Ha. No to jesteśmy już po obozie, jesteśmy już w szkole, a resztki śladów po
komarach powoli znikają ze skóry naszych kończyn. Powoli spowrotem zalewa nas
szara rzeczywistość… niestety, nie da się tego uniknąć. Tylko od nas samych zależy,
jak bardzo się jej poddamy i w jaki sposób do niej podejdziemy. Pewnie, że trudno
być optymistą kiedy znów budzimy się rano o 6.30 we wtorek i mamy przed sobą
perspektywę
erspektywę dwóch klasówek i ośmiu godzin w szkole… Mimo wszystko, warto
szukać jasnych punktów, no i zachować dystans. Kiedy pani polonistka truje znów o
Mickiewiczu lub innym słowackim, można sobie powspominać obóz (trzeba tylko nie
wyglądać na zbyt zamyślonego).
lonego). A gdy budzimy się o 6.30 rano, wiemy przynajmniej,
że nie czeka nas mordercza zaprawa ☺ Tak czy inaczej, do wakacji już tylko 276 dni,
a następny obóz będzie za mniej niż rok. No i ta jedna wioska Galów wciąż opiera się
Rzymianom…

Simon
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HISTORIA 20 NGDH „ALHAMBRA”
cz.2
...po namowach ze strony Bełbika, Groszka i Stasia (z 13 NGDH) oraz Woody’ego Kuchcik
postanowił nie odchodzić z Lsu zostając drużynowym dwudziestki. Nad ranem poinformował o tym
Przemka Jakusza. Ten, nie zgadzając się ze słusznością decyzji Kuchcika, postanawia odejść z
drużyny. Razem z nim odszedł także i Karolek. Do 20 NGDH zostaje przyjęty Bełbik.
Drużynie wciąż brakowało opiekuna. Kuchcik był stanowczo za młody i zbyt mało doświadczony
by prowadzić drużynę. Początki nie były łatwe. Na pierwszy biwak dwudziestki pod wodzą nowego
drużynowego w Lubocinie pojechało.. 2 druhów! (Kuchcik i Przemek Goliński). Ten drugi został
przybocznym. Próbowano wrócić do sposobu pracy z 2000 roku. Pierwszym zadaniem było wyłuskanie
mocnej kadry dla przyszłej, silnej drużyny. W międzyczasie
dwudziestka brała udział w różnych imprezach harcerskich.
Zdobyła kilka złotych medali podczas HTSu organizowanego w
marcu 2003r. w Gdyni Cisowej. Kolejny biwak to już zlot drużyn w
Mirachowie gdzie zjawiło się około 8 harcerzy z 20. Na obozie w
Czernicy stan osobowy się nie zmienił. Byli tam: Kuchcik,
Przemek G., Bełbik, Orion, Ciepły, Dexter, Karzełek i Hipcio.
Podczas wędrówki drużyny, po całonocnej debacie przy ognisku
ustalono, że od września drużyna zacznie wszystko od początku,
ruszy pełną parą od września. Przyrzeczenie złożyli: Orion i
Dexter.
Zbiórka naborowa była zaskakująco udana. Pojawiło się wiele nowych twarzy (Maciek, Roland,
Piotr W., Krzysiu), na pierwszą zbiórkę przyszło też wielu gimnazjalistów. Ten okres w działalności
drużyny można określić jako zabawa w klimacie„fantasy”. Na zbiórkach dzielni wojownicy i magowie
(młodsi harcerze) zabijali smoki oraz ogry (kadrę). Pierwszy biwak w nowym roku harcerskim odbył
się w miejscowości Łubiana. Po dość sporych problemach z powrotem do domu (18 osobowa ekipa
jadąca żukiem) wszyscy wrócili do domów z uśmiechami na twarzy. W tym okresie drużyna działała
bardzo prężnie. Kolejnym biwakiem był opłatek wraz z 13 NGDH oraz 33 NGDH w Rozłazinie.
Niedługo po tym do drużyny dołączył Adam. Drużyna bierze udział w pierwszej akcji zarobkowej w
OBI na Cisowej wraz z 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Podczas zimowiska w Kamienicy Królewskiej Marhefka zgadza się zostać opiekunem
dwudziestki. Do drużyny powrócił Mareczek. Wiosną drużyna bierze udział we wszystkich imprezach
LSu w conajmniej 15 osobowej reprezentacji. W marcu zdobywa złote medale we wszystkich
konkurencjach zespołowych obu kategorii wiekowych podczas HTSu. Powstaje pierwsza bandera
drużyny. Kadra dwudziestki pomaga również przygotować zlot drużyn w Borowie. Na tym zlocie
odchodzi Bełbik.
W międzyczasie Kuchcik próbował stworzyć odpowiedni system zastępowy. Niestety kolejni
nominowani nie wywiązywali się ze swych obowiązków. Muflony prowadził Orion (członkami zastępu
byli m. in.: Maciek, Adi, Roland), Żubry – Ciepły (Piotr W., Adam, Krzysiu), Rysie – Dexter (Donald,
Madonna). Skutkiem tego była ciągła, niekontrolowana rotacja uczestników zbiórek i brak poczucia
przywiązania do niewielkiej wspólnoty, pewna bezosobowość młodszych harcerzy.
Dzięki temu na obozie w Bieszczadach pojawiło się jedynie 10 druhów z 20 NGDH. Sytuacja w
drużynie była ustabilizowana. Do drużyny przyjęto: Adama, Piotra, Rolanda i Pycia. Przyrzeczenie
złożyli: Marcin W. i Mareczek. W czasie trwania obozu dwudziestka została nominowana do
reprezentowania Leśnej Szkółki podczas uroczystej mszy na zlocie drużyn harcerskich w Ustrzykach
Dolnych.

