Witam z powrotem! Tradycyjnie zaczniemy od krótkiego wstępu o pogodzie… za oknem
zimno i coraz ciemniej, pada coraz częściej i ogólnie odechciewa się żyć. Każdy z nas już prawie
zapomniał jak płynie życie na obozie, powoli wciąga nas w swoje objęcia szkoła,
szkoła, studia, albo praca.
praca
Zdarzają się jakieś biwaki albo wspólne gry, ale wszystko znów staje się okropnie zwyczajne. Ciężko
wykrzesać z siebie dzisiaj motywację do czegokolwiek poza spaniem. Czy jest jakieś rozwiązanie
rozwiązanie?
Chyba każdy musi wypracować sobie swoje własne remedium na tą „jesienną chandrę”. Warto
jednak pamiętać, że świat nie zawsze tak wygląda. A zwyczajność czasem jest tym, czego najbardziej
człowiekowi potrzeba.
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Chaszcze – to nie takie trudne
Chaszcze, czyli mówiąc fachowym językiem Impreza na Orientację (w skrócie InO) dla wielu
harcerzy są perspektywą spędzenia sobotniego przedpołudnia na chodzeniu po mapie z której nic nie
rozumieją. Lecz wcale nie musi tak być. Mapa tylko na pierwszy rzut oka wygląda na trudną. Lecz po
chwili zastanowienia może stać się „pełną” mapą z którą każdy z nas sobie poradzi. Czy da się nauczyć
czytać taką pociętą mapę? Oczywiście, że tak. Wystarczy skupić się na szczegółach,
szczegółach, które połączą się
w całość i dadzą nam czysty obraz.
Jest kilka rodzajów utrudniania chodzenia po mapie. Po pierwsze, organizator może usunąć
kilka dróg z mapy. Jeśli zrobi to umiejętnie to nie ma po tym żadnego śladu na kartce, ale i na to jest
sposób!
ób! Wystarczy liczyć krokami odległości jakie się przechodzi w rzeczywistości i przeliczać je na
odległości na mapie. Dzięki temu zawsze skręcimy na dobrym skrzyżowaniu i znajdziemy odpowiedni
punkt.
Kolejnym, bardzo często stosowanym zabiegiem jest wycinanie
wycinanie treści z mapy i wklejanie jej
na osobnej kartce. W takim przypadku warto na samym początku dopasować odpowiednie wycinki
do dziur w głównej mapie. W tym celu musimy znaleźć charakterystyczne punkty, których jedna część
jest na głównej mapie, a druga naa wycinku. Najłatwiej jest to zrobić gdy na wycinku mamy jakiś napis,
wtedy szukamy kontynuacji tego napisu na mapie głównej. Lecz co zrobić gdy nie ma napisu? Należy
tak obracać wycinek, żeby układ dróg, poziomic itp. pokrył się z główną mapą. W takiej sytuacji
sy
pomocna może okazać się kalka, jako że na InO nie wolno nam ciąć mapy. Przerysowujemy na kalkę
treść z wycinka, wycinamy kalkę i wklejamy w odpowiednią dziurę na mapie. Proste? ☺
Innym utrudnieniem może być tzw. mapa azymutowi. Czyli dostajemy na mapie
mapie układ kilku
dróg, a punkt znajduje się poza nimi. W takim przypadku musimy użyć kątomierza i z jakiegoś
charakterystycznego punktu na mapie (np. skrzyżowanie zaznaczonych dróg) wyznaczyć azymut na
punkt docelowy. Następnie musimy policzyć odległość mi
między
ędzy punktami i przeliczyć ją na ilość
kroków (używając do tego skali mapy). Dla ułatwienia
zamieszczam prosty rysunek.
Pogrubione kreski do drogi. Pkt 1 do
skrzyżowanie, miejsce w którym jesteśmy, pkt 2 to
punkt do którego mamy dojść. Linia przerywana to linia
północy, cienka linia ciągła to najkrótsza odległość od
pkt 1 do pkt 2 (wynosi 2cm). I 45 to kąt między północą
i punktem 2, czyli azymut na który musimy iść. Żeby
wyznaczyć rzeczywistą odległość do punktu musimy
pomnożyć odległość na mapię przez skalę
lę mapy.
Na InO najczęściej miesza się powyższe
techniki, więc trzeba być bardzo uważnym, zawsze
wiedzieć gdzie się jest na mapie liczyć odległości na
mapie i przekształcać je na te w rzeczywistości, i liczyć kroki. Wtedy zawsze znajdziemy się na tym
skrzyżowaniu
żowaniu na którym chcemy się znaleźć.

