	 jak	 proporzec.	 	 Jeśli	 chodzi		
o	samą	nazwę	drużyny	to	pamiętam,	że	chodziło	o	samą	nazwę	drużyny	to	pamiętam,	że	chodziło	
nam	oczywiście	o	 jakąś	drużynę	z	międzywojnia	nam	oczywiście	o	 jakąś	drużynę	z	międzywojnia	
bo	to	były	takie	złote	czasy	harcerstwa,	ale	jedno-bo	to	były	takie	złote	czasy	harcerstwa,	ale	jedno-
cześnie	z	taką	nośna	nazwą	związaną	z	metodyką	cześnie	z	taką	nośna	nazwą	związaną	z	metodyką	
harcerską	a	las…	leśna…	to	jest	jednak	taka	kwin-harcerską	a	las…	leśna…	to	jest	jednak	taka	kwin-
tesencja	harcerstwa.	tesencja	harcerstwa.	
Kiedy	zaczynaliśmy	był	początek	lat	90	czyli	zaraz	Kiedy	zaczynaliśmy	był	początek	lat	90	czyli	zaraz	
po	 zmianie	 ustrojowej,	 po	 upadku	 komunizmu.	po	 zmianie	 ustrojowej,	 po	 upadku	 komunizmu.	
Kiedy	 mówiliśmy	 wtedy	 o	 szarych	 szczeregach,		Kiedy	 mówiliśmy	 wtedy	 o	 szarych	 szczeregach,		
o	tej	walce	i	powstaniu,	zawsze	była	w	nas	ta	myśl:	o	tej	walce	i	powstaniu,	zawsze	była	w	nas	ta	myśl:	
DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE.	 Dziś	 przygotowanie,	DZIŚ-JUTRO-POJUTRZE.	 Dziś	 przygotowanie,	
jutro	 walka,	 pojutrze	 budowa	 Polski	 -	 wolnej	jutro	 walka,	 pojutrze	 budowa	 Polski	 -	 wolnej	
polski.	 I	myślę,	 że	 zamysł	 był	 taki,	 że	 jesteśmy	polski.	 I	myślę,	 że	 zamysł	 był	 taki,	 że	 jesteśmy	
pojutrze	 i	 budujemy	 nową	 Polskę,	 patrzymy		pojutrze	 i	 budujemy	 nową	 Polskę,	 patrzymy		
na	te	wyzwania.na	te	wyzwania.

Czy na drodze Druhny w tworzeniu drużyny Czy na drodze Druhny w tworzeniu drużyny 
pojawiły się jakieś trudności?pojawiły się jakieś trudności?

Kiedy	 dostaliśmy	 ta	 szkole	 na	 Górczynie	 obie	Kiedy	 dostaliśmy	 ta	 szkole	 na	 Górczynie	 obie	
strony	były	lekko	nieprzygotowane	do	tego	faktu.	strony	były	lekko	nieprzygotowane	do	tego	faktu.	
mieliśmy	 kilka	 zabawnych	 starć	 z	 dyrekcją		mieliśmy	 kilka	 zabawnych	 starć	 z	 dyrekcją		
jak	 to	 zawsze	 bywa.	 Nikt	 nas	 nie	 znał,	 nikt		jak	 to	 zawsze	 bywa.	 Nikt	 nas	 nie	 znał,	 nikt		
z	dzielnicy.	Te	rodziny	nas	nie	znały.	Trzeba	sobie	z	dzielnicy.	Te	rodziny	nas	nie	znały.	Trzeba	sobie	
zostawić	trochę	czasu,	trochę	pochodzić	po	tych	zostawić	trochę	czasu,	trochę	pochodzić	po	tych	
domach.	Różnie	bywa,	w	jednym	dadzą	herbatę,	domach.	Różnie	bywa,	w	jednym	dadzą	herbatę,	
w	drugim	nie.	Pamiętam,	że	taki	kontakt	dla	ludzi	w	drugim	nie.	Pamiętam,	że	taki	kontakt	dla	ludzi	
był	dość	ważny.był	dość	ważny.

Jakie jest Druhny najlepsze wspomnienie z Jakie jest Druhny najlepsze wspomnienie z 
Leśnej? Który moment w pracy z drużyną Leśnej? Który moment w pracy z drużyną 
zapadł Druhnie w pamięci najbardziej?zapadł Druhnie w pamięci najbardziej?

Myślę,	że	ten	pierwszy	obóz.	To	było	takie	piękne	Myślę,	że	ten	pierwszy	obóz.	To	było	takie	piękne	
miejsce	 na	 Mazurach,	 mieliśmy	 swoje	 jezioro		miejsce	 na	 Mazurach,	 mieliśmy	 swoje	 jezioro		
i	 było	 bardzo	 ładne.	 Ja	 wtedy	 organizowałam	i	 było	 bardzo	 ładne.	 Ja	 wtedy	 organizowałam	
dużą	 falę,	 na	 której	 jeździliśmy	 po	 wybrzeżu.	dużą	 falę,	 na	 której	 jeździliśmy	 po	 wybrzeżu.	
Kiedyś	 całym	 szczepem	 szliśmy	 bladym	 świtem	Kiedyś	 całym	 szczepem	 szliśmy	 bladym	 świtem	
na	 plażę	 w	 Gdyni	 i	 to	 dopiero	 wstające	 słońce	na	 plażę	 w	 Gdyni	 i	 to	 dopiero	 wstające	 słońce	
było	przepięknym	widokiem.	Myślę,	że	 ten	obóz	było	przepięknym	widokiem.	Myślę,	że	 ten	obóz	
bardzo	 dobrze	 wyszedł,	 to	 było	 zwieńczenie	bardzo	 dobrze	 wyszedł,	 to	 było	 zwieńczenie	
czegoś	 co	 pozostawało	 niewiadomą	 w	 kwestii		czegoś	 co	 pozostawało	 niewiadomą	 w	 kwestii		
co	z	tego	wyjdzie.	Nagle	okazało	się,	że	wszystko	co	z	tego	wyjdzie.	Nagle	okazało	się,	że	wszystko	
jest	dobrze	i	nie	ma	się	co	martwić.	Że	wszystko	jest	dobrze	i	nie	ma	się	co	martwić.	Że	wszystko	
się	układało	tak	jak	miało.się	układało	tak	jak	miało.

Jak wyglądał nabór na Bosej?Jak wyglądał nabór na Bosej?

Nabór	był	organizowany	przez	szkołę	na	zasadzie,	Nabór	był	organizowany	przez	szkołę	na	zasadzie,	
ogłaszania,	że	będzie	drużyna	i	kto	tam	chce	niech	ogłaszania,	że	będzie	drużyna	i	kto	tam	chce	niech	
się	zgłosi	do	druhny/druha.	Młodsze	rodzeństwo	się	zgłosi	do	druhny/druha.	Młodsze	rodzeństwo	
przydreptywało	 za	 starszym.	 W	 naszej	 sytuacji		przydreptywało	 za	 starszym.	 W	 naszej	 sytuacji		
to	 właśnie	 zazwyczaj	 młodsze	 rodzeństwo	to	 właśnie	 zazwyczaj	 młodsze	 rodzeństwo	
zostawało	 i	 dochodziło	nawet	do	 stopni	 instruk-zostawało	 i	 dochodziło	nawet	do	 stopni	 instruk-
torskich.	 My	 chodziliśmy	 po	 domach	 głównie		torskich.	 My	 chodziliśmy	 po	 domach	 głównie		
w	okresie	przedzimowiskowym	i	przedobozowym	w	okresie	przedzimowiskowym	i	przedobozowym	
albo	 jeszcze	 kiedy	 dziecko	 chciało	 chodzić		albo	 jeszcze	 kiedy	 dziecko	 chciało	 chodzić		
na	zbiórki	ale	mama	nieprzekonana.na	zbiórki	ale	mama	nieprzekonana.

Jak wyglądało wtedy tworzenie obrzę-Jak wyglądało wtedy tworzenie obrzę-
dowości drużyny?dowości drużyny?

Latem	 powstawały	 zręby	 obrzędowości,	 myślę,	Latem	 powstawały	 zręby	 obrzędowości,	 myślę,	
że	dobrze,	 że	one	nie	powstawały	na	początku.	że	dobrze,	 że	one	nie	powstawały	na	początku.	
Wtedy	nikt	nie	wiedział	o	co	chodzi	i	z	czym	to	się	Wtedy	nikt	nie	wiedział	o	co	chodzi	i	z	czym	to	się	
je.	Obrzędowość	zaczęła	się	tworzyć	w	momencie,	je.	Obrzędowość	zaczęła	się	tworzyć	w	momencie,	
kiedy	 było	 wiadomo	 po	 co	 jest	 ten	 proporzec,	kiedy	 było	 wiadomo	 po	 co	 jest	 ten	 proporzec,	
dziewczyny	 go	 haftowały,	 widziałyśmy	 jakie	dziewczyny	 go	 haftowały,	 widziałyśmy	 jakie	
nazwy	zastępów	wybieramy.	Po	 tej	 rozbiegówce	nazwy	zastępów	wybieramy.	Po	 tej	 rozbiegówce	
nagle	wszystko	zaczęło	się	układać.nagle	wszystko	zaczęło	się	układać.

Bardzo dziękuję za tak cudowny wywiad. Bardzo dziękuję za tak cudowny wywiad. 
Na pewno dużo da zarówno tym starszym Na pewno dużo da zarówno tym starszym 
jak i młodszym Leśniczankom. Pomoże jak i młodszym Leśniczankom. Pomoże 
lepiej zgłębić historię ich drużynylepiej zgłębić historię ich drużyny..

