
Jednodniówka  

!
Wydana z okazji 95 - lecia  
“Błękitnej Czternastki” 

im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego !!
!

I - Lata 2009-2014 !!!!
Poznań, 10 maja 2014 

~ ~1



Słowo Wodza - 4                                                                                      !
Od lecia do lecia, czyli ostatnie  
5 Lat “Błękitnej Czternastki” - 5                                                         !
Obóz w Słońsku - 8                                                                                 !
IV Harcerski Rajd Ekstremalny “Błękitny Grom” - 12                    !
Zlot UNDHR - 13                                                                                      !
Drużyny działające dzisiaj w “Błękitnej” - 14                                   !
Stopka redakcyjna, podziękowania - 23                                               

~ ~2



!
 

”Błękitna” na fali w Dreźnie - obóz 2013 

~ ~3



Słowo Wodza  

phm Jakub Olszyna HO 

Minęło sporo czasu od momentu kiedy pojawiłem 
się na mojej pierwszej zbiórce. Dobrze pamiętam 
pierwszy apel, pierwsze ognisko i nieofic do rana, 
nocną wartę i radość z powrotu do ciepłego 
śpiwora. Te wspomnienia, choć coraz bardziej 
zatarte i niewyraźne, mocno utrwaliły się w mojej 
pamięci, jednak nie byłoby czego wspominać gdyby 
nie ludzie, którzy je tworzyli, a przez ostatnie 95 
lat autorów tych wspomnień nazbierało się  wielu. 
Przez B łękitną przewinęło się mnóstwo 
wspaniałych osób, które pozostawiły w tym 
Szczepie bardzo wyraźne ślady.  
My również zaczynając ten rok harcerski 
postanowiliśmy , chcąc jak najlepiej uczcić 95 
urodziny naszej Błękitnej, pozostawić po sobie 
wyraźne ślady, które na długo utkwią nam w 
pamięci. Nie wymyśliliśmy nic nowego, ale 
wróciliśmy do tradycji. W jaki sposób harcerz 
najlepiej może uczcić to piękne wydarzenie , jak 
nie przez zabawę i sportową rywalizację na łonie 
natury? Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się 
zorganizować IV edycję Harcerskiego Rajdu 
Ekstremalnego „Błękitny Grom”, który okazał się 
zarówno dla nas jak i dla zawodników (których 
stawiło się na starcie prawie 90!) sporym 
wyzwaniem. Dobrą okazją na świętowanie 95 
urodzin było również spotkanie z najstarszymi 
drużynami harcerskimi z całej Polski , które 
mieliśmy przyjemność organizować w kwietniu 
tego roku (o Gromie i Zlocie UNDHR można 
przeczytać na kolejnych stronach). 
Przygotowanie i przeprowadzenie obu imprez było 
ogromnym przedsięwzięciem, któremu udało nam 
się sprostać. Za ciężką pracę, poświęcony czas, 
ogromne zaangażowanie oraz świetny efekt 
końcowy, dziękuję wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do tego sukcesu, a w szczególności 
całej Komendzie. Pokazaliśmy, że jesteśmy silni i 
nie boimy się stawiać sobie coraz wyżej poprzeczki.  
Życzę Wam, aby umiejętności które wynosicie z 
naszej harcerskiej przygody pozwoliły osiągnąć 
zamierzone cele i żebyście dalej, odważnie szli 
przed siebie i przecierali nowe szlaki, zostawiając 
po sobie wyraźne ślady swojej obecności. Przy 
okazji nie zapominajmy o dobrej zabawie i radości 
jaką powinniśmy czerpać z harcerstwa!  

 
 
 
 
A przed nami obchody 100 – lecia! Z tej okazji 
zaczęliśmy już małe przygotowania. Zmieniła się 
forma jednodniówki, która zawsze pojawiała się na 
jubileuszowych obchodach naszego lecia. Teraz 
można w niej znaleźć informacje o działających 
drużynach oraz o tym się u nas dzieje. Z kolei część 
histor yczną , zawierającą spis wszystkich 
instruktorów oaz szczepowych, uaktualniony 
skr ypt historii Błękitnej i wiele innych, 
zamierzamy udostępnić na naszej stronie 
internetowej , tak aby w łatwy i przystępny sposób 
każdy mógł do tego zajrzeć. Również na naszej 
stronie p lanu jemy przygotować mie jsce 
poświęcone 95-leciu Błękitnej, gdzie każdy będzie 
mógł podzielić się swoimi wspomnieniami lub 
udostępnić stare foto grafie, które będą 
wykorzystywane do naszego kolejnego projektu… 
Ale o tym na razie ani słowa! 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Zbiórka sprawozdawczo-wyborcza w 
“Marcinku” (2014)



Od lecia do lecia, czyli 

ostatnie 5 Lat “Błękitnej 

Czternastki” !
phm Beata Dudek HR !

Rok 2009 rozpoczął się od zimowiska w Białce 
Tatrzańskiej, w stylu Hawaje – komendantka 
Małgorzata Chełkowska.  Styczeń to również 
powstanie w szczepie nowej drużyny  na 
poziomie starszoharcerskim. Drużnowym 
Formozy – chłopaków z gimnazjum – zostaje 
Aleksander Dominiczak. Maj 2009 to 90 lecie 
„Błękitnej Czternastki”. Z tej okazji odbywają 
się uroczyste obchody leci w harcówce w 
Marcinku, a po nich nadanie nowej flagi do 
Buławy. Z okazji lecia harcerze i harcerki z 
„Błękitnej” odnowili swoją harcówkę oraz 
nagrali płytę z piosenkami harcerskimi 
„Błękitnej Czas”. Podczas Zlotu Hufca, na 
który pojechały drużyny, Ster otrzymał miano 
mistrzowskiej drużyny harcerek. Czerwiec to 
nie tylko rajdy drużyn, na jednym z nich 
funkcję drużynowej Leśnej Dominice Dudek 
oddała Janka Fenrych. Miesiąc później – 
podczas obozu – drużynową Więzi została 
Marta Król. Obóz odbył się w Chartowie – 
komendantka Małgorzata Chełkowska – w 
stylu Afrykańskim. Styl odznaczał się między 
innymi w bramie ozdobionej tapetą we wzór 
futra, na którą można było wejść. Duża fala 
podczas obozu odbyła się do Berlina. Małe 
natomiast w różne miejsca blisko Chartowa 
m.in. do Frankfurtu (Więź) czy nad pobliskie 
jezioro i ośrodka szkoleniowego wraz z 
pracownikiem Straży Pożarnej. Wrzesień 
charakteryzował się pierwszym od kilku lat 
wyjazdem zagranicznym wędrowników. 
Pojechali oni do Pragi, gdzie spędzili na 
zwiedzaniu 4 dni (wracając zahaczyli o 
Wrocław). Był to również czas powrotu 
zuchów do „Błękitnej”. Drużynową Rycerzy 
Imperium została Małgorzata Chełkowska, a 
Leśnych Duszków Beata Dudek.  W 
październiku drużyny udały się na rajdy 
namiestnictw, na których to Ster wygrał 
rywalizację drużyn. W listopadzie odbyła się 
Żółkiewszczada, natomiast grudzień to 
tradycyjny już opłatek szczepu.  
 S tyczeń 2010 to z imowisko w 
Zakopanym – komendantka Małgorzata 