Kolejny nabór był jeszcze bardziej udany niż
poprzedni. Na zbiórce pojawiło się nawet
kilkunastu chłopców z 3 klasy (drużyna zuchowa
zawiesiła działalność). Wśród nich m.in.: Mikens,
Robert, Steniu (Kupiec), Szympek. Dexter założył
zastęp na Dąbrowie. Na pierwszy biwak w nowym
roku harcerskim drużyna udała się wojskowym
STARem do Lubocina. Tam Ciepły złożył
przyrzeczenie oraz przyjęto do drużyny Adiego i
Maćka.
Na zbiórki uczęszczało średnio ok. 25 osób
wiec niezbędnym elementem był odpowiedni
podział na zastępy. Kuchcik zrezygnował z usług
starej kadry dwudziestki powołując nowych zastępowych (jak się później okazało była to najlepsza
decyzja w historii drużyny), jednocześnie tworząc zastęp starszoharcerski – „Thila” (w skład zastępu
wchodzili: Kuchcik, Orion, Przemek G., Ciepły, Dexter, Mareczek). Nowymi zastępowymi zostali
Adam, Piotr W, Maciek i Adi, podzastępowym u Maćka został Roland. Kuchcik często prowadził
zbiórki ZZ (zastęp zastępowych) aby pomóc niedoświadczonym
druhom rzuconym na głęboką wodę. Maciek prowadził Muflony
(Mikens, Steniu, Robert, Wklęsły), Adi – Jenoty (Szympek,
Maciek Gach), Adam – Żbiki (Tomass, Buczek, pózniej Michał
J. i Amadi), Żubry – Piotr W. (Krzysiu, Marcin S.).
Na zimowisku szeregi drużyny zasilił Michał J. Wiosną
drużyna poprawiła zeszłoroczne błędy. Zbiórki zastępów
odbywały się przynajmniej raz w miesiącu. W maju odbyła się
pierwsza wędrówka drużyny (początkowo miała to być
wędrówka zastępu starszego ale ostatecznie zaproszono
również ZZ). Zjawiło się 5 druhów (Kuchcik, Orion, Adi, Maciek
i Roland). Ostatniego dnia do tej ekipy dołączył Dexter oraz goście: Gary i Bajt.
Na obóz w Hucisku pojechało 22 druhów. Na obóz pojechała też druga oraz właściwa bandera
dwudziestki. Do drużyny przyjęto m.in.: Mikensa i Stenia, przyrzeczenie złożyli: Adi, Maciek i Roland.
Na obozie bardzo dobrze funkcjonowały 3 zastępy (Muflony,
Jenoty oraz Żbiki), Piotr oraz Roland przygotowywani byli do
objęcia funkcji zastępowego we wrześniu. Tuż po obozie odbywa
się kolejna wędrówka kadry (na żaglówki do Wdzydz). Przemek
G. rezygnuje z funkcji przybocznego, funkcję tę obejmuje Orion
oraz Dexter.
Rada drużyny nie widziała potrzeby organizowania
kolejnego
naboru.
Wszyscy skupili się na
pracy w zastępach.
Kuchcik wciąż prowadził ZZ, natomiast oddał zastęp „Thila” w
ręce Przemka G. samemu zostając podzastępowym. Po biwaku
w Rozłazinie z drużyny odchodzi Ciepły. Praca drużyny w tym
okresie była wyraźnie ustabilizowana. Na zbiórki uczęszcza
stała liczba osób. Roland i Piotr W. nie doczekali się
obiecywanego naboru, jednak aktywnie uczestniczyli w
zbiórkach ZZ, który przybrał nazwę „Mogota”.
Przed zimowiskiem z drużyny odchodzi Dexter,
przybocznym zostaje Mareczek. Podczas tego biwaku zimowego w Łęczycach, gdzie Kuchcik jest
komendantem, pracą drużyny kierują przyboczni. Adam składa przyrzeczenie harcerskie.
Wiosną następuje poważna zmiana. Z drużyny odchodzą Orion i Mareczek, zastęp „Thila”
zostaje rozwiązany. Kuchcik zostaje bez przybocznego, chłopaki z „Mogoty” stali się starszyzną

drużyny. Ze względu na warunki pogodowe majowa
wędrówka zostaje odwołana, co po raz kolejny w ciągu
ostatnich miesięcy obniża morale drużyny.

Mimo to na obozie w Kopernicy 3 zastępy
pojawiają się w niezmienionym składzie. Łącznie
około 20 osób. Piotr W. i Roland coraz bardziej
zniecierpliwieni opiekują się na obozie dwójką
ludzi (wbrew pozorom dość trudne zadanie). Piotr
i Michał J. składają przyrzeczenie harcerskie,
kilku druhów zostaje przyjętych do drużyny (m.in.
Szympek). Drużyna wzbogaca się o nowe koszulki
z logiem dwudziestki. Tuż po obozie do Jenotów
przechodzi
Sondej. W sierpniu „Mogota” wybrała się na wędrówkę
w Bieszczady. Stawili się: Kuchcik, Adam, Piotr W. oraz
Michał J.
Nowy rok harcerski obfitował w kolejne zmiany
personalne. Adam został przybocznym, Michał J. zastępowym
w Kielnie, jego podzastępowym Amadi. W wrześniu padł
rekord frekwencji na zbiórce naborowej. Stawiło się 69
chłopców Simon, Max, Dino, Kondi, Marcin Sz., Kartoflans,
Frytkens, Olej)! Roland otrzymał swój długo wyczekiwany
zastęp, Piotr również. Do drużyny dołącza Borsuk.
Drużyna pracuje bez zarzutu. Organizowane są zarówno biwaki drużyny (Góra Pomorska) jak i
„Mogoty” (Checz). Rusza strona internetowa drużyny. Zastęp starszy uczęszcza na kurs przybocznych.
Po wigilii odchodzi Roland, Piotr przejmuje jego ludzi (zastęp Orliki). Zimowisko w Rozłazinie to
kolejny popis doskonałej pracy zastępowych oraz przybocznego (Kuchcik był komendantem
zimowiska).
Wiosną Maciek rezygnuje z funkcji
zastępowego, odchodzi Borsuk. Zastęp Muflony
zostaje podzielony na dwa nowe. Zastępowym
zastępu Rosomaki zostaje Mikens wspomagany
przez Wklęsłego, zastępowym Muflonów zostaje
Steniu (Kupiec) wspomagany przez Roberta. W
maju „Mogota” wybiera się na wędrówkę wraz z
kadrą 13 NGDH. Nigdy wcześniej zastęp starszy
nie działał tak prężnie. Pozytywnie wpłynęło to na
morale całej drużyny. Kolejnym wypadem kadry
była kwaterka przed obozem w Gostomku gdzie
stawiło się 6 druhów.
Skutkiem wytężonej pracy całej kadry w roku harcerskim 2006/2007 był rekord liczebności. Na
obozie w Gostomku drużyna liczyła 33 druhów! Pod koniec obozu Kuchcik niespodziewanie oddaje
sznur drużynowego Adamowi. Podczas zaliczenia kursu stopień organizatora otrzymują: Adam, Adi
oraz Michał. Michał wraz ze swoim zastępem zakładają samodzielny zastęp przy SP nr 42 na
Karwinach. Adi zostaje przybocznym, Kuchcik poświęca się pracy w „Mogocie” oraz Kręgu.
Drużyna dziś działa prężnie. Liczba jej członków oscyluje w granicy 25. Ale to już nie historia
lecz teraźniejszość..
Kuchcik