Z	Joanna	Sterzyńską	rozmawiała	Alicja	Han.Z	Joanna	Sterzyńską	rozmawiała	Alicja	Han.
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„Kiedyś to było...”
Garść	najlepszych	wspomnieńGarść	najlepszych	wspomnień

Moje	najlepsze	wspomnienie	 z	 Leśnej	 to	 fala	drużyny	na	obozie	2019.	Oprócz	 chodzenia	po	domach		Moje	najlepsze	wspomnienie	 z	 Leśnej	 to	 fala	drużyny	na	obozie	2019.	Oprócz	 chodzenia	po	domach		
w	poszukiwaniu	jajek	na	jajecznicę	(nie	było),	udawania	komornika	(nikt	nie	otworzył)	i	słuchania	historii	w	poszukiwaniu	jajek	na	jajecznicę	(nie	było),	udawania	komornika	(nikt	nie	otworzył)	i	słuchania	historii	
miłosnej	dh	Alicji	i	Pana	od	pizzy	(nic	z	tego	nie	wyszło),	miałam	jeden	z	najważniejszych	momentów		miłosnej	dh	Alicji	i	Pana	od	pizzy	(nic	z	tego	nie	wyszło),	miałam	jeden	z	najważniejszych	momentów		
harcerza,	 czyli	 krzyżowanie.	 Odbyło	 się	 ono	 podczas	 zachodu	 słońca	 na	 szczy-harcerza,	 czyli	 krzyżowanie.	 Odbyło	 się	 ono	 podczas	 zachodu	 słońca	 na	 szczy-
cie	 Śnieżnika.	 Była	 to	 wspaniała	 chwila,	 którą	 długo	 będę	 wspominać.	 ~	 Emilia	 Walter	cie	 Śnieżnika.	 Była	 to	 wspaniała	 chwila,	 którą	 długo	 będę	 wspominać.	 ~	 Emilia	 Walter	

Taka	zabawna	sytuacja,	rok	2012	Obóz	w	Krągu,	mój	Taka	zabawna	sytuacja,	rok	2012	Obóz	w	Krągu,	mój	
pierwszy,	z	dosyć	sporą	ekipą,	bo	było	nas	tam	chyba	pierwszy,	z	dosyć	sporą	ekipą,	bo	było	nas	tam	chyba	
18.	Poszliśmy	na	falę	do	miejscowości	Polanów,	gdzie	18.	Poszliśmy	na	falę	do	miejscowości	Polanów,	gdzie	
spaliśmy	w	remizie	strażackiej.	Przed	remizą	był	fajny	spaliśmy	w	remizie	strażackiej.	Przed	remizą	był	fajny	
plac	zabaw,	w	tamtym	momencie	praktycznie	nowy,	plac	zabaw,	w	tamtym	momencie	praktycznie	nowy,	
więc	 na	 ciszy	 poobiedniej	 poszliśmy	 się	 tam	 trochę	więc	 na	 ciszy	 poobiedniej	 poszliśmy	 się	 tam	 trochę	
pobawić	-	sami,	drużynowy	był	wtedy	w	remizie	za-pobawić	-	sami,	drużynowy	był	wtedy	w	remizie	za-
raz	obok.	I	przyszła	jakaś	trójka	lokalnych	chłopaków,		raz	obok.	I	przyszła	jakaś	trójka	lokalnych	chłopaków,		
na	oko	15/16	lat,	i	zaczęli	się	zaczepiać,	trochę	pro-na	oko	15/16	lat,	i	zaczęli	się	zaczepiać,	trochę	pro-
wokować	słownie,	 itd.	 I	w	momencie	w	którym	za-wokować	słownie,	 itd.	 I	w	momencie	w	którym	za-
częło	 zbierać	 się	 na	 jakieś	 pierwsze	 przepychanki		częło	 zbierać	 się	 na	 jakieś	 pierwsze	 przepychanki		
z	 remizy	 wypadł	 naprawdę	 wkurzony	 Olszyna.		z	 remizy	 wypadł	 naprawdę	 wkurzony	 Olszyna.		
Szybko	i	mało	subtelnie,	jeśli	chodzi	o	dobór	słownictwa		Szybko	i	mało	subtelnie,	jeśli	chodzi	o	dobór	słownictwa		
wytłumaczył	nowym	kolegom,	żeby	oddalili	się	w	zor-wytłumaczył	nowym	kolegom,	żeby	oddalili	się	w	zor-
ganizowanym	 pośpiechu,	 a	 ja,	 stojąc	 sobie	 z	 boku	ganizowanym	 pośpiechu,	 a	 ja,	 stojąc	 sobie	 z	 boku	
obok	reszty	Kohorty	miałem	w	głowie	 jedno	wielkie	obok	reszty	Kohorty	miałem	w	głowie	 jedno	wielkie	
„WOW,	ale	 ich	wyjaśnił”	Z	perspektywy	drużynowe-„WOW,	ale	 ich	wyjaśnił”	Z	perspektywy	drużynowe-
go	wiem,	że	 to	nie	 jest	w	zasadzie	nic	nadzwyczaj-go	wiem,	że	 to	nie	 jest	w	zasadzie	nic	nadzwyczaj-
nego,	 bezpieczeństwo	podopiecznych	na	pierwszym		nego,	 bezpieczeństwo	podopiecznych	na	pierwszym		
miejscu,	jednak	wtedy	było	to	coś	absolutnie	niepo-miejscu,	jednak	wtedy	było	to	coś	absolutnie	niepo-
wtarzalnego.	~	Jakub	Spylczynwtarzalnego.	~	Jakub	Spylczyn Było	to	na	moim	pierwszym	obozie:	w	Chartowie	w	2009	roku.	Było	nas	wówczas	w	Kohorcie	sześciu,	Było	to	na	moim	pierwszym	obozie:	w	Chartowie	w	2009	roku.	Było	nas	wówczas	w	Kohorcie	sześciu,	

wszyscy	 na	 obozie	 po	 raz	 pierwszy,	 także	wiele	mieliśmy	 do	 nauczenia.	 Na	 jednych	 z	 zajęć	 drużyny	wszyscy	 na	 obozie	 po	 raz	 pierwszy,	 także	wiele	mieliśmy	 do	 nauczenia.	 Na	 jednych	 z	 zajęć	 drużyny	
uczyliśmy	się	rozpalać	ogniska.	Oba	zastępy	poradziły	sobie	wspaniale,	 jednak	jeden	z	nich	na	etapie	uczyliśmy	się	rozpalać	ogniska.	Oba	zastępy	poradziły	sobie	wspaniale,	 jednak	jeden	z	nich	na	etapie	
zagaszania	pomylił	polecenie	„Zalejcie	wodą	i	zasypcie	piaskiem!”	z	„Sypnijcie	trochę	ściółki	i	będzie	git!”.		zagaszania	pomylił	polecenie	„Zalejcie	wodą	i	zasypcie	piaskiem!”	z	„Sypnijcie	trochę	ściółki	i	będzie	git!”.		
I	 tak	 oto	 po	 kilku	minutach	 od	 zajęć,	 błogi	moment	 wylegiwania	 się	 na	 samodzielnie	 zbudowanych		I	 tak	 oto	 po	 kilku	minutach	 od	 zajęć,	 błogi	moment	 wylegiwania	 się	 na	 samodzielnie	 zbudowanych		
pryczach	ukrócił	nam	gromki	okrzyk	„POŻAR!	POŻAR!”	I	tak	oto	znaleźliśmy	się	w	wirze	błyskawicznie		pryczach	ukrócił	nam	gromki	okrzyk	„POŻAR!	POŻAR!”	I	tak	oto	znaleźliśmy	się	w	wirze	błyskawicznie		
następujących	po	sobie	wydarzeń,	obejmujących	bieganie	z	baniakami,	napełnianie	ich	(wodą,	nie	ben-następujących	po	sobie	wydarzeń,	obejmujących	bieganie	z	baniakami,	napełnianie	ich	(wodą,	nie	ben-
zyną	–	to	na	poprzednim	obozie)	i	wylewanie	na	lekko	już	poczerniałe	miejsce	naszych	zajęć	o	wielko-zyną	–	to	na	poprzednim	obozie)	i	wylewanie	na	lekko	już	poczerniałe	miejsce	naszych	zajęć	o	wielko-
ści	około	pięć	na	dziesięć	metrów.	W	ogólnie	panującym	zamieszaniu,	udało	nam	się	jednak	zobaczyć,		ści	około	pięć	na	dziesięć	metrów.	W	ogólnie	panującym	zamieszaniu,	udało	nam	się	jednak	zobaczyć,		
że	 wśród	 obozowiczów	 brakuje	 jednego	 z	 Kohorciarzy;	 na	 potrzeby	 opowieści	 nazwijmy	 go	 Filip.		że	 wśród	 obozowiczów	 brakuje	 jednego	 z	 Kohorciarzy;	 na	 potrzeby	 opowieści	 nazwijmy	 go	 Filip.		
Postanowiliśmy	więc	we	dwóch	go	poszukać.	I	tak	obeszliśmy	okolice	pożarku,	nasz	podobóz	aż	wresz-Postanowiliśmy	więc	we	dwóch	go	poszukać.	I	tak	obeszliśmy	okolice	pożarku,	nasz	podobóz	aż	wresz-
cie	zajrzeliśmy	do	namiotu,	w	którym	Filip	rezydował.	Z	początku	wydawało	się,	że	namiot	jest	pusty,		cie	zajrzeliśmy	do	namiotu,	w	którym	Filip	rezydował.	Z	początku	wydawało	się,	że	namiot	jest	pusty,		
ot	rozrzucone	na	ziemi	papierki	 i	ubrania,	a	z	tyłu	majestatyczne	miejsce	spoczynku	zwane	potocznie		ot	rozrzucone	na	ziemi	papierki	 i	ubrania,	a	z	tyłu	majestatyczne	miejsce	spoczynku	zwane	potocznie		
„gejowskim	 łożem”.	 Uważne	 otwarcie	 ucha	 pozwoliło	 nam	 jednak	 zza	 tejże	 niebylejakiej	 konstrukcji		„gejowskim	 łożem”.	 Uważne	 otwarcie	 ucha	 pozwoliło	 nam	 jednak	 zza	 tejże	 niebylejakiej	 konstrukcji		
postawionej	 na	 najgrubszych	 dostępnych	 w	 obozie	 żerdziach	 dosłyszeć	 ciche	 chlipanie.	 I	 tak,	 nieco		postawionej	 na	 najgrubszych	 dostępnych	 w	 obozie	 żerdziach	 dosłyszeć	 ciche	 chlipanie.	 I	 tak,	 nieco		
zaskoczeni	 spojrzeliśmy	a	oczom	naszym,	ku	 jego	zgrozie	 i	naszemu	 rozbawieniu,	ukazał	 się	 skulony	zaskoczeni	 spojrzeliśmy	a	oczom	naszym,	ku	 jego	zgrozie	 i	naszemu	 rozbawieniu,	ukazał	 się	 skulony	
Filip,	trzymający	telefon	przed	twarzą	i		krzyczący	do	niego	„Mamusiu!	Pożar!”	Zdaję	sobie	sprawę,	że	Filip,	trzymający	telefon	przed	twarzą	i		krzyczący	do	niego	„Mamusiu!	Pożar!”	Zdaję	sobie	sprawę,	że	
pewnie	w	historii	dziesięciolatka	będącego	na	pierwszym	obozie	harcerskim	w	lesie,	w	trakcie	pożaru,	pewnie	w	historii	dziesięciolatka	będącego	na	pierwszym	obozie	harcerskim	w	lesie,	w	trakcie	pożaru,	
bojącego	się	tak	bardzo,	że	musiał	dzwonić	do	mamy	nie	ma	nic	śmiesznego.	Ale	wtedy	wraz	z	kompa-bojącego	się	tak	bardzo,	że	musiał	dzwonić	do	mamy	nie	ma	nic	śmiesznego.	Ale	wtedy	wraz	z	kompa-
nem	sami	mieliśmy	lat	jedenaście,	wobec	czego	wspomnienie	to	maluje	się	w	mojej	pamięci	jako	iście		nem	sami	mieliśmy	lat	jedenaście,	wobec	czego	wspomnienie	to	maluje	się	w	mojej	pamięci	jako	iście		
przekomiczne.	Aha,	w	międzyczasie	pożar	ugaszono.	~	Jakub	Ciemięgaprzekomiczne.	Aha,	w	międzyczasie	pożar	ugaszono.	~	Jakub	Ciemięga