Chełkowska, styl: Filmowy. Jak zwykle 
odbywały się zajęcia szczepu, poziomów, 
pionów i drużyn. Uczestnicy jeździli na stok 
do Białki Tatrzańskiej oraz wychodzili na 
wycieczki w okolice Zakopanego i na łyżwy. 
Fe s t i w a l b y ł p o k a z e m u m i e ję t n o ś c i 
śpiewaczych – mogliśmy usłyszeń m.in. 
Alleluja czy    szybką piosenkę Timona z Króla 
Lwa („ugryź szybkę jap jap..”:). Styczeń to też 
zmiana na funkcji drużynowej Więzi. Od tego 
momentu jest nią Pola Ruszkowska. Dwa 
miesiące później następuje zmiana na funkcji 
szczepowego. Decyzją zbiórki sprawozdawczo 
wyborczej szczepu szczepową zostaje Zuza 
Kachlicka. W semestrze letnim drużyny 
wyjechały na rajdy drużyn, Zlot Hufca a w 
kwietniu odbył się rajd wiosenny szczepu. 
Lipiec to obóz w Strzeszynie – komendantka 
Zuza Kachlicka, w stylu morskim. Powstały 
podobozy drużyn oraz główny przy jeziorze, 
przy skarpie (reszta na górze) i bramą w 
formie statku z bocianim gniazdem i żaglem. 
Obóz zapisał się w pamięci jako bardzo upalny 
i tym samym z częstymi kąpielami w jeziorze 
(niekoniecznie chcianymi). Bardzo dobrze 
wyszły również manewry – bezludna wyspa, 
komenda w roli przyjaznych mieszkańców za 
dnia, dzikusów w nocy. Sierpień to kolonia 
zuchowa w Łowyniu – pierwsza kolonia po 
przywróceniu gromad zuchowych w szczepie, 
oraz obóz wędrowny Więzi w Karkonosze. We 
wrześniu pomoc przy Rajdzie do Dąbrówki 
Ludomskiej oraz przejęcie przez Aleksandra 
D o m i n i c z a k a f u n k c j i d r u ż y n o w e g o 
Cichociemnych. W semestrze zimowym 
drużyny wzięły udział w Biegu Nocnym oraz 
rajdach namiestnictw. Grudzień to opłatek 
szczepu oraz przejęcie przez Zuzę Kachlicką 
funkcji drużynowej Więzi. 
 Już w styczniu 2011 „Błękitna” udała 
się na zimowisko w Wiśle – komendantka 
Zuza Kachlicka. Schronisko „Stoże” w którym 
mieszkali uczestnicy znajdowało się poniżej 
szczytu Wielkiego Stożka co oznaczało 
w c h o d z e n i e d o n i e g o z n a j b l iż s z e j 
miejscowości. Uczestników często swoim 
samochodem woził właściciel schroniska – 
była to jedna z większych atrakcji, jechać na 
pace samochodu. Zimowisko odbyło się w 
stylu mafijnym, odbywały się rozprawy 
sądowe, rozwiązywanie zagadek , czy 
wkupywanie do rodziny. Na zimowisku 
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p r z y w r ó c o n y z o s t a ł r ó w n i e ż K r ą g 
Instruktorski „Kłuszyn” który od tego czasu 
miał skupiać wszystkich członków komendy 
„Błękitnej Czternastki”. W styczniu odbyło się 
również przekazanie Kohorty – z rąk Piotra 
Pisuli drużynę przejął Jakub Olszyna. Luty to 
również zmiana na funkcji drużynowego, tym 
razem Formozy – Jan Kraszewski otrzymał tę 
funkcję od Aleksandra Dominiczaka. Marzec 
to organizacja zawodów na orientację 
„Nietoperz” wraz z HKS Hades. W wyniku 
rozważań komendy, w marcu gromady 
zuchowe połączyły się w jedną, koedukacyjną. 
Łącząc nazwy od tego momentu w szczepie 
działa Gromada Zuchowa „Leśne Imperium” - 
drużynową została drużynowa Leśnych 
Duszków, Beata Dudek. Kwiecień to rajd 
wiosenny szczepu w stylu podróżniczym. 
Główna atrakcją rajdu była wizyta w muzeum 
Arkadego Fidlera w Puszczykowie, gdzie 
odbyła się gra szczepu. Maj to dla drużyn Zlot 
Hufca, ogłoszone zostały na nim drużyny 
mistrzowskie i tytuł takiej drużyny otrzymał 
Ster. W czerwcu właśnie w tej drużynie 
zmienia się drużynowa – Zuza Kachlicka 
oddaje funkcję Julce Suwalskiej. Lipiec to obóz 
szczepu, tym razem w Komorowie – 
komend antk a Zuz a K achl ick a . O b óz 
znajdował się bardzo blisko kąpieliska, co 
zostało na długo w pamięci uczestników. Ten 
obóz zapisuje się również w pamięci jako 
pierwszy obóz na który zuchy pojechały z 
resztą drużyn. Powstało 6 podobozów: Ster-
Więź, Leśna, Leśne Imperium (podobóz w 
ósemkę), Kohorta, Formoza i Cichociemni 
oraz podobóz Główny z platformą. Styl obozu 
to dziki zachód. Duża fala odbyła się do 
Mrągowa gdzie szczep przez 3 dni przebywał 
w miasteczku Kowbojskim. Po obozie i kolonii, 
gromada zuchowa zamknęła okres próbny 
stając się oficjalnie Leśnym Imperium. W 
sierpniu wędrownicy udali się na obozy 
wędrowne w Tatry – każda drużyna osobno, 
spotykając się co jakiś czas na szlaku. 
Wrzesień to tradycyjnie pomocy przy Rajdzie 
do Dąbrówki Ludomskiej. Poza tym w 
semestrze zimowym drużyny udały się na 
imprezy namiestnictw, wzięły udział w Biegu 
Nocnym a w grudniu w opłatku szczepu.   
 Rok 2012 rozpoczął się na dobre 
zimowiskiem w Szklarskiej Porębie – 
komendantka Zuza Kachlicka. Styl zimowiska 

to superbohaterowie. Zamieniali się w nich 
uczestnicy oraz komenda. Leśna robiła maski 
gipsowe, a reszta zdobywała supermoce. Na 
koniec zimowiska planowane były Małe Fale, z 
racji zagrożenia lawinowego zrezygnowano z 
nich i szczep pojechał na Dużą Falę do 
Wrocławia. Na niej odbył się nietypowy orient 
– należało odnajdywać krasnoludki i 
dopasowywać do nich imiona, a zwieńczeniem 
była wizyta w zoo. Wszyscy uczestnicy 
wspominają tę falę bardzo dobrze. W kwietniu 
odbył się rajd wiosenny szczepu w stylu 
naukowym. Hitem rajdu okazała ciecz 
nieniutonowska którą na zajęciach robił Ster. 
W maju drużyny pojechały na Zlot Hufca, oraz 
rajdy drużyn – np. Więź pojechała na majówkę 
w Beskidy. Czerwiec natomiast zaznaczył się 
zmianą na funkcji drużynowej Więzi – z rąk 
Zuzy Kachlickiej drużynę przejęła Marianna 
Zimniewicz. Lipiec to kolejny obóz szczepu, 
tym razem w Krągu. Komendantką obozu 
składającego się z 8 podobozów, była Zuza 
Kachlicka. Ze stylem “Średniowiecze” bawiły 
się: Leśne Imperium (tygodniowa kolonia 
zuchów), Leśna, Ster, Więź, Kohorta, Formoza 
oraz Cichociemni. W programie uwzględniono 
takie zajęcia jak turniej rycerski czy, w 
przypadku zuchów nauka życia w lesie jako 
Robin Hood. Na dużą falę obóz udał się nad 
Bałtyk. We wrześniu, tradycyjnie, wędrownicy 
wraz z komendą pomagali w organizacji 
Dąbrówki Ludomskiej dla uczniów pierwszych 
klas z Marcinka. W semestrze zimowym 
drużyny wzięły udział w rajdach namiestnictw 
oraz Kasjopeji. Tym razem komenda wystąpiła 
z piosenką „Niech nam dzwoni”. Furorę 
zrobiła inscenizacja do piosenki – trzy  
zastreczowane osoby w rolach karpii, choinka 
z bibuły czyli wodorostów oraz rybacy.  
Grudzień to tradycyjnie Żółkiewszczada oraz 
op łatek szczepu organizowany przez 
maturzystów. Tym razem Gwiazdor do 
„Błękitnej” przybył w wózku z supermarketu. 
 L u t y 2 0 1 3 t o z i m o w i s k o w 
Michałowicach (schronisko Złoty Widok) – 
komendantka Zuza Kachlicka. Styl tego 
zimowiska to „Harry Potter”. W programie, jak 
co roku, przeznaczono czas zarówno dla 
jeżdzących na nartach/snowbordzie oraz osób 
chodzących na wycieczki. Poza tym odbywały 
się zajęcia szczepu, pionów, poziomów oraz 
drużyn. Jednymi z nich był mecz Quidditcha – 
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wygrał Griffindor;). Luty przyniósł również 
dwie zmiany na funkcji drużynowych. Beata 
Dudek oddała Leśne Imperium na ręce Doroty 
Goraj – dokładnie 22.02 odbyło się XX-lecie 
gromad zuchowych w „Błekitnej Czternastce” 
po którym gromada została na rajdzie w 
Marcinku, przekazanie odbyło się wieczorem 
na strychu szkoły. Dzień później Beata Dudek 
na zbiórce sprawozdawczo-wyborczej Więzi 
z o s t a ł a w y b r a n a n o wą d r u ż y n o wą . 
Przekazanie z rąk Marianny Zimniewicz 
odbyło się w tym samym miesiącu. W marcu 
natomiast wędrownicy wybrali nowego 
s z c z e p o w e g o . W w y n i k u z b i ó r k i 
sprawozdawczo-wyborczej szczepu, 6 kwietnia 
szczep na ręce Jakuba Olszyny oddała Zuza 
Kachlicka. W kwietniu również wiele się 
działo. 13-14.04 odbył się rajd wiosenny w 
stylu wojskowym. Poza zajęciami, dodatkową 
atrakcją dla uczestników była wizyta w parku 
linowym. Na rajdzie komendant mianował 
swojego zastępce – Beatę Dudek, oraz ogłosił 
konkurs wśród komendy. Od tego momentu 
każdy z komendy mógł zdobywać punkty za 
wszystko co robił harcersko. Tydzień później 
część „Błękitnej” pojechała na Zlot UNDHR do 
Łodzi. Odbyła się na nim całodzienna gra 
miejska z wykorzystaniem fotokodów. 
Wieczorem, tradycyjnie odbyło się spotkanie 
korespondentów na którym na Marszałka Unii 
została wybrana instruktorka z Błękitnej – 
Beata Dudek. W semestrze letnim drużyny 
udawały się na swoje rajdy drużyn. W czerwcu 
na taki rajd udała się Leśna. Odbyło się na nim 
przekazanie drużyny – z rąk Dominiki Dudek 
Leśną przejęła Weronika Tomaszewska. W 
czerwcu również szczep zyskał duże wsparcie 
w transporcie – zakupiony został czerwony 
Żuk, który wcześniej służył z OSP Nieczajna. 
W lipcu cała „Błękitna” udała się na obóz do 
Słońska. Powstało 6 podobozów – Więzi, 
L eśne j i S ter u, K ohor ty, For mozy i 
Cichociemnych oraz Główny, w tym stanęły aż 
4 platformy (komenda Więzi, komenda 
Kohorty, Cichociemni oraz komenda Główna). 
Trzy tygodnie zostały podzielone na dwie 
części – Starożytna Grecja i Starożytny Rzym. 
Częścią łączącą były małe fale. Elementem 
charakterystycznym tego obozu była brama, 
składająca się z czterech ogromnych kłód, na 
których zbudowano pomost, na który można 
było wejść. Atrakcją dla uczestników miała być 