Zdjęcia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

polana na wędrówce w Czernicy
wizyta w jednostce wojskowej na Grabówku
Łęczyce 2006
namiot Muflonów – Kopernica 2006
Checz 2006
Rozłazino 2007
Wędrówka 2007
Gostomko 2007
Sprostowanie:

•

Pierwsza akcja zarobkowa odbyła się w roku 2003 a nie w 2002 jak stanowiła cz.1 historii

Gra
Plan był doskonały. Wszystko zostało perfekcyjnie przygotowane, z wyjątkiem kilku drobnych szczegółów,
które teraz dopracowywał Druh Drużynowy. Stroje, rekwizyty, przemyślnie rozmieszczone lokacje, wszystko to
składało się na wielki Plan Gry. Oczywiście wszystko zostało podbudowane odpowiednią fabułą. Podbudowane to
mało powiedziane. Najpierw zrodziła się fabuła w oparciu
oparciu o którą zaaranżowane zostały zasady Gry. Co prawda w
kilku punktach trudno było zgrać ze sobą pewne szczegóły, ale czego się nie robi dla dobrej zabawy. Mówiąc krótko
Gra była skazana na sukces i uspokojony taką myślą Druh Drużynowy udał się na zasłużony
zasłużony spoczynek. Tym bardziej,
że dnia następnego akcja rozpocząć się miała skoro świt.
Skoro świt, to znaczy w okolicach godziny 11. Prawdę powiedziawszy Gra miała się rozpocząć o 9, ale
akumulacja drobnych poślizgów dała ów nadmiarowy czas. Na szczęście Przygotowujący i Obstawiający Grę nie
zawiedli. Punktualnie o 10 wszyscy stawili się w wyznaczonym miejscu aby otrzymać ostateczne objaśnienia, a
następnie udać się do z góry zaplanowanych lokacji. Trzeba przyznać, że grupa ta wyglądała imponująco. Starann
Starannie
dobrane stroje i rekwizyty wpasowywały się idealnie w klimat Gry. Odpowiednie nastawienie i duch bojowy zaostrzał
apetyt Obstawiających i już w tym momencie czuli, że taka właśnie koncepcja Gry była strzałem w dziesiątkę.
Czas mijał a na miejscu rozpoczynającym
zynającym Grę zaczęły pojawiać się pierwsze grupy Uczestników. Druh
Drużynowy przyglądał się im z rosnącym entuzjazmem. Tak, to były czasy… Druh Drużynowy przypominał sobie,
kiedy jeszcze jako mały harcerz brał udział w rozlicznych grach. Pamiętał to uczucie
uczucie niepewności, nawet trochę
obawy, ale i również poczucie jedności i chęci dokopania wreszcie tym cieniasom z zastępu Rosomaków. Co prawda
ostatnie cztery gry wygrali, ale to był tylko szczęśliwy, dla Rosomaków oczywiście, zbieg okoliczności. Tymczasem na
miejscu rozpoczynającym Grę grupa Uczestników urosła do imponujących rozmiarów. Nawet bardzo imponujących,
żeby nie powiedzieć, że aż za bardzo imponujących. Kiedy na Grę przyjdzie zbyt mało Uczestników to jest źle, jednak,
jeżeli przyjdzie ich zbyt wielu to również nie jest dobrze. Druh Drużynowy szybko przekalkulował w pamięci
prognozowaną średnią liczebność Patroli i stwierdził, że nie docenił chyba Uczestników. Gra zaplanowana została na
połowę obecnego stanu, no bo przecież któż mógł przypuszczać, że znajdzie się tylu chętnych…
Nadszedł wreszcie moment w którym Druh Drużynowy doszedł do wniosku, że wszyscy którzy mieli szansę
dotrzeć już dotarli, zresztą niewielu więcej mógł się już spodziewać. Po kilku słowach wstępu rozpoczął
wprowadzanie Uczestników
w w klimat Gry. Wreszcie mógł rozwinąć swoje krasomówcze zdolności i w szalenie barwny
sposób nakreślił Historię, która miała stanowić tło Gry. Bywały momenty, że zasychało mu w gardle, jednak
niestrudzony brnął dalej roztaczając coraz to nowsze fakty umożliwiające
umożliwiające Uczestnikom pełniejsze wczucie się w Grę.
Kiedy wreszcie zakończył można było przejść do podziału Uczestników na Patrole. W ogólnie przyjętej nomenklaturze
dotyczącej liczebności jednostek harcerskich mianem patrolu zwykle określano grupę kilku, to znaczy 2 – 5 osób. W
tym przypadku należało raczej mówić o Zastępach Uczestników, lub wręcz Drużynach Uczestników. Ale teraz było już
za późno na zmianę Planu Gry. Przecież wszystko zostało przygotowane i zapięte na ostatni guzik. Gra rozpoczęła
się…
Początkowo
czątkowo wszystko szło jak z płatka. Uczestnicy wyruszyli w kierunku odpowiednich punktów i zabrali się z
zapałem za realizację zadań zlecanych im przez Obstawiających. Pewnym mankamentem był fakt, że zadania
wykonywać mogła tylko jedna, góra dwie osoby spośród
spośród Patrolu, podczas gdy pozostała gromadka kilkunastu
Uczestników orbitowała dookoła punktu. Druh Drużynowy czuwał nad przebiegiem Gry ze swojego punktu i z
niepokojem obserwował jak na kolejnych punktach zaczynają tworzyć się nie do końca przewidziane spiętrzenia

Uczestników. Przecież Plan przewidywał coś zupełnie innego! Pewnie po prostu Uczestnicy nie trzymają się podanych
reguł Gry. Niemniej jednak musieli je zrozumieć, skoro Druh Drużynowy podawał je co najmniej czterokrotnie
tłumacząc bardzo dokładnie
nie za każdym razem.
Druh Drużynowy spojrzał na zegarek i stwierdził, że do końca Gry pozostało już mało czasu. To dobrze, bo już
czuł zmęczenie ciągłym napięciem i czuwaniem na posterunku. Pierwsze Patrole zaczęły powracać na miejsce
rozpoczęcia Gry, które
óre tym samym zostało przemianowane na miejsce zakończenia Gry. W przeciągu niedługiego
czasu wszystkie ekipy stawiły się w komplecie. Druh Drużynowy zebrał Przygotowujących i Obstawiających Grę a
następnie zakomunikował zgromadzonym Uczestnikom, że Grę zwyciężył
zwyciężył Patrol Jenotów, po czym wszyscy rozeszli
się do domów. Druh Drużynowy usiadł na ławce i wreszcie mógł spokojnie odpoczął po wyczerpującej akcji.
Tymczasem Uczestnicy powoli oddalali się z miejsca zakończenia Gry. Patrolowy Patrolu Jenotów nie krył
zadowolenia z wyniku. Co prawda sam miał być Obstawiającym, ale z uwagi na nieoczekiwanie dużą ilość
Uczestników, którzy stawili się na Grę musiał zostać oddelegowany jako jeden z Patrolowych. Wynagrodził to sobie z
nawiązką rozwiązując samodzielnie wszys
wszystkie
tkie zadania stawiane przez Obstawiających punkty Gry. Uniesiony
zwycięstwem postanowił zapytać idącego najbliżej druha Sikorka co sądzi o zakończonej właśnie grze.
– Sikorek, co najbardziej utkwiło ci w pamięci z tej Gry? – zagadnął druh Patrolowy Patrolu
u Jenotów.
– Że… – powiedział nieśmiało druh Sikorek, jako że był jeszcze bardzo małym druhem – chodziliśmy w tą i powrotem,
a potem poszliśmy do domu…
Mały