Jednym	z	moich	wielu	cudownych	wspomnień	z	Leśnej	jest	zlot	drużyn	im.	Marii	„Majki”	Krassowskiej		Jednym	z	moich	wielu	cudownych	wspomnień	z	Leśnej	jest	zlot	drużyn	im.	Marii	„Majki”	Krassowskiej		
w	2016	roku.	Był	to	jeden	z	moich	pierwszych	wyjazdów	i	był	naprawdę	świetny.	Najbardziej	zapadła	w	2016	roku.	Był	to	jeden	z	moich	pierwszych	wyjazdów	i	był	naprawdę	świetny.	Najbardziej	zapadła	
mi	w	pamięć	gra	 terenowa	o	Powstaniu	Warszawskim,	na	której	miałyśmy	okazję	 robić	wiele	 rzeczy,		mi	w	pamięć	gra	 terenowa	o	Powstaniu	Warszawskim,	na	której	miałyśmy	okazję	 robić	wiele	 rzeczy,		
w	których	mało	która	dziesięciolatka	ma	okazję	uczestniczyć.	Przechodzenie	na	linach	nad	rzeką,	prze-w	których	mało	która	dziesięciolatka	ma	okazję	uczestniczyć.	Przechodzenie	na	linach	nad	rzeką,	prze-
noszenie	koleżanki	za	barykadę	z	kartonów,	będąc	jednocześnie	ostrzeliwanym	z	markera	paintballowe-noszenie	koleżanki	za	barykadę	z	kartonów,	będąc	jednocześnie	ostrzeliwanym	z	markera	paintballowe-
go	czy	robienie	własnych	dokumentów	z	czasów	II	WŚ	–	to	wszystko	w	obezwładniającej	atmosferze	go	czy	robienie	własnych	dokumentów	z	czasów	II	WŚ	–	to	wszystko	w	obezwładniającej	atmosferze	
świetnej	zabawy	było	bardzo	ekscytujące.	Jest	 to	wspomnienie	dość	szczególne,	ponieważ	występuje		świetnej	zabawy	było	bardzo	ekscytujące.	Jest	 to	wspomnienie	dość	szczególne,	ponieważ	występuje		
w	 nim	osoba	 dużo	 bardziej	 odważna	 i	 pewna	 siebie	 od	 tej,	 którą	 była	 przed	 zostaniem	 leśniczanką.		w	 nim	osoba	 dużo	 bardziej	 odważna	 i	 pewna	 siebie	 od	 tej,	 którą	 była	 przed	 zostaniem	 leśniczanką.		
~	Kasia	Góralska~	Kasia	Góralska
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Odbyło	się	 to	którejś	nocy	na	obozie	2018.	Akurat	kiedy	kładłyśmy	się	spać	zawołano	nas	na	alarm.	Odbyło	się	 to	którejś	nocy	na	obozie	2018.	Akurat	kiedy	kładłyśmy	się	spać	zawołano	nas	na	alarm.	
Wyszłyśmy	oszołomione	z	namiotów	i	zobaczyłyśmy	druhny,	które	postanowiły	nam	zrobić	„Leśna	Party”.	Wyszłyśmy	oszołomione	z	namiotów	i	zobaczyłyśmy	druhny,	które	postanowiły	nam	zrobić	„Leśna	Party”.	
Było	jedzenie,	puściłyśmy	jakieś	kawałki	na	głośniku,	mimo,	że	cały	obóz	już	spał.	Śpiewałyśmy	i	tań-Było	jedzenie,	puściłyśmy	jakieś	kawałki	na	głośniku,	mimo,	że	cały	obóz	już	spał.	Śpiewałyśmy	i	tań-
czyłyśmy.	Nawet	poranne	skargi	na	hałas	nie	przeszkodziły	nam	w	super	zabawie.	~	Wiktoria	Otrembaczyłyśmy.	Nawet	poranne	skargi	na	hałas	nie	przeszkodziły	nam	w	super	zabawie.	~	Wiktoria	Otremba

Bylyśmy	Małe	Mi.	Łobuziary,	a	zarazem	małe	tarzanki.	Na	jednym	z	obozów,	śledzie	sobie	robiłyśmy	same	Bylyśmy	Małe	Mi.	Łobuziary,	a	zarazem	małe	tarzanki.	Na	jednym	z	obozów,	śledzie	sobie	robiłyśmy	same	
sieporkami.	Przeszedł	szczepowy	i	nakazał	nam	oddać	je	Róży	Wiatrów.	Jak	zawsze	po	drobnej	pyskówce	sieporkami.	Przeszedł	szczepowy	i	nakazał	nam	oddać	je	Róży	Wiatrów.	Jak	zawsze	po	drobnej	pyskówce	
oddałyśmy	co	trzeba,	a	w	nocy...	A	w	nocy	wymierzyłyśmy	swoją	Mało	Mińską	sprawiedliwość	i	w	zorga-oddałyśmy	co	trzeba,	a	w	nocy...	A	w	nocy	wymierzyłyśmy	swoją	Mało	Mińską	sprawiedliwość	i	w	zorga-
nizowanej	akcji	wyrwałyśmy	śledzie,	śmignęłysmy	je	w	las,	z	radością	słuchałyśmy	krzyków	zdziwienia		nizowanej	akcji	wyrwałyśmy	śledzie,	śmignęłysmy	je	w	las,	z	radością	słuchałyśmy	krzyków	zdziwienia		
i	 przerażenia,	 a	 same	 strzałą	 znalazłyśmy	 się	 w	 naszych	 namiotach.	 Niewinne	 jak	 nigdy.	 No	 cóż.		i	 przerażenia,	 a	 same	 strzałą	 znalazłyśmy	 się	 w	 naszych	 namiotach.	 Niewinne	 jak	 nigdy.	 No	 cóż.		
Harcerstwo	uczy,	my	uczyłyśmy	się	dzielenia	wtedy	z	marnym	skutkiem,	ale	zespołowość	wyszła	nam	Harcerstwo	uczy,	my	uczyłyśmy	się	dzielenia	wtedy	z	marnym	skutkiem,	ale	zespołowość	wyszła	nam	
koncertowo.	~	Gosia	Chełkowskakoncertowo.	~	Gosia	Chełkowska

Najlepszym	 wspomnieniem	 z	 czasów	 w	 Kohorcie	 są	 zdecydowanie	 dni	 drużyn	 na	 każdym	 obozie.		Najlepszym	 wspomnieniem	 z	 czasów	 w	 Kohorcie	 są	 zdecydowanie	 dni	 drużyn	 na	 każdym	 obozie.		
Jedna	 z	 dwóch	 najlepiej	 wspominanych	 rzeczy	 to	 smażenie	 karkówek	 na	 kuchni	 polowej,	 które,		Jedna	 z	 dwóch	 najlepiej	 wspominanych	 rzeczy	 to	 smażenie	 karkówek	 na	 kuchni	 polowej,	 które,		
zwęglone,	surowe	czy	smakujące	ściółką,	(prawie)	zawsze	wychodziły	w	końcu	dobre.	Drugie	najbardziej	zwęglone,	surowe	czy	smakujące	ściółką,	(prawie)	zawsze	wychodziły	w	końcu	dobre.	Drugie	najbardziej	
ekscytujące	wspomnienie	 to	wysadzanie	wszelkiego	rodzaju	aerozoli	w	ognisku,	które	zawsze	dawało	ekscytujące	wspomnienie	 to	wysadzanie	wszelkiego	rodzaju	aerozoli	w	ognisku,	które	zawsze	dawało	
efekt	„wow”,	zwłaszcza	jak	lądował	tam	Axe	Olszyny.	~	Witek	Taisnerefekt	„wow”,	zwłaszcza	jak	lądował	tam	Axe	Olszyny.	~	Witek	Taisner