duża fala do Niemiec. W ciągu trzech dni 
udało się odwiedzić Berlin i Muzeum 
Pergamońskie oraz Drezno. Jesienią chłopacy 
razem z Żukiem wzięli udział w Manewrach, 
dziewczyny dowiadywały się „jak to jest 
zrobione?” na Niezapominajce, a zuchy 
przeżywa ły przygody z A ster iksem i 
Obeliksem na Bajdocji (wszystkie to imprezy 
namiestnictw). Listopad przyniósł kolejną 
zmianę na funkcji drużynowego – z rąk Jakuba 
Olszyny Kohortę przejął Maciej Gilski. W 
międzyczasie na Kasjopeji z piosenką „Szklana 
Pogoda” Więź zdobyła nagrodę główną. Na 
przełomie listopada i grudnia odbyła się 
coroczna Żółkiewszczada. W grudniu odbyły 
się również spotkania opłatkowe drużyn oraz 
wigilia szczepu.  
 Rok 2014 rozpoczął się dla „Błękitnej” 
bardzo aktywnie. Styczeń to zmiana na funkcji 
drużynowego Cichociemnych – z rąk Szymona 
Gramackiego przejął ich Jakub Olszyna. W 
lutym zimowisko w Zakopanym (Pokoje u 
Renaty), komendant Jakub Olszyna . 
Obowiązujący styl: kosmos. Przez całe 
zimowisko uczestnicy przygotowywali się do 
wielkiej wyprawy, przechodzili treningi i 
zdobywali wiedzę, by podczas ostatnich dni 
udać się drużynami na oczekiwaną podróż w 
kosmos – m.in. Ster i Więź spędziły ten czas 
nad Morskim Okiem, Cichociemni natomiast 
dotarli do Czarnego Stawu Gąsienicowego i 
weszli na Kasprowy Wierch. Na osobne fale 
wyszła również Formoza, oraz Leśna, wraz z 
Kohortą. Całe zimowisko wygrał zastęp 
Cichociemnych. Na początku marca z rąk 
komendanta hufca druh Jakub Olszyna oraz 
druhna Beata Dudek otrzymali podziękowania 
od Naczelniczki ZHP. Następnie komenda 
wraz z pomocą wędrowników reaktywowała 
Rajd Ekstremalny „Błękitny Grom”. Tak jak 
jego pierwsza edycja odbył się on w Puszczy 
Zielonce. Chętni mogli wybierać spośród 
trzech tras: harcerskiej, jubileuszowej oraz 
marcinkowej . Choć prac y by ło dużo, 
organizatorzy i uczestnicy byli zadowoleni z 
przywrócenia imprezy. Dwa tygodnie później 
"Błękitna" wraz z "Czernastką" (ZHR) wspólnie 
organizowali i gościli w Poznaniu członków 
"Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich 
Rzeczypospolitej”. W Śmingusa Dyngusa 
odbył się również Lany Poniedziałek Szczepu – 
tym razem na termach Maltańskich. 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Obóz w Słońsku  
(9-30 VII 2013) !
pwd Dorota Goraj HO !

Pionierka 9-12.07  
 Jak zawsze intensywna, momentami ciężka, ale      
też jak zawsze jesteśmy z siebie bardzo dumni. W 
tym roku nastąpił wysyp „platform”, ale również 
innowacji i nowości. Na wyróżnienie zasłużyli 
zdecydowanie Cichociemni, którzy cały podobóz 
zbudowali na 2 platformach wzniesionych na 
spadzistym brzegu jeziora – bardzo pomysłowy 
projekt. Kolejną innowacją było wzniesienie 
platformy komendy Kohorty na… żerdkach 
przywiązanych snopką do drzew. Uspokajam – 
przetrwali cały obóz i nic się nie zawaliło. Warto 
również wspomnieć o platformie komendy 
głównej, gdzie zostały wyplecione prycze na 
wysokości 2 m – gratulujemy odwagi - podobno 
były bardzo wygodne.  
 Jednak przede wszystkim należy zwrócić      
uwagę, że pierwszy raz od wielu lat swoją własną 
platformę zbudowały dziewczyny, a dokładniej 
komenda Więzi – platforma „naj”: najwyższa, 
najszybciej postawiona i… na górze panowało 
największe tornado. Pomimo początkowo 
sceptycznego podejścia chłopaków, koniec końców 
oni również chwalili pracę dziewczyn.  
 
Pierwsze ognisko 12.07  
Czyli moment na który wszyscy czekają, koniec 
pionierki! A na ognisku pierwsza obozowa gawęda 
druha komendanta i prezentacja scenek – w tym 
roku w wyjątkowym miejscu – w greckim 
amfiteatrze! 
 
Zajęcia artystyczne Szczepu 13.07  
Zgodnie z założeniem, że „brudne dzieci, to 
szczęśliwe dzieci”, zajęcia artystyczne nastawione 
zostały na bogatą ekspresję twórczą. Uspokajając 
od razu rodziców – dzieci założyły rzeczy z góry 
przeznaczone do odpowiednich celów. Zajęcia 
rozpoczęły się małą „bitwą” na balony wypełnione 
kolorową wodą – było mokro i wesoło. Następnie 
każdy przedział wiekowy otrzymał swoje zadania: 
tak wiec najmłodsi (H) otrzymali materiały do 
wykonania masy solnej z której powstały 
starożytne płaskorzeźby. Chłopacy z HS, można by 
powiedzieć mieli proste zadanie – namalować 
obrazy – utrudnieniem jednak był fakt, że nie 
dostali do tego żadnych pędzli, a za narzędzia 
miały posłużyć ich własne ręce. Dziewczyny HS i W 
miały za zadanie stworzyć „żywe rzeźby”, malując 

same siebie. Tak jak można przypuszczać dzięki 
nim - kolorowy stał się cały szczep. Wyjątkowe 
zadanie dostali również chłopacy z W – mieli 
zbudować drewnianą rzeźbę – wykazując się 
niemałą inwencją twórczą, stworzyli wspaniałego 
„Konia Trojańskiego” . 
 
Manewry 14-15.07  
Gwizdek… jeden… drugi (o nie…) trzeci… 
„ALARM MANEWROWY!!!” Tak, jak co roku 
rozpoczęły się manewry. Tym razem ekipy musiały 
zmierzyć się z gniewem Zeusa i innych bogów 
Olimpu, którzy przez cały czas uprzykrzali im 
dotarcie do celu. Czasem był to Posejdon-Karlic, 
który z pomocą innych bogów utrudniał zdobycie 
jedzenia, a kiedy indziej był to Hermes-Kanister 
przynoszący, nie zawsze dobre, wieści w czasie gry 
ekonomicznej. Ale czym byłyby prawdziwe 
manewry, nawet w czasie najcieplejszego obozu, 
bez porządnego deszczu w nocy! Dzięki niemu 
ekipy zyskały niesamowite wspomnienia, jakimi 
na pewno będzie noc spędzona w małych 
namiotach, w trochę większej grupie niż to 
przewidziano. 

Zajęcia pionów 16.07  
Nie będzie dużym zaskoczeniem, że zajęcia 
chłopaków opierały się w większości na różnego 
rodzaju walkach między ekipami. Ale co może być 
zaskakujące, albo też i nie, również dziewczyny 
sporą część swoich zajęć przeznaczyły na zabawę w 
„Capture the flag”. Na zakończenie dnia wszyscy 
zebrali się na ogniskach pionów, gdzie u 
chłopaków jak zwykle dominował repertuar 
Kaczmarskiego, podczas gdy u dziewczyn od czasu 
do czasu pojawiały się tak zwane „smęty”. 

Małe fale 17-18.07  
Jak zawsze każda drużyna miała okazję wyrwać się 
z naszego obozu na dwa dni i jak zawsze 
rozjechaliśmy się w różnych kierunkach: „Więź” 
wybrała podróż na rowerach do oddalonego o ok. 
20 km Kostrzyna nad Odrą. „Cichociemni” również 
za swój środek lokomocji wybrali dwa kółka, a ich 
celem były oddalone o ok. 70 km od obozu bunkry. 
„Ster” i „Leśna” wybrały się na pieszą wycieczkę do 
pobliskiej miejscowości Owczary. „Formoza” 
stosując różne środki transportu, również dotarła 
do Kostrzyna nad Odrą. „Kohorta” wybrała się 
natomiast na całkiem bliską wycieczkę, zwiedzając 
okoliczne lasy i ucząc się sztuki przetrwania. A co 
dokładnie robili wszyscy w czasie pobytu we 
wspomnianych miejscach, zostawmy już w 
tajemnicy drużyn. !
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Festiwal 18.07  
Najlepszym dowodem tego co się działo na 
festiwalu, jest zaprezentowana w następnych 
kolumnach twórczość drużyn, które zdobyły dwa 
pierwsze miejsca w kategorii „piosenka”.  
 
