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Witajcie! Jakkolwiek nostalgicznie to nie zabrzmi, to już ostatni numer
Zasiewów w tym roku…
Ale nie ma się co martwić, następny ukaże się jeszcze przed zimowiskiem
☺ Pamiętacie, jak pisałem, że niedługo święta i niewiele już zostało do przerwy w
nauce? I proszę, w poniedziałek wystawienie ocen i koniec stresu. Przynajmniej
dla większości z nas. I do zimowiska został okrągły miesiąc. Same pozytywy ☺ No,
może przydałoby się trochę śniegu… ale cóż. Nie można mieć wszystkiego. Oto, co
znajdziecie w grudniowym numerze:
 Historia 33 NGDH
 Azymuty trochę inaczej – gra
 Biografii Baden – Powella ciąg dalszy
 Historia Polski – część czwarta
 Muzyka i proza życia
 Sprawozdanie z nocy listopadowej
 Judo
 Konferencja na szczycie
 Świerk
 Wiadomość od Bułgarskich Kryptologów
 Komiks
 Hasło

Grudzień 2007

Historia 33 NGDH
Dzień 19.01.2002r można uznać za datę powstania 33 NGZH. Wtedy to właśnie przy
SP nr 35 na Witominie odbyła się 1 zbiórka harcerska zorganizowana przez
Pszczółkę i Skrzacika. Przyszło na nią trochę dzieciów, m.in. Gosia i Ania.
W późniejszych tygodniach już na biwak w Leśniewie pojechały 3 małe dziewczynki.
Niestety wśród nich nie było Ani i Gosi. Były za to: Maruda (która nosi swoje
przezwisko już od tamtego biwaku) oraz Bohdzik. A że im się spodobało od
następnego tygodnia wraz z Krynią rozpoczęły swoją historię z harcerstwem.
Przez kolejne miesiące życie Paskud (bo tak je właśnie nazywano- nie
wiedzieć czemu ;)) upływało spokojnie na męczeniu Kamyka, Glonka i Bobka (które
pojawiły się w zastępie) oraz innych szaleństwach. W 2002 roku cztery Paskudy z
Pszczółką, Skrzacikiem i Kamykiem pojechały na obóz w Podgrodziu, aby
zintegrować się z polskimi harcerzami zamieszkałymi w Szwecji.
I tak sielanka trwała do 26 czerwca 2004. Tego dnia na zbiórce pojawiły się
nowe dziewczynki z SP nr 26 na Działkach Leśnych. Początkowa niechęć wobec
istot, które odciągały uwagę Pszczółki i Skrzacika od Paskud, szybko przemieniła się
w przywiązanie i w chęć opieki malutkimi dziewczynkami. Jednak nikt nie wiedział,
czy wrócą na zbiórki po 2 miesięcznej przerwie.
Nastąpiły wakacje i obóz w Bieszczadach (na którym 33 zjawiła się w liczbie 5
osób). A już we wrześniu tego samego roku, 33 NGZH przekształcił się w 33 NGDH
"Młodnik", z Kamykiem w roli zastępowej młodszego zastępu "Szyszunie" oraz
Skrzatem-przyboczną, a zarazem zastępową "Paskud" no i oczywiście drużynową
Pszczółką. W tym okresie do Paskud dołączyła Marta- pełna życia i zapału, który
powoli zaczynał opuszczać resztę starszych.
I tak na zimowisku w Łęczycach w 2005 roku nastąpił wielki kryzys. Wyglądało
to prawie jak koniec drużyny, ale chęci i ambicje Paskud zostały przywrócone ofertą
objęcia funkcji zastępowych i podzastępowych. W ten sposób Krynia została u
Kamyka, Gosia, Ania i Maruda założyły własny zastęp, tak jak Bohdzik z Martą.
Poszukiwania właściwych szkół trwały i zakończyły się dopiero z dniem 16 kwietnia
(roku 2005). W tym samym roku na obozie w Jurze Krakowsko- Częstochowskiej po
raz pierwszy zjawiły się nowe dziewczynki z zastępu „Szyszuń”.
Znowu następuje okres rozwoju i integracji drużyny. Jednak po obozie
w Kopernicy w 2006 roku następują kolejne zmiany. Pszczółka rezygnuje z funkcji
drużynowej ze względów licznych obowiązków jako komendantka Leśnej Szkółki
(oczywiście wspiera nas od tego czasu). Marta opuszcza drużynę, aby założyć wraz
z Pingwinem 353 PGDZ. Skrzat zostaje drużynową, Kamyk (która zdążyła sobie
zrobić w międzyczasie urlop i z niego wrócić) przyboczną, Krysia zastępową
„Szyszuń” a Dzikusek jej podzastępową. Jednak po niedługim czasie Kamyk
zostawia 33, która do września 2007 pozostaje bez przybocznej.
2007 rok jest rokiem największego „rozwoju” kadry. I począwszy od Zlotu BP
dobra passa nie opuszcza 33. Na obozie w Gostomku zjawiłyśmy się w największej
jak dotąd liczbie 14 sztuk. We wrześniu niestety musiałyśmy pożegnać się z
Dzikuskiem, która wyjechała do Anglii (POZDROWIENIA SŁONKO!!!). Bohdzik
została przyboczną, dołączyły do nas zuchenki z 353, a Gosia wraz z Anią założyły
nowy zastęp. Maruda pomaga obecnie Robaczkowi (zastępowej druhenek
młodszych). Szaleństwo trwa nadal;)
Bohdzik ^^