Bycie	Leśniczanką	oznaczało	dla	mnie	naukę	swoich	mocnych	 i	 słabych	stron	oraz	wyjście	 z	 roli	ma-Bycie	Leśniczanką	oznaczało	dla	mnie	naukę	swoich	mocnych	 i	 słabych	stron	oraz	wyjście	 z	 roli	ma-
łej	 dziewczynki,	 której	 zadaniem	 jest	 wyłącznie	 zabawa	 lalkami.	 Budowanie	 zeriby,	 długie	 marsze		łej	 dziewczynki,	 której	 zadaniem	 jest	 wyłącznie	 zabawa	 lalkami.	 Budowanie	 zeriby,	 długie	 marsze		
na	 dworzec,	 czy	 biegi	 na	 orientacje	 dały	 mi	 pewność	 siebie,	 z	 której	 korzystam	 do	 dzisiaj.	 Miałam		na	 dworzec,	 czy	 biegi	 na	 orientacje	 dały	 mi	 pewność	 siebie,	 z	 której	 korzystam	 do	 dzisiaj.	 Miałam		
też	 szansę	 wykazywać	 się	 kreatywnością,	 jak	 wtedy	 gdy	 z	 moim	 zastępem	 obozowym	 napisałyśmy		też	 szansę	 wykazywać	 się	 kreatywnością,	 jak	 wtedy	 gdy	 z	 moim	 zastępem	 obozowym	 napisałyśmy		
piosenkę,	o	tym	że	sardynki	chciałyby	do	morza.	Przedstawiłyśmy	ją	wszystkim	skacząc	w	śpiworach.		piosenkę,	o	tym	że	sardynki	chciałyby	do	morza.	Przedstawiłyśmy	ją	wszystkim	skacząc	w	śpiworach.		
Nie	mam	pojęcia	o	co	nam	chodziło,	ale	wszystkim	się	podobało	i	jest	to	jedno	z	moich	piękniejszych	Nie	mam	pojęcia	o	co	nam	chodziło,	ale	wszystkim	się	podobało	i	jest	to	jedno	z	moich	piękniejszych	
wspomnień	z	dzieciństwa!	~	Gosia	Styczyńskawspomnień	z	dzieciństwa!	~	Gosia	Styczyńska

Jedno	z	lepszych	wspomnień	z	Kohorty	pochodzi	z	rajdu	na	Masyw	Śnieżnika.	Planowo	mieliśmy	wejść		Jedno	z	lepszych	wspomnień	z	Kohorty	pochodzi	z	rajdu	na	Masyw	Śnieżnika.	Planowo	mieliśmy	wejść		
na	szczyt	od	strony	schroniska,	zejść	z	drugiej	 i	nocować	w	chatce	w	 lesie.	Problem	był	taki	że	Gilos		na	szczyt	od	strony	schroniska,	zejść	z	drugiej	 i	nocować	w	chatce	w	 lesie.	Problem	był	taki	że	Gilos		
i	Olszyna	nie	wiedzieli,	gdzie	jest	ten	domek,	przez	co	maszerowaliśmy	przez	kilka	godzin	w	górę	i	w	dół	i	Olszyna	nie	wiedzieli,	gdzie	jest	ten	domek,	przez	co	maszerowaliśmy	przez	kilka	godzin	w	górę	i	w	dół	
w	deszczu,	a	ostatecznie	spaliśmy	w	schronisku,	którego	wcześniej	wyszliśmy.	Jedno	z	takich	wspomnień,	w	deszczu,	a	ostatecznie	spaliśmy	w	schronisku,	którego	wcześniej	wyszliśmy.	Jedno	z	takich	wspomnień,	
które	w	trakcie	trwania	nie	było	zbyt	fajne,	ale	po	fakcie	wspomina	się	to	z	uśmiechem	na	twarzy.	które	w	trakcie	trwania	nie	było	zbyt	fajne,	ale	po	fakcie	wspomina	się	to	z	uśmiechem	na	twarzy.	
~	Michał	Zygarłowski~	Michał	Zygarłowski

Na	obóz	w	Hucie	Różanieckiej	w	2002	roku	pojechał	tylko	jeden	zastęp	Leśnej,	mimo	tego	nie	można	Na	obóz	w	Hucie	Różanieckiej	w	2002	roku	pojechał	tylko	jeden	zastęp	Leśnej,	mimo	tego	nie	można	
było	nas	nie	zauważyć.	W	czasie	Małej	Fali	do	Zamościa	prawie	wszystkie	Leśniczanki	pofarbowały	włosy,	było	nas	nie	zauważyć.	W	czasie	Małej	Fali	do	Zamościa	prawie	wszystkie	Leśniczanki	pofarbowały	włosy,	
większość	z	nas	postanowiła	zmienić	kolor	na	rudo-czerwony.	Użyłyśmy	szamponu,	na	etykiecie	którego	większość	z	nas	postanowiła	zmienić	kolor	na	rudo-czerwony.	Użyłyśmy	szamponu,	na	etykiecie	którego	
zapewniano,	że	kolor	będzie	utrzymywać	się	przez	4	mycia	głowy.	Na	początku	wyglądało	na	to,	że	kolor	zapewniano,	że	kolor	będzie	utrzymywać	się	przez	4	mycia	głowy.	Na	początku	wyglądało	na	to,	że	kolor	
rzeczywiście	nie	jest	zbyt	trwały,	ponieważ	np	w	czasie	deszczu	z	naszych	głów	ciekła	czerwona	woda.	rzeczywiście	nie	jest	zbyt	trwały,	ponieważ	np	w	czasie	deszczu	z	naszych	głów	ciekła	czerwona	woda.	
Koniec	 końców	 okazało	 się	 jednak,	 że	 producent	 nie	 docenił	 swojego	 produktu,	 bo	 czerwone	włosy		Koniec	 końców	 okazało	 się	 jednak,	 że	 producent	 nie	 docenił	 swojego	 produktu,	 bo	 czerwone	włosy		
miałyśmy	bardzo	długo,	ja	do	czerwca	kolejnego	roku,	kiedy	je	po	prostu	obcięłam.	~Zuza	Kachlickamiałyśmy	bardzo	długo,	ja	do	czerwca	kolejnego	roku,	kiedy	je	po	prostu	obcięłam.	~Zuza	Kachlicka

Jedno	 z	 moich	 ulubionych	 wspomnień	 z	 Leśnej	 miało	 miejsce	 na	 (moim	 pierwszym)	 zimowisku		Jedno	 z	 moich	 ulubionych	 wspomnień	 z	 Leśnej	 miało	 miejsce	 na	 (moim	 pierwszym)	 zimowisku		
w	2009	w	Białce	Tatrzańskiej.	Tego	dnia	odbywały	się	wybory	Miss	i	Mistera	zimowiska	-	każda	drużyna	w	2009	w	Białce	Tatrzańskiej.	Tego	dnia	odbywały	się	wybory	Miss	i	Mistera	zimowiska	-	każda	drużyna	
musiała	wystawić	 jednego	kandydata,	 który	 zawalczyć	miał	o	 ten	 zaszczytny	 tytuł.	 Jako,	 że	 z	 Leśnej		musiała	wystawić	 jednego	kandydata,	 który	 zawalczyć	miał	o	 ten	 zaszczytny	 tytuł.	 Jako,	 że	 z	 Leśnej		
była	oprócz	mnie	tylko	Pola	Paszkowska	wspólnie	(prawdopobnie	w	drodze	losowania)	zostałam	wytypowana.		była	oprócz	mnie	tylko	Pola	Paszkowska	wspólnie	(prawdopobnie	w	drodze	losowania)	zostałam	wytypowana.		
Tak	 się	 złożyło,	 że	 konkurs	 udało	mi	 się	wygrać,	 a	 jako	Miss	 zimowiska	miałam	wspaniały	 przywilej		Tak	 się	 złożyło,	 że	 konkurs	 udało	mi	 się	wygrać,	 a	 jako	Miss	 zimowiska	miałam	wspaniały	 przywilej		
zatańczyć	z	Misterem,	którym	został	wtedy….	Olszyna!	Pierwszy	taniec	wspominam	do	dziś	z	uśmiechem	zatańczyć	z	Misterem,	którym	został	wtedy….	Olszyna!	Pierwszy	taniec	wspominam	do	dziś	z	uśmiechem	
na	twarzy.	~	Ania	Pisulana	twarzy.	~	Ania	Pisula
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Wieści ze szczepu
Co	słychać	u	Co	słychać	u	BłękitnejBłękitnej??
Obóz	2021Obóz	2021