Jak zorganizować grę
Mam nadzieje, że umieszczony wcześniej tekst pod tytułem „Gra” pozostanie jedynie
jedynie fikcją literacką. Zorganizowanie
gry wydawać się może z jednej strony prostym, a z drugiej całkiem skomplikowanym zadaniem. Wiele spośród nas
nie raz stawało przed problemem zorganizowania gry, zarówno dla zastępu, jak również tak dużej ekipy jak HZD
HZD.
Czym należy kierować się przy planowaniu gry? Jest kilka podstawowych zasad. Zasadą zerową jest to, że gra
jest dla uczestników. Co to znaczy? Mianowicie to, że grę przygotowujemy dla uczestników i to oni mają się na niej
bawić. Bardzo często dzieje się coś całkiem przeciwnego. Główną radochę mają obstawiający, podczas gdy uczestnicy
nie za bardzo nawet wiedzą o co chodzi w grze. Zasada pierwsza to ocena kim mają być uczestnicy gry. Inną grę
przygotujemy dla zuchów, a inną dla instruktorów Kręgu. Podobni
Podobniee ma się sprawa z liczebnością uczestników. Chyba
nie raz już spotkaliśmy się z takim problemem, kiedy ilość przygotowujących grę przekraczała ilość uczestników, lub
też całkiem na odwrót, kiedy uczestnicy stawili się bardzo silną grupą. Oszacowanie liczebności
liczebności uczestników bywa
trudne. Jeżeli jesteśmy na obozie to jest to zdecydowanie łatwiejsze, ponieważ na zajęciach stawia się zwykle ta
sama, albo bardzo zbliżona ilość osób. Trochę gorzej jest w przypadku gier organizowanych w roku harcerskim,
szczególnie jeżeli są to tak zwane imprezy dla całości. Tutaj zawsze będzie miał miejsce element losowy i dopóki nie
pojawią się ludzie nie będziemy wiedzieli ilu ich będzie brać udział w grze. Dlatego ważną sprawą jest pewna
elastyczność gry. To jest kolejna zasada, którą powinniśmy kierować się podczas przygotowywania gry. Nie jest to
oczywiście proste, ale dobrze przygotowana gra ma szanse udać się, gdy ilość uczestników podwoi się, bądź też
będzie połową zaplanowanej ilości. Kiedy już wiemy dla kogo robimy grę i ilu
ilu uczestników możemy oczekiwać czas na
zdecydowanie co ma się tak naprawdę dziać na grze. W tym właśnie miejscu bardzo często popełniany jest błąd, a
mianowicie zamiast zastanawiać się nad tym co ma się dziać zaczynamy wymyślać fabułę. OK, czasem zdarza ssię tak,
że mamy jakiś świetny pomysł, jakąś historię na bazie której zostanie zbudowana gra. Nie chodzi przecież o
odrzucenie w tym miejscu fabuły, ale o uniknięcie sytuacji w której już dokładnie będziemy wiedzieć jak będzie
wyglądać Potwór z Bagien, podczas
zas gdy jeszcze nie do końca wiemy po co są te Bagna i co w ogóle uczestnicy będą
na nich robić. Zatem w tym punkcie należy zastanowić się co tak naprawdę będą mieli zrobić uczestnicy. Czy będzie
to zwykłe INO, w którym uczestnicy będą odnajdywać punkty terenowe
terenowe zaznaczone na mapie, a może będzie to
rywalizacja pomiędzy dwoma stronami o flagi, przewidujące dużo starć bezpośrednich, czyli krótko mówiąc młócki.
Jaka by nie była forma gry musimy ściśle określić jej cel. Może nim być zdobycie największej ilości punktów,
odwiedzenie wszystkich wyznaczonych miejsc, czy też zebranie wszystkich fragmentów mapy, a może po prostu
pokonanie przeciwnika. Zatem wiedząc już dla kogo ma być gra, ilu możemy spodziewać się uczestników i jaki jest cel
gry możemy zabrać się zaa wymyślanie w jaki sposób uczestnicy ów cel osiągną. W tym też miejscu musimy
zastanowić się nad sposobem podziału uczestników na grupy, patrole, tudzież inne jednostki, którymi będą
działać/poruszać się podczas gry. Dobra gra pozwala na zabawę wszystkim uczestnikom. Pewnie, że często ludzie
sami wkręcają się w grę i wszystko jest bardzo fajne, ale nie możemy zakładać, że tak jest zawsze. Jeżeli
zdecydujemy, że uczestnicy będą na punktach na przykład odpowiadać na pytania to możemy założyć, że myśleć