Dzień drużyn 19.07 
Dzień drużyn to kolejny nieodłączny element 
obozu, owiany mgiełką tajemnicy, gdzie, kiedy i 
czym zajmują się drużyny. Część zaszyła się w lesie 
real izu jąc nowe sprawności . Najbardzie j 
tajemniczy Cichociemni, udali się tym razem w 
nieznane naszym czerwonym Żukiem. Natomiast 
ambitna Więź wybrała się na podchodzenie 
szczepu „Zielona6” oddalonego o 160 km od obozu 
– podchodzenie „prawie” się udało, ale ze 
spokojem - dziewczyny odbiły to sobie na 
sierpniowej wyprawie.  !
Odwiedziny 20-21.07  
Godzina 12:00 – nareszcie przybywają rodzice i 
goście. Dla uczestników obozu oznacza to 
przepakowywanie brudnych rzeczy i „dostawę” 
słodyczy, ale przede wszystkim możliwość 
spędzenia czasu z rodzicami na wspólnym obiedzie 
i nie rzadko… wzięcia prysznica. Popołudniu, gdy 
wszyscy nacieszyli się już czasem wolny, goście 
zostali zaproszeni na zwiedzanie podobozów, gdzie 
drużynowi mieli możliwość opowiedzenia w kilku 
słowach o aktualnej działalności drużyny. Część 
drużyn postanowiła zaprezentować też swoje 
piosenki z festiwalu. Wieczorem odbyło się 
ognisko szczepu. Warto wspomnieć, że wśród 
wielu odwiedzających nas Czternastaków nie 
zabrakło byłych szczepowych: dh Jerzego 
Chrzanowskiego, phm Zuzy Kachlickiej oraz (nie w 
same odwiedziny) phm Małgorzaty Chełkowskiej. 
Miło było posłuchać Czternastackich opowieści 
oraz razem powspominać „dawne obozy i przygód 
moc…”. Wasza obecność jest dla nas bardzo ważna. 
Kolejny dzień odwiedzin rozpoczął uroczysty apel, 
a o zameldowaniu drużyny odwiedzających, jak 
zwykle nie zapomniał druh Jakub Zygarłowski. W 
tym roku przed zakończeniem odwiedzin można 
było wziąć udział w Olimpiadzie zgłaszając swoją 
naprędce zorganizowaną ekipę. Po świetnej 
zabawie ok. godz. 16:00 pożegnaliśmy wszystkich i 
wróciliśmy do naszych obozowych obowiązków. !!

Ster: 
[na melodię „Jajecznica”] 
Znowu mnie wita twoja pobudka  
Gramola gwizdków dźwięk od rana  
Z beczki wychodzi Olszi zaspany  
Szary i mglisty od niespania  
Gilos ulatuje gdzieś w dorosłość  
Dla niego buty ciągle nie w modzie  
Za drzewem dżampra jak nigdy dotąd  
Chciałabym wkraść się jak zwykły złodziej  !
Trudno uwierzyć że znowu podchodzą  
A w głównym ciągle proporców za mało  
Już nie chcę słyszeć kolejnych alarmów  
Kolejne kije - z Formozą biegając  !
[na melodię „Szybko pędzi…”] 
Wolno pędzi wielki żuczek 
Wciąż płynie czas x2 
Jedni do niego wsiadają 
Inni w Kostrzynie zostają  
Szybko psuje się nasz Żuczek  
Wciąż płynie czas  !
[na melodię „Grosza nie mam”] 
Nasz kwatermistrz to kanister 
Fiskars wśród harcerzy  
Jak rozlicza i wydaje 
Zawsze hajs mu leży  !
Grosza nie ma i nie będzie  
nigdy swej platformy miał 
Ale zawsze robić będzie: 
PAM PAM PAM PAM  
ile tylko będzie chciał !
[na melodię „Jesień”] 
Raz w latrynie na dłuższym siedzeniu  
Myśli Pękacz wyślę sms-a  
Lecz niestety ręka się omsknęła  
Coś chlupnęło-telefonu nie ma  !
Ale cóż Jachu lubi nurkować 
Postanowił telefon uratować 
Teraz więc musi w głośnikach pogrzebać 
Żeby jego - na allegro sprzedać  !
[na melodię „Ona  tańczy dla mnie”] 
Ja uwielbiam go  
Yogi tu jest  
I tańczy na mnie  
Bo  
Dobrze to wie  
Że kiełbę mam  
W kieszni na dnie !
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Cichociemni: 
[na melodię „Jałta”] 
Już nowy obóz jest Błękitnej 
każdy swe obowiązki zna. 
Wnet zbudowano tu platformy 
gdzie na nas wyrok zapaść ma. 
Już widzą drzewa, słyszą liście 
jak żerdki z lasu noszą się. 
Jak skrzypią nosze, popychane 
z dużą dychą na sobie. 
Lecz nikt nie widzi i nie słyszy 
co robi Gramol w ciemną noc. 
Gdy z skazanymi na czołganko 
biega, ciągle ich pompując. 
Nie miejcie żalu do Kanistra 
nie on wszak za tym wszystkim stał. 
Przecież to nie jest jego wina 
że Olszi mało kasy miał. 
Komu zależy na pieniądzach 
ten zawsze cofnie się przed stratą. 
Wygra kto się nie boi głodu. 
I tak rozumieć trzeba obóz. 
Każdy w obozie słuch napina 
kiedy odprawa komendy jest. 
Kiedy ta fala się zaczyna? 
Każdy wciąż pyta, nikt nie wie. 
Ulotki - to są tylko po to 
żeby próbować nas zmylić. 
Każdy w obozie się pakuje 
nikt im już przecież nie wierzy. 
I wtedy budzi nas Zielona 
trzy gwizdki słychać w nocnej mgle 
kiedy dwudziestu-kilku z ich grona 
do głównego się wedrzeć chce. 
I znów wstajemy na alarmy, 
znowu nie można wyspać się. 
W końcu przydaje się zeriba 
której budować nikt nie chce. 
I wybiegamy na bagniska 
po kostki w błocie brodząc śmiało. 
Żaden przed nami nie ucieknie. 
I tak rozumieć trzeba obóz 
Nie miejcie żalu do komendy. 
Pomyślcie ile musi znieść. 
Jędras, Jaskóła i Otremba, 
Ruras co ma zasady gdzieś. 
I przeszkadzają, podkradają 
a operacja "Rumun" trwa. 
I wszyscy kije potem dostają. 
I tak rozumieć trzeba obóz. !!

Duża fala 22-24.07  
W tym roku korzystając z położenia naszego obozu 
blisko zachodniej granicy wybraliśmy się do 
Berlina i Drezna. Pierwszy dzień upłynął nam na 
podróży autokarem do stolicy Niemiec, gdzie 
zwiedziliśmy piękne muzeum „Pergamon” z jego 
antycznymi zabytkami. Następnie mieliśmy okazję 
przejść się po centrum Berlina. Po obiedzie 
udaliśmy się w dalszą podróż do Drezna. Tam 
wieczorem zwiedziliśmy najbliższą okolicę miejsca 
w którym nocowaliśmy i uzupełniliśmy zapasy. 
Następnego dnia czekało nas zwiedzanie centrum 
przepięknego miasta, a popołudniu jako 
niespodziankę udaliśmy się na basen! Warto 
zaznaczyć, że w organizacji całej wycieczki bardzo 
pomogła nam druhna Mery Ziemniewicz, która od 
pewnego czasu nie działa już czynnie w naszym 
szczepie – niemniej jeszcze raz dziękujemy. 

Bieg harcerski 27.07  
Znów trzy gwizdki… Tym razem czas na bieg 
harcerski. Jedni zestresowani, inni pewni swojej 
(nie)wiedzy, ruszają by zmierzyć się z szyframi, 
węzłami, historią Polski, historią harcerstwa i 
skautingu oraz historią naszego szczepu i jego 
patronem, jak również wiedzą o pierwszej pomocy. 
Jak im poszło? Wyniki pojawią się na „Bibie 
poobozowej”. Trzymamy za wszystkich kciuki! 