Azymuty trochę inaczej
Liczba uczestników: dowolna (w granicach rozsądku)
Czas trwania: 15min i więcej
Teren: pomieszczenie, możliwie duże
Rekwizyty: kątomierz, linijka, ołówek, kartka
Kto powiedział, że jak azymuty to zaraz i wielkie przestrzenie, pola i lasy? Otóż nic bardziej
błędnego. Grę tą można przeprowadzić w pomieszczeniu zamkniętym, najlepiej na sali
gimnastycznej. Pierwszą czynnością przed rozpoczęciem gry, jest wyznaczenie „północy”.
Jest to określenie domniemanego kierunku północnego, obowiązującego w tym
pomieszczeniu. Może być to np. ściana naprzeciwko drzwi. Kolejnym krokiem jest
przygotowanie tras. Za początek danej trasy obieramy dowolny punkt w pomieszczeniu.
Oznaczamy go w sposób widoczny, np. rysując kredą na podłodze krzyżyk. Następnie
posługując się kątomierzem, jak kompasem, mając na względzie naszą „północ” wyznaczamy
kolejne punkty. Na każdym punkcie umieszczamy karteczkę, możliwie najmniejszą, z
podanymi namiarami na punkt następny, tzn. azymut i odległość w PK, tiptopkach czy innych
jednostkach długości. Dla uatrakcyjnienia gry na każdy punkcie można umieścić część hasła,
lub element układanki, którą będzie można złożyć po prawidłowym przejściu trasy i
zaliczeniu wszystkich punktów. Można także tak ułożyć trasę, że kolejne odcinki narysowane
na kartce dadzą napis, bądź rysunek. Należy pamiętać, aby nie przesadzać z ilością punktów i
liczbą uczestników, gdyż utrudni to przeprowadzenie gry.
Mały

Biografia BP - część druga
6 grudnia 1871 ujrzano port w Bombaju. Wkrótce BP znalazł się na indyjskiej ziemi i
rozpoczął 13 dniową podróż pociągiem do miejscowości Lakhnau. BP nauczył się języka
Hindi w celu poznania kultury hinduskiej. Tutaj BP zaczął tworzyć pierwowzór skautingu.
Organizował gry terenowe, pokazy, przedstawienia dla hinduskich i brytyjskich dzieci.
Szybko dostrzegł, że młodzi potrafią się ze sobą pokojowo dogadać. Myśl o stworzeniu
„wielkiej braterskiej wspólnoty młodych ludzi” zaczęła nieustannie zaprzątać jego uwagę.
Dzięki swym ponadprzeciętnym umiejętnościom BP przed ukończeniem kursu
oficerskiego otrzymał stopień porucznika. Postanowił, że będzie zwalczał nudę w obozie w
Lakhnau. Stał się najbardziej lubianym oficerem w garnizonie.
W wojsku BP także stworzył pierwowzór zastępów i drużyn skautowych. Jako
porucznik był odpowiedzialny za szkolenie żołnierzy. Szybko zauważył, że najskuteczniejsze
jest działanie w małych grupach (przyszłych
zastępach). Wkrótce wielu innych oficerów
poparło jego system.
Nasuwa się pytanie, dlaczego BP
stosował podobne metody wychowawcze
wśród żołnierzy i skautów. BP mówił: „Ze
skautingiem nie wiążą się żadne pojęcia
militarne, lecz tak samo skautów i żołnierzy
trzeba nauczyć samodzielności zaradności,
wiary w siebie”. Szkolenie wojskowe było
swojego rodzaju testem, czy jego idea się
sprawdzi, a w późniejszym okresie jej
rozwojem. 6 grudnia 1873 roku z bagażem
nowych doświadczeń BP wyruszył w podróż powrotną do Londynu, gdzie nie zabawił długo..
W 1880 roku dostał pilne wezwanie do Afganistanu, gdzie Hindusi ogłosili świętą wojnę z
Brytyjczykami. Właśnie tam po raz pierwszy dostrzegł niewyobrażalne zło wojny. Podczas
jednej z dyskusji na temat strategii wojskowej, powstaje pomysł na stworzenie nowych
oddziałów skautów-zwiadowców, których zadaniem będzie wkradanie się do obozu wroga i
podsłuchiwanie jego planów. Tutaj warto stwierdzić, że skauci z późniejszego ruchu
młodzieżowego nie mają nic wspólnego z wojskową służbą, lecz jako jeden z elementów
metodyki harcerskiej rozbudzane się podobne talenty i umiejętności takie jak: pomysłowość,
dar obserwacji, wytrwałość.
Po pierwszych ćwiczeniach z użyciem zwiadowców wszyscy uwierzyli w niecodzienne
umiejętności B-P, który dowodził grupą skautów. Zimą 1884 BP miał wracać do Londynu,
lecz tuż przed wejściem na statek, 13 pułk Huzarów, do którego BP aktualnie należał, dostał
rozkaz płynięcia do Afryki południowej, gdzie od 1595 roku trwały konflikty, które w
ostatnim czasie bardzo się nasiliły. Baden-Powellowi bardzo to się podobało. Miał szansę
zwiedzić kolejny wymarzony kontynent – Afrykę. Wyruszył na wielotygodniową wędrówkę
po Afryce. Poznał plemienia Zulusów i Burów, ich zwyczaje, poglądy i przekonania. BP
zajmował się, jak zwykle, rozpoznawaniem terenu. Zaczął stosować pierwowzory
dzisiejszych znaków patrolowych. Doprowadził do zawarcia wielu porozumień wśród
skłóconych ze sobą plemion afrykańskich i mocarstw kolonialnych. W marcu 1890 roku BP
został przeniesiony wraz ze swoim wujem Smyth’em (generałem wojska brytyjskiego) na
Maltę. Wkrótce Robertem Baden-Powellem zainteresował się wywiad jej królewskiej mości
Wiktorii. Otrzymał on rozkaz bycia szpiegiem we Włoszech, Albanii, Grecji, Turcji, Bośni i
Hercegowinie. Jego zadaniem było zdobycie informacji o liczebności wojsk i stopniu rozwoju
fortyfikacji w poszczególnych państwach, samemu będąc nierozpoznanym. Nie podobała mu

