Czołem wszystkim! W imieniu redakcji (no, czyli swoim) chciałbym
przeprosić za to karygodne opóźnienie z wyjściem tegoż numeru. Niewiele mam
na swoje usprawiedliwienie, no może poza tym, że bez czekania nie byłoby
komiksu (brak możliwości skanowania). Obrazek w tle strony tytułowej to taka
wariacja na temat czasu (i ogólnie metafizyka), jako że zbyt dużo go umknęło od
ostatniego wydania „Zasiewów”.
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Seton, Woodcraft, Skauting
Ernest Thompson Seton, twórca skautingu za Oceanem, z pewnością ważna postać dla naszego
harcerskiego społeczeństwa. Stworzył ruch, którego elementy pojawiają się w niemal każdej organizacji
harcerskiej.

Urodzony w 1860 roku, w Kanadzie.
Od zawsze „ciągnęło” go do lasu, do natury, do wolności. W wieku
18 lat rozpoczął studia w Londynie, następnie spędził 4 lata w
Paryżu, na dalszym kształceniu, by w 1890 roku powrócić do
Ameryki, tym razem do Stanów Zjednoczonych. Kiedy tylko mógł
uciekał z miasta na farmę. Tam wędrował, podglądał życie lasu,
zajmował się rysowaniem map, a także pisał książki. Miał wielki dar
opowiadania.

W 1901 roku Seton założył pierwszy szczep „Woodcraft
Indians”(Puszczańscy Indianie). Była to forma „inteligentnego”
spędzania wolnego czasu przez młodzież, pod okiem dorosłych. W
tym momencie pojawił się termin „Woodcraft” jako określenie
sposobu wychowawczego Setona. Była to przede wszystkim nauka
życia w lesie, nie niszcząc go przy tym. W 1908 roku istniało już
wiele takich szczepów, Seton stał się naczelnikiem „Boy Scouts of
America”, organizacji łączącej wszystko w spójną całość.

Seton podziwiał Indian, chciał ich wręcz naśladować i
był ich zdecydowanym obrońcą. Za zasługi dla Czerwonego Człowieka otrzymał w ciągu
swego życia wysokie indiańskie honory. Praktyczne zasady indiańskiej leśnej mądrości
wcielił w 1902 roku do ruchu woodcrafterskiego. Jego dzieła "Księga leśnej mądrości i
indiańskiej umiejętności oraz "Zwitek kory brzozowej woodcraftu" pokazały drogę do
wychowania młodzieży i dorosłych według wzorów północnoamerykańskich Indian, tj. drogę
własnego doskonalenia się w czasie aktywnego pobytu na łonie natury.
Z początku ludzie nie popierali jego działalności, uważali go wręcz za dziwnego człowieka, który
zabiera dzieci i każe im mieszkać w lesie. Nie była to prawda, w istocie młodzież wspaniale się tam bawiła,
wychowywała się pod doświadczonym okiem Setona i innych instruktorów skautowych. Wspólnie tworzyli
wielką obozową jedność, idealną grupę, na której zawsze można było polegać. Jako dodatkowe spoiwo powstała
obrzędowość obozowa, której również dzisiejsi harcerze wiele zawdzięczają. Seton wymyślił elementy takie jak
ogień obozowy, totemy obozowe. „Obóz bez
ognia obozowego, to tylko grupa prostych ludzi,
którzy spotkali się w lesie” – mawiał Seton.

Wiele
elementów
metodyki
harcerskiej, które stworzył pojawia się w
różnych organizacjach harcerskich, także w
Leśnej Szkółce. Myślę, że wszystkie organizacje
harcerskie powinny dążyć do pierwowzoru, który
stworzył Ernest Thompson Seton. Dopiero, gdy
tego dokonamy, będziemy mogli powiedzieć, że
nasze harcerstwo jest tak naprawdę puszczańskie.