Ostatnie wspólne zajęcia 28.07  
Po obozie od dłuższego czasu chodziły słuchy, że 
wszyscy mają ochotę na grę dla całego szczepu. 
Komenda wrażliwa na plotki, które do nas 
docierają szybko przeorganizowała terminarz i 
zaplanowała najfajniejsze zakończenie obozu 
(przed rozwałką) jakie nam przyszło do głowy. 
Całość rozpoczęliśmy od gry w „Capture the 
ziemniaki”. Podzieleni na ekipy, mieliśmy bronić 
swoich baz i ukrytych w nich ziemniaków oraz 
próbować odebrać „skarb” innym drużynom. Ekipa 
która miała najwięcej ziemniaków, wygrywała. 
Nietrudno się domyśleć, kto zwyciężył, jeżeli 
napiszę, że jedną ekipę tworzyła sama komenda. 
Jednak w kolejnej konkurencji jaką była zabawa w 
„Małże”, swoją zręcznością popisali się uczestnicy. 
Na zakończenie druh komendant zarządził „Alarm 
kąpielowy!” i wszyscy rzuciliśmy się przebierać w 
stroje, a na następnie do jeziora (oczywiście pod 
czujnym okiem opiekunów). I tak dobiegliśmy do 
momentu gdy znów trzeba było rozpocząć… 

!
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Rozwałka 28-29.07  
…rozwałkę. W tym roku poszło nam całkiem 
sprawnie. Chcąc uchronić większość namiotów 
przed zapowiadaną burzą, (bo czymże by była 
rozwałka bez deszczu), większość z nich 
zwinęliśmy już pierwszego dnia (razem z 
platformami). Zamiast nich spaliśmy w małych HI-
TECHach. Po nocnym doświadczeniu jakim była 
p o tężn a b u r z a , k t ó r a n a s n a w i e d z i ła , 
postanowiliśmy ostatnią noc spędzić w pobliskiej 
miejscowości Owczary, nocując w wiejskiej 
świetlicy. Ominęła nas niestety Watra, ale jak 
mawia nasz komendant: „bezpieczeństwo przede 
wszystkim!”. Liczymy za to na duże Watrowe 
ognisko w czasie Biby poobozowej. 
 
 

Powrót do domu 30.07  
Zmęczeni, trochę smutni, ale i wyczekujący ciepłej 
wanny i łóżka, zapakowaliśmy się do autokaru i 
udaliśmy w drogę do Poznania. Na miejscu 
pozostało już tylko rozpakowanie TIRa i każdy 
mógł wracać do utęsknionego domu.  
 
Kociak 31.07  
Tradycyjnie już, umyci, wyspani, w czystych 
ubraniach spotkaliśmy się następnego dnia w 
Kociaku. Lody, desery, koktajle i spotkanie z 
przyjaciółmi, za którymi zaczynamy tęsknic jak 
tylko przekroczymy próg swojego domu (i 
oczywiście jak tylko trochę się prześpimy). A 
potem wspólne wyjście do kina na „Jeźdźca 
znikąd”. Pomimo dobrych humorów, zaraz po 
opuszczeniu sali kinowej, na ustach pojawia się 
jedno pytanie: „Dlaczego do następnego obozu 
zostało aż 365 dni? 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IV Rajd Ekstremalny 

Błękitny Grom  
(28-30 III 2014) 

dhna Marta Bieniasz  
dh Jakub Ciemięga ćwik 

Minęło aż dziewięć lat, od ostatniego 
cz asu, k iedy dr użyny harcersk ie mo g ły 
rywalizować na trasie rajdu ekstremalnego 
„Błękitny Grom”. Z tym większym entuzjazmem 
została zatem  przyjęta wieść, że w tym roku, z 
okazji 95-lecia szczepu, komendant Błękitnej XIV, 
Jakub Olszyna, zdecydował się wznowić tę 
tradycję. 

Rajd odbył się w weekend 28 – 3O marca 
(choć oczywiście przygotowania trwały o wiele 
dłużej;) ) Już w piątek rano komenda Gromu 
przybyła do bazy rajdu -„Bursy w Zielonce”. Przez 
większość dnia trwały przygotowania biura rajdu 
oraz samej trasy, a w godzinach wieczornych na 
miejsce zaczęły zjeżdżać się ekipy, którym 
zapewniono zakwaterowanie oraz rozdano 
wszystkie niezbędne rzeczy (karty startowe itp.). 
Przybyła także reszta ekipy Błękitnej (w tym my). 

Po niezbędnych sprawach organizacyjnych 
nadszedł czas na apel a chwilę potem świecznisko, 
gdzie zaprezentowały się przybyłe środowiska (23 
ekipy, harcerskie i jubileuszowe). Niedługo potem 
wszystkie drużyny udały się na zasłużony 
odpoczynek, mając w perspektywie wczesną 
pobudkę i długi dzień ciężkiej rywalizacji. Jednak 
kiedy wszyscy śpią, Błękitna działa – w pokoju 
komendy trwała odprawa, a w jednym z pokojów 
na górze odbywał się rzecz jasna „nieofic” ;) 

Ranek nadszedł szybko, wszystkie ekipy 
wskoczyły na rowery, drożdżówki i mapy zostały 
rozdane i przy klasycznym akompaniamencie 
„Rydwanów Ognia” odbył się Wielki Start! Ekipy 
miały przed sobą niezwykle wymagającą, niemal 
80-kilometrową trasę, która składała się z 
odcinków rowerowych, pieszych i kajakowych a 
także sześciu zadań specjalnych (szyfry, rafting, 
strzelnica itp.), z którą zmagały się nawet ponad 
dziesięć godzin. Tymczasem organizatorzy musieli 
zmierzyć się w wyścigu z własnym przeciwnikiem-
czasem; trzeba było bowiem rozstawić wszystkie 

punkty i rozwieść na nie ludzi (w tym nas) na tyle 
szybko, by żadna ekipa nie musiała czekać. Tutaj 
niestety zdarzyła się mała „obsuwa”, głównie przez 
j e d e n u s z k o d z o n y s a m o c h ó d , b o w i e m 
„Gramole”(bo któż by inny?) dotarły na początek 
trasy kajakowej akurat w momencie, kiedy 
zaczynał on być rozstawiany… No cóż, nigdy nie da 
się przewidzieć wszystkiego. Na szczęście mimo to 
pogoda dopisywała, a nas i biegnących do końca 
nie opuszczał entuzjazm. Powoli również na metę 
zaczęły docierać pierwsze ekipy, na które już 
czekało ognisko i ciepły posiłek. W końcu słońce 
zaszło i ostatnie ekipy skierowały się w stronę 
mety. My musieliśmy jednak poczekać jeszcze 
chwilę (a nawet kilka chwil) na transport i zwinąć 
cały sprzęt, co wbrew pozorom bywało dosyć 
czasochłonne, jak choćby w przypadku zbierania 
bez latarki kilkudziesięciu metalowych łusek z łąki 
z pomocą jedynie wykrywacza metalu. W końcu 
jednak i my dotarliśmy do bazy, gdzie odbył się 
apel, na którym ogłoszono wyniki i rozdano 
nagrody. Na trasie harcerskiej pierwsze miejsce 
zajęła ekipa 57 Gniazdo, a na jubileuszowej 
„Gramole” (vel rodzina komandosów), prowadzący 
od samego początku .  

W niedługi czas po apelu zarówno ekipy 
jak i organizatorzy, zmęczeni ale zadowoleni, 
położyli się wreszcie spać, by następnego dnia 
wypoczęci wstać nie tak znowu wczesnym 
rankiem. Tego dnia niegonieni już żadnymi 
„deadline’ami” na spokojnie ogarnęliśmy, co do 
ogarnięcia jeszcze było (na przykład punkty 
orienta), a na koniec jeszcze przed powrotem do 
domu pstr yknę l iśmy sobie całą B łękitną 
pamiątkowe fotki. 

Mamy nadzieję, że wspomnienia z Gromu 
pozostały jak najbardziej pozytywne zarówno dla 
Błękitnej, jak i wszystkich ekip. Jeśli chodzi o nas 
jako organizatorów, to z pewnością ten rajd był dla 
nas doskonałą okazją do sprawdzenia swoich sił w 
trudnej dziedzinie organizowania, planowania, 
ogarniania. Wiemy już, co zachować, co zmienić i 
co nowego wprowadzić w kolejnej edycji Gromu, 
stąd tym bardziej mamy nadzieję, że ten rajd, 
który dla nas był, krótko mówiąc, naprawdę super, 
uczestnikom także się taki wydawał i że wszyscy 
zobaczymy się następnym razem 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Zlot UNDHR 
(11-13 IV 2014) 

dh Jakub Ciemięga ćwik !
 W weekend 11-13 kwietnia 2014 roku 
odbył się zlot Unii Najstarszych Drużyn 
Harcerskich Rzeczypospolitej, który tym razem 
miał miejsce w Poznaniu, a jego organizatorami 
byliśmy my - “Błękitna Czternastka”, oraz 
„Czternastka”. Za bazę zlotu, którego motywem 
przewodnim były kolory, tym razem posłużył 
niezawodny „Marcinek”. Mimo, iż oficjalnie 
UNDHR rozpoczynał się dopiero w sobotę rano, 
harcerze z Błękitnej zebrali się już piątek 
w i e c z o r e m b y w z i ą ć u d z i a ł w b i b i e 
pozimowiskowej, którą można chyba uznać za 
całkiem udaną; część ludzi oglądała filmy a część 
grała w planszówki. Oczywiście odbył się też 
nieofic, który zakończył się dopiero w godzinach 
wczesnoporannych. 
 Tymczasem w „Marcinku” zaczęły pojawiać 
się pierwsze środowiska, w sumie w zlocie brało 
udział ponad sto osób z dziewiętnastu drużyn i 
jednej gromady zuchowej (nasze “Leśne 
Imperium”). W sobotę przed południem wszyscy 
udaliśmy się na Stary Rynek, gdzie, w otoczeniu 
sporej ilości gapiów, pod ratuszem, odbył się apel 
rozpoczynający zlot. Komendantką UNDHR-u była  
dhna Natalia Buchert z „Czternastki”, a oboźnym  
dh Kuba Olszyna z „Błękitnej Czternastki”. 
Następnie wszystkie ekipy otrzymały wyposażenie 
do gry miejskiej, która zaraz miała się rozpocząć. 
Warto dodać, że zarówno mapy, jak i karty 
startowe swym wyglądem nawiązywały do stylu 
zlotu (czyt. Były kolorowe). Chwilę później 
wszyscy mieli okazję obejrzeć trykające się 
koziołki, bowiem wybiła dwunasta, a zaraz po tym 
rozpoczęła się gra. Ekipy poruszały się po centrum 
Poznania oraz jego okolicach odwiedzając punkty, 
na których miały do wykonania zadania sportowe, 
umysłowe bądź artystyczne. Jako najciekawsze 
zadania warto chyba wymienić skakanie na 
szczudłach, liny w stylu „Mission impossible” oraz 
strzelanie balonami z farbą z procy. Niestety 
wszyscy wędrownicy i komenda z „Czternastki” i 
„Błękitnej Czternastki” byli potrzebni do obstawy 
poszczególnych punktów , zatem spora część z nas 
nie mogła brać udziału w grze. 