Wszystkie utrudnienia da się rozpracować, jedynym problemem, z którym nie jesteśmy w
stanie sobie poradzić bez GPS jest przedawnienie się mapy. W dzisiejszych czasach nawet mapy 5
letnie mogą być przedawnione, z powodu częstych wycinek drzew, które drastycznie zmieniają
wygląd lasu, ułożenie dróg itp. W takim przypadku pozostaje nam tylko zgłosić zażalenie do
organizatorów InO ☺.
Marcin
Jak znaleźć odpowiedni punkt na InO?
Dochodząc do punktu myślimy sobie „no w końcu jestem, jeszcze tylko spisać punkt i mogę
wracać”. Dochodzimy na skrzyżowanie na którym
ma być punkt a tutaj widzimy 4 różne punkty w
odległości do 100m od siebie. Myślimy sobie
„wszystkie są w kółku zaznaczonym na mapie, więc
co, mam wszystkie spisać czy jak?” Odpowiedź
brzmi nie. Zawsze w kółku zaznaczonym na mapie
znajduje się jeden właściwy punkt, a reszta zwana
jest punktami stowarzyszonymi. Jak tu znaleźć ten
jedyny słuszny? Jest na to całkiem prosty sposób.
Należy
wyznaczyć
dokładny
środek
koła
zaznaczonego na mapie, można to zrobić mierząc
linijką 2 średnice koła przecinające się pod kątem
prostym, Środek koła będzie w punkcie przecięcia
się tych dwóch średnic. Następnie mając już środek
koła należy sprawdzić czy znajduje się on po prawej, czy po lewej stronie drogi, przed czy
może za skrzyżowaniem itp. Wtedy już bez problemu zapisujemy odpowiedni punkt na karcie
patrolu☺.
Marcin

Chaszcze 2008

Jak to zwykle bywa jesienią harcerska brać wyrusza do lasu celem poszukiwania rozsianych po
terenie biało-czerwonych kartek, podstępnie ukrytych przez przebiegłego organizatora całego
zamieszania. Chodzi oczywiście o Chaszcze, bo rówineż w tym roku mieliśmy okazję brać udział w
imprezie na orientację przygotowywanej przez druha Sienka. Pogoda dopisała, bo tym razem nie padało.
W zamierzchłej przeszłości deszcz podczas Chaszczy był swego rodzaju tradycją i jeżeli zdażało się, że
go nie było uczestnicy byli wyraźnie zawiedzeni. Jak wiadomo opady wpływają bardzo pozytywnie na
morale tłumu, a co przede wszystkim ułatwiają korzystanie z map. Przemoczona mapa nabiera zupełnie
nowego kolorytu. W każdym razie tegoroczne Chaszcze pozwoliły nam uniknąć tych przyjemności i
bardzo dobrze zresztą.
Na starcie stawiła się grupa pod wezwaniem złożona z przedstawicieli różnych drużyn.
Określenie tej grupy mianem tłumu byłoby przesadą, jednakże stężenie harcerzy w tym kawałku lasu
wyraźnie wzrosło owego październikoweo poranka. Uczestników powitała druhna Ara, ponieważ druh
Sienek, złożony chorobą, nie był w stanie dopełnić tej fromalności. Druhna Ara nie była jednak

pozstawiona na pastwę losu, ponieważ wsparcie techniczne i organizacyjne miała w postaci swojej
siostry. Dodać również należy, że cała impreza miała miejsce w lasach pomiędzy Działkami Leśnymi, a
Witominem.
Trasy były jak zwykle dwie, obie zapowiedziane jako
niezbyt długie. Później okazało się, że długość jest pojęciem
wględnym, szczególnie w trójmiejskich lasach, które obfitują we
wzgórza morenowe. Wraz z druhem Pacjentem miałem
przyjemność startowania w kategorii TO i dlatego też mogę
napisać słów kilka jedynie o tej trasie. Wraz z wybiciem
ustalonej godziny ruszyliśmy w drogę. Mapa w kategorii TO
odbiegała oczywiście od standardów stawianych mapom, które
zwykli turyści zabierają ze sobą na wycieczkę. Trasa miała
kształt korali, połączonych nitką. Część korali zawierała
fragmenty mapy, pozostałe były pustymi kółkami. Pod mapką
trasy umieszczone zostały kółka zawierające elementy
brakujących odwzrowań terenu, dla ułatwienia poustawiane w
losowej orientacji i kolejności. Sama nitka stanowiła
reprezentację dróg, bądź też innych charakterystycznych
elementów terenowych.
Trasa liczyła około 3.5 km, a na jej przejście
przewidziano regulaminowo 100 minut + 25 minut
dopuszczalnego spóźnienia. Biorąc pod uwagę średnią prędkość
piechura taka trasa powinna dać się przejść w znacznie krótszym czasie, ale oczywiście to byłoby zbyt
proste. Wkrótce stwierdziliśmy z Pacjentem, że nie mamy szans zaliczyć wszystkich punktów, nawet
uwzględniając regulaminowy limit spóźnienia. Może wynikało to po części z tego, że nasz patrol nosił
nazwę „Dinozaury“, a jak wiemy dinozaury były raczej powolnymi zwierzętami. Niemniej jednak trasa
była ciut za długa, bądź też przydzielono na jej przejście za mało czasu.
Trasa przebiegała górkami i dolinami, mniej więcej w taki sposób, jaki wydawał się nam prawidłowy.
Nawet udało się odnaleźć jakieś punkty i pewnie część z nich okazała się prawidłowa. Co do jednej
rzeczy mamy pewność, punkty, które znajdowaliśmy były częścią imprezy Chaszcze, o czym informował
stosowny napis na biało-czerwonych kartkach. Szkoda tylko, że zabrakło na nich daty. To również
ułatwiłoby identyfikację punktów.
Trasę przebyliśmy mieszcząc się w regulaminowym limicie spóźnienia. Na końcu trasy druhna
Ara odebrała od nas kartę patrolu, która następnie została poddana weryfikacji i podliczeniu punktów.
Ostateczne wyniki oczekują publikacji w dziale Aktualności na naszej nowo uruchomionej stronie www.
Podsumowując, Chaszcze to fajna impreza i Sienek (wraz z pomocnikami) wkłada w nie dużo
serca, starając się o uatrakcyjnienie standardowego INO. Pewnym minusem był jak już wspomniałem
wyśrubowany czas, który mimo wszysto nie pozwolił na pokuszenie się o znalezienie wszystkich
punktów na trasie TO. Chaszcze dają jednak bardzo dobrą możliwość sprawdzenia się w terenie, mając
do dyspozycji niestandardową mapę. Myślę, że dla każdego z nas powinny one być stałym elementem
roku harcerskiego.