będziee trochę większa grupa. Jeżeli jednak na punkcie działać będzie mógł tylko jeden, góra dwóch
uczestników, to również z dużym prawdopodobieństwem możemy założyć, że reszta patrolu będzie się po prostu
nudzić, albo zacznie realizować jakiś program indywidualny.
indywidualny. Pewne gry będą wymagały większych patroli, inne lepiej
wyjdą, gdy patrole będą mniejsze. Wszystko zależy od tego, co będzie działo się na punktach. Zwróćmy uwagę na to,
że niezależnie od tego jak świetną fabułę wymyślimy i jak doskonały klimat będziemy się starali stworzyć ludzie i tak
woleli by coś robić. Trudno oczekiwać od kilkunastoosobowej grupy uczestników, że wczują się w rolę Wędrujących
Magów, którzy będą zdobywać kolejne fragmenty Wielkiego Zaklęcia, jeżeli owe fragmenty będzie na punktach
zdobywać
bywać tylko jeden Wędrujący Mag. Po kliku punktach uczestnicy znudzą się i tyle będzie z ich zaangażowania w
grę. Zadania na punktach muszą być również wykonalne. Jeżeli założymy, że na punkcie należy przejść po linie z
zamkniętymi oczami, przy założeniu, że lina jest rozciągnięta pomiędzy drzewami to proponuje, żeby najpierw
spróbował tego dokonać sam wymyślający grę, a potem zweryfikował swój pomysł. Pamiętajmy, że uczestnicy nie
będą potrafili zrobić tego wszystkiego, co my sami jesteśmy w stanie zrobić.
Jeżeli już wiemy o co ma tak naprawdę chodzić w grze i co mniej więcej ma się dziać na punktach należałoby
zarysować zasady, zgodnie z którymi uczestnicy będą odbywać grę. Bardzo ważne jest, żeby zasady były
jednoznaczne i możliwie proste. Pewnie, że istnieje
istnieje coś takiego jak zdrowy rozsądek, ale jakoś tak wychodzi, że nie
zawsze daje o sobie znać. Zakładamy, ze zarówno uczestnicy jak i przygotowujący grę będą tych zasad przestrzegać. Z
uczestnikami bywa jak wiemy różnie, ale jeżeli przygotowujący nie przestrzegają
przestrzegają zasad gry to lepiej w ogóle dać sobie
spokój i pójść do domu. Zasady gry muszą być skonstruowane z głową, to znaczy jeżeli na przykład zakładamy, że na
którymś z punktów uczestnicy będą mieli pokonać grupkę kilku wyrośniętych zawodników to możemy trochę się
przeliczyć. Uczestnicy albo uciekną, albo zostaną po prostu pokonani przez ekipę obstawiającą punkt. Musimy
również bardzo wyraźnie określić warunki zwycięstwa/przegranej oraz możliwej dyskwalifikacji. Zasady gry muszą
dać się wprowadzić w życie.
e. Jeżeli na przykład założymy, że na danym punkcie uczestnicy będą łapać swoich
przeciwników poprzez klepnięcie ich w ramię to trudno oczekiwać, że wszyscy karnie się temu przepisowi poddadzą.
Kiedy już przemyśleliśmy już powyższe punkty możemy w końcu ściślej
ściślej spleść nasz szkielet gry z fabułą. Tak jak już
napisałem powyżej, pewnie, że czasem mamy już zamysł fabuły gry i pod tym kątem planujemy grę, jednak ważne
jest, żeby dla potrzeb zgodności gry z wymyśloną przez nas historią nie naginać rzeczywistych możliwości
przeprowadzenia gry. Jest całe mnóstwo świetnych pomysłów na fabułę, które nigdy nie nadadzą się do oparcia na
nich gry harcerskiej, a jeżeli nawet uprzemy się to zrobić to wówczas taka operacja jest prawie zawsze skazana na
niepowodzenie. Tak więc
ięc teraz dopiero możemy zacząć się zastanawiać kto w co się ubierze, kogo będzie grał i w jaki
sposób to będzie robić. Podkreślę raz jeszcze, na grze bawić mają się przede wszystkim uczestnicy, bo przecież gra
jest robiona dla nich. Dlatego też pomyłką je
jest
st organizowanie gry, podczas której wszyscy uczestnicy obserwować
będą Wielki Pojedynek Gigantów, czyli dwóch spośród obstawiających, którzy rywalizują grając w bierki.
Tak więc dobre zaplanowanie gry to połowa sukcesu. Jest taka zasada, że podczas tego typu działań
zaplanować można i tak połowę, a reszta to improwizacja. Jednak zakładanie, że „jakoś to będzie” może bardzo
szybko położyć całą imprezę. Mówiąc krótko grę trzeba przygotować i dokładnie przegadać z wszystkimi, którzy ją
będą współorganizować oraz obstawiać. Jeżeli oni nie będą wiedzieli o co w grze chodzi to trudno oczekiwać, żeby
wiedzieli to uczestnicy. Druga połowa sukcesu to samo przeprowadzenie gry. Na tą część wpływ mamy tylko
połowicznie. Trudno przewidzieć jak zareagują ludzie i czy spodoba
spodoba im się to, co będzie działo się na grze. Czasem
uczestnicy wkręcają się całkiem dobrze, a czasem, pomimo doskonałego przygotowania nic nie wychodzi. Tutaj
wymienić też można kilka prostych reguł, które mogą zwiększyć szanse powodzenia naszej gry. Prz
Przede wszystkim
wszystko musi odbywać się sprawnie i dynamicznie. Podział na patrole/ekipy, przedstawienie celu gry, a także
wypuszczanie ludzi na trasę. Przede wszystkim gry nie można przegadać i to zarówno słowem mówionym jak również
pisanym. Pewnie, ze jeżeli
żeli kręci nas niesamowicie to, co wymyśliliśmy, na przykład Wojna Królestw o Wielką
Pietruszkę, to chcielibyśmy wprowadzić ludzi w ten sam klimat. Ale błędem będzie płomienne przemawianie przez 10
minut do całej ekipy uczestników, albo obdarzanie ich 6
6-stronicowym
ronicowym wprowadzeniem klimatycznym do gry.
Większość ani tego nie będzie słuchać, ani tym bardziej tego nie przeczyta. Ważniejszym byłoby, żeby zrobili to
patrolowi w swoich patrolach, a na forum całości sprawa musi odbyć się krótko i konkretnie. Tak jak już napisałem
powyżej uczestnicy muszą poznać zasady przed wyjściem na trasę. I znowu, zależnie od ilości uczestników zadanie
zapoznania ludzi z zasadami dobrze jest zlecić patrolowym.
Samo przeprowadzenie gry musi odbywać się w miarę sprawnie. Pewnie, że
że nie mamy wpływu na to z jaką
prędkością poruszają się poszczególne patrole, jednak warto jest zachować jakieś określone zasady dotyczące
wyruszania poszczególnych ekip. Wszystko zależy oczywiście od zamysłu gry, bo czasem wszyscy wychodzą na raz, a
czasem
m wypuszczamy kolejne patrole co pewien czas. Podobnie nie mamy wpływu na tworzenie się zbitek patroli, a
także na gromadzenie się kilku ekip na danym punkcie na raz. Żeby zminimalizować takie sytuacje należy dobrze
przemyśleć techniczną stronę gry i w miarę
rę możliwości przewidzieć w jakich momentach może dochodzić na przykład

do akumulowania się patroli na punktach. No i sprawa podstawowa, a mianowicie czas i miejsce zakończenia gry. Te
dwie rzeczy muszą być ściśle i jasno określone.
Kiedy już wszystkie patrole zejdą z trasy i odnajdą się wszyscy, którzy odnaleźć się mieli grę należy
podsumować. Można by powiedzieć, że podsumowanie gry to jej najważniejszy element. No bo cóż z tego, że patrol
A pokonał wszystkich i zdobył wszystkie punkty, skoro nikt o tym nie powiedział i nie tak naprawdę nie został
wyłoniony zwycięzca. Podsumowując grę musimy wyraźnie wskazać wygranego/przegranego (jeżeli oczywiście
takowi są), podać ewentualną punktację kolejnych patroli i podsumować w dwóch słowach całą grę. Tutaj ważny
szczegół, w dwóch słowach. Tak jak tyczy się to całej gry również i podsumowania nie można przegadać.
Cóż, tak w telegraficznym skrócie można podać ogólne zasady organizowania gier. Oczywiście zastosowanie
ich nie gwarantuje od razu, że zorganizowana przez nas gra będzie świetna i wszyscy będą się dobrze bawić, jednak
myślę, że dzięki nim to zadanie może stać się łatwiejsze.
Mały