 Około godziny siedemnastej wszyscy 
wrócili do bazy zlotu, gdzie odbyły się zajęcia 
integracyjne podzielone na poziomy: harcerze i 
harcerze starsi, wędrownicy, komenda. Na 
za jęciach dla „wędroli” najpier w usilnie 
próbowaliśmy zapamiętać imiona poszczególnych 
osób, a potem zagraliśmy w odmianę bingo, w 
której naszym zadaniem było dowiedzenie się jak 
najwięcej o osobach z innych środowisk/szczepów. 
 Wieczorem odbyło się świecznisko, w 
czasie którego każde obecne środowisko musiało 
zaprezentować ostatni rok swojej działalności. 
Ciekawym urozmaiceniem była obecność drużyny 
skautowej z Niemiec, która nocowała w 
„Marcinku” ze względu na odbywany przez siebie 
rajd po Polsce. Tego wieczoru również odbył się 
nieofic, jednak dużo krótszy od poprzedniego ze 
względu na narzekania części osób na hałas. 
 W niedzielę rano wszyscy udaliśmy się do 
kościoła, a potem na Adama Plac Mickiewicza (już 
z plecakami), gdzie odbył się apel kończący, w 
czasie którego uhonorowano zwycięzców zlotu, 
“Czarną Trzynastkę” z Krakowa, oraz oficjalnie 
przedstawiono nowego marszałka UNDHR-u; 
phm. Maciej Górski z warszawskiej “Czarnej 
Jedynki” zastąpił na tym stanowisku pwd. Beatkę 
Dudek z „Błękitnej”. Na zakończenie zlotu, 
wszyscy zrobiliśmy sobie zdjęcie przed operą, a 
potem środowiska rozjechały się w swoje strony. 
 Ten zlot UNDHR zdecydowanie różnił się 
od pozostałych, ponieważ tym razem to my go 
organizowaliśmy, co było bardzo ciekawym, 
n o w y m d l a n a s w y z w a n i e m . Te r a z z 
niecierpliwością oczekujemy następnego zlotu, 
który odbędzie się już jesienią.  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Drużyny, gromady i kręgi 
działające dzisiaj w “Błękitnej” 

pwd Dorota Goraj HO 

Jubileusz 95-lecia „Błękitnej Czternastki” to doskonały czas do wspólnych spotkań i wspominania tego co 
mamy za sobą. Tak samo jak harcerze obecnie działający w szczepie są ciekawi historii swojego środowiska, 
swoich poprzedników i minionych wydarzeń, tak samo mamy nadzieję, że Wy - Czternastacy i nasi 
Przyjaciele, sięgający po tę Jednodniówkę, ucieszycie się z możliwości poznania obecnej sytuacji i 
przypomnienia sobie historii drużyn, kręgów i gromad aktualnie działających w „Błękitnej”. Dlatego też 
poniżej zamieszczamy krótki opis każdej z tych jednostek, mając równocześnie nadzieję, że będzie to 
pamiątka i źródło informacji dla przyszłych pokoleń, które z równą fascynacją jak my dziś sięgamy do  
poprzednich wydań Jednodniówek, za pięć lat będą mogły zajrzeć tutaj.  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Gromada Zuchowa 
 “Leśne Imperium” 

Gromada Zuchowa „Leśne Imperium” działa od 2011 roku i jest gromadą koedukacyjną powstałą z dwóch 
wcześniejszych gromad działających w Błękitnej: GZ „Leśne Duszki” i GZ „Rycerze Imperium”. W 2013 roku 
obchodziliśmy 20-lecie istnienia gromad zuchowych w „Błękitnej Czternastce”. Pierwsze gromady które 
powstały w 1993 roku to „Błękitne Duszki” oraz „Błękitni Rycerze”. W 2002 roku gromady dziewczynek 
„Leśne Skrzaty” (powstałe w późniejszym okresie) połączyły się z „Błękitnymi Duszkami”, tworząc „Leśne 
Duszki”. Mniej więcej w tym samym okresie powstała męska gromada zuchowa „Rycerze Imperium”.  

Obecnie „Leśne Imperium” działa przy Szkole Podstawowej nr 78 na ul. Żonkilowej. Gromada skupia ok. 25 
dziewczynek i chłopców z klas 0-3. Spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach i jeździmy na rajdy oraz 
kolonie zuchowe, wspólnie odkrywając magiczny zuchowy świat. W zeszłym roku harcerskim 2012/2013 
zostaliśmy „Pogodną Gromadą” Hufca Poznań „Siódemka” (wyróżnienie dla najlepszej gromady w hufcu). 
Obecnie w komendzie działają dwie osoby: drużynowa pwd Dorota Goraj HO i przyboczny dh Janek 
Sowiński ćw.  

Drużynowa  
Gromady Zuchowej „Leśne Imperium” 
pwd Dorota Goraj HO 

Drużynowe: 
2011-2013 Beata Dudek 
od 2013 Dorota Goraj 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Drużyna Harcerek „Leśna”  
im. Marii „Majki” Krassowskiej !

Nasza drużyna działa od września 1990 roku, kiedy to w szkole przy ulicy Bosej odbyła się pierwsza zbiórka 
drużyny koedukacyjnej. Pracę rozpoczęła druhna Kasia Skalska i druh Michał Tomkowiak, którzy 
skutecznie przetarli tam harcerskie szlaki. Jesienią 1992 roku nowej drużynie został nadany proporzec i 
nazwa “Leśna”. W 2011 roku obchodziliśmy 20 -lecie “Leśnej” i “Kohorty”. 
Patronką naszej drużyny jest Maria „Majka” Krassowska - sanitariuszka biorąca udział w powstaniu 
warszawskim. Żeby przybliżyć Leśniczankom historię jej życia organizujemy rajdy “Kasztan” do Warszawy, 
podczas których odwiedzamy jej grób na Powązkach i Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Obecnie „Leśna” działa przy Szkole Podstawowej nr 78 na ul. Żonkilowej. Drużyna skupia dziewczynki z 
klas 4-6. Spotykamy się na cotygodniowych zbiórkach, jeździmy na rajdy, obozy i zimowiska wspólnie się 
bawiąc i przeżywając przygody. Obecnie w komendzie działa drużynowa pwd Weronika Tomaszewska sam.  

 
Drużynowa 
Drużyny Harcerek „Leśna” 
im. Marii „Majki” Krassowskiej 
pwd Weronika Tomaszewska sam !

Drużynowe: 
1991-1992 Joanna Sterzyńska               
1992-1994 Hanna Michałowska               
1994-1996 Agnieszka Remlem               
1996-1998 Joanna Bartkowska               
1998 Ewa Ratajczak                          
1998-2001 Anna Wolna               
2001-2003 Agata Kostrzycka               
2003-2006 Małgorzata Jackowiak               
2006-2009 Janina Fenrych (obecnie Antczak)               
2009-2013 Dominika Dudek               
od 2013 Weronika Tomaszewska                    
 

~ ~16



Drużyna Męska „Kohorta” !
Kohorta powstała w 1990 roku, kiedy to odbyła się pierwsza zbiórka drużyny koedukacyjnej w szkole przy 
ulicy Bosej. Początkowo drużyną opiekował się druh Michał Tomkowiak. W 1993 roku drużyna otrzymała 
swoją nazwę i proporzec, a pierwszym drużynowym został druh Wiktor Namysł. W ramach Kohorty 
działały trzy zastępy stałe, pierwszym był „Skorpion”, następnie „Hastati” i „Pretorianie”. Obecnie w 
Kohorcie działa zastęp “Centuria”. Do tradycji drużyny należy specjalne przywitanie, krąg drużyny, oraz 
typowo  Kohorciarskie zabawy, jak zapasy, gra w „SRU!” i „Lotnik kryj się!”. Podczas obozów letnich 
odbywają się również „Biegi Kohorciarza”.  Drużyna posiada swój proporzec, wyszyty w tradycyjnych 
kolorach drużyny: czerwonym i zielonym.  !
Obecnie drużynowym jest dh Maciej Gilski. Drużyna liczy 7 osób i oficjalnie działa przy SSP nr 4 oraz SP nr 
78 na osiedlu Kwiatowym. Zbiórki organizowane są co tydzień, ponadto co semestr jeździmy na rajdy w 
góry oraz bierzemy aktywny udział w życiu „Błękitnej Czternastki”. W ciągu ponad dwudziestu lat 
działalności drużyny przewinęły się przez nią dziesiątki harcerzy, niemniej cały czas staramy się 
utrzymywać kontakt ze starymi Kohorciarzami. Historia już dawno zamknęła swój krąg - wielu 
wychowanków Kohorty pełni lub pełniło ważne funkcje w Drużynie,  Szczepie i nie tylko.  !