się nowa funkcja. Zdecydowanie wolał rolę zwiadowcy w Indiach lub Afryce. BP występował
w tej roli bardzo krótko. W 1985 roku naczelne dowództwo wojsk brytyjskich przydzieliło go
i jego skautów do jednej z akcji w Afryce. BP znowu znalazł się w swoim żywioleniezmierzonej dżungli Afrykańskiej. Poznał tam Frederica C. Burnham’a. Jednego z
słynniejszych zwiadowców z Ameryki Północnej. Od pierwszej rozmowy połączyła ich
wspólna przyjaźń. Rozpoczęli wspólne akcje zwiadowcze. Ich odmienne doświadczenie
sprawiało, że uzupełniali się nawzajem. Właśnie od niego BP poznał wiele nowych technik,
które potem wykorzystał w skautingu. Wspólnie stosowali się do zasady „im mniej rozleje się
krwi tym lepiej”, starali się podchodzić wodzów, zawierać pokoje. Nie prowadzili otwartej
wojny z plemionami afrykańskimi. BP był jednym z pierwszych oficerów brytyjskich, którzy
brzydzili się wojną. Można by rzec, że był pacyfistą. Pogląd ten towarzyszył mu w jego
wszystkich działaniach. Starał się przekazać to młodzieży. Wierzył, że w pokojowych
pertraktacjach leży przyszłość i potęga. Podczas swojej służby w armii BP stworzył dwa
podręczniki skautingu wojskowego. „Służba rozpoznania i łączności” i „Poradnik Skautingu”.
W 1899 roku przydzielono BP do wyszkolenia obrony najważniejszej pozycji Brytyjczyków
w Afryce – twierdzy Mafeking. 11 października 1899 plemię Burów wypowiedziało wojnę
Wielkiej Brytanii i równocześnie zaatakowało w sile około dziewięciu tysięcy żołnierzy
twierdzę Mafeking. BP miał do dyspozycji siedmiuset żołnierzy, jednak widział szansę na
wygraną. Stworzył imitacje dział, zapór z drutu kolczastego, manekiny. Dowiedział się, że
mogą liczyć na ewentualną pomoc najszybciej w maju. Mafeking czekało długie oblężenie.
Był to wielki sprawdzian umiejętności przywódczych BP. 16 maja 1900 roku – po dwustu
siedemnastu dniach oblężenia – korpus ekspedycyjny przybył do murów twierdzy i wybił
wojska Burów. Korespondenci wojenni mówili o olbrzymiej inteligencji BP. Obrona miasta
opierała się na manekinach i imitacjach dział. Gdyby Burowie zaatakowali jednym
zmasowanym atakiem, bez problemu by wygrali. Mówiono, że w ciągu tych 217 dni stał się
najbardziej znaną postacią, bohaterem wśród ludności brytyjskiej..

Historia Polski – część czwarta
Bardzo mi miło powitać Was wszystkich spowrotem. Jeśli czytaliście
poprzedni odcinek historii (ufam, że tak!), pamiętacie pewnie, że
zatrzymaliśmy się w ciężkim dla Polski momencie. Państwo Piastów zostało
najechane przez najpierw z dwóch stron przez cesarza niemieckiego z
zachodu i księcia ruskiego ze wschodu, a kilka lat później na dobitkę
Wielkopolska przeżyła atak czeskiego księcia Brzetysława. Spustoszył on
centrum państwa i najważniejsze ziemie, ponadto wywiózł z Gniezna relikwie
świętego Wojciecha, co mocno nadszarpnęło prestiż monarchii Piastów.
Władca Polski, Kazimierz (później nazwany Odnowicielem), musiał uciekać za
granicę, na Węgry. Po wygnaniu króla, w Polsce znów pojawiły się ruchy
separatystyczne wśród plemion składających się na ludność kraju. Dobrym
przykładem jest działalność byłego dworzanina Mieszka II, Miecława (był
cześnikiem – dbał o to, aby królowi nie podano nigdy zatrutego lub zepsutego
wina do stołu), który w 1039 roku założył na Mazowszu małe państewko,
które przetrwało aż do roku 1047. Jeszcze bardziej szkodliwy przejaw tych
ruchów to samowola książąt pomorskich, przez których Polska utraciła
Pomorze na długi czas.
Rozpad Polski spowodował,
że potęga Czech, które
wyprawiły się na polskie
ziemie w 1039, wzrosła
znacznie i doprowadziło to
do zachwiania równowagi
politycznej w środkowej
Europie. Na dobrobyt Czech
nieprzychylnie patrzyli
sąsiedni władcy, czyli
cesarz niemiecki Henryk III,
król Węgier Piotr oraz
książę ruski Jarosław
Mądry (ten sam, który wcześniej wespół z Konradem II najechał Polskę).
Wszyscy trzej pomogli Kazimierzowi zgromadzić armię (co ciekawe, na
początku było to tylko pięciuset rycerzy), dzięki której mógł wrócić na
terytorium Polski i odzyskać władzę. Udało mu się odzyskać większość
dawnych ziem polskich, z wyjątkiem Pomorza, zajęło mu to kilka lat od
momentu powrotu, a trwałe przywrócenie władzy Piastów w Polsce miało
miejsce w roku 1047, właśnie po pokonaniu buntowniczego dworzanina
Mieszka II, Miecława. Do końca swego życia, Kazimierz odbudowywał
zniszczone państwo oraz umacniał władzę Piastów w Polsce. Kazimierz
Odnowiciel przyczynił się do ukształtowania się w Polsce warstwy społecznej,
zwanej rycerstwem. Byli to wojownicy, którym król nadawał ziemię, w zamian
za obowiązek służenia mu na wojnie. Miało to zapobiec sytuacji, która miała
miejsce w Polsce przed kryzysem – wtedy w państwie była duża grupa
wojowników (drużyna), która stanowiła potężną siłę uderzeniową, ale była
bardzo droga w utrzymaniu i część pieniędzy na ten cel władca musiał
zdobywać organizując kolejne wyprawy i łupiąc sąsiadów, co przysparzało
wrogów. Poza reformą wojska, Kazimierz Odnowiciel dążył do wyrwania