Mały

Historia Polski cz. 10
Hej! Jeśli pamiętacie, ostatni odcinek skończyliśmy w momencie śmierci Kazimierza
Wielkiego. W tamtych czasach państwa nie były dobrem ogółu narodu, jak dziś, ale przede
wszystkim własnością ich władców. Dlatego, gdy Kazimierz Wielki poczuł, że zbliża się jego
czas, nie mając legalnego męskiego potomka (bo jego romanse to też całkiem rozległa
historia), pozostawił tron polski swojemu siostrzeńcowi, Ludwikowi Węgierskiemu (przez
Węgrów również zwanego Wielkim).Tym samym, Polskę i Węgry połączyła unia personalna,
czyli taka, gdzie dwa państwa mają wspólnego władcę. Ludwik Węgierski również nie
doczekał się męskiego potomka, miał za to dwie córki, a jedną z nich była Jadwiga, przyszła
królowa (chociaż oficjalnie mówiono o niej król) Polski, oraz Elżbietę, która wkrótce została
żoną kolejnego króla Węgier – Zygmunta Luksemburskiego. W tamtych czasach w Polsce do
głosu zaczynała dochodzić nowa siła polityczna – szlachta. Chcąc zapewnić tron polski
swojej córce, Ludwik Węgierski musiał w jakiś sposób przekonać do tego szlachtę, która
groziła, że nie dopuści do koronacji Jadwigi. Dlatego, w 1374 roku wydał przywilej Koszycki,
pierwszy z przywilejów szlacheckich w Polsce (zdarzały się przywileje i przedtem, ale nigdy
ich zasięg nie był ogólnokrajowy). Na jego mocy, każdy szlachcic od zwolniony był ze
wszystkich podatków, poza dwoma groszami od każdego łana posiadanej ziemi (była to suma
raczej niska). Od tego czasu podatki były ujednolicone, była też pewność, że każdy będzie je
płacił, bo przedtem bywało z tym różnie. Ludwik Węgierski zmarł w 1382 roku. Dwa lata
później, do Krakowa przybyła Jadwiga i została koronowana
(miała w tym czasie 12 lat). Jadwiga była zaręczona z
habsburskim księciem Wilhelmem (3 lata od niej starszym) i
podobno łączyła ich prawdziwa miłość, co nie było w tamtych
czasach takie oczywiste. Jednakże, ze względu na jej wiek, to
polska szlachta decydowała o wyborze męża dla niej. Polacy
odrzucili kandydaturę Wilhelma i zaręczyli Jadwigę z
litewskim księciem, Jogajłą, ponieważ zależało im na sojuszu
z Litwą. Jeszcze w 1385 roku podpisano akt unii w Krewie, na
mocy której Jogajła, zwany odtąd Władysławem Jagiełłą,
zostanie mężem Jadwigi i królem Polski. Jagiełło zgodził się
też przyjąć chrzest wraz ze swoim państwem i przybrał imię
Władysław. Tymczasem, Jadwiga, gdy dowiedziała się, że jej
mężem zamiast ukochanego Wilhelma zostanie starszy od niej
poganin (Jadwiga była osobą bardzo religijną), podobno
próbowała wyrąbać wrota zamku na Wawelu i uciec do
Królowa Jadwiga
swojego ukochanego. Powstrzymano ją jednak i w 1386 roku
Jadwiga i Jagiełło pobrali się, ten moment jest też początkiem panowania dynastii
Jagiellonów w Polsce oraz pierwszą unią Polski z Litwą. W 1387 roku nastąpił chrzest Litwy,
a w Wilnie utworzono biskupstwo zależne od arcybiskupstwa w Gnieźnie. Władysław Jagiełło
uwikłany był w spór o władzę na Litwie ze swoim bratem Witoldem, ale korona polska
znacznie umocniła jego pozycję. W 1390 doszło nawet do oblężenia Wilna przez Witolda
sprzymierzonego z Krzyżakami, ale oblężenie się nie udało. W 1392 roku na zjeździe w
Ostrowie Władysław Jagiełło przekazał władzę na Litwie Witoldowi pod warunkiem uznania
swojego zwierzchnictwa. W 1398 roku Witold był zmuszony zawrzeć z Krzyżakami układ, w
wyniku którego Krzyżacy zajęli Żmudź. Od tego momentu Polska i Litwa miały wspólny
interes w walce z Zakonem – Polska chciała odzyskać Pomorze Gdańskie, a Litwa Żmudź.
Rok później zmarła królowa Jadwiga. W testamencie zapisała swój prywatny majątek
utworzonej w 1364 roku przez Kazimierza Wielkiego Akademii Krakowskiej, która w 1399
roku zmieniła się w Uniwersytet Jagielloński. Ciekawostka – w 1999 roku papież Jan Paweł
II ogłosił Jadwigę świętą. W 1409 roku na Żmudzi wybuchło antykrzyżackie powstanie, które