Drużynowy 
Drużyny Męskiej „Kohorta” 
Maciej Gilski  !

Drużynowi: 
1991-1993 Wiktor Namysł 
1993-1995 Maciej Graczyk 
1995-1998 Mariusz Przybyła 
1998-2000 Artur Słabuszewski 
2000-2002 Stanisław Kachlicki 
2002-2007 Tomasz Bartkowski 
2007-2011 Piotr Pisula 
2011-2013 Jakub Olszyna 
2013-obecnie Maciej Gilski 

!

~ ~17



Żeńska Drużyna Starszoharcerska „Ster”  

im. Kingi Choszcz  

Żeńska Drużyna Starszoharcerska „Ster” im. Kingi Choszcz została założona w 2007 roku z inicjatywy 
druhny Alicji Podbielskiej. Skupia ona harcerki w wieku gimnazjalnym i działa przy I LO „Marcinek”. 
Tradycja drużyny nawiązuje do sufrażystek, które w XIX i XX wieku walczyły o prawa kobiet. Nazwa 
drużyny „Ster” oraz nazwy zastępów, „Świtu”, „Bluszczu” i „Zorzy”, pochodzą od czasopism, które te idee 
rozpowszechniały. Także kolory drużyny, złoty, biały i fioletowy, nawiązują do hasła sufrażystek: Give 
Women Vote (gold, white, violet).  

„Ster” to drużyna skupiająca dziewczyny pozytywne i ciekawe świata. Co roku jeździmy z „Błękitną” na 
obozy i zimowiska (i często je wygrywamy!), a także z sukcesami rywalizujemy o tytuł najlepszej żeńskiej 
drużyny w Hufcu Poznań „Siódemka”. Poza cotygodniowymi zbiórkami jeździmy też na własne rajdy, w tym 
już dwukrotnie udało nam się pojechać do Gdańska, miasta, w którym urodziła się polska podróżniczka i 
nasza patronka, Kinga Choszcz. Angażujemy się też w różne formy wolontariatu w Poznaniu, działałyśmy 
m.in. w wolontariacie w Poznańskim Maratonie i Półmaratonie, a ostatnio także w Wings for Life Run. 
Obecnie w komendzie działają drużynowa pwd Julka Suwalska sam. i przyboczna dh Asia Pękacz sam. 

                                                                                                           

 Drużynowa                                                                                                          
 Żeńskiej Drużyny Starszoharcerskiej „Ster”                                                                                                          
 im. Kingi Choszcz                                                                                                          
 pwd Julia Suwalska sam                                                                                                          

!
Drużynowe: 
2007  Alicja Podbielska 
2007-2011 Zuzanna Kachlicka 
od 2012 Julia Suwalska 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Drużyna Męska “Formoza” 

Drużyna powstała w roku 2009 z inicjatywy pierwszego drużynowego phm Aleksandra Dominiczaka HR. 
Nazwa drużyny została zainspirowana historyczną nazwą wyspy Tajwan oraz Jednostką Wojskową 
płetwonurków, stąd powiązanie obrzędowości drużyny z tematyką morską. Do tradycji drużyny należy 
noszenie złotych guzików przy kołnierzyku mundury z wygrawerowaną kotwicą, po złożeniu przyrzeczenia 
harcerskiego. Ponadto drużyna posiada proporzec z wyszytym brązowo-pomarańczowym smokiem – 
potocznie nazywanym Paskudą – będącym równocześnie symbolem jednostki wojskowej.   
"Formoza" to drużyna skupiająca harcerzy w wieku gimnazjalnym. Obecnie liczy sobie około 20 członków, 
podzielonych na 3 aktywnie działające zastępy: „Gryf”, „Zefir” oraz „Grom”.  Poza cotygodniowymi 
zbiórkami, drużyna bierze aktywny udział w życiu szczepu, jeżdżąc na rajdy i obozy, a także wspierając 
organizację takich wydarzeń jak „Błękitny Grom”. Ponadto Formoziaki często odnoszą sukcesy w 
rywalizacji między zastępami: rok temu wygrali Rywalizację Zlotową Hufca Poznań „Siódemka” w metodyce 
HS oraz grę „ZaStep” również organizowaną przez nasz hufiec. Obecnie  w komendzie działają dwie osoby: 
drużynowy druh Jan Mocek i przyboczny druh Jakub Karlic.  

 Drużynowy                                                                                                          
 Drużyny Męskiej „Formoza”                                                                                                          
 Jan Mocek                                                                                                          !
Drużynowi: 
2009-2011  Aleksander Dominiczak 
2011-2013  Jan Kraszewski 
2013-obecnie  Jan Mocek 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Drużyna Żeńska „Więź”  
im. Ireny „Neni” Bobowskiej 

  
„Więź” powstała w 1983 roku – we wrześniu aktualnego roku harcerskiego obchodziłyśmy z tej racji 30 lecie 
drużyny – w wyniku połączenia istniejących już drużyn: „Błyskawic”, „Drzazg” oraz „Koniczyn”. Pierwszą 
drużynową była Hania Marczuk, która zginęła w nieszczęśliwym wypadku w Tatrach w grudniu w roku 
powstania drużyny. Symbolem naszej pamięci o niej jest stała żałoba na Krzyżu Harcerskim znajdującym 
się na naszym proporcu – Zapałce. Zarówno proporzec jak i obrzędowość towarzyszą Wiązankom od 1984 
roku. Symbolem drużyny jest Węzeł Płaski. Znaleźć go można między innymi na wprowadzonych w tym 
roku kapeluszach mundurowych.  Od 1998 roku patronką  drużyny jest  Irena „Nenia” Bobowska – 
działaczka wojenna, która pomimo swojego inwalidztwa – od drugiego roku życia była przykuta do wózka 
inwalidzkiego – nie bała się zaangażować w działalność konspiracyjną.  
 Aktualnie „Więź” liczy 13 wędrowniczek. Część z nich działa w komendach drużyn oraz szczepu. W 
komendzie Więzi działają obecnie trzy osoby: drużynowa phm Beata Dudek HR i przyboczne: dh 
Aleksandra Aszkenazy sam. i dh Kasia Wojewoda.  Drużyna w trakcie roku stara się działać patrolami, brać 
udział w wydarzeniach hufcowych oraz szczepowych. W semestrze letnim wyjeżdżamy na rajd drużyny - 
„Koniczynę”, a w wakacje oprócz obozu stałego z resztą „Błękitnej” odbywają się również obozy wędrowne 
drużyny. W tym roku, jako wędrowniczki, pomagałyśmy w organizacji „Błękitnego Gromu” oraz Zlotu „Unii 
Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczpospolitej”.  
 Wiązanki to zgrana ekipa dziewczyn, stanowiących jeden z barwnych elementów „Błękitnej 
Czternastki.  !
 Drużynowa                                                                                                                       
 Drużyny Żeńskiej „Więź”                                                                                                                      
 im. Ireny „Neni” Bobowskiej                                                                                                                      
 phm Beata Dudek HR                                                                                                                      !
Drużynowe: 
1983 Hanna Marczuk                          
1984 Maria Walasiak                          
1984-1985 Joanna Mikołajczak               
1985-1987 Danuta Wawrzyniak               
1987-1989 Małgorzata Chrzanowska               
1989-1991 Maria Tykałowicz               
1991-1995 Agata Jaroszewska               
1995-1997 Patrycja Chrzanowska               
1997-1999 Bogumiła Tykałowicz               
2000-2002 Maria Fenrych               
2002-2005 Katarzyna Seelieb               
2005-2007 Małgorzata Chełkowska               
2007-2008 Zofia Piotrowska               
2008-2009 Małgorzata Chełkowska               
2009-2010 Marta Król               
2010 Pola Ruszkowska                          
2010-2012 Zuzanna Kachlicka               
2012-2013 Marianna Zimniewicz               
od 2013  Beata Dudek 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I Drużyna Męska „Cichociemni”  
 

Drużyna powstała w 1980 r. z polecenia szczepowego Huberta Sarrazina, który zlecił Jackowi Jakubiakowi 
poprowadzenie drużyny pierwszoklasistów z „Marcinka”.  W tym samym roku, została wprowadzona nazwa 
„Cichociemni” oraz obrzędowość. 

W 1989 roku z powodu rozłamu w Drużynie „Cichociemni” zostali rozwiązani a ich kontynuatorem 
został Krąg Starszoharcerski „Załoga” utworzony z chłopaków z „Cichociemnych”. Rok później Krąg został 
przekształcony w Drużynę Męską „Załoga” im. Cichociemnych. Po ponad 10 latach działalności „Załogi” 
w grudniu 2000 r. podczas obchodów XX-lecia Drużyny odbył się rajd na którym powrócono do pierwotnej 
nazwy. 

Patronami Drużyny są Cichociemni – skoczkowie Armii Krajowej, którzy walczyli o wolność Polski 
podczas II Wojny Światowej. 