polskiego Kościoła spod wpływów niemieckich, co czynił odbudowywując
zniszczone diecezje w Gnieźnie i Krakowie. Warto dodać, że za panowania
Kazimierza Odnowiciela stolicą Polski stał się Kraków. Kazimierz Odnowiciel
zmarł w roku 1058, a władzę w państwie objął po nim jego syn, Bolesław,
któremu nadano później przydomek Szczodry. Co ciekawe, wstępując na
tron, Bolesław miał zaledwie 16 lat, był najmłodszym dotąd z Piastów
sprawujących w Polsce władzę. Nowy władca kontynuował dzieło ojca i
odnawiał zniszczony kraj. Odbudował m.in. katedrę w Gnieźnie, dzięki
czemu Gniezno na powrót stało się główną jednostką administracyjną
kościoła w Polsce. Wspierał władzę kościelną i wprowadził ważną reformę –
nadał instytucjom kościelnym własne majątki. Od tego momentu biskupi,
proboszcze i inni urzędnicy kościelni posiadali własne majątki ziemskie, tak
jak rycerze, ponadto mogli pobierać z nich podatki. Bolesław kontynuował
również reformowanie wojska i nakładał na rycerzy przeróżne obowiązki,
takie jak obrona kraju właśnie, czy też dbanie o powierzoną warownię.
Ważną rolę w aparacie państwowym Bolesława Szczodrego odgrywał dwór,
który pomagał mu rządzić państwem i jeździł z nim wszędzie (tu ciekawostka
– Bolesław Szczodry sprawował władzę głównie jeżdżąc po państwie). Podczas
swego panowania Bolesław również toczył wojny, przede wszystkim z
Czechami. Pierwszy konflikt miał miejsce już w roku 1060, kiedy wespół z
Węgrami Polska uderzyła na Czechy. Druga wojna rozpoczęła się w roku
1070 a zakończyła w 1072, a sympatyzujący z Czechami cesarz Niemiec
próbuje zwołać wyprawę przeciw Polsce, co mu się na szczęście nie udaje,
ponieważ w Saksonii, jednym z Niemieckich księstw, wybuchło powstanie. W
1076 roku Bolesław Szczodry został koronowany na króla Polskiego,
przywracając monarchii Piastów prestiż oraz znaczenie w Europie. Rządził
jeszcze 3 lata, a dlaczego tak krótko, dowiecie się następnym razem.
Simon

Muzyka…Co to tak właściwie jest? Generalnie to bardzo szerokie pojęcie. Jakby spojrzeć
przez pryzmat encyklopedii to przeczytalibyśmy, że jest to sztuka organizacji struktur dźwiękowych w
czasie. Chociaż podejrzewam, że niewiele z nas myśli o tym w ten sposób i te wszystkie stwierdzenia
są czarną magią ;). Dla większości z nas muzyka jest czymś, przy czym dobrze się bawimy, przy czym
możemy śpiewać, tańczyć. A dla niektórych z nas muzyka jest pasją. W moim przypadku muzyka jest
pasją. W tym artykule chciałabym Wam wszystkim powiedzieć, że naprawdę warto jest walczyć o to,
aby marzenia się spełniły.
Może zacznę od początku. Moja przygoda z muzyką zaczęła się dzięki mojej babci, która
zawsze marzyła, by ktoś z rodziny grał na pianinie. No i padło na mnie. Miałam wtedy z sześć może
siedem lat. Zaprowadzono mnie siłą do szkoły muzycznej na egzamin, który miał sprawdzić moje
predyspozycje do gry na fortepianie tylko, że musiało być jakieś ‘ale’, bo zamiast pianina wolałam
skrzypce. Zdałam egzamin, ale powiedziano, że na szkołę muzyczną jestem jeszcze za mała i mam
przyjść za rok. Nikt mnie niestety nie zaprowadził potem na ponowny egzamin tylko wciśnięto mi
prywatne lekcje z gry na pianinie. Oczywiście się buntowałam przez cały okres nauki i nie chciałam
ćwiczyć. Pamiętam, że mój profesor zawsze krzyczał, że nie ćwiczę i marnuję jego cenny czas, więc
wprowadził metodę nagrody. Kiedy ćwiczyłam i widać było efekty to pod koniec lekcji mogłam
zaśpiewać jakąś piosenkę no i od kiedy mogłam śpiewać(a muszę dodać, że uwielbiałam śpiewać, a
przy fortepianie to już w ogóle byłam w siódmym niebie), to ćwiczyłam dzielnie. Lekcje gry na
pianinie zakończyłam po czterech latach, bo już miałam dosyć spełniania marzeń mojej rodziny.
Muzyki jako takiej nie porzuciłam, bo śpiewałam na szkolnych występach w podstawówce i w jakichś
chórkach kościelnych. Kiedy skończyłam grać na pianinie, sięgnęłam po gitarę. Tutaj muszę
podziękować mojemu kochanemu bratu, który uczył się wtedy troszkę grać, bo dzięki niemu miałam
notatki, które podbierałam i uczyłam się sama grać. Pamiętam, że było ciężko, bo gitara miała za duży
gryf na moją małą dłoń, ale jakoś przetrwałam ten ciężki okres. Kiedy miałam 15 lat, po raz drugi
zdałam egzamin do szkoły muzycznej i tym razem się dostałam. Dostałam się do klasy gitarowej. To
było dla mnie niesamowite przeżycie, bo przyjęto wtedy tylko 3 osoby, a chętnych było bardzo dużo.
Potem złożyłam papiery do szkoły artystycznej, do klasy o profilu wokalno- muzycznym i również
udało mi się dostać. W klasie są same uzdolnione muzycznie osoby, bo wcześniej trzeba było zdać
egzamin. Od tych egzaminów to ja się chyba prędko nie uwolnię, bo i w jednej szkole i w drugiej są
egzaminy muzyczne. W moim liceum powróciłam do gry na fortepianie. Nadal nie lubię tego
instrumentu, ale kiedy chce się spełniać marzenia to nie zawsze idzie się tylko z górki. A jeśli chodzi o
moje marzenia co do gry na skrzypcach to wreszcie udaje mi się je spełniać. Moje koleżanki z klasy
grają na skrzypcach i zawsze mnie czegoś nauczą. Profesor od skrzypiec z mojej szkoły muzycznej
zawsze mi podpowie, pokaże kilka ćwiczeń także nie jestem sama;). Skrzypce dostałam od moich
rodziców chrzestnych. Jest to bardzo stara pamiątka rodzinna mojego wujka, która ma niesamowity
dźwięk. Żadne skrzypce wyprodukowane teraz nie mają takiego dźwięku jak te, które mam w
domu(stworzył je włoski lutnik Antonio Stradivari w 1681r)
Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam, bo nie o to mi chodziło. Chciałam Wam przekazać, że
zawsze warto jest walczyć o to, co się kocha. Nigdy nic nie przyjdzie do nas na tacy, trzeba pomóc
sobie i swoim marzeniom. Tutaj to może wyglądać bajecznie, a w rzeczywistości czasami brakuje sił
na to, aby ćwiczyć. Szkoła muzyczna to mnóstwo wyrzeczeń i nie zawsze wszyscy potrafią zrozumieć,
że zamiast pójść na jakiś koncert trzeba zwyczajnie ten czas poświęcić na ćwiczenia. Więc
pamiętajcie! W życiu nie zawsze jest z górki i trzeba walczyć o swoje marzenia☺ A póki co
trzymajcie za mnie kciuki, bo mam niedługo zaliczenie z gitary, fortepianu i wokalu. I jeszcze jedno :P
jakby ktoś z Was miał jakieś kłopoty związane z muzyką to chętnie pomogę;)
Buziaki☺
P.S. W niektórych momentach moja historia jest skrócona, ale to wina Simona, który kazał mi
się ograniczyć z tekstem :D
Gosia