po kryjomu wspierał Witold. To powstanie stało się przyczyną konfliktu Zakonu
Krzyżackiego z Polską i Litwą, zwanego też Wielką Wojną z Zakonem. W 1409 Krzyżacy zajęli
ziemię dobrzyńską, należącą do Polski, potem
działania wojenne przerwano na zimę. W 1410
roku, 15 lipca, miała miejsce bitwa pod
Grunwaldem, w której Polacy sprzymierzeni z
Litwinami pokonali wojska zakonne, śmierć
poniósł nawet Wielki Mistrz, a także większość
najważniejszych
zakonnych
urzędników.
Niestety, chociaż z Grunwaldu do Malborka jest
tylko około 70 km, wojska polskie dotarły tam
dopiero 25 lipca, przez co Krzyżacy mieli czas
Zamek w Malborku
na przygotowanie się do oblężenia i Malborka
nie udało się zdobyć. Była to wielka szansa na zniszczenie Zakonu raz na zawsze, ale nie
wykorzystano jej. Tego samego roku, 10 października miała miejsce bitwa pod Koronowem.
Znana jest jako jedna z najbardziej „rycerskich” bitew w historii, po stronie krzyżackiej
walczyło ok. 4000 osób, a po stronie polskiej ok. 2000 osób. Bitwa miała ciekawy przebieg –
siły obu stron ustawiły się przed sobą długim szeregiem, w pierwszym rzędzie stali rycerze, a
w drugim ich giermkowie. Rycerze ścierali się ze sobą w pojedynkach. Dwa razy podczas
bitwy ogłaszano przerwę i dopiero podczas trzeciego starcia Polakom udało się zdobyć
przewagę. Wzięto do niewoli jeńców, których później król Jagiełło przyjął na uczcie, a
następnie wypuścił z okazji świąt Bożego Narodzenia, by zwalczyć stereotyp Polaka –
poganina i dzikusa, panujący na zachodzie. W następnym odcinku dowiecie się, dlaczego
(być może) Polacy nie zdobyli Malborka w 1410 i jak zakończyła się wojna. Czołem ☺
Simon