Modrzejewo,	jez.	KielskieModrzejewo,	jez.	Kielskie
12	 lipca	 spotkaliśmy	 się	 tradycyjnie	 koło	12	 lipca	 spotkaliśmy	 się	 tradycyjnie	 koło	
Marcinka	 i	 ruszyliśmy	 autokarem	 na	 obóz.	Marcinka	 i	 ruszyliśmy	 autokarem	 na	 obóz.	
Kierunek?	Modrzejewo,	jezioro	Kielskie.	Wszyscy	Kierunek?	Modrzejewo,	jezioro	Kielskie.	Wszyscy	
w	 dobrych	 nastrojach	 jechaliśmy	 na	 kolejną	w	 dobrych	 nastrojach	 jechaliśmy	 na	 kolejną	
trzytygodniową	 przygodę	 w	 lesie,	 tym	 razem	trzytygodniową	 przygodę	 w	 lesie,	 tym	 razem	
tematem	 przewodnim	 byli	 Majowie.	 Po	 paru	tematem	 przewodnim	 byli	 Majowie.	 Po	 paru	
godzinach	 dotarliśmy	 na	 miejsce,	 zostaliśmy	godzinach	 dotarliśmy	 na	 miejsce,	 zostaliśmy	
przywitani	 przez	 ekipę	 z	 kwaterki	 i	 zaczęliśmy	przywitani	 przez	 ekipę	 z	 kwaterki	 i	 zaczęliśmy	
pracę.	 Pogoda	 jednak	 nie	 chciała	 nam	 ułatwiać	pracę.	 Pogoda	 jednak	 nie	 chciała	 nam	 ułatwiać	
roboty	 i	 po	 rozłożeniu	 paru	 namiotów	 zaczęła	roboty	 i	 po	 rozłożeniu	 paru	 namiotów	 zaczęła	
się	 ulewa.	 Całe	 szczęście	 nie	 była	 zbyt	 długa		się	 ulewa.	 Całe	 szczęście	 nie	 była	 zbyt	 długa		
i	mogliśmy	dalej	ciąć	drewno,	kopać	doły,	zbijać	i	mogliśmy	dalej	ciąć	drewno,	kopać	doły,	zbijać	
prycze.	 Z	 powodu	 deszczu	 niektórzy	 nie	 zdążyli	prycze.	 Z	 powodu	 deszczu	 niektórzy	 nie	 zdążyli	
wypleść	 swoich	 pryczy	 pierwszego	 dnia,	 ale		wypleść	 swoich	 pryczy	 pierwszego	 dnia,	 ale		
i	 tak	 można	 było	 uznać	 ten	 dzień	 za	 dosyć	i	 tak	 można	 było	 uznać	 ten	 dzień	 za	 dosyć	
udany.	 Drugiego	 dnia	 oczywiście	 budowaliśmy	udany.	 Drugiego	 dnia	 oczywiście	 budowaliśmy	
różne	elementy	obozu	 takie	 jak	 szlaban,	 furtka,		różne	elementy	obozu	 takie	 jak	 szlaban,	 furtka,		
czy	stojaki	na	wodę	i	mydło.	Niestety	wieczorem	czy	stojaki	na	wodę	i	mydło.	Niestety	wieczorem	
stała	 się	 rzecz	 niespodziewana,	 musiałem	stała	 się	 rzecz	 niespodziewana,	 musiałem	
wyjechać	 na	 tydzień	 z	 obozu,	 więc	 ciężko		wyjechać	 na	 tydzień	 z	 obozu,	 więc	 ciężko		
mi	 określić,	 co	 dokładnie	 działo	 się	 później	 na	mi	 określić,	 co	 dokładnie	 działo	 się	 później	 na	
pionierce.	 Gdy	 wróciłem	 po	 tygodniu	 zastałem	pionierce.	 Gdy	 wróciłem	 po	 tygodniu	 zastałem	
zeribę,	 wydeptane	 już	 ścieżki	 do	 podobozów,	zeribę,	 wydeptane	 już	 ścieżki	 do	 podobozów,	
oraz	 moją	 prycz	 zajętą	 przez	 Miksera.		oraz	 moją	 prycz	 zajętą	 przez	 Miksera.		
Nie	 do	 końca	 mi	 się	 to	 spodobało,	 ale	Nie	 do	 końca	 mi	 się	 to	 spodobało,	 ale	
cóż,	 zostało	 mi	 jedynie	 dobicie	 własnej,		cóż,	 zostało	 mi	 jedynie	 dobicie	 własnej,		
co	 nie	 okazało	 się	 zbyt	 trudne.	 Jak	 dowie-co	 nie	 okazało	 się	 zbyt	 trudne.	 Jak	 dowie-
działem	 się	 od	 kolegów,	 pierwszy	 tydzień		działem	 się	 od	 kolegów,	 pierwszy	 tydzień		
nie	 był	 specjalnie	 ciekawy.	 Odbyły	 się	 w	 jego	nie	 był	 specjalnie	 ciekawy.	 Odbyły	 się	 w	 jego	
czasie	 jedynie	 manewry	 i	 alarm	 plakietkowy.		czasie	 jedynie	 manewry	 i	 alarm	 plakietkowy.		
Od	 momentu	 mojego	 ponownego	 przyjazdu	Od	 momentu	 mojego	 ponownego	 przyjazdu	
działa	 się	 cała	 reszta	 –	 bieg	 harcerski,	 orient,	działa	 się	 cała	 reszta	 –	 bieg	 harcerski,	 orient,	
„fala”	 (czyli	 spływ	 kajakowy,	 nie	 mogliśmy	„fala”	 (czyli	 spływ	 kajakowy,	 nie	 mogliśmy	
wyjechać	do	miasta	z	powodu	obostrzeń),	dzień	wyjechać	do	miasta	z	powodu	obostrzeń),	dzień	
drużyn,	 dzień	 sznura,	 festiwal.	 Orient	 okazał	drużyn,	 dzień	 sznura,	 festiwal.	 Orient	 okazał	
się	 w	 tym	 roku	 wyjątkowo	 dobrze	 oznaczony	się	 w	 tym	 roku	 wyjątkowo	 dobrze	 oznaczony	
na	 mapie,	 dzień	 drużyn	 był	 intensywny	 (przy-na	 mapie,	 dzień	 drużyn	 był	 intensywny	 (przy-
najmniej	 dla	 Formozy),	 chodzenie	 z	 kablami,	najmniej	 dla	 Formozy),	 chodzenie	 z	 kablami,	
hełmami	i	pałatkami	po	lesie	to	zawsze	doskonała	hełmami	i	pałatkami	po	lesie	to	zawsze	doskonała	
zabawa.	 W	 czasie	 dnia	 sznura	 nie	 otrzymałem	zabawa.	 W	 czasie	 dnia	 sznura	 nie	 otrzymałem	

żadnej	roli,	ale	za	to	Maciej	Wiórek	chyba	poczuł	żadnej	roli,	ale	za	to	Maciej	Wiórek	chyba	poczuł	
się	 zbyt	 pewnie	 jako	 jednodniowy	 drużynowy	się	 zbyt	 pewnie	 jako	 jednodniowy	 drużynowy	
Formozy	 i	 podciął	 wszystkim	 Formoziakom	Formozy	 i	 podciął	 wszystkim	 Formoziakom	
przycze,	 co	 spotkało	 się	 z	 ogólną	 dezaprobatą.	przycze,	 co	 spotkało	 się	 z	 ogólną	 dezaprobatą.	
W	 czasie	 festiwalu	 najlepszą	 scenkę	 zrobił	W	 czasie	 festiwalu	 najlepszą	 scenkę	 zrobił	
zastęp	Formozy	o	osobliwej	nazwie	„Giga	Koksy	zastęp	Formozy	o	osobliwej	nazwie	„Giga	Koksy	
2115”.	 Scenka	 polegała	 na	 podejściu	 obozu,		2115”.	 Scenka	 polegała	 na	 podejściu	 obozu,		
co	 ciekawe	 tak	 się	 złożyło,	 że	 akurat	 ja	 stałem	co	 ciekawe	 tak	 się	 złożyło,	 że	 akurat	 ja	 stałem	
na	warcie	w	czasie	tego	podchodzenia.	Chłopaki	na	warcie	w	czasie	tego	podchodzenia.	Chłopaki	
podbiegli	 do	mnie	 i	 zameldowali	 się,	 aby	wziąć		podbiegli	 do	mnie	 i	 zameldowali	 się,	 aby	wziąć		
z	 magazynu	 łopaty,	 rzekomo	 potrzebne		z	 magazynu	 łopaty,	 rzekomo	 potrzebne		
do	scenki,	jednak	po	wejściu	do	obozu	głównego	do	scenki,	jednak	po	wejściu	do	obozu	głównego	
zaczęli	robić	coś	zupełnie	innego	–	otaczać	stojak		zaczęli	robić	coś	zupełnie	innego	–	otaczać	stojak		
na	 proporce.	 Udało	mi	 się	 zagwizdać	 trzy	 razy,		na	 proporce.	 Udało	mi	 się	 zagwizdać	 trzy	 razy,		
ale	 zatrzymać	 chłopaków	 już	 nie,	 uciekli	 tak	ale	 zatrzymać	 chłopaków	 już	 nie,	 uciekli	 tak	
daleko	 w	 las,	 że	 Witek	 i	 Marcin	 pojechali		daleko	 w	 las,	 że	 Witek	 i	 Marcin	 pojechali		
ich	 szukać	 samochodem.	 Wszystko	 skończyło		ich	 szukać	 samochodem.	 Wszystko	 skończyło		
się	 dobrze,	 o	 dziwo	 nikt	 nie	 dostał	 raportu	się	 dobrze,	 o	 dziwo	 nikt	 nie	 dostał	 raportu	
karnego,	a	samo	podchodzenie	było	niewątpliwie	karnego,	a	samo	podchodzenie	było	niewątpliwie	
jednym	 z	 najciekawszych	 momentów	 obozu	jednym	 z	 najciekawszych	 momentów	 obozu	
(przynajmniej	 z	 mojej	 perspektywy).	 Warto	(przynajmniej	 z	 mojej	 perspektywy).	 Warto	
również	wspomnieć	o	tym,	że	w	drugim	tygodniu	również	wspomnieć	o	tym,	że	w	drugim	tygodniu	
obozu	wyjechali	Cichociemni,	a	dokładniej	ruszyli		obozu	wyjechali	Cichociemni,	a	dokładniej	ruszyli		
na	 rowerową	 podróż	 do	 Gdańska.	 Pomiędzy	na	 rowerową	 podróż	 do	 Gdańska.	 Pomiędzy	
tymi	ważnymi	wydarzeniami	oczywiście	zdarzały		tymi	ważnymi	wydarzeniami	oczywiście	zdarzały		
się	 zwykłe	 obozowe	 dni	 –	 zajęcia,	 zastępy	się	 zwykłe	 obozowe	 dni	 –	 zajęcia,	 zastępy	
kuchenne,	 warty	 nocne,	 ogniska.	 Kluczowym	kuchenne,	 warty	 nocne,	 ogniska.	 Kluczowym	
momentem	 obozu	 jest	 też	 rozwałka,	 która	momentem	 obozu	 jest	 też	 rozwałka,	 która	
w	 tym	 roku	 zaczynała	 się	 już	 dość	 wcześnie	w	 tym	 roku	 zaczynała	 się	 już	 dość	 wcześnie	
poprzez	 stopniowe	 niszczenie	 różnych	poprzez	 stopniowe	 niszczenie	 różnych	
elementów	 obozu,	 wynikało	 to	 z	 braku		elementów	 obozu,	 wynikało	 to	 z	 braku		
Cichociemnych,	 którzy	 zdecydowanie	 przy-Cichociemnych,	 którzy	 zdecydowanie	 przy-
spieszyliby	 pracę.	 Doszło	 nawet	 do	 tego,		spieszyliby	 pracę.	 Doszło	 nawet	 do	 tego,		
że	 część	 ziemianki	 odkopywaliśmy	 w	 nocy,	że	 część	 ziemianki	 odkopywaliśmy	 w	 nocy,	
choć	 akurat	 było	 to	 karą	 za	 nieporządek	choć	 akurat	 było	 to	 karą	 za	 nieporządek	
panujący	w	namiotach	 zastępu	Krzycha,	Piotrka		panujący	w	namiotach	 zastępu	Krzycha,	Piotrka		
i	w	podobozie	Kohorty.	Ostatecznie	robota	została	i	w	podobozie	Kohorty.	Ostatecznie	robota	została	
wykonana	 szybko,	w	 czym	niewątpliwie	pomógł	wykonana	 szybko,	w	 czym	niewątpliwie	pomógł	
Pan	 Leśniczy	 -	 podwoził	 traktorem	wiele	 rzeczy		Pan	 Leśniczy	 -	 podwoził	 traktorem	wiele	 rzeczy		
do	TIRa,	który	stał	paręset	metrów	od	obozu.	do	TIRa,	który	stał	paręset	metrów	od	obozu.	