Marcin

Szczera wola
am szczerą wolę… Te słowa jakże często pojawiają się w naszych rozważaniach nad
ideą harcerstwa. Słowa z jednej strony bardzo proste w swoim wyrazie, a z drugiej
jakże ulotne. Mam szczerą wolę, a nie „będę”, „muszę”. Przytoczyć tutaj można
inne, znane bardzo powiedzenie z kręgów Czarnej Trzynastki, a mianowicie „jak raz
harcerzem to na całe życie”. Składając Przyrzeczenie Harcerskie deklarujemy ową szczerą
wolę do pełnienia służby całym życiem. To kolejne niezwykle proste i ulotne zarazem
stwierdzenie. Bo cóż znaczy owo „całe życie”? Czy jest to nasze całe życie tu i teraz, czy całe
życie od dzisiaj do jego końca? Myślę, że obie te definicje całkiem dobrze zawierają się w
tych dwóch słowach. Przyrzeczenie Harcerskie sprawia nam nie raz kłopot. Jak bowiem
można wymagać w pełni świadomej deklaracji na całe życie od małej harcerki czy harcerza,
którzy z bijącym z przejęcia sercem wyciągają palce ku ogniowi i wypowiadają rotę
Przyrzeczenia. Ich świat i sposób myślenia zmieni się, czasem nawet bardzo diametralnie.
Upływające nieubłaganie lata są zabójcą ideałów. Coś, w co wierzyliśmy, czemu
poświęcaliśmy całą naszą energię i zapał z czasem potrafi wyblaknąć i stać się tylko zbiorem
pustych słów i nierealnych mrzonek. Ktoś wówczas pomyśli sobie: nie naprawię świata, nie
zmienię innych. I tak Przyrzeczenie staje się tylko epizodem z przeszłości, którego
wspomnieniem jest harcerski krzyż.
Kiedy przyglądamy się stopniom harcerskim to możemy zauważyć bardzo wyraźną linię
cięcia przebiegającą pomiędzy ćwikiem i harcerzem orlim. Czytając opis stopnia
dowiadujemy się, że ćwik to harcerski wyga, który poradzi sobie w różnych sytuacjach i z
niejednego pieca obozowego jadł już chleb. To stopień doskonale pasujący do młodych ludzi,
którzy poszukują jakiejś formy sprawdzenia się. Opanować trudne techniki, pogłębić swoją
wiedzę, krótko mówiąc udowodnić, ze jest się kimś więcej, niż tylko zwykłym zjadaczem
chleba, któremu zdarzyło się może nawet być na jakimś wyjeździe. Ale kiedy zastanowimy
się nad tym głębiej to możemy dojść do wniosku, że wielu „cywili” można określić mianem
ćwika. Może nie znają idei harcerskich, historii i zwyczajów, ale za to potrafią doskonale
radzić sobie w terenie, biwakować pod gołym niebem itd. Nie są jednak harcerzami i
najprawdopodobniej nigdy nimi nie będą. Co więcej, wielu harcerzy nie wychodzi poza ów
etap ćwika. Czasem z powodu braku chęci do dalszego zdobywania stopni, a czasem z
powodu takiego, że nie czują się na siłach kroczyć drogą wytyczaną w sposób bardziej
wyraźny ideałami harcerskimi. Harcerz orli to poszukiwacz. W swoim dotychczasowym
życiu harcerskim zdobył już całkiem dobre wyrobienie, a teraz zaczyna zastanawiać się, czy
harcerska droga życia jest właśnie tą, którą chciałby podążać. Można by ten stopień porównać
do nowicjatu w zakonie. W owym czasie kandydaci na braci zakonnych starają się odkryć
swoje prawdziwe powołanie, próbują przekonać się, czy życie w zakonie jest drogą ich życia.
Harcerz orli próbuje właśnie w taki sposób odnaleźć się w rzeczywistości używając jako
kompasu ideałów harcerskich. Wymagania na stopień harcerza orlego nie mają takiej samej
struktury, jak w ma to miejsce w przypadku poprzednich trzech stopni. O wiele więcej jest
tam miejsca na świadome kierowanie rozwojem. Pomocą w tym służy opiekun próby, który
powinien być swego rodzaju mentorem, a może raczej przewodnikiem, który może pomóc w
próbie wejścia na tą niełatwą harcerską ścieżkę.
Życie płynie do przodu i przynosi z sobą nowe zdarzenia, doświadczenia. Kończymy szkołę,
robimy maturę, potem studia. Rozwijamy się intelektualnie i przygotowujemy do startu w ów
„dorosły świat”. W liceum jeszcze mało kto tak naprawdę ma precyzyjny pomysł na to, co
będzie robić w przyszłości. Owszem, kształtują się zainteresowania i idee na ten temat, bo
przecież trzeba wybrać jakiś kierunek studiów. Skończenie studiów wnosi kolejną zmianę
jakościową. Nasze życie zaczyna nabierać owych „dorosłych kształtów”. Podejmujemy pracę,
zaczynamy myśleć o założeniu rodziny, zbudowaniu swojego własnego domu. A jak do tego
wszystkiego ma się harcerstwo? Czy wciąż jeszcze „mamy szczerą wolę”? Harcerz
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Rzeczypospolitej to ktoś, kto
wszedł w dorosłe życie, albo
właśnie w nie wchodzi krocząc
drogą harcerskich ideałów.
Otrzymując
stopień
HR
przypieczętowujemy
tylko
nasze głębokie przekonanie o
trafności wyboru i podkreślamy,
że w rzeczy samej jesteśmy
harcerzami na całe życie. Tutaj
pojawia
się
zadziwiająca
dwoistość
Przyrzeczenia
Harcerskiego, bo właśnie w tym
momencie jesteśmy w pełni
świadomi, że mamy szczerą
wole całym życiem być
harcerzem. Dlatego też HR jest
bardzo trudnym stopniem. Trudnym, bo stanowi on klarowną deklaracje, że to właśnie
harcerskie ideały są naszą drogą życia. I może już nie będziemy mieli swojej drużyny, może
już nie będziemy spotykać się w gronie innych harcerzy i może nawet nie założymy już
munduru, ale jesteśmy harcerzami. Przecież harcerstwa nie zdejmuje się wraz z mundurem,
nawet, jeżeli nie jest się HR, ani nawet i ćwikiem.
Dla wielu z nas HO zdaje się być czymś bardzo odległym, o HR już nie wspominając. W
rzeczy samej, może zaczniemy robić te stopnie za 5, za 10 lat, ale jednak kiedyś je będziemy
mogli zdobyć. Kiedyś staniemy przed decyzją, czy mamy na tyle siły i woli, żeby przekroczyć
tą niewidzialna linię.
Mały