Stopnie harcerskie

L

eśnoszkółkowy system stopni harcerskich przechodził na "przestrzeni dziejów" różne transformacje.
Sama idea mian wchodzących w skład poszczególnych stopni została zaczerpnięta z czeskiego systemu
stopni. Nasze stopnie, najpierw wspólne dla harcerek i harcerzy, rozpoczęły swoją drogę przez "Leśną
Szkółkę" w postaci kart. Każdemu ze stopni odpowiadała jedna karta. System ten został nazwany Swarzewskim
Systemem Stopni Harcerskich. Powstał on w Swarzewie w lutym 1992 roku (dokładnie 10.02.92). Funkcjonował
on w zasadzie bez zmian, do momentu, kiedy postanowiono stworzyć osobne stopnie żeńskie, motywując ten fakt
odmiennością żeńskiej i męskiej metodyki harcerskiej. W międzyczasie jeszcze trzeci stopień tzn. Ćwik/Pionierka
zmienił nazwę swej "żeńskiej" części na Samarytanka.
W momencie ustanowienia rozdziału stopni na męskie i żeńskie nastąpiły rewolucyjne zmiany.
Na pierwszy ogień poszły stopnie męskie. Zamieniono pojedyncze karty na Książeczki Stopni w których
zebrano wymagania wszystkich stopni harcerskich. Każdy stopień otrzymał Ideę stopnia oraz warunki
dopuszczenia do próby. Utrzymano tradycyjny podział na miana. Treść wymagań prób na stopnie uległa
także sporym zmianom, podnosząc zasadniczo poziom trudności. Wkrótce (no, może nie tak bardzo
wkrótce...) także stopnie żeńskie ujrzały światło dzienne. Przemianie uległa także forma - powstała
Książeczka, wprowadzono nowe miana oraz nowe wymagania adekwatne do żeńskiego charakteru
stopni.
Element wizualizacji stopni pozostał ten sam: kwadraty mian na prawym ramieniu oraz
popularny "kaloryfer", czyli pionowe kreski na patce prawej kieszeni.

Piękne, ale tak właściwie po co to wszystko? Po co są
nam stopnie? I właśnie tu zaczyna się problem, bo coraz częściej
zatracamy ideę stopni. Na przykład w armii stopnie wyraźnie
określają hierarchię. Wiadomo, że wyższy stopniem ma
możliwość dowodzenia większą ilością ludzi, tudzież pełnienia
bardziej odpowiedzialnych zadań. Ale my nie jesteśmy wojskiem.
Co prawda Baden-Powell powiedział "Bądźcie dobrymi strzelcami
i ćwiczcie się w musztrze" (co zresztą wywołało niesmak Setona i
było jedną z przeszkód stojących na drodze ku pełnej współpracy
obu tych panów), ale nie o to do końca nam chodzi. Owszem,
jest to nad wyraz proste. Możemy przyjąć wojskowy system
stopni, kaskadę zależności i awansów. Jednakże nie jest to
zgodne z ideą harcerstwa. Harcerstwo ma prowadzić nas ku samodoskonaleniu, a stopnie harcerskie są
jedną form, dzięki której możemy realizować ten cel. Tak naprawdę to stopnie są przecież wyłącznie dla
nas. Oczywiście, istnieją pewne zależności pomiędzy stopniami harcerskimi a instruktorskimi, ale
przecież nie każdy harcerz musi od razu być instruktorem. W rzeczywistości instruktorzy powinni
stanowić raczej wąskie grono ludzi, którym można powierzać odpowiedzialne zadania, ot, chociażby
prowadzenie drużyny. Nie oznacza to wcale, że zwykli harcerze nie powinni być odpowiedzialni!
Samodoskonalenie jest bardzo trudnym zadaniem. Wymaga naprawdę silnej woli i hartu ducha.
Wiadomo, że nie ma ludzi identycznych. Każdy stanowi indywidualną osobowość i jest niepowtarzalny.
Można by rzec, że stopnie temu przeczą i szufladkują nas w sposób schematyczny. Trochę racji w tym
jest, ale musi być jakiś punkt odniesienia. Każdy kolejny stopień wymaga od nas pewnego poziomu
wiedzy, wyrobienia, ale i tak wiadomo, że jednym będzie lepiej szła samarytanka, a innym np.
terenoznawstwo. Ponadto układ stopni jest skorelowany z rozwojem młodego człowieka. Kolejne
stopnie podnoszą coraz wyżej poprzeczkę, stawiają coraz odpowiedzialniejsze zadania. Trzy pierwsze
stopnie są przeznaczone dla każdego. Teoretycznie każdy, kto ma choć trochę ambicji i silnej woli może
osiągnąć trzeci stopień. I nie można się tu wykręcać brakiem czasu. Jeśli nie mamy ochoty robić
kolejnego stopnia lub po prostu nie czujemy się na siłach aby podjąć to wyzwanie, to nie rozpoczynajmy
realizować wymagań stopnia. Może za jakiś czas, kiedy odetchniemy, będziemy mogli podjąć wyzwanie
kolejnego stopnia. Jednakże tu należy uważać. Człowiek, który się nie rozwija, a tylko tkwi w miejscu,
cofa się. Jeśli dojdziemy do wniosku, że np. trzeci stopień stanowi zbyt wysoki próg, a jednocześnie nic
nie będziemy robić, aby zmienić ten stan, to po prostu zaczniemy się cofać. Nie oszukujmy się, jeśli
drugi stopień został zaliczony dobrych parę lat temu, a nic nie robiliśmy z następnym stopniem, to
będziemy mieli teraz problemy nawet z drugim.
Trochę inaczej wygląda sprawa ze stopniem czwartym i piątym (H.O. i H.R.). Nie są to już
zwykłe stopnie. Wymagają one od nas o wiele głębszego zaangażowania. Dlatego też nie każdy może je
zdobyć. Mając Ćwika czy Samarytankę możemy być "wygami" harcerskimi, którym nie straszne są trudy
drogi ni nocy, ale może nam brakować właśnie tego Czegoś. Tego Czegoś, co trzyma nas w tym
wszystkim na dobre i na złe. Te dwa stopnie wymagają od nas wiele, żeby nie rzec - bardzo wiele. Chcą
naszej harcerskiej świadomości. Chcą nas jako harcerzy w życiu
codziennym. Wymagają od nas samodzielnego myślenia, działania. Każdy
z nas musi wybrać swoją harcerską drogę i służbę którą będzie
konsekwentnie realizował zgodnie z ideałami, do których sam doszedł
przez te wszystkie lata. Nie oznacza to, że Młodzik czy Tropicielka są
stopniami nastawionymi tylko na techniki harcerskie oraz wyrobienie.
Owszem, na te rzeczy położony jest główny nacisk w przypadku
pierwszych trzech stopni, jednakże każdy kolejny z nich coraz głębiej
wchodzi w ideę harcerstwa. Wymagają one coraz głębszego
zaangażowania w to, co robimy, a nie tylko czysto technicznego podejścia do sprawy (czyli mam Ćwika
więc potrafię otworzyć konserwę samymi rękoma). Ćwik/Samarytanka stanowi swego rodzaju stopień