Oczywiście	trzeba	jeszcze	było	zbudować	watrę,	Oczywiście	trzeba	jeszcze	było	zbudować	watrę,	
nasz	plan	polegał	na	zbudowaniu	ogniska	przypo-nasz	plan	polegał	na	zbudowaniu	ogniska	przypo-
minającego	piętrową	piramidę	Majów.	W	środku	minającego	piętrową	piramidę	Majów.	W	środku	
konstrukcji	 znalazły	 się	 wielkie	 ilości	 chrustu,	konstrukcji	 znalazły	 się	 wielkie	 ilości	 chrustu,	
a	 rozpalenie	 ogniska	miało	 odbyć	 się	 poprzez	a	 rozpalenie	 ogniska	miało	 odbyć	 się	 poprzez	
włożenie	 długiej,	 podpalonej	 pochodni	 przez	włożenie	 długiej,	 podpalonej	 pochodni	 przez	
otwór,	 od	 góry.	 Nasze	 plany	 próbował	 zepsuć	otwór,	 od	 góry.	 Nasze	 plany	 próbował	 zepsuć	
deszcz,	ale	przykrycie	watry	plandeką	pozwoliło	deszcz,	ale	przykrycie	watry	plandeką	pozwoliło	
zachować	 ją	 w	 suchym	 stanie.	 Schowaliśmy		zachować	 ją	 w	 suchym	 stanie.	 Schowaliśmy		
się	do	namiotów	na	godzinę	i	tyle	czasu	starczyło,	się	do	namiotów	na	godzinę	i	tyle	czasu	starczyło,	
aby	 deszcz	 skończył	 padać.	 Watra	 okazała		aby	 deszcz	 skończył	 padać.	 Watra	 okazała		
się	 pozytywnym	 zaskoczeniem,	 wrażenie	 było	się	 pozytywnym	 zaskoczeniem,	 wrażenie	 było	
niesamowite.	 Po	 rozpaleniu	 ogniska	 powstał	niesamowite.	 Po	 rozpaleniu	 ogniska	 powstał	
gigantyczny	płomień	sięgający	bardzo	wysoko,	gigantyczny	płomień	sięgający	bardzo	wysoko,	
po	chwili	reszta	konstrukcji	się	zapaliła	i	płomień	po	chwili	reszta	konstrukcji	się	zapaliła	i	płomień	
zmalał,	 ale	 za	 to	 objął	 całą	 watrę.	 Po	 watrze	zmalał,	 ale	 za	 to	 objął	 całą	 watrę.	 Po	 watrze	
niektórzy	poszli	spać,	a	niektórzy	siedzieli	wciąż	niektórzy	poszli	spać,	a	niektórzy	siedzieli	wciąż	
przy	ognisku,	do	samego	świtu.	Rano	przyszedł	przy	ognisku,	do	samego	świtu.	Rano	przyszedł	
czas	 na	ostatnie	 szlify	 –	maskowanie	 ogniska,	czas	 na	ostatnie	 szlify	 –	maskowanie	 ogniska,	
posprzątanie	obozu.	Później	niestety	musieliśmy	posprzątanie	obozu.	Później	niestety	musieliśmy	
już	 opuścić	 obóz,	 w	 drodze	 powrotnej	 do	już	 opuścić	 obóz,	 w	 drodze	 powrotnej	 do	
Poznania	wszyscy	 spali.	W	 rozładowaniu	 TIRa	Poznania	wszyscy	 spali.	W	 rozładowaniu	 TIRa	
pomogli	 nam	 Cichociemni,	 więc	 poszło	 nam	pomogli	 nam	 Cichociemni,	 więc	 poszło	 nam	
szybko.	 Tak	 skończył	 się	 obóz	 w	 tym	 roku,	szybko.	 Tak	 skończył	 się	 obóz	 w	 tym	 roku,	
niewątpliwie	 był	 to	 świetny	 czas	 i	 pozostanie		niewątpliwie	 był	 to	 świetny	 czas	 i	 pozostanie		
z	niego	wiele	wspaniałych	wspomnień.z	niego	wiele	wspaniałych	wspomnień.

Szczep	w	pandemiiSzczep	w	pandemii
Marzec 2020Marzec 2020

Pierwsze	 wieści	 o	 koronawirusie	 w	 Polsce.		Pierwsze	 wieści	 o	 koronawirusie	 w	 Polsce.		
Nikt	 z	 nas	 nie	 spodziewał	 się	Nikt	 z	 nas	 nie	 spodziewał	 się	
wtedy,	 że	 jeden	 przypadek	 zamieni		wtedy,	 że	 jeden	 przypadek	 zamieni		
się	 niedługo	 w	 setki,	 a	 później	 także		się	 niedługo	 w	 setki,	 a	 później	 także		
w	tysiące	zakażonych.	w	tysiące	zakażonych.	

Mieliśmy	 tyle	 planów!	 Kasjopeja,	 kurs	Mieliśmy	 tyle	 planów!	 Kasjopeja,	 kurs	
zastępowych,	 rajd	 wiosenny,	 nabór	 w	 nowej	zastępowych,	 rajd	 wiosenny,	 nabór	 w	 nowej	
podstawówce	 -	 wszystko	 w	 trakcie	 przy-podstawówce	 -	 wszystko	 w	 trakcie	 przy-
gotowań.	 W	 dniu,	 w	 którym	 umawialiśmy		gotowań.	 W	 dniu,	 w	 którym	 umawialiśmy		
się	 na	 spotkanie	 z	 dyrekcją	 szkoły,	 przyszła	się	 na	 spotkanie	 z	 dyrekcją	 szkoły,	 przyszła	
wieść	o	zamknięciu	wszystkich	placówek.	Nagle	wieść	o	zamknięciu	wszystkich	placówek.	Nagle	
wszystko	 zostało	 odwołane,	 zakazano	 zbiórek		wszystko	 zostało	 odwołane,	 zakazano	 zbiórek		
i	wyjazdów.	Najpierw	na	dwa	tygodnie,	potem	i	wyjazdów.	Najpierw	na	dwa	tygodnie,	potem	
na	kolejne	i	kolejne.	na	kolejne	i	kolejne.	

To	 był	 czas	 na	 zmianę	 sposobu	 myślenia		To	 był	 czas	 na	 zmianę	 sposobu	 myślenia		
o	harcerstwie.	Choć	nie	mogliśmy	się	zobaczyć,	o	harcerstwie.	Choć	nie	mogliśmy	się	zobaczyć,	
najważniejszym	 było	 pozostać	 w	 kontakcie.	najważniejszym	 było	 pozostać	 w	 kontakcie.	
Mimo	 miliona	 wątpliwości,	 30	 marca	 Leśna	Mimo	 miliona	 wątpliwości,	 30	 marca	 Leśna	
zorganizowała	 pierwszą	 zdalną	 zbiórkę	zorganizowała	 pierwszą	 zdalną	 zbiórkę	
w	naszym	szczepie.	Po	niej	przyszły	następne,	w	naszym	szczepie.	Po	niej	przyszły	następne,	
a	 my	 stawaliśmy	 się	 coraz	 odważniejsi		a	 my	 stawaliśmy	 się	 coraz	 odważniejsi		
w	działaniu	online.	w	działaniu	online.	