NOC LISTOPADOWA 2007
Dnia 24.XI br. grupa polskich oddziałów piechoty zebrała się o godzinie 17:15 w jednej z
ciemnych ulic Karwin. Na wezwanie do walki stanęli: 2,13,33 i 300 pułk piechoty oraz
generał Rudy oraz Władza: Marhef i Junior. Niestety 3 pułk zdezerterował i musieliśmy
działać w osłabionym składzie (hańba Wam!). Prowadzeni przez generała Rudego
wyruszyliśmy do lasu, aby poznać nasze zadanie. W scenerii grozy, wisielca powiewającego
cicho na wietrze (który nie wiedzieć czemu był potem księciem Mikołajem) poznaliśmy swoje
zadanie: „Zdobądźcie bunkier i arsenał z bronią a potem ruszcie na Belweder!” Mimo
nielicznych sił ruszyliśmy na bunkier. Pierwsza linie obrony wroga przełamaliśmy bardzo
szybko i wbiegliśmy do bunkra pozbyć się niedobitków. Naszą charyzmatyczną walkę
(zawłaszcza Juniora, który nie wiedzieć czemu, zamiast sam zabić Sienka kazał zrobić to
mnie) uwieczniał aparatem Marhefka. Ponosząc niewielkie straty zwyciężyliśmy. Gdy nasz
Wspaniały Sanitariusz z 33 pułku- druhna Skrzat ☺ wyleczyła rannych ruszyliśmy na
arsenał. Był on pilnie strzeżony przez przeważające siły wroga jednak dzięki ogromnej
odwadze i sprytnej taktyce zdobyliśmy go i zmusiliśmy wroga do odwrotu zdobywając tym
samym pozostawioną tam broń. Po krótkim apelu i kolejnej interwencji Skrzata
wyruszyliśmy na poszukiwanie łącznika, który posiadał mapę, której potrzebowaliśmy, aby
dotrzeć do Belwederu i schwytać księcia Mikołaja. Niestety oddział generała Kozaka został
wymordowany przez Rosjan a jego przyjaciel posiadający mapę zbiegł do lasu. Skradając się
cicho, aby nie zaalarmować patroli zwiadowczych wroga rozpoczęliśmy poszukiwania.
Szczęście nam sprzyjało. Mapę posiadał szeregowy Igor. Dwóch przyjaciół dołączyło się do
naszego oddziału. Wtedy podzieliliśmy się na dwie grupy. Siły główne prowadzone przez
Rudego oraz 300 oddział samobójców dowodzony przez Marhefkę. Gdy doszliśmy do
Belwederu dołączył do nas 11 pułk. Gdy zobaczyliśmy, że oddział samobójców ruszył do
ataku odciągając uwagę wroga od nas ruszyliśmy po księcia Mikołaja. Jednak belweder był
dalej dobrze chroniony. Nagle otoczył nas cały batalion wroga. Jednak nie poddaliśmy się
podtrzymywaniu na duchu przez Rudego. W końcu udało nam się pochwycić księcia oraz
zabiliśmy część Rosjan. Belweder został zdobyty jednak brat cara uciekł...
Na zakończenie już nie jako Polacy i Rosjanie, ale harcerze zebraliśmy się w kręgu,
aby posłuchać krótkiej historii powstania i przemyśleń Cyborga. I na tym zakończył się ten
pełen emocji i przygód wieczór.
Kto nie był niech żałuje! ;)
Krysia