przejściowy. H.O. i H.R. dotykają bowiem harcerstwa w trochę inny sposób. I tu także jest pewien “mały”
szczegół który często “uchodzi” naszej uwadze. Jeśli robimy już np. H.O. to oddajemy się w pełni pracy
ideowej (no bo przecież to taki stopień...) zapominając o tym, co już wcześniej osiągnęliśmy w
wyrobieniu, rzec można praktycznym. A przecież jeśli się nie rozwija tylko stoi się w miejscu... Jednym z
wymagań stopni H.O. i H.R.
R. jest utrzymywanie swojej “formy harcerskiej” na poziomie co najmniej
Ćwika/Samarytanki. Ważnym jest stwierdzenie: co najmniej. Zobligowuje ono nas do dalszego rozwoju i
to nie tylko ideowego, czy duchowego. Jest także coś takiego jak próba mistrzowska na
na stopień, o czym
także zapominamy. Jeśli czyta się regulamin sprawności, to co jakiś czas pojawia się dopisek: sprawność
może stanowić próbę mistrzowską na poziomie stopnia... Podkreśla to dodatkowo fakt, że ostatnie
stopnie wymagają od nas rozwoju nie ty
tylko
lko „wewnętrznego”. Zatem jeśli to stopnie są dla nas, a nie my
dla stopni, to po co nam wyszywanie mian i dostawianie kolejnych "żeberek" do "kaloryfera"? Ma to
poniekąd efekt psychologiczny. Zawsze będzie nam lepiej kiedy coś nam się zaczerwieni na rękaw
rękawie lub
zacznie nabierać obwódek. Poza tym wywołuje to ducha rywalizacji. Kiedy patrzymy jak komuś
przybywa mian to czujemy swego rodzaju mobilizację do działania. Bo skoro jemu się udało to może
także mnie się uda. Nie wolno jednak mylić tu pojęć. Miana nie
nie mają wskazywać na naszą wyższość nad
innymi: "Bo ja mam zielone miana, a wy jeszcze czarne, he, he...". Kto tak podchodzi do sprawy, niech
sobie lepiej da spokój. Harcerz nigdy tak nie postępuje. Niewątpliwie stopnie zawsze będą czymś, co
pobudza do działania.
łania. Czymś, co umacnia w nas wolę i ducha. Być może tego nie dostrzegamy i gubimy
gdzieś w natłoku codziennych spraw ideę stopni, ale ona wciąż pozostaje niezmienna.
Mały

Czego warto dziś słuchać
John Lee Hooker

„Blues to korzenie, wszystkie inne gatunki muzyki
współczesnej to tylko owoce”
Nie da się ukryć, że coś w tym powiedzeniu jest. Jeśli
chcecie posmakować, jak brzmi prawdziwy „czarny” blues z
południa Stanów, grany przez najbardziej kultowego
wykonawcę, jakiego
kiego można sobie wyobrazić, polecam wam
Johna Lee Hookera. Urodził się w 1917 roku w Missisipi, a
gry na gitarze uczył go dziadek. Niedługo później uciekł z
domu, by poświęcić się temu, co kochał – muzyce.
Zadebiutował fonograficznie w latach 50, wydał ponad
po
pięćdziesiąt płyt (!) w swojej długiej karierze. Był inspiracją dla wielu rockowych i bluesowych
zespołów, za co w 1991 roku wprowadzono go do Rock and Roll Hall of Fame. Udzielał się
artystycznie aż do śmierci w 2001 roku. Wydaje wam się, że nigdy nie mieliście z nim styczności?
Obejrzyjcie jeszcze raz „The Blues Brothers”... reszta przyjdzie sama ☺