WIATR

Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to
jest właściwie wiatr? Pytanie nie jest tak trudne, każdy z pewnością odpowie bez problemu.
Zobaczymy jak wam pójdzie z następnym – dlaczego wieje wiatr? Tu nastąpi dłuższa chwila
zastanowienia, potem odpowiedź… że… tak jest i już… Cóż… po części to prawda, choć jest
to nieco dziwny punkt widzenia. Wiatry powstają na skutek różnicy ciśnień pomiędzy dwoma
ośrodkami na Ziemi. Zapewne zapytacie: jak i dlaczego powstają różnice ciśnień? Przyczyn
powstawania różnic ciśnienia jest bardzo wiele, a większość z nich związana jest z
nasłonecznieniem i co paradoksalne, z pogodą. Powietrze atmosferyczne miejscowo
nagrzewane, chłodzone, nasączane parą wodną, następnie tracące parę wodną wywołuje
nieustanne przemieszczanie się mas powietrza, co właśnie zwykli zjadacze chleba określają
słowem: „wieje”.

Ludzie uwielbiają wszystko zaklasyfikować i pomierzyć. W tym celu wymyśla się i
stosuje wszelkiego rodzaju skale i podziałki. Skalą do mierzenia wiatru jest między innymi
skala Beauforta. Oto ona i niektóre informacje z nią związane:
Siła wiatru Średnia szybkość wiatru (m/s) Średnia szybkość wiatru (km/h) Oznaczenie słowne Średnie ciśnienie wiatru (kg/cm²)
0
0,2
0,7
cisza
brak
1