Czego warto dziś słuchać
The exploited
Szkocki zespół hardcore punkowy. Wywodzi się z
drugiej fali Brytyjskiego Punk Rocka. Został
założony w 1979 w Edynburgu w Szkocji. Z początku
grał muzykę anarchistyczną, lecz w latach 90 zaczęto
uznawać ich twórczość jako thrash metal. Wydali od
początku istnienia 8 płyt
Ich aktualny skład to
Wattie Buchan – wokal
Gav – gitara
Irish Rob - Bas
Willie Buchan - perkusja
A w listopadzie.....
The Exploited planują zagrać 2 koncerty w Polsce!

Teraz czas na rodzimą scenę muzyczną. Trójmiejski zespół
Pawilon. Zespół rozpoczął koncertować w 2005 roku. Od
tamtego czasu pojawiał się na wielu festiwalach i
imprezach rockowych. W 2006 roku wyszła EPka Pawilonu
o nazwie „Elo”, natomiast w marcu 2008 zespół wydał
swój pierwszy album o nazwie Retromantik. Muzyka
Pawilonu określana jest jako alternatywny rock. Chłopaki
grają bardzo fajne koncerty, więc warto się
zainteresować i zobaczyć ich na żywo!

Marcin

dżo. obóz był gut. na 3 pola bym ocenę podzielił. 1)"my" generalnie mojej ekipie było
spokojnie, pracowicie i prawidłowo. obszerne i miłe towarzystwo, lata praktyk a nie było
nieświeżo, chyba....Francois, M., Simon, Worm, Pacman wszystko banda...2)"oni" - komenda
dla mnie solidna i bez niepotrzebnych fajerwerków. Mi pasuje. Pozostali uczestnicy?
Działania wspólne luz, a ich zabawki mnie nie interesuja, albo tyle ile powinny ...gry
całości wydały sie zadać. 3) "ja" - osobiście obóz grand, kulodporny, czadmix :)... pozatym
lubię las i był, os nie lubię i były, koniec tematu. garz. jest osiem zdań opinii? Ocena
końcowa 3.(b.dobry)koniec końców. garz.
Obóz jak obóz. Standardy: przyjazd, pionierka, zajęcia w drużynach, ogniska, gry wspólne.
Jednak coś (a raczej KTOŚ-całe mnóstwo ktosi) sprawiło, że ten wyjazd różnił się całkowicie od
innych. KOBIETY. Poczynając od komendantki obozu – wszystkie doskonale zorganizowane,
gotowe na wszystko, odpowiedzialne, wszechstronnie utalentowane. Oczywiście znalazły się
zastępy męskie, które postanowiły podjąć wyzwanie i spędzić z Kobietami szesnaście szalonych i
niezapomnianych dni (tutaj największe wyrazy szacunku należą się druhowi „Małemu” z 3
NGZH "Buki", który podjął się bycia oboźnym na tegorocznym obozie). Tymi zastępami były 3
NGZH „Buki” oraz 44 NGZH „Mogota” ( "Mogota" jednak nie wytrzymała presji kobiet i po
tygodniu idealnej pogody na rower - uciekła do domu). Nie można również nie wspomnieć o
dzielnych zuchach Gosi, które dzielnie walczyły o swój podobóz z "Mogotą" oraz o zuchach
"Zięcia" i "Szyszki", które to zuchy były otwarte na wszelkie propozycje. Obóz nie mógł odbyć się
również bez niezastąpionego, zionącego seksapilem ratownika, który miał wiele okazji na pokazanie się z każdej strony, kucharek, które były bardzo wdzięczne
warcie kuchennej za ciężką, oblaną potem i kroplami deszczu pracę, kwatermistrza, który z entuzjazmem ładował telefony komórkowe i nie można zapomnieć
także o pysznych śniadaniach, obiadach, podwieczorkach i kolacjach, które były zjadane w ogromnych ilościach. Ostatnią rzeczą, którą należy przypomnieć to
podchodzenie naszego obozu podczas nieobecności mężczyzn. Gdyby nie dzielne, silne i twarde (mogłabym wymieniać w nieskończoność takie przymiotniki)
kobiety - wszystko zostałoby doszczętnie i haniebnie skradzione przez wroga. Wydawać by się mogło również, że gdyby nic nas nie powstrzymało, podchodzący
„faceci” wylądowaliby nigdzie indziej jak w latrynie...To na tyle opisywania niezapomnianego obozu.
Mogę jedynie stwierdzić, że był to kawał dobrej, babskiej (i nie tylko ☺) roboty.

Kasia

Uważam, że obóz był bardzo fajny, ale trochę męczący. I dlatego nikt go nie zapomni. Nasza drużyna miała ciągle jaką kuchnie czy coś takiego.
Przez to miałyśmy mało normalnych dni. Ale nie kuchnia nam zajęła tyle czasu, ale nasze 3-dniowe chatki. Co było słabym pomysłem, bo nie wyszły
najlepiej. Ale oczywiście i tak były świetnie i przynajmniej mogłyśmy się wyspać.:)).
A tak swoją drogą to Mały strasznie cicho mówił pobudka i nasz namiot nigdy się nie budził i robiła to zazwyczaj Gosia. Raz zrobiła to Bohdzik i
stanowczo nie powinna mieć dzieci.
Agata (Robak)