Jacek Kaczmarski
Dla

tych,

numery
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czytali

„Zasiewów”

nie

poprzednie
jest

chyba

zaskoczeniem prezentacja akurat tego
artysty. Pewnie wielu waszych rodziców
słucha Kaczmarskiego, ja sam poznałem go
w ten właśnie sposób. Specjaliści od
muzyki określają jego twórczość „poezją
śpiewaną”, chcąc przypisać Kaczmarskiego
do konkretnego gatunku, chyba tak trzeba
powiedzieć. Nie da się jednak ukryć, że
mało

który

artysta

wzbił

się

w

jakimkolwiek gatunku sztuki na takie
wyżyny – Kaczmarski napisał setki wierszy i do bardzo dużej części z nich ułożył muzykę. Pisał o
wszystkim, co dotyczy naszego życia, bardzo często odnosił się i opisywał wydarzenia, postacie i
inne rzeczy związane z historią, ale robił to z niesamowitą przenikliwością, wplatając w swoje
teksty metafory aktualne nawet dzisiaj. Niektóre płyty w swojej karierze nagrał z dwoma innymi
twórcami – Przemysławem Gintrowskim (druga gitara) i Zbigniewem Łapińskim (fortepian). Te
płyty są ciekawsze pod względem samej muzyki, nie da się ukryć, że co dwie gitary to nie jedna, a
fortepian dodaje tylko muzyce uroku. Z ciekawostek – Kaczmarski w młodości chciał nauczyć się
grać na gitarze, ale nie wiedział nawet jak się ja trzyma. Nie był leworęczny, ale logiczne wydało
się mu, że chwyty łapie się prawą ręką, tak też nauczył się grać. Dlatego, trzymał gitarę zawsze
odwrotnie, ale nie zamieniał kolejności strun, jak to zwykle robi się w takich przypadkach.
Niektóre utwory Kaczmarskiego znacie być może z naszych obozów (np. Kantyczka z lotu ptaka).
Polecam Kaczmarskiego wszystkim osobom wrażliwym na muzykę z przesłaniem, zmuszającą do
przemyśleć, chociaż nieczęsto niestety pozytywnych… No i wszystkim miłośnikom historii, ale tej
innej niż w podręcznikach (niezwykły klimat czuje się słuchając jego nagrań z Radia Wolna
Europa).

Simon

(Nie)groźna KR

Różnie wyglądało to w trakcie bogatej już historii Leśnej Szkółki. Bywały komisje bardzo
aktywne i wymagające, a bywały i komisje leniwe i wirtualne. Prawo naszego kraju nakazuje nam
utrzymywanie takiego tworu w każdej chwili istnienia Kręgu. Nie jest to wymysł samej Szkółki, ani też
harcerstwa w Polsce. Tak to już jest, że stowarzyszenie musi mieć Komisję Rewizyjną.