1,1

4

powiew

0,2

2

2,5

9,2

słaby wiatr

0,8

3

4,3

15,9

łagodny wiatr

2,3

4

6,3

23,3

umiarkowany wiatr

3,5

5

8,6

31,8

świeży wiatr

7

6

11,1

41,1

silny wiatr

10

7

13,8

51,1

bardzo silny wiatr

14

8

16,7

61,8

gwałtowny wiatr

20

9

19,9

73,7

sztorm

30

10

23,3

86,3

silny szorm

45

11

27,1

100,3

gwałtowny sztorm

65

12

29

107,4

huragan

80

Jak zapewne zwróciliście uwagę,
podane prędkości wiatru nie są
imponujące. Zgadzam się całkowicie,
bo przecież nawet zwykły „kaszlak”
potrafi się rozpędzić powyżej 107
km/h, czyli wtedy względna siła wiatru
przekraczałaby 12 – kę. Ale
przyjrzyjmy się temu problemowi z
drugiej strony. Będąc w terenie,
zwłaszcza otwartym, nie raz czuliście
„siłę” wiatru, która was popychała lub
zatrzymywała. Powierzchnia ciała
człowieka to około 2 m². Załóżmy, że
tylko 40% tej powierzchni to „przód” naszego ciała, gdy idziemy. Otóż, jeśli wiatr wieje nam
w twarz z siłą 4 (jest umiarkowany), to oznacza, że może na nas naprzeć siłą aż 28 ton! Jeśli
zrobicie podobne obliczenie dla np. powierzchni waszego domu/bloku, to wtedy zobaczycie,
że jest to potęga, o której nie należy zapominać.
Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wiatr w mieście bardzo rzadko bywa stały,
ponieważ w mieście jest ogromna ilość przeszkód, o które się załamuje i rozprasza swą siłę.
Dlatego rzadko odczuwamy jego prawdziwą moc.
Pacjent

Wywiad z druhną Skrzat
Dzikus: Jakie były Twoje początki w harcerstwie? Kto Cię zachęcił? Czy
pamiętasz jeszcze swoją pierwszą zbiórkę?
Skrzat: Moje początki w harcerstwie były całkiem przeciętne, do przyjścia na
zbiórkę zachęciła mnie koleżanka z klasy, która sama szybko przestała
chodzić. Mi się spodobało, chociaż muszę przyznać, że ze swojej pierwszej
zbiórki pamiętam tylko tyle, że nie mogłam się jej doczekać.
D: Jaka jest Twoja najciekawsza przygoda z obozu bądź innego wyjazdu
harcerskiego?

S: Było dużo przygód. Nie będę tu opisywać jak na jednej z moich wart z
jeziora wyszedł komandos czy jak na chatkach uciekałyśmy przed
grzybiarzami. Moje przygody mają
największą wartość dla mnie i właśnie
takie w
mojej pamięci, trochę podkolorowane
będę wspominać z sentymentem a dla
przeciętnego czytelnika to nie będzie to
samo.
D: Jakie są Twoje plany odnośnie
harcerstwa?
S: Moje plany są... ściśle tajne.
D: Jak myślisz, czy i jak harcerstwo
Ciebie zmieniło?
S: Z pewnością trochę tak. Z drugiej
strony to nie jest tak, że jestem
taką a nie inną osobą dlatego, że jestem
harcerką, tylko jestem harcerką
dlatego, że to mi odpowiada. Myślę, że
nawet nie będąc harcerką
chciałabym kierować się podobnymi
wartościami, ale na pewno przez te kilka
lat
trochę się nauczyłam i zyskałam wiele doświadczeń.
D: Jak porównasz harcerstwo dzisiaj a na początku Twojej przygody z
nim?
S: Na początku harcerstwo było tylko zabawą, zbiórki, biwaki były ciekawą
przygodą. Chyba dopiero prowadząc własny zastęp odkryłam, że to jest
dużo więcej niż tylko zabawa. Moje druhenki bardzo dbały o to, żebyśmy z
Pszczółą miały co robić i jestem im za to ogromnie wdzięczna.
D: Który wyjazd harcerski wspominasz najmilej? Dlaczego właśnie ten?
S: Trudno mi powiedzieć, który wyjazd wspominam najmilej, bo dużo było
takich, które wspominam do dzisiaj, ale jeśli mam wybrać to chyba pierwszy mój
obóz w Lutówku w 1998r. Pierwsze TRZY tygodnie bez rodziców, pierwszy
raport, pierwsze moje niezapomniane chatki...
D: Jakie były Twoje najważniejsze cele lub pragnienia gdy zaczynałaś
być harcerką? Ile z nich udało Ci się zrealizować?
S: Kiedy zaczynałam być harcerką nie myślałam o żadnych celach (nie tak
jak np. druhna Skandalek, która już wie, że chce być komendantką:). Tak
jak powiedziałam, harcerstwo było tylko przygodą. I myślę, że dzieciaki
takie jakim ja byłam wtedy, myślą podobnie i potrzebują odpowiedniej osoby,
która pokieruje ich poczynaniami. Oczywiście jak każda mała druhna
chciałam dostać chustę, krzyż, ale tak naprawdę dopiero niedawno zaczęłam
stawiać sobie konkretne cele, do których realizacji cały czas dążę.
D: Czy gdy zostałaś drużynową i członkiem kręgu, a Twoich
obowiązków było coraz więcej, harcerstwo przestało być już dla Ciebie
taką
przyjemnością, czy może sprawia Ci to teraz jeszcze większą radość?
S: Hmmm... zdecydowanie dalej sprawia mi to ogromną radość, tylko już
w
zupełnie inny sposób. Nie prowadzę drużyny z konieczności i w kręgu też
jestem z własnej woli, a kiedy uznam, że to wszystko nie daje mi już
satysfakcji, nie będę ani siebie ani nikogo czarować i po prostu dam sobie
spokój.
(mam nadzieję, że nie szybko☺ Dzikus.)