Kwiecień 2020Kwiecień 2020

Czas	 mijał,	 pojawiły	 się	 kolejne	 pomysły		Czas	 mijał,	 pojawiły	 się	 kolejne	 pomysły		
na	 zdalne	 akcje	 -	 odbył	 się	 turniej	 drużyn		na	 zdalne	 akcje	 -	 odbył	 się	 turniej	 drużyn		
na	 discordzie,	 pierwsza	 zdalna	 odprawa	na	 discordzie,	 pierwsza	 zdalna	 odprawa	
komendy	 i	 jeszcze	więcej	 zbiórek.	 Czas	 leciał,		komendy	 i	 jeszcze	więcej	 zbiórek.	 Czas	 leciał,		
a	my	wciąż	nie	wiedzieliśmy,	co	z	obozem.a	my	wciąż	nie	wiedzieliśmy,	co	z	obozem.
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Maj 2020Maj 2020

Pod	koniec	miesiąca	pojawiły	się	wyczekiwane	Pod	koniec	miesiąca	pojawiły	się	wyczekiwane	
wytyczne	 dot.	 wypoczynku!	 Wiedzieliśmy	 już,	wytyczne	 dot.	 wypoczynku!	 Wiedzieliśmy	 już,	
że	 obóz	 będzie	 mógł	 się	 odbyć,	 choć	 jego	że	 obóz	 będzie	 mógł	 się	 odbyć,	 choć	 jego	
konkretny	kształt	był	jeszcze	owiany	tajemnicą.konkretny	kształt	był	jeszcze	owiany	tajemnicą.

Czerwiec-Lipiec 2020Czerwiec-Lipiec 2020

Nareszcie	mogły	odbywać	się	zbiórki	na	żywo!	Nareszcie	mogły	odbywać	się	zbiórki	na	żywo!	
Jeszcze	z	dystansem	i	maseczkami,	ale	najważ-Jeszcze	z	dystansem	i	maseczkami,	ale	najważ-
niejsze,	że	razem.	Nadszedł	też	czas	na	decyzje.	niejsze,	że	razem.	Nadszedł	też	czas	na	decyzje.	
I	tak	z	jednego	obozu	szczepu	zrodziły	się	dwa	I	tak	z	jednego	obozu	szczepu	zrodziły	się	dwa	
-	 stały	 dla	 Leśnej,	 Kohorty,	 Steru	 i	 Formozy	-	 stały	 dla	 Leśnej,	 Kohorty,	 Steru	 i	 Formozy	
oraz	 wędrowny	 dla	 Więzi	 i	 Cichociemnych.	oraz	 wędrowny	 dla	 Więzi	 i	 Cichociemnych.	
Myśli	 o	 tak	 nietypowych	 dla	 nas	 wakacjach	Myśli	 o	 tak	 nietypowych	 dla	 nas	 wakacjach	
-	 bez	 spotkania	 całym	 szczepem,	 z	 zakazem	-	 bez	 spotkania	 całym	 szczepem,	 z	 zakazem	
odwiedzin	 i	 wyjazdów	 na	 fale,	 codziennym	odwiedzin	 i	 wyjazdów	 na	 fale,	 codziennym	
mierzeniem	temperatury	i	dezynfekcją	-	budziły	mierzeniem	temperatury	i	dezynfekcją	-	budziły	
wiele	emocji.	Dodatkowo,	zrodziło	się	pytanie:	wiele	emocji.	Dodatkowo,	zrodziło	się	pytanie:	
jak	 zorganizować	 dwa	 obozy	 w	 tak	 krótkim	jak	 zorganizować	 dwa	 obozy	 w	 tak	 krótkim	
czasie?	 Zdecydowaliśmy	 się	 pierwszy	 raz		czasie?	 Zdecydowaliśmy	 się	 pierwszy	 raz		
od	wielu	lat	wyjechać	nie	w	lipcu,	a	w	sierpniu.	od	wielu	lat	wyjechać	nie	w	lipcu,	a	w	sierpniu.	

  

Sierpień 2020Sierpień 2020

Udało	się!	Wyjechaliśmy	na	obozy	-	stały	odbył	Udało	się!	Wyjechaliśmy	na	obozy	-	stały	odbył	
się	w	okolicach	Sulęcina,	nad	jeziorem	Trzecim.	się	w	okolicach	Sulęcina,	nad	jeziorem	Trzecim.	
Wędrowny	 za	 to	 przemierzał	 kilometry	 na	Wędrowny	 za	 to	 przemierzał	 kilometry	 na	
rowerach	 przy	 zachodniej	 granicy	 kraju.	 Było	rowerach	 przy	 zachodniej	 granicy	 kraju.	 Było	
inaczej	 niż	 zwykle,	 organizacja	 pochłonęła	inaczej	 niż	 zwykle,	 organizacja	 pochłonęła	
zdecydowanie	więcej	energii	i	nerwów,	ale	było	zdecydowanie	więcej	energii	i	nerwów,	ale	było	
warto.	Kiedy	cały	świat	stanął	na	głowie,	w	lesie	warto.	Kiedy	cały	świat	stanął	na	głowie,	w	lesie	
wciąż	wszystko	wydawało	się	normalne.	wciąż	wszystko	wydawało	się	normalne.	

Wrzesień 2020-Październik 2021Wrzesień 2020-Październik 2021

Od	 zeszłego	 roku	 przeszliśmy	 już	 różne	 etapy	Od	 zeszłego	 roku	 przeszliśmy	 już	 różne	 etapy	
-	 zamknięcia,	 otwarcia,	 obostrzeń	 i	 ich	 braku.	-	 zamknięcia,	 otwarcia,	 obostrzeń	 i	 ich	 braku.	
Byliśmy	 na	 kolejnym	 obozie,	 organizowaliśmy	Byliśmy	 na	 kolejnym	 obozie,	 organizowaliśmy	
zbiórki	 i	 grę	 szczepu.	 Komenda	 uczestniczyła		zbiórki	 i	 grę	 szczepu.	 Komenda	 uczestniczyła		
w	kursach,	spotykała	się	na	odprawach	i	dawała	w	kursach,	spotykała	się	na	odprawach	i	dawała	
z	 siebie	 wszystko,	 aby	 drużyny	 działały	 tak,	z	 siebie	 wszystko,	 aby	 drużyny	 działały	 tak,	
	jak	przed	pandemią.	Nie	udało	nam	się	niestety		jak	przed	pandemią.	Nie	udało	nam	się	niestety	
wyjechać	na	żaden	rajd	szczepu	ani	zimowisko.wyjechać	na	żaden	rajd	szczepu	ani	zimowisko.
Ale	 spokojnie,	 wszystko	 przed	 nami!	Ale	 spokojnie,	 wszystko	 przed	 nami!	
Szykujemy	 się	 właśnie	 do	 górskich	 przygód		Szykujemy	 się	 właśnie	 do	 górskich	 przygód		
w	 przerwie	 świątecznej	 i	 Żółkiewszczady	 już		w	 przerwie	 świątecznej	 i	 Żółkiewszczady	 już		
na	początku	grudnia.	Cieszymy	się,	że	udało	nam		na	początku	grudnia.	Cieszymy	się,	że	udało	nam		
się	 przetrwać	 najtrudniejszy	 okres	 i	 optymi-się	 przetrwać	 najtrudniejszy	 okres	 i	 optymi-
stycznie	patrzymy	na	nadchodzące	miesiące.stycznie	patrzymy	na	nadchodzące	miesiące.

Mały-wielki	powrótMały-wielki	powrót

Co	w	trawie	piszczy?Co	w	trawie	piszczy?
To	 zuchy!	 Co	 prawda	 nie	 piszczą,		To	 zuchy!	 Co	 prawda	 nie	 piszczą,		
ale	za	to	śpiewają,	śmieją	się,	rysują,	biegają,	ale	za	to	śpiewają,	śmieją	się,	rysują,	biegają,	
kleją,	 tworzą	 i	 odkrywają!	 Być	 może	 część		kleją,	 tworzą	 i	 odkrywają!	 Być	 może	 część		
z	Was	zastanawia	się	jak	to	możliwe	–	przecież		z	Was	zastanawia	się	jak	to	możliwe	–	przecież		
w	Błękitnej	nie	ma	zuchów.	w	Błękitnej	nie	ma	zuchów.	
Musimy	Was	poprawić:	 zuchów	nie	było	przez	Musimy	Was	poprawić:	 zuchów	nie	było	przez	
kilka	 lat,	 ale	 oto	 powracają	 pod	 nową-starą	kilka	 lat,	 ale	 oto	 powracają	 pod	 nową-starą	
nazwą	 „Leśne	 Skrzaty”.	 Mamy	 nadzieję,		nazwą	 „Leśne	 Skrzaty”.	 Mamy	 nadzieję,		
że	cieszycie	się	tak	jak	my,	bo	druhnie	Dominice	że	cieszycie	się	tak	jak	my,	bo	druhnie	Dominice	
i	 druhowi	 Jasiowi,	 którzy	 postanowili	 reak-i	 druhowi	 Jasiowi,	 którzy	 postanowili	 reak-
tywować	 gromadę,	 nie	 brakuje	 pomysłów	tywować	 gromadę,	 nie	 brakuje	 pomysłów	
i	 zapału	 do	 wymyślania	 coraz	 to	 nowych	i	 zapału	 do	 wymyślania	 coraz	 to	 nowych	
zbiórek	 i	 zapraszają	 wszystkie	 chętne	 dzieci		zbiórek	 i	 zapraszają	 wszystkie	 chętne	 dzieci		
z	klas	0-3	na	spotkania	w	piątki	o	godzinie	17.		z	klas	0-3	na	spotkania	w	piątki	o	godzinie	17.		
To	jak,	dołączycie	do	naszej	skrzaciej	gromady?To	jak,	dołączycie	do	naszej	skrzaciej	gromady?