Judo
„Judo” (trudniejsze nazwy i nazwiska będę zapisywał fonetycznie).
Z Języka japońskiego „ju” oznacza bezpiecznego, bezpieczna, a „do” drogę, tak, więc judo to
nic innego jak bezpieczna droga przez życie.
Ta sztuka walki pochodzi (tak jak wszystkie wschodnie) od jujitsu, kolebki wszystkich sztuk
walki. Mistrz sztuki walki Dżigorokano, który wraz z 6 innymi adeptami jujitsu dostali misje
od swojego sensja, aby rozejść się po świecie i nauczać innych. Dżigorokano wyeliminował z
jujitsu wszystkie niebezpieczne uderzenia oraz chwyty mogące doprowadzić w bezpośredni i
niekontrolowany sposób do śmierci przeciwnika. Tak narodziło się judo. Było bardzo
popularne w Mongolii oraz na dworach chińskich arystokratów. Tyle z historii tego pięknego
sportu, przejdźmy do walki i technik. Walka, czyli Randorii to jeden wielki obyczaj. Została
o wiele bardziej uproszczona i stała się również widowiskowa z chwilą, kiedy judo posłużyło
do rozstrzygania sporów w wyższych warstwach społecznych. Ja omówię walkę sportową
taką, która odbywa się na zawodach bądź turniejach. Zawodnicy wchodzą na matę i stają na
krańcach pola wyznaczone do wali zazwyczaj 7x7. Sędziowie się sobie kłaniają, 2 siada na
rogach pola walki a jeden prowadzący podchodzi do środka i przygotowuje zawodników.
Walczący na gest sędziego podchodzą do siebie kłaniaj się pierw sędziom potem sobie. Nie
czekając długo sędzia daje sygnał do wolaki słowami Hadżime. Rozpoczyna się walka.

Teraz krótko o przebiegu walki. Trwa ona zazwyczaj od 3 do 5 minut i mimo tak krótkiego
czasu jest ona bardzo wyczerpująca. Podczas każdego przestoju sędzia przerywa walkę
słowami „mate”. I Zawodnicy zobowiązani są zając miejsca na macie, z których zaczynali.
Walka znów jest wznawiana i tak w kółko aż do zdobycia punktu. Punkty przyznawane są za
rzucenie przeciwnika na plecy. W zależności od
pola pleców jakie miało kontakt z matą
przyznaje się – koka( zalicza się do niej 1/8
pleców tyłek ramie itp.), yuko (zalicza się do
niego ¼ pleców bądź bok), waz-ari (zalicza się
do niego ½ pleców, nie dokręcony ippon, bądź
żuty rolowane), ippon (całe plecy i
jednocześnie kończy walkę). Punkty otrzymuje
się również za przytrzymanie partnera w
trzymaniu i analogicznie do poprzedniego
otrzymuje się punkt- 10-14 sek. Koka,15-19
sek. Yuko, 20-24 waz-ari, 25 ippon, który także
kończy walkę.
Podsumowując, aby wygrać przed czasem
należy albo rzucić przeciwnika na całe plecy
albo przytrzymać go w trzymaniu 25 sekund.
Dzisiejsze judo ze względu na dużą popularność dyscypliny, oraz jako sport olimpijski jest
coraz bardziej widowiskowe i upraszczane, aby było atrakcyjniejsze dla widza, nie popieram
tego typu zachowań, bo piękno tego sportu to nie tylko walka ale także tradycje wojowników
którzy przez tysiące lat doskonalili technikę i sprawność fizyczną aby wznieść się ponad
ludzkie możliwości.
Adam

Konferencja na szczycie
Jeszcze troszkę przynudzania o historii, mam nadzieję, że drodzy czytelnicy jakoś to
zniosą. Otóż, tym razem trochę z historii najnowszej, bo w grudniu, oprócz świąt Bożego
Narodzenia, są dwie ważne rocznice upamiętniające wydarzenia, o które śmiało możecie
spytać rodziców.
Pierwsza z nich to data 14 grudnia 1970. Wtedy to rozpoczęła się fala strajków na
całym Pomorzu, a przede wszystkim w naszym rodzimym Trójmieście oraz w Szczecinie,
Elblągu i innych miastach. Jakie były powody? Oczywiście, walka o wolność, walka z
komunizmem, którą znamy za pośrednictwem „Solidarności”. Bezpośrednią przyczyną było
podniesienie cen głównych artykułów żywnościowych o prawie 20% oraz jednoczesne
zamrożenie pensji wszystkich robotników w państwie. Wyobrażacie sobie? Chleb, mięso,
mleko i inne rzeczy, nagle, na 10 dni przed Wigilią Bożego Narodzenia, kosztują o 1/5 ceny
więcej, a rodzice, który z trudem utrzymywali rodziny nie dostają podwyżek i nie ma na nie
żadnych perspektyw…
Rozpoczęły się strajki, tysiące ludzi wyszło
na ulice. I wtedy zaczął się dramat. Komunistyczne
władze postanowiły stłumić protesty używając siły.
Na ulice miast wyjechały czołgi, wozy opancerzone,
pojawiły się patrole milicji i ZOMO. W efekcie tej
interwencji zginęły 44 osoby cywilne, ponad 1100
zostało rannych. Śmierć poniosło również
kilkunastu milicjantów. Spalono 17 budynków, w
tym budynek komitetu centralnego PZPR w
Gdańsku. Zniszczono 220 sklepów. Z ujawnionych
po latach dokumentów wynika, że strajki odbywały
się nie tylko na Pomorzu, ale też w Krakowie,
Wałbrzychu i innych miastach w głębi kraju.