...a gdy już tylko garstka najdzielniejszych się ostała w tej potężnej twierdzy, wszyscy na
śmierć gotowi, wielki wódz usiadł. Zewsząd słychać było przeraźliwy szczęk żelaza i krzyki
tych, którzy próbowali wedrzeć się do środka. A on siedział, po środku Patio de los Leones,
zamyślony i nieobecny. Dało się czuć powiew niepewności wśród jego najmężniejszych
wojów. Gdy zaczęli między sobą szeptać w zwątpieniu wódz powstał i nakazał oddać się w
ręce wroga...
...podczas drogi powrotnej nie odzywał się wcale. Kiedy już słońce miało się ku zachodowi
odwrócił się w stronę swej ukochanej czerwonej wieży wzrok na długie minuty zawieszając.
Podszedł do niego jeden z jego wojów mówiąc: „Płaczesz jak kobieta po tym, czego nie
mogłeś obronić jako mężczyzna”. Na to ze spokojem odparł wódz: „Ja tylko dobrze
zapamiętuję drogę powrotną”
ostatnie westchnienie Maura

...a działo się to dawno temu, kiedy białe jeszcze białym nie było a czarne nawet nie
myślało, że jest czarne. W dzikiej puszczy żyła pewna drużyna harcerska, zwali się
„Impesse”. Żwawi byli i szczęśliwi. A nade wszystko szczęśliwy był ich wódz. Pewnego
dnia, nie wiedząc czemu, postanowił podzielić swą drużynę na 2 samodzielne zastępy. Tak
oto powstały: 8 NGZH „SOS” oraz 9 NGZH „Lazaroni” dowodzone przez „Kornika” i
„Sknerusa”. Oba samodzielne zastępy nie do końca radziły sobie z nowymi zadaniami.
Dlatego tuż po zakończeniu obozu we Wdzydzach Kiszewskich, została zwołana rada
zastępów (jeszcze w górnej harcówce). Wszyscy wiedzieli, że najlepszym rozwiązaniem jest
połączyć oba zastępy tworząc drużynę. Problemem było, kto zostanie drużynowym. Na tej
radzie obecni byli: Kornik, Pawełek, Sowa (z zastępu SOS), Sknerus, Hidi, Dżunior, Ropuch,
Klusek, Kuchcik (z zastępu Lazaroni). Już na wstępie odpadła kandydatura Hidi’ego, który
został zaproszony do współpracy przez Sienka przy tworzeniu nowej drużyny przy SP 20.
Realnymi kandydatami byli więc Kornik i Sknerus. Po dość długiej debacie i głosowaniu
wszyscy uzgodnili, że drużynowym będzie Sknerus, przybocznym Kornik, a zastępowi
zostaną wybrani po wrześniowym naborze. Na tej danej radzie drużyna przyjęła barwy białoczarne oraz numer 20. Oficjalny rozkaz wydano podczas obrzędowego ogniska drużyny dnia
2 września 1999 roku.
Do drużyny przyjęto Przemka Golińskiego i Porasa. Pierwszy dwudziestkowy nabór w
SP nr 46 był nadzwyczaj owocny. Na zbiórkę przyszło ok. 20 chętnych (w tym Ciepły,
Przemek Jakusz, Dexter, Orion i Marcin Wierzyński), z czego około 10 ostało się do
zimowiska w Kamienicy Królewskiej. Był to dobry okres dla drużyny. Powstały 3 nowe
zastępy. Zastęp nr 1 dowodzony
przez Dżuniora z pomocą Ropucha,
zastęp nr 2 dowodzony przez
Pawełka z pomocą Sowy, zastęp nr 3
„Viatoris”
dowodzony
przez
Kuchcika z pomocą Karolka i
Kluska. Drużyna prężnie się
rozwijała. Organizowane były liczne
biwaki oraz wędrówki zastępów, w
tym okresie powstały również
szałasy zastępów. W Gostomku 20
NGDH liczyła 17 druhów.