Obóz minął nam nad wyraz przyjemnie :D Nie mieliśmy strojów pirackich, więc
stwierdziliśmy, że strzelimy sobie puszczańsko - fioletetowe irokez, niestety mój był
najmniejszy...ale za to najwyżej usytuowany! Nie ma co ukrywać, nie do końca
wypełniliśmy swoje plany, według nich powinniśmy spędzić tydzień badając ściółkę
pod pryczami, ucząc się rozpoznawać trel poszczególnych ptaków bez konieczności
wychodzenia z namiotu, analizując skład powietrza w namiocie, a następnie zestawiać
wyniki ze składem powietrza w rejonach przypomostowych, łącząc tenże „research” z
bezwstydnym pluskaniem się w toni jeziora :D Niestety komendantka i oboźny bez
skrupułów co chwila zaganiali nas do pracy. Żałujemy tylko że nie mieliśmy okazji
udowodnić naszego męstwa w walce z podchodzącymi Kuchnio-cwelami i innymi
karatemasterami z karabinami :D ...szkoda ;) Oczywiście nie mógłbym nie wspomnieć
o wspaniałych grach przygotowanych przez Garga i Małego, sposób w jaki walczyliśmy ze strażnikami świętego grala był
przejajeczny :D Zaliczyliśmy też parę małych bitew morskich, z udziałem takich okrętów jak sławny Kapitan Bomba, Czerwony Październik czy SXd-9980. Były
też chatki na podczas których ja, Gargo i Marcin byliśmy przekonani że jesteśmy w trakcie wojny z Rosją...no ale na szczęście nasze F-16 nie musiały startować
a skrócony nieco, ze względu na warunki pogodowe, wypad, mój team ukończył na 2 miejscu tuż za Kuchcikiem, Piotrkiem i Wormem. Graliśmy też w „Pięść
mistrza meeeen” ale o tym opowiem jedynie interesantom ;) ) Ogółem modelowy obóz, dziężka warta w kuchni (pompa...), dobre gry i bezlitosny wobec „badaczy
ściółki” oboźny ;)
Michał

Obóz generalnie faaajnie:) Ogniska, gry, chrzty jak zawsze. W ciągu dnia królował pan Jan i
jego kawa zbożowa "z pałerem" i pan Ratownik dla którego cały dzień można by spędzić na
kąpielisku. W nocy za to rządził (nieistniejący) pan latryniarz, dzięki któremu spora część
ludzi (przynajmniej w 50tce) nie wychodziła z namiotu po ciszy nocnej i wesoły instruktor
karate z karabinem;) Obóz jak obóz zaczął się-jak zwykle. Skończył się-jak zwykle. Był jak
zwykle-NIEZWYKŁY!
Andzia

C

zołem! Ostatni odcinek historii Polski dotarł do momentu, w którym Władysław Łokietek
został koronowany w Krakowie na króla Polski. Był to bardzo znaczący sukces w procesie
jednoczenia polskich ziem, ponieważ od tego momentu Władysław Łokietek mógł zgłaszać
do nich uzasadnione pretensje. Dlatego, w 1320 wytoczył
Krzyżakom proces przed sądem papieskim, który zebrał się w
mieście Inowrocławiu. Wyrok sądu był jednoznaczny –
Krzyżacy postąpili niegodnie i muszą oddać Pomorze
Gdańskie Władysławowi Łokietkowi, oraz zapłacić mu
odszkodowanie za wyrządzone zniszczenia. Niestety, wyrok
istniał tylko na papierze, a Krzyżacy ani myśleli się do niego
zastosować, dlatego dyplomatyczna metoda odzyskania
Pomorza okazała się nieskuteczna. Szukano innej metody
odzyskania straconych ziem i dlatego w 1329 Władysław
Łokietek sprzymierzył się z księciem litewskim Giedyminem.
Litwini również byli w konflikcie z Zakonem, więc gdy
Krzyżacy w 1329 wyprawili się z rejzą (zbrojną wyprawą –
słowo pochodzenia niemieckiego) na ziemie litewskie,
Władysław Łokietek dokonał w tym samym czasie
dywersyjnego ataku na ziemie Zakonu, co zaowocowało
wybuchem wojny. Co gorsza, Zakon Krzyżacki w tamtym
czasie sprzymierzony był z Czechami, gdzie królem był Jan
Luksemburski, roszczący sobie prawo do korony polskiej. Wojna nie ułożyła się po polskiej myśli,
w ciągu czterech następnych lat Polska straciła ziemię dobrzyńską oraz Kujawy. Konflikt
zakończył się w 1333 roku, kiedy umarł Władysław Łokietek, przekazując koronę swemu synowi,
Kazimierzowi Wielkiemu. Ten natychmiast zrezygnował z prowadzenia wojny z Czechami i
Zakonem. W 1335 roku w Wyszehradzie (północne Węgry) odbył się zjazd królów Polski, Czech i
Węgier. Tam też Kazimierz Wielki zapłacił Janowi Luksemburskiemu za zrzeczenie się praw do
tronu Polski, czym też rozwiązał sojusz Zakonu z Czechami. W 1339 sprawę Pomorza
Gdańskiego ponownie skierował przed sąd papieski, obradujący tym razem w Warszawie (nie
będącej jeszcze częścią Królestwa Polskiego). Wyrok znów był niepomyślny dla Krzyżaków –
sędziowie orzekli, że mają oni oddać Polsce Pomorze Gdańskie, Ziemię Chełmińską i Kujawy.
Krzyżacy jednak zobowiązali się płacić papieżowi Świętopietrze – podatek, który płacili mu jego
lennicy. Dzięki temu papież zawiesił wyrok i do zwrócenia ziem nie doszło. Kazimierz Wielki nie
dawał jednak za wygraną i zaczął z Zakonem negocjować – w efekcie w 1343 zawarto „pokój
wieczysty”, dzięki któremu Polska odzyskała Kujawy i Ziemię Dobrzyńską, ale zrzekła się praw do
Pomorza Gdańskiego. Gdy konflikt z Zakonem został chwilowo zażegnany, Kazimierz Wielki
podjął próby odzyskania Śląska, będącego w czeskim władaniu. W 1343 przejął od księcia
świdnickiego Bolka miasto Namysłów, oraz zajął inne – Wschowę. Sprowokowało to Jana
Luksemburskiego do ataku na Księstwo Świdnickie, w obrębie którego te dwa miasta się
znajdowały, mimo tego czeska wyprawa skończyła się fiaskiem, bo nie udało się im zdobyć ani
Świdnicy, ani zaatakowanego później Krakowa. Mimo tego, Kazimierz Wielki nie miał dość sił, by
zbrojnie odebrać Czechom Śląsk i w 1348 w Namysłowie zawarto pokój, na mocy którego
Kazimierz Wielki zrzekł się praw do Śląska. Co ciekawe, Śląsk pod polskie panowanie wróci
dopiero po II wojnie światowej. Po niepowodzeniach w odzyskaniu posiadłości na zachodzie,
Kazimierz Wielki zwrócił swoją uwagę na wschód. W 1340 rozpoczął podbój Rusi Czerwonej. Do
1366 roku w polskim ręku znajdowały się między innymi Lwów, Włodzimierz i Przemyśl, oraz
część Wołynia. Poprzez te podboje Polska wdała się w rywalizację z Litwą, której władcy również
rościli sobie prawa do tych ziem, ale do poważniejszego konfliktu nie doszło. Niedługo później
Kazimierz Wielki zhołdował Mazowsze (będące dotąd niezależnym księstwem, ostatnim po
rozbiciu dzielnicowym). Kazimierz Wielki nie bez powodu nosi swój przydomek, był niewątpliwie
jednym z najwybitniejszych polskich władców, był też ostatnim męskim Piastem na polskim
tronie. Za jego czasów Polska dźwignęła się z osłabienia spowodowanego rozbiciem dzielnicowym
i konfliktami z Krzyżakami. Infrastruktura (zabudowania) przeżyły znaczny rozwój, w całym
kraju zbudowano wiele fortyfikacji i zamków (pamiętacie przysłowie?), założono też pierwszą
polską uczelnię – Akademię Krakowską (później Uniwersytet Jagielloński). Kazimierz Wielki
zmarł w 1370 roku, po krótkim okresie przejściowym w Koronie (tak wtedy nazywano Polskę)
zaczęło się panowanie dynastii Jagiellonów. O tym za miesiąc ☺
Simon