Sami pomyślcie… za 10 dni święta, każdy z nas czeka na Wigilię (i prezenty ☺). A 37
lat temu bylibyśmy dziś w samym sercu wydarzeń, po ulicach jeździłyby czołgi, od 18.00 do
5.00 nie wolno byłoby nam wychodzić z domu. Nie wiadomo, czy w ogóle odbędzie się
wigilijna wieczerza i jak się to wszystko skończy. A do tego giną ludzie… Jak dla mnie to
straszne.
Drugie wydarzenie, o którym należy pamiętać,
miało miejsce 13 grudnia 1981. Jest to rocznica
wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Zdania co do
słuszności tej decyzji są do dziś wśród Polaków
podzielone, ale przebieg operacji był nie mniej
dramatyczny od Grudnia ’70. 13 grudnia nie nadawano
żadnych programów telewizyjnych poza komunikatem
ogłaszającym wprowadzenie stanu wojennego. Na ulice
znów wyjechały czołgi, wprowadzono godzinę policyjną,
odwołano zajęcia w szkołach… W sklepach nie dało się
dostać już niczego, sytuacja materialna wielu rodzin
była jeszcze gorsza niż w grudniu 1970 roku.
Aresztowano i internowano ogromną ilość osób podejrzanych o powiązania z „Solidarnością”
(blisko 13 tysięcy!). W każdej chwili spodziewano się napaści Rosjan na Polskę…
Stan wojenny zniesiono 22 lipca 1983 roku.
A teraz trochę przyjemniejsza część mojego artykułu, już bardziej związana z tytułem.
Nie wiem, czy doszła do waszych uszu wieść o tym, że dziś (tj. 15 grudnia 2007) odbyła się w
Gdańsku konferencja pod tytułem „Grudzień ’70 – pamiętamy”. Chciałem się z wami
podzielić moimi wrażeniami z niej. No więc, to, co robiło wrażenie, to profesjonalizm w
organizacji. Nieprawdą jest, że w naszym kraju nigdy nie może być porządku ☺ A
organizacja musiała być jak najbardziej profesjonalna, bo zaproszono całkiem znaczne
osobistości. Był premier Donald Tusk, był Lech Wałęsa, Paweł Adamowicz, był też Wojciech
Szczurek (chociaż jego nie widziałem, bo pojawił się dopiero w późniejszej części). Był nawet
profesor Bartoszewski. Cała uroczystość odbyła się w gmachu Filharmonii Bałtyckiej na
Ołowiance w Gdańsku.
Przy wejściu dokładnie mnie sprawdzono, czy nie wnoszę ze sobą metalowych
przedmiotów (phi… kto dziś bawi się w noże lub wybuchy, tym bardziej jak ma się tatę
mikrobiologa, he he he). Potem zgłosiłem się do punktu rejestracyjnego, gdzie dano mi
smycz z pięknym identyfikatorem (Szymon Obuchowski – Gdańskie Szkoły Autonomiczne, to
brzmi dumnie). Tam spotkała mnie całkiem miła niespodzianka, otóż w obsłudze całego
przedsięwzięcia pomagali harcerze, nie rozmawiałem z nimi, więc nie wiem skąd byli, ale
patrząc po mundurach dało rozpoznać się ZHP. Wręczono mi też folder z programem
konferencji oraz książką traktującą o wydarzeniach grudniowych. Kiedy już usadowiłem się
na sali (trzeba przyznać, robi wrażenie), po krótkiej chwili rozpoczęła się projekcja filmu
dokumentalnego. Był całkiem ciekawy, starałem się go oglądać, ale moją uwagę trochę
rozpraszała ciekawość, kogóż to wypatrzę na sali. Na samym środku było ustawionych kilka
rzędów krzeseł i kiedy wszedłem, siedzieli tam już Lech Wałęsa, profesor Bartoszewskim z
małżonką, był też prezydent Gdańska. Przed nimi usadowiła się grupka dziennikarzy
robiących zdjęcia z zapałem godnym lepszej sprawy. Po chwili weszła nasza nowa minister
oświaty, pani Hall (założycielka szkoły, do której chodzę, co ciekawe, mój nauczyciel od
historii z gimnazjum, który siedział obok, zerwał się z krzesła i powiedział „Mama!”, po czym
poszedł jej na spotkanie – ma się te wtyki, nie?). Film już dobiegał końca, kiedy głównym
wejściem weszło szybkim krokiem kilku mężczyzn w garniturach, za nimi spora rzesza
reporterów z aparatami i kamerami, a za nimi premier Tusk wraz z marszałkiem senatu
Bogdanem Borusewiczem i kilkoma
innymi ważnymi osobami. Otrzymał
oklaski już przy wejściu, co mogło
świadczyć o trochę stronniczym
politycznie charakterze imprezy, ale
mniejsza o to.
Wszyscy goście zajęli miejsca,
film się skończył i wtedy zaczęła się
faktyczna konferencja. Swoim

przemówieniem rozpoczął prezes Fundacji Centrum Solidarności, Bogdan Lis. Później
przemawiał Lech Wałęsa, Donald Tusk, Bogdan Borusewicz, profesor Bartoszewski i delegat
z urzędu marszałka województwa, którego imienia niestety nie pamiętam. Całość prowadził
prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Jeśli ktoś nie był przygotowany mentalnie na dłuższe
posiedzenie, a do tego nie lubi słuchać jak inni mówią, ta część mogła być trochę nużąca.
Kiedy się skończyła, premier opuścił salę. Co ciekawe, jeśli sprawdzaliście dziś [15.12.2007]
wiadomości, być może widzieliście informację o tym, że premier zapowiedział wyciągnięcie
konsekwencji w stosunku do wszystkich odpowiedzialnych za Grudzień ’70. Słyszałem to na
własne uszy, a zanim zdążyłem wrócić do domu o 13.20, informacja już się pojawiła w
serwisach informacyjnych. Wyjście Donalda Tuska wywołało lekkie zamieszanie, zanim
zdążył wyjść, zbiegł się do niego tłum reporterów robiący zdjęcia i zadający pytania. Kiedy
Tusk w końcu wyszedł, owy tłum przerzucił się na Lecha Wałęsę i profesora
Bartoszewskiego, który był już oblegany przez publikę dopraszającą się o podpisy na
książce. Po krótkiej chwili zaczęła się pierwsza część robocza, na której występowali
historycy z IPN. Było ich czterech, opowiadali o tym, co działo się w Polsce, w partii i jakie
były nastroje społeczeństwa przed wybuchem strajków. Trzech pierwszych opowiadało
bardzo ciekawie, jedynie czwarty, dr Michał Paziewski, miał lekkie kłopoty z
zainteresowaniem publiczności, jego przemówienie brzmiało trochę jak kazanie w kościele…
Nie zatarło jednak w żaden sposób bardzo pozytywnego ogólnego wrażenia. Po zakończeniu
tej części miała odbyć się debata a potem lunch, ale z tego już zrezygnowałem.
Słowem, takie konferencje to bardzo ciekawa sprawa, polecam wszystkim, można się
czegoś dowiedzieć, można też zaspokoić głód oglądania znanych osobistości, a potem
pochwalić się dziadkom, że widziało się premiera. Jedyny minus, to konieczność ubrania się
na galowo… nie wiem jak wy, ale ja nie cierpię ubrań galowych. Spinanie włosów,
marynarki, (i tak w końcu nie włożyłem pełnego garnituru), lakierki… No cóż. Raz na jakiś
czas warto przecierpieć ☺
Simon
PS. Bynajmniej nie dla premiera!