Po wakacjach Kornik dołączył również jako pomoc do drużyny zuchowej. Kolejny
nabór był również obfity. Niestety nasz przyboczny coraz mniej udzielał się na zbiórkach
dwudziestki. Na zimowisku w Łęczycach było nas jeszcze więcej niż na obozie. Na wiosnę
Kornik odszedł z drużyny, wraz z nim Pawełek i Sowa. Zastęp 1 przejął Ropuch a zastęp 2
Karolek. Dżunior został przybocznym. Zbyt szybkie zmiany w drużynie i odejście Kornika
skutecznie sparaliżowały tak dobrą już pracę w drużynie, czego efektem była niska
frekwencja na obozie w Wolności oraz „utrata” wrześniowego naboru.
Po wakacjach Sknerus udał się na „urlop maturalny” oraz odszedł Klusek. Dżunior
otrzymał funkcję p.o. drużynowego, Ropuch prowadząc zastęp 1 był tak naprawdę
przybocznym. Przez pierwsze pół roku drużyna rosła w siłę. Zimą dwudziestka zorganizowała
swoje własne zimowisko (w starej szkole w
Rozłazinie). Na biwaku było ok. 20 druhów.
Wiosną Ropuch coraz rzadziej pokazywał się
na zbiórkach, rolę przybocznego pełnił
Kuchcik. Liczebność kadry nie pozwalała na
pracę starym systemem zastępów. Na obozie
wędrownym Jura 2002 było zaledwie 8
harcerzy z 20 NGDH. W czasie biwakowania w
Ojcowskim Parku Narodowym została zwołana
nadzwyczajna rada drużyny. Przybył nawet
Kornik. W jej efekcie z drużyny odeszli
Dżunior i Ropuch a Sknerus zakończył swój urlop. W drużynie zostało już tylko 2 jej
założycieli: Sknerus i Kuchcik.
Jesienią kolejny nabór (m.in. Adi). Kuchcik zostaje przybocznym w drużynie
zuchowej przy SP nr 46, coraz mniej udziela się w życiu dwudziestki, ale w grudniu
postanawia wrócić z pełnym zaangażowaniem. W tym okresie drużynie zostaje nadana nazwa
„ALHAMBRA”. Wraz z Karolkiem i Przemkiem Jakuszem organizują pierwszą akcję
zarobkową oraz wigilię 50 NGDH oraz 20 NGDH, która była powodem pierwszych kłótni w
kadrze dwudziestki. Sknerus zagroził odejściem i nie pojawił się na kilku zimowych
zbiórkach (w tym czasie Adi wturlał się do rzeki skacząc z mostu linowego). Czarę goryczy
przelała ostra dyskusja na temat zbliżającego się zimowiska. Podczas rady drużyny Sknerus
odchodzi. Dwudziestka nie miała ani drużynowego ani opiekuna. W praktyce poczynaniami
harcerzy kierowali 15-letni Kuchcik i Karolek.
Na zimowisko w miejscowości Bożepole
Wielkie pojechało 8 harcerzy, w tym:
Kuchcik, Karolek, Przemek Jakusz,
Przemek
Goliński,
Bełbik,
Poras,
Karzełek i Hipcio. Ostatniej nocy biwaku
zimowego odbyła się 3-osobowa rada
drużyny, na której ustalono, że 20 NGDH
przekształci się w zastęp oraz zostanie
wcielona do jednej z drużyn w ZHP a
zastępowym będzie Kuchcik. Decyzja ta
została ogłoszona na forum drużyny. Ta
noc jednak na długo zapisała się w historii
dwudziestki.
Zdjecia:
1) Łęczyce 2001
2) Wolność 2001
3) Bożepole Wielkie 2003
C.D.N. – Kuchcik