Jak przetrwaćć w lesie bez jedzenia
„Zawsze, gdy wchodziłą do Lasu, był
by to pewien obrzęd. Zatapiała się w odgłosach
łosach le
leśnych i czuła
bicie jej serca,
erca, Matki Natury. Wiedziała,
Wiedzia iż każde drzewo żyje,
yje, wystarczy tylko si
się wsłuchać w
cieszę, w szelest i szum drzew…”

Każdy wchodzącc do Lasu, odczuwa coś
co innego, co bardzo często
sto jest chyba trudno opisa
opisać, o ile
w ogóle można to opisać. Dla każdego
dego harcerza powinna być Przyroda czymś szczególnym.
Człowiek zbliżający się do Natury może
mo ją poznać, może z nią współżyć.
ć. To mo
może się wydawać
dziwne, ale przyrodę trzeba nauczyćć się
si rozumieć. Ktoś mógłby się zapytać – jak to zrobi
zrobić?
Odpowiedź na to pytanie trzeba jednak
dnak znaleźć
znale samodzielnie. Możee tutaj na pewno pomóc
obcowanie z Przyrodą i przebywanie na jej łonie. Moim zdaniem harcerz znajduj
znajdujący się w Lesie
powinien zwracać uwagę na to, co w nim jest. I czasem (np. na obozie) można
mo na si
się znaleźć w
sytuacji, gdzie będziesz musiał/a
ł/a skorzystać z darów lasu, aby przetrwać. I oto teraz kilka rad, co
można zjeść, dla Leśnego Człowieka
łowieka i nie tylko:
•
Herbatka z liści
ci wierzbówki kiprzycy
•
Młode listki jasnoty białej
•
Młode
łode listki mniszka lekarskiego (zbierane przed powstaniem pąków
p ków kwiatowych)
•
Herbatka z mięty
•
Młode listki z komosy białej
•
Gotowane kłącze
cze tataraku (zbierane przed pojawieniem się
si pierwszych li
liści wczesną
wiosną)
•
Młode liście szczawiu
•
Młode listki pokrzywy
•
Orzechy laskowe (leszczynowe)
•
Herbatka z kwiatów rumianku
•
Herbatka
rbatka z kwiatów dziurawca
•
Herbatka z pędów
dów jarzyn i malin
•
Szyszkojagody jałowca (ostrożżnie z ilością)
•
Prażone
one w ogniu buczynowe orzeszki
•
Gwiazdnica pospolita, gotowane jak szpinak, cały
ca rok
•
Nasiona sosny
•
A oprócz tego co znamy – poziomki, jeżyny,
je
maliny, jagody, borówki, grzyby jadalne.
I pamiętajmy jeszcze, żee okres wegetacyjny, czyli czas wzrostu roślin,
ro
może byćć przesuni
przesunięty.
Bywa, iż wiosna przychodzi za wcześśnie, albo za późno i wtedy cała
ła przyroda „głupieje”. Trzeba
więc po prostu być częstym
stym bywalcem w Lesie i obserwować,
ć, kiedy wiosna budzi si
się do życia.
Ara

GRY
1.
Zamieszczam tutaj cztery wycinki zdj
zdjęć. Pochodzą one z pewnego bardzo
ważnego
nego w naszej historii wydarzenia – sami musicie zgadn
zgadnąć, co to za
wydarzenie. W przyszłym
łym miesi
miesiącu pojawią się zdjęcia
cia w ca
całości i trochę
tekstów na temat tego wydarzenia.
Podpowiedź:
1 Sierpnia, 17.00

2.
Teraz już mniej poważnie – na tych zdjęciach znajdują się dwie osoby z
zakrytymi twarzami,, które dobrze znacie, ubrane w dość niecodzienny sposób
sposób.
Jest to pewnego rodzaju zabawa psychologiczna – któż z waszych znajomych
mógł się tak ubrać,, po i przy jakiej okazji?
okazji Z pewnością nie będzie
ędzie wam lekko na
sercu, podejrzewającc swoich przyjaciół… W przyszłym miesią
miesiącu pojawią się
zdjęcia bez cenzury ☺

Zdjęcia: Gargoo

KOMIKS

Worm

Przesłanie
Przes
Co ty tam robisz jeszcze na Zachodzie
Czy cię tam forsa trzyma, czy układy
Przyjedź i mojej zawierz raz metodzie:
Ja - zawsze, gdy jest jakiś ruch w narodzie Wyjeżdżam w Bieszczady.
Mówią, że Polska o głodzie i chłodzie No cóż, na głód i chłód nie znajdziesz rady,
Lecz po co tłuszcz ma spływać nam po brodzie
Gdy można żyć o owocach i o wodzie
Jadąc w Bieszczady.
Tam niespodzianki cię czekają co dzień
Gdy w połoniny wyruszasz na zwiady,
A potem
pot
patrzysz o słońca zachodzie
Siadłszy na drzewa przewalonej kłodzie
Jak żyją Bieszczady.
Przyjeżdżaj zaraz, jeśliś jest na chodzie.
Rzuć politykę, panny i ballady.
Tutaj jesienią - jak w rajskim ogrodzie
Oprócz istnienia - nic cię nie obchodzi.
Przyjeżdżaj w Bieszczady!
(Jacek Kaczmarski)