Ponad	trzystu	harcerzy	w	dniach	10-12	września	Ponad	trzystu	harcerzy	w	dniach	10-12	września	
2021	 r.	 spotkało	 się	 w	 Ignalinie,	 gdzie	 został		2021	 r.	 spotkało	 się	 w	 Ignalinie,	 gdzie	 został		
zorganizowany	 Zlot	 Hufca	 „Siódemka”.	 Celem	zorganizowany	 Zlot	 Hufca	 „Siódemka”.	 Celem	
Zlotu	 w	 Ignalinie,	 była	 przede	 wszystkim	Zlotu	 w	 Ignalinie,	 była	 przede	 wszystkim	
integracja	szczepów	harcerskich.	Pierwszego	dnia	integracja	szczepów	harcerskich.	Pierwszego	dnia	
-	późnym	wieczorem	dojechaliśmy	autokarami	w	-	późnym	wieczorem	dojechaliśmy	autokarami	w	
wyznaczone	miejsce,	gdzie	wspólnie	rozbiliśmy	wyznaczone	miejsce,	gdzie	wspólnie	rozbiliśmy	
namioty.	 Następnie	 zostaliśmy	 podzieleni		namioty.	 Następnie	 zostaliśmy	 podzieleni		
na	drużyny.	Drugiego	dnia,	tuż	po	apelu	rozpo-na	drużyny.	Drugiego	dnia,	tuż	po	apelu	rozpo-
czynającym	 Zlot	 Hufca...	 powoli	 zaczęliśmy	czynającym	 Zlot	 Hufca...	 powoli	 zaczęliśmy	
wchodzić	 –	 już	 jako	 Wojownicy,	 Hieny	wchodzić	 –	 już	 jako	 Wojownicy,	 Hieny	
cmentarne…	w	magiczny	świat,	przypominający	cmentarne…	w	magiczny	świat,	przypominający	
świat	Wiedźmina.	W	lekkiej	mżawce,	wyposażeni	świat	Wiedźmina.	W	lekkiej	mżawce,	wyposażeni	
w	 mapy,	 chodziliśmy	 z	 punktu	 do	 punktu,	w	 mapy,	 chodziliśmy	 z	 punktu	 do	 punktu,	
korzystając	ze	swoich	umiejętności	–	siły,	inte-korzystając	ze	swoich	umiejętności	–	siły,	inte-
ligencji,	 zręczności,	 szybkości,	 a	 także	 ogłady,	ligencji,	 zręczności,	 szybkości,	 a	 także	 ogłady,	
rywalizowaliśmy	 o	 każdy	 kawałek	 pradawnego	rywalizowaliśmy	 o	 każdy	 kawałek	 pradawnego	
szyfru.	 W	 kopertach,	 które	 otrzymaliśmy,	szyfru.	 W	 kopertach,	 które	 otrzymaliśmy,	

szczegółowo	 opisano	 rytuał	 oczyszczenia,	szczegółowo	 opisano	 rytuał	 oczyszczenia,	
który	 musieliśmy	 dokładnie	 przeprowadzić	 –	który	 musieliśmy	 dokładnie	 przeprowadzić	 –	
od	 przygotowania	 składników,	 poprzez	 samo	od	 przygotowania	 składników,	 poprzez	 samo	
jego	 przejście	 –	 oczyszczenie.	 Ostatni	 dzień	jego	 przejście	 –	 oczyszczenie.	 Ostatni	 dzień	
zaczęliśmy	 śniadaniem	 i	 apelem	 kończącym	zaczęliśmy	 śniadaniem	 i	 apelem	 kończącym	
zlot	 i	 rozpoczęła	 się	 wielka	 bitwa…	 harcerki		zlot	 i	 rozpoczęła	 się	 wielka	 bitwa…	 harcerki		
i	harcerze	stoczyli	walkę	z	kadrą	zlotu	–	wrogimi	i	harcerze	stoczyli	walkę	z	kadrą	zlotu	–	wrogimi	
siłami.	 Zwyciężyło	 dobro!	 Emocje	 opadły,		siłami.	 Zwyciężyło	 dobro!	 Emocje	 opadły,		
za	 to	 zostały	 nawiązane	 więzi,	 wzrosły	 umie-za	 to	 zostały	 nawiązane	 więzi,	 wzrosły	 umie-
jętności	 społeczne	 –	 dotyczące	 nawiązywania	jętności	 społeczne	 –	 dotyczące	 nawiązywania	
i	 utrzymywania	 dobrych	 relacji	 z	 harcerzami		i	 utrzymywania	 dobrych	 relacji	 z	 harcerzami		
z	innych	szczepó1).	Kolejny	zlot	hufca	przejdzie	z	innych	szczepó1).	Kolejny	zlot	hufca	przejdzie	
do	historii	jako	piękny	na	swój	sposób	i	chociaż	do	historii	jako	piękny	na	swój	sposób	i	chociaż	
niestety	 rok	 temu	 nie	 odbył	 się	 żaden	 zlot	 to	niestety	 rok	 temu	 nie	 odbył	 się	 żaden	 zlot	 to	
mam	nadzieje,	że	w	następnym	roku	będziemy	mam	nadzieje,	że	w	następnym	roku	będziemy	
mogli	 spodziewać	 się	 czegoś	 jeszcze	 lepszego		mogli	 spodziewać	 się	 czegoś	 jeszcze	 lepszego		
i	jeszcze	bardziej	rozbudowanego!i	jeszcze	bardziej	rozbudowanego!

Zlot	Hufca	„Siódemka”	2021Zlot	Hufca	„Siódemka”	2021

Trwa	remont	harcówki!Trwa	remont	harcówki!
Jak	nam	idzie?	Jak	nam	idzie?	
Mamy	 nowe	 tynki.	 wylewkę	 na	 podłodze		Mamy	 nowe	 tynki.	 wylewkę	 na	 podłodze		
i	 -	 co	 najważniejsze	 -	 solidne,	 stalowe	 regały		i	 -	 co	 najważniejsze	 -	 solidne,	 stalowe	 regały		
w	magazynie!	Przed	nami	jeszcze	sporo	pracy.w	magazynie!	Przed	nami	jeszcze	sporo	pracy.
Marzy	 nam	 się	 miejsce	 z	 dawnym	 klimatem,	Marzy	 nam	 się	 miejsce	 z	 dawnym	 klimatem,	
którego	 zapach	 i	 wilgoć	 nie	 będą	 odstraszać.	którego	 zapach	 i	 wilgoć	 nie	 będą	 odstraszać.	
Czeka	nas	malowanie	ścian,	kładzenie	podłóg,	Czeka	nas	malowanie	ścian,	kładzenie	podłóg,	
wymiana	 oświetlenia	 i	 szeroko	 pojęte	 zmiany		wymiana	 oświetlenia	 i	 szeroko	 pojęte	 zmiany		
w	wystroju.	Na	następnej	stronie	prezentujemy	w	wystroju.	Na	następnej	stronie	prezentujemy	
stan	sprzed	i	w	trakcie	remontu	-	nie	możemy	stan	sprzed	i	w	trakcie	remontu	-	nie	możemy	
się	 już	 doczekać,	 kiedy	 pokażemy	Wam	 efekt	się	 już	 doczekać,	 kiedy	 pokażemy	Wam	 efekt	
końcowy!końcowy!

Chcesz	nas	wesprzeć?Chcesz	nas	wesprzeć?

Możesz	 to	 zrobić	 choćby	 symboliczną	 wpłatą		Możesz	 to	 zrobić	 choćby	 symboliczną	 wpłatą		
-	liczy	się	każdy	grosz!-	liczy	się	każdy	grosz!

Dane	do	przelewu:Dane	do	przelewu:
Hufiec	ZHP	Poznań-Śródmieście	Błękitna	XIVHufiec	ZHP	Poznań-Śródmieście	Błękitna	XIV
59	1090	1476	0000	0001	4503	886859	1090	1476	0000	0001	4503	8868
tytuł:	Dobrowolny	datek	-	remont	harcówki	XIVtytuł:	Dobrowolny	datek	-	remont	harcówki	XIV
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Galeria zdjęć
Z	archiwum	Kohorty	i	LeśnejZ	archiwum	Kohorty	i	Leśnej

PRZED	REMONTEMPRZED	REMONTEM W	TRAKCIE	REMONTUW	TRAKCIE	REMONTU
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Niełatwo	 jest	 powrócić	 do	 dawnej	 tradycji.		Niełatwo	 jest	 powrócić	 do	 dawnej	 tradycji.		
Od	 ostatneigo	 numeru	 Błękitnego	 Czasu	Od	 ostatneigo	 numeru	 Błękitnego	 Czasu	
minęło	 już	 prawie	 7	 lat.	 Bardzo	 cieszę		minęło	 już	 prawie	 7	 lat.	 Bardzo	 cieszę		
się,	że	miałam	okazję	brać	udział	w	jego	reak-się,	że	miałam	okazję	brać	udział	w	jego	reak-
tywacji.	Wierzę,	że	to	specjalne	wydanie	będzie	tywacji.	Wierzę,	że	to	specjalne	wydanie	będzie	
choć	małą	inspiracją	dla	następnych	pokoleń.choć	małą	inspiracją	dla	następnych	pokoleń.
Bo	gdzie	lepiej	niż	tutaj	spisywać	swoje	przygody,	Bo	gdzie	lepiej	niż	tutaj	spisywać	swoje	przygody,	
pomysły	i	refleksje?pomysły	i	refleksje?

Dziękuję	wszystkim	zaangażowanym	w	projekt,	Dziękuję	wszystkim	zaangażowanym	w	projekt,	
autorom	 tekstów	 i	 wspomnień,	 a	 szczególnie	autorom	 tekstów	 i	 wspomnień,	 a	 szczególnie	
ekipie	 redakcyjnej:	 Kasi,	 Adze	 i	 Michałowi.	ekipie	 redakcyjnej:	 Kasi,	 Adze	 i	 Michałowi.	
Współpraca	z	Wami	była	przyjemnością!Współpraca	z	Wami	była	przyjemnością!

Mam	nadzieję	-	Drogi	Czytelniku	-	że	to	niespełna	Mam	nadzieję	-	Drogi	Czytelniku	-	że	to	niespełna	
30	 stron	 wywołało	 na	 Twojej	 twarzy	 uśmiech		30	 stron	 wywołało	 na	 Twojej	 twarzy	 uśmiech		
i	wbudziło	apetyt	na	więcej	:)i	wbudziło	apetyt	na	więcej	:)

JuliaJulia
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