Witajcie spowrotem, drodzy czytelnicy! Jeśli śledzicie historię
Polski w kolejnych numerach „Zasiewów”, pamiętacie być może, że
ostatnim razem nasza podróż do Polski Piastowskiej zatrzymała się w roku
1138. Jest to znamienna data w polskiej historii, ponieważ w tym właśnie
roku zmarł Bolesław Krzywousty, dotychczasowy władca państwa Piastów.
Pozostawił po sobie dokument, tak zwany statut Bolesława Krzywoustego,
w którym zadecydował, że kraj ma zostać podzielony na cztery części
(zwane dzielnicami – rozbicie dzielnicowe), tak, by każdy z jego synów
mógł panować nad jakąś jego częścią. Najstarszy syn, czyli Władysław
(zwany później Wygnańcem), otrzymał tak zwaną dzielnicę senioralną,
czyli pas ziemi rozpościerający się od Pomorza Gdańskiego aż do
Małopolski. W obrębie tej dzielnicy znajdował się Kraków, który nadal
pozostawał siedzibą władcy, a senior sprawował władzę zwierzchnią nad resztą synów Bolesława
Krzywoustego. W teorii cały pomysł wyglądał na rozsądny, ale niestety, średniowiecze to czas, gdy
władcy, nie zważając na powiązania rodzinne, bezlitośnie walczą ze sobą o władzę. Dlatego, już w
1141 roku trzej pozostali bracia (Mieszko Stary [żył 81 lat, a średnia wieku w tamtych czasach
oscylowała około 45!], Bolesław Kędzierzawy oraz Henryk Sandomierski) sprzymierzyli się
przeciwko princepsowi (tak nazywano Seniora). Wobec przewagi, jaką mieli młodsi bracia razem,
Władysław Wygnaniec musiał ulec i w 1146 roku, pokonany, uciekł do Niemiec. Następnym
princepsem został Bolesław Kędzierzawy, kolejny syn Bolesława Krzywoustego. Wspólnie z
pozostałymi dwoma braćmi rządził Polską wypełniając ustalenia statutu Krzywoustego przez następne
30 lat. Gdy Bolesław Kędzierzawy zmarł, princepsem został Mieszko Stary, który, mimo upływu lat
wciąż żył i miał się dobrze. Jednakże, przyszło mu do głowy kilka niekorzystnych pomysłów. Jednym
z nich były tak zwane regalia, czyli prerogatywy królewskie (brzmi
skomplikowanie, owszem), a prościej – uprawnień, które zarezerwował
tylko dla siebie. Oto niektóre z nich: grubsza zwierzyna dostępna na
polowaniach stanowi własność seniora, nie wolno tedy polować na nią
bez seniora zezwolenia, nie wolno budować grodów ani młynów bez
zezwolenia seniora, nie wolno nawet sadzić drzew na gruntach dzielnicy
senioralnej bez zgody seniora. Regalia naturalnie nie spodobały się
pozostałym książętom, dlatego już w 1177 (rok po objęciu władzy),
sprzymierzyli się przeciwko Mieszkowi Staremu i wygnali go z Polski.
Od tego momentu autorytet senioratu mocno podupadł, a jego znaczenie
stawało się coraz mniejsze. Przykładem tego może być osadzenie w
1194 roku na tronie krakowskim zaledwie ośmioletniego (!) Leszka
Białego. Postanowienia ze statutu Krzywoustego były wypełniane w
coraz mniejszym stopniu, a rozdrobnienie terytorialne Polski
postępowało coraz bardziej. W 1227 roku odbył się pamiętny zjazd
książąt Piastowskich, na którym stawili się ówcześni zarządcy dzielnic – Leszek Biały, Władysław
Laskonogi, Henryk Brodaty oraz Konrad Mazowiecki. Teoretycznie zjazd miał na celu dojście do
porozumienia i zjednoczenie państwa, jednakże na skutek spisku, Leszek Biały i Henryk Brodaty
musieli uciekać z miejsca zjazdu. Podczas tej ucieczki Leszek Biały został zamordowany, a Henryk
Brodaty ciężko raniony, szansa na zjednoczenie została zmarnowana. Rozdrobnienie Państwa
Polskiego postępowało, kolejni książęta na wzór Bolesława Krzywoustego dzielili swoje włości
między synów, w skutek czego w drugiej połowie XIII wieku liczba dzielnic doszła prawie do
dwudziestu. Rozdrobnienie władzy prowadziło do osłabienia siły militarnej kraju, dlatego Polska
straciła np. Pomorze Zachodnie, którego nie odzyskała aż do 1945 roku. Również ród Piastów
podzielił się, na trzy linie – śląską, pochodzącą od Władysława Wygnańca, wielkopolską, wywodzącą
się od Mieszka Starego, oraz małopolsko – mazowiecko – kujawską, której protoplastą był Kazimierz
Sprawiedliwy. Sytuacja znów nie wyglądała zbyt optymistycznie, na domiar złego, Konrad
Mazowiecki w 1226 roku sprowadził nad Bałtyk zakonników – rycerzy z krzyżami na plecach, czyli
Krzyżaków. Nadał im w wieczyste posiadanie ziemię chełmińską (na jej terenie znajduje się dziś np.
Toruń). Konrad Mazowiecki nie domyślał się zapewne przyszłych konsekwencji swego czynu, bo
ostateczne rozwiązanie sprawy Krzyżaków przyszło dopiero w roku 1525, kiedy to Zygmunt I Stary
przyjął hołd pruski. Ale o tym dowiecie się z następnych odcinków ☺