ρ

Świerk

Rodzina: Pinaceae
Rodzaj: Picea – świerk
Gatunek: Picea excelsa – świerk pospolity
Świerk należy do rodziny sosnowatych podobnie jak jodła, sosna i modrzew z naszych
rodzimych iglaków. Są to zimozielone, żywiczne drzewa. Korony mają stożkowate, konary
ułożone prawie okółkowo, ale mniej regularnie niż jodły. Kora jest cienka i łuskowata. Pędy –
bez igieł – chropowate i bruzdkowane, zwykle bez żywicy. Igły osadzone są na trzonkach, w
przekroju romboidalne lub spłaszczone, wierzchołki igieł ostre lub tępe, ale nigdy nie są
wcięte, igły bardzo szybko opadają po zasuszeniu. Kwiaty u świerków są jednopienne,
szyszki wydłużone, różnej wielkości (2-12cm), z drobnymi niewidocznymi łuskami

wspierającymi, szyszki zwykle zwisają, dojrzewają w pierwszym
roku i opadają w jesieni lub na wiosnę, po wysypaniu nasion. Nasiona są opatrzone
skrzydełkiem.
Świerki są bardziej niż jodły odporne na mrozy i mają mniejsze wymagania siedliskowe.
Preferują wilgotne powietrze i gleby świeże oraz gliniaste, nie lubią natomiast gleb suchych i
piaszczystych. Świerki są bardzo wrażliwe na kurz, sadze i inne zanieczyszczenia powietrza,
dlatego nie powinny być sadzone w dużych miastach, dobrze znoszą strzyżenie, dlatego
można robić z nich zimozielone, przeciwśnieżne żywopłoty.
Na świecie jest około 40 gatunków świerków, rosną przede wszystkim w strefie
umiarkowanej i chłodnej półkuli północnej. W Europie i w Polsce najbardziej
rozpowszechniony jest świerk pospolity Picea excelsa. W Polsce mamy dwa ośrodki
występowania tego drzewa- niżowy i wyżowy, przedzielone pasmem bezświerkowym
(Podlasie, Mazowsze, Wielkopolska). Świerk wchodzi w skład niżowych i górskich lasów
świerkowych oraz mieszanych borów regla dolnego (Piceetum excelsae, Abieti-Piceetum
montanum). Do najgroźniejszych szkodników świerka pospolitego należy brudnica mniszka
(Lymantia monacha), której gąsienice żywią się igłami, chrząszcze-korniki i cetyńce
oraz....człowiek..
Na Ziemi świerk pojawił się już w epoce trzeciorzędu – pliocenie. Obok jodły i
modrzewia jest naszym najwyższym krajowym drzewem. Osiąga ok. 50m wysokości i ok. 6m
w obwodzie pierśnicy. Żyje średnio 150 lat, w dzikich górskich lasach nawet do 350.
Świerki kojarzą się nam przede wszystkim z górami...I właśnie na Podhalu istnieje wiele
podań i legend związanych z tym drzewem. Przypisywano świerkom magiczne właściwości.
Jeszcze w XVIII w. w lasach koło Zakopanego rósł świerk zwany „Świętym Smerkiem”,
któremu oddawano cześć i składano ofiary. Zwykle koło góralskich chałup sadzono świerki,
które zagradzać miały drogę czarom, chorobom, i wszelkiemu złu...
Napisałam, że człowiek jest wielkim nieprzyjacielem świerków. Chodzi oczywiście o
bożonarodzeniowe choinki...Co roku w okresie Bożego Narodzenia wycina się tysiące
drzewek, którymi dekoruje się nasze domy. Sytuacja nie byłaby taka zła, gdyby mądrze
prowadzano była gospodarka leśna w naszym kraju. Jest w Polsce wiele nieużytków, gdzie
można by sadzić świerki, a po kilku latach wycinać je w okresie Bożego Narodzenia.
Niestety, wiele naszych „choinek” pochodzi ze zwykłych kradzieży, a z tym wiąże się
bezmyślne niszczenie lasów. Tym bardziej, że zwyczaj strojenia całego drzewka wigilijnego
nie jest znów taki „odwieczny” jak się nam wszystkim wydaje. Zwyczaj ten przejęliśmy od
Prusaków na początku XIX w. W dawnej Polsce strojono tylko gałąź jodły, którą wieszano u
powały lub ozdabiano nią okno. Ale jodła to już inna opowieść.....
Klops

!scisLE TAJNE!
Wiadomosc od Bulgarskich Kryptologow
15.12.2007
Ze wzgledu na mozliwosc przechwycenia raportu przez sily wroga
nastepna czesc wyslemy za miesiac
Po odczytaniu przyslac do dowodztWA dla potwierdzenia
odczytania
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Małe PS. Od redakcji…