Do tradycji Drużyny należą: Krąg CC, do którego przyjęcie jest największym odznaczeniem w 
Drużynie; symbolem przyjęcia do Kręgu jest zielony beret z pikującym orłem (znakiem spadochroniarzy), 
Rajd Cichociemnych i coroczny spływ kajakowy „Only Water”. Drużyna posiada także własne, 
charakterystyczne przywitanie. 

Ważnym elementem naszej działalności są wyjazdy w góry, które od zawsze były i będą nam bardzo 
bliskie. Co roku, w sierpniu wybieramy się na wędrówkę i odkrywamy nowe, dotąd nam nieznane pasma 
górskie. Dwa lata temu jechaliśmy autostopem w Bieszczady. W tym roku, podczas zimowiska Błękitnej w 
Zakopanem, udało nam się zdobyć Kasprowy Wierch przy bardzo niesprzyjającej aurze. Ale góry to nie 
wszystko – szukamy ciągle nowych przygód i wrażeń. W zeszłym roku spłynęliśmy Dunajcem (w Pieninach) 
na własnych pontonach przywiezionych z domu, organizujemy rajdy rowerowe, gramy w paintballa i nie 
zapominamy też o służbie, biorąc udział w wolontariacie przy organizacji różnych wydarzeń kulturalnych i 
sportowych w naszym mieście. Pamiętamy również o naszych patronach, dlatego co roku, zawsze w trzecią 
niedzielę maja, jeździmy do Warszawy na Doroczny Zjazd Cichociemnych, aby wspólnie z kombatantami 
oraz żołnierzami jednostki wojskowej GROM uczcić ich pamięć. !

Drużynowy  
I DM „CICHOCIEMNI” 
phm Jakub Olszyna HO !

1980 -  1981 - Jacek Jakubiak         
1981 -  1982 - Grzegorz Rachlewicz         
1982 -  1985 - Andrzej Woźniak         
1985 - Marcin Grottel                      
1985 -  1986 - Paweł Zygarłowski         
1986 - Aleksander Owsianowski                      
1986 -  1988 - Marek Banowski         
1988 -  1991 - Włodzimierz Bogaczyk         
1991 -  1992 - Jakub Górski         
1992 -  1993 - Piotr Wiegandt         
1993 -  1995 - Jan Kurasiński         
1995 -  1998 - Jakub Kachlicki         
1998 -  200l - Maciej Gramacki           
2001 – 2004 - Paweł Seelieb          

  2004 – 2005 - Jan Grottel         
  2005 - Paweł Seelib                     
  2005 – 2006 - Adam Zimniewicz         
  2006 – 2008 - Michał Krzysztofik         
  2008 – 2009 - Aleksander Dominiczak         
  2009 – 2010 - Michał Krzysztofik         
  2010 - Adam Zimniewicz                     
  2010 – 2012 - Aleksander Dominiczak         
  2012 – 2014 - Szymon Gramacki         
  od 2014 - Jakub Olszyn 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KRĄG INSTRUKTORSKI „KŁUSZYN” 

pwd Dorota Goraj HO 

Krąg Instruktorski powstał w „Błękitnej Czternastce” w celu wspierania i kierowania rozwojem członków 
komendy szczepu. Nazwa kręgu nawiązuje do wydarzenia historycznego – Bitwy pod Kłuszynem, która 
została uznana za jedno z największych zwycięstw patrona naszego szczepu - het. Stanisława 
Żółkiewskiego. Tradycyjnie przewodniczącym kręgu zostaje szczepowy, jednak w szczególnych sytuacjach 
funkcję tę pełnili również inni instruktorzy szczepu. W czasie wieloletniej historii istnienia „Kłuszynu”, 
krąg miał swoje lepsze i gorsze momenty, wielokrotnie był również reaktywowany. Ostatnia taka 
reaktywacja miała miejsce w czasie Zimowiska „Błękitnej” w Wiśle w 2011 roku, dokonana przez ówczesną 
szczepową phm Zuzannę Kachlicką HR. Obecnie KI „Kłuszyn” ma za zadanie skupiać w sobie całą komendę 
szczepu i być miejscem wzajemnej integracji i wsparcia. Nową tradycją stało się organizowanie zbiórek 
kręgu każdego 14-go dnia miesiąca  i tak w czasie ostatnich lat komenda spędzała ze sobą czas chodząc 
razem na łyżwy, czy ściankę wspinaczkową, uczestnicząc w wydarzeniach kulturalnych, lub też po prostu 
spotykając się by porozmawiać przy dobrym jedzeniu. 

!
!

”Błękitny Czas” 

dh Jan Sowiński ćwik !
Dziesięć lat temu nasza starsza koleżanka - Agata Kostrzycka pisała w jednodniówce, z okazji 85-lecia 
"Błękitnej", że: "nie pozostaje nic innego jak pracować na 85-lecie "Błękitnego Czasu", (...) bo numer 85 już 
niedługo". Wtedy nikt nie mógł przewidzieć przyszłości, bo przez te 10 lat, udało się wydać zaledwie kilka 
numerów naszego szczepowego czasopisma. Z czego większość w ciągu ostatniego półtora roku. Można 
więc powiedzieć, że "Błękitmy Czas" został na dobrych kilka lat zarzucony. Z jednej strony jest to smutne, z 
drugiej - dało nam pole do popisu, które chyba całkiem dobrze udało się wykorzystać. "Błękitna" stała się 
dosyć medialna w ostatnim czasie - bo mamy i stronę internetową i dwa fanpage na facebooku (jeden do 
promocji “Błękitnego Gromu”), kilku fotografów, a nawet filmowców! Takiego miejsca jak "BC" nie może 
nam tutaj zabraknąć.  
Nowy "Błękitny Czas" jest kwartalnikiem, w którym trudno wymienić stałą redakcję, bo przecież artykuł 
może napisać każdy (nawet ty, drogi czytelniku - zapraszam do kontaktu) i (zgrubsza) o wszystkim i choć to 
ja zbieram wszystkie teksty, to nie śmiem się nazwać redaktorem naczelnym.  
Chcieliśmy, by było ciekawie, więc staramy się pisać o tym, co nas pasjonuje, co nas porusza, czym 
zajmujemy się na codzień. I choć nie brakuje tu sprawozdań z naszych harcerskich akcji, to znajdziecie też 
trochę fotografii, trochę samolotów, trochę pedagogiki, trochę geografii, trochę samolotów.  
Ale dość tego “autotematyzmu” -zapraszamy do lektury!  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Stopka redakcyjna, podziękowania !
Jak pisał już Kuba, w tym roku “Jednodniówka” zmieniła trochę swoją formę, składa się 
z dwóch części - pierwszej, poświęconej temu co dzieje się w “Błękitnej” dzisiaj i drugiej, 
poświęconej dniu wczorajszemu. Na papier ciśnie mi się dzień jutrzejszy, ale by do niego 
przejść, zmuszony jestem zatrzymać się na chwilę, by podziękować. Podziękować za 
pracę wniesioną przez autorów powyższych tekstów w ich przygotowanie. !
Dziękuję Kubie Olszynie, przede wszystkim za to, że miał cierpliwość do moich 
późnonocnych telefonów i za sprawne podejmowanie decyzji, co należy do niego jako 
Szczepowego. Wyjątkowe wyrazy wdzięczności i uznania kieruję do Beatki Dudek - 
dziękuję, że mimo wszystkiego co masz na głowie, perfekcyjnie zrealizowałaś swoje 
zadanie i chętnie wspierałaś prace nad 95-leciem. Dziękuję także Jakubowi Ciemiędze, 
za przygotowanie tekstu o zlocie Unii. Asi Szmuc należą się brawa za przygotowanie 
wektorowych wersji każdego ze znaczków drużyn - na pewno przydadzą się w 
przyszłości! Dorocie Goraj dziękuję za wsparcie, dobrą radę i zorganizowanie tekstów o 
drużynach. Za te ostatnie szczególne podziękowania kieruję do drużynowych i komend 
drużyn. Wszyscy jesteście wielcy! !

Jan Sowiński !
Słowo Wodza - Jakub Olszyna 
Od lecia do lecia, czyli ostatnie 5 Lat “Błękitnej Czternastki” - Beata Dudek  
Obóz w Słońsku - Dorota Goraj 
IV Harcerski Rajd Ekstremalny “Błękitny Grom” - Marta Bieniasz, Jakub Ciemięga 
Zlot UNDHR - Jakub Ciemięga 
Drużyny działające dzisiaj w “Błękitnej” - Dorota Goraj, Joanna Szmuc, Weronika 
Tomaszewska, Maciej Gilski, Joanna Pękacz, Jan Mocek, Beata Dudek, Jakub Olszyna, 
Jan Sowiński !
Sprawozdanie z obozu zostało przedrukowane z 90 nr “Błękitnego Czasu” 
Sprawozdanie z “Błękitnego Gromu’ zosało przedrukowane z 91 nr “Błękitnego Czasu” !
Pod redakcją Jana Sowińskiego ! !!

 !!!
XIV Sczep Harcerski  

“Błękitna Czternastka” 
im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego !

ul. Bukowska 16 
60-809 Poznań  !

http://blekitna14.org/ 
blekitna14@gmail.com
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