Simon

W dniu 23.02.2008. około
godziny 10:00 na Polance
Redłowiskiej rozpoczęły się doroczne
obchody Dnia Myśli Braterskiej.
Ania D. i Gosia Z., organizatorki
imprezy wręczyły każdemu specjalny,
pamiątkowy ołówek ;) oraz serduszko
na którym każdy mógł napisać coś
miłego i wręczyć je innej druhnie lub
druhowi. Po tym sympatycznym
akcencie na dobry początek,
podzieleni na parole wyruszyliśmy w
miasto, zmagać się z wiatrem i wykonywać przygotowane dla nas zadania.
Słupy ogłoszeniowe na pewno stały się ciekawsze, dzięki plakatom
wykonanym przez harcerzy. Może nie był one bogate w treść, ale na pewno
pełne dobrych chęci! Zbieranie poszczególnych kawałków portretu sir.
Roberta Baden-Powella, a następnie sklejanie ich, na porywistym wierzy było
chyba dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem;)). Każdy partol otrzymał
też kartkę pocztową, która mogliśmy samodzielnie ozdobić i wysłać w Polskę!
Mam nadzieję, że dotrą do adresatów, i sprawią im miłą niespodziankę (oraz
że harcerze w całej Polsce zobaczą jak utalentowani są druhny i druhowie w
Leśnej Szkółce).
Myślę, że nikt nie mógł narzekać na brak braterskiej atmosfery;)

Olów
KONKURS
Zasady są proste: musicie przetłumaczyć dokładnie zdania (nie ważne z
czyjej/jakiej pomocy będziecie korzystać) i wysłać odpowiedzi do mnie
(termin – 30.03.2008)
Przewidziałam nagrody ;)
1. Jag talar bara lite grand svenska. (szwedz.)
2. Ich putze mir regelmäßig Zähne und gehe einmal im Jahr zum Zahnarzt.
(niem.)
3. Когgа идёт дождь дети скучают- это в известая вещь. (ros.)
4. Benedictus qui venis. (łac.)
5. I couldn’t resist the temptation to eat the whole chocolate bar by myself.
(ang.)
6. Français mangent des ranidés et escargots de le coquille. (fran.)
7. Las españolas mucho gustan bailar flamenco y tomar el sol. (hisz.)
8. Densha no naka de CD o kikimasu.
Bohdzik

OGŁOSZENIE: Nadal można przysyłać rozwiązania
konkursu zdjęciowego z poprzedniego numeru!

HAASŁO::
„Jać nie drzemię, jeno w głowę
patrzę, co rzec.”