Aby uwyraźnić sobie to, czym powinna się KR zajmować, można odwołać się do licznych
zachodnich filmów fabularnych (głównie z udziałem policjantów, a tych przecież nie brakuje), w
których to często pojawia się wątek wydziału wewnętrznego, zazwyczaj w bardzo złym kontekście. Z
polskich produkcji najłatwiej przywołać pewien serial o pewnym posterunku, z trzynastką w tytule i
Cezarym Pazurą w jednej z ról. Otóż Komisja Rewizyjna – w fachowym języku prawnym – jest tzw.
organem nadzoru. Oznacza to tyle, że przewidziana jest do wszelkiego rodzaju kontroli tego, co się
dzieje w danym podmiocie prawnym. Mówiąc bardziej przystępnie, KR jest od czepiania się
wszystkiego, co nie jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Z mocy statutu Kręgu (paragraf 32) KR
ma prawo zajrzeć praktycznie wszędzie, od dziennika zajęć samodzielnego zastępu, do dokumentacji
majątkowej Kręgu, od sprawozdania finansowego biwaku jakiejkolwiek drużyny, aż po rachunek
zysków i strat Leśnej Szkółki za dany rok.
Tyle teorii, a teraz praktyka. KR powinna
być uważana przez każdego instruktora w Kręgu
nie jako bat na własny grzbiet, ale jako rodzaj
zabezpieczenia, jak program antywirusowy w
komputerze. Rozważanie na temat przydatności
takiej Komisji w Kręgu należy zacząć od
założenia, że wszyscy jesteśmy jednak omylni i
zdarza nam się popełniać błędy, dlatego KR nie
wolno się bać, albowiem jest ona od tego, aby
wyłapać nasze uchybienia zanim wyłapie je ktoś
groźniejszy
(przykład:
lepiej
żeby
KR
zakwestionowała nierzetelne rozliczenie biwaku
drużyny, niż miałby je zakwestionować
niezadowolony rodzić pracujący jako księgowy).
Podobne sytuacje można mnożyć, ponieważ praktycznie każdy problem może okazać się ważny.
Warto tutaj zaznaczyć, że Komisja Rewizyjna sprawdza nie tylko zgodność działań w Leśnej Szkółce z
Jej wewnętrznymi regulaminami, ale również z przepisami zewnętrznymi, a zatem pole do popisu jest
duże. Mamy zatem pierwszą sytuację, w której KR może się przydać.
Drugą, bardzo ciekawą funkcją Komisji Rewizyjnej jest możliwość działania na zlecenie
Komendy. Można zaryzykować stwierdzenie, że Komenda wie więcej o bieżącej sytuacji w Kręgu, niż
Komisja Rewizyjna. Załóżmy, że istnieje w HZD drużyna, która od jakiegoś czasu wzbudza
podejrzenia o nieharcerski charakter zbiórek, zaś jej drużynowy stracił zaufanie Komendanta Kręgu.
Ten ostatni ma do swojej dyspozycji doskonałe narzędzie do kontroli delikwenta w terenie, bowiem
Komendant może prosić Komisję Rewizyjną o zrewidowanie zbiórki danej jednostki, jej dokumentacji
programowej czy gospodarki majątkowej. Ostatnimi laty jest to mało popularna metoda nadzoru, ale
kto wie, może ta Komenda dla profilaktyki do niej powróci? Zaprawdę lepiej zapobiegać niż leczyć…
Umówmy się teraz co do jednego: nieważne, kto był na Sejmiku „za”, a kto był „przeciw” –
wszyscy wierzymy w naszą Komendę i Komendantkę (lub Komendanta, zależy kto którą wersję
uznaje za poprawną). Wybrani w demokratyczny sposób mają za zadanie reprezentować nas
wszystkich. Gdyby – nie daj Boże – przytrafiło się, że jakaś decyzja Komendy Kręgu jest dla kogoś
krzywdząca i ten ktoś nie chce się z nią zgodzić (np. rozwiązanie drużyny, zmiana drużynowego,
kontrowersyjne upomnienie itd), jest możliwość złożenia odwołania do Komisji Rewizyjnej, która to
musi je rozpatrzyć. Można to rozumieć jako pewien mechanizm do podważania decyzji Komendanta
Kręgu, jednak to nie tak powinno działać. KR nie jest narzędziem do „próbowania przepchnięcia”
swojej wizji danej sprawy, ale jest zabezpieczeniem przed ewentualnym totalitaryzmem ze strony
Komendy, a więc służy naszemu bezpieczeństwu. Innymi słowy – zawsze jest się do kogo odwołać,
jeśli w ostatnim rozkazie zostaliśmy (naszym zdaniem) skrzywdzeni. Warto podkreślić jednak pewien

detal, o którym mało kto pamięta – Komisja Rewizyjna nie ma zbyt wielkiej mocy decyzyjnej. Jeżeli
uzna, że jakaś decyzja Komendanta była niesłuszna, ma prawo wstrzymać jej wykonanie… do czasu
najbliższego Sejmiku, który to rozstrzyga o finale danej sprawy.
Czwarta funkcja KR wynika z tej trzeciej. Jeżeli w Kręgu narasta niezadowolenie z pracy
Komendy i/lub Jej członków, może dojść do sytuacji ekstremalnej, w której to Komisja Rewizyjna
zwołuje Sejmik w celu zmiany władz Kręgu – czyli ma możliwość wszczęcia procedury impeachmentu.
Nie jest to może popularne, wręcz życzyłbym sobie, aby nikt nigdy nie musiał przez to przechodzić,
natomiast warto jest wyciągnąć pozytywne wnioski ze znajomości tych opcji. Istnieją w Leśnej Szkółce
mechanizmy, które dają Jej instruktorom poczucie bezpieczeństwa. Można to porównać do hamulca
bezpieczeństwa w pociągu – w razie czego jest za co pociągnąć…
Ostatnią użyteczną funkcją, którą chciałbym poruszyć, to po prostu braterstwo. My też
jesteśmy ludźmi, też nosimy mundury, i też lubimy się dzielić swoją wiedzą. Sejmik (a więc
instruktorzy, a więc i Ty) nałożył na nas dość dużą odpowiedzialność, ale i dał pewne przywileje.
Najważniejszym z nich jest to, że możemy pomagać i służyć radą. Gdy ktoś z Komisji Rewizyjnej
przyjdzie do Ciebie i coś Tobie podpowie, nie traktuj tego jako stwierdzenie „to robię źle”, ale „to mogę
zrobić lepiej”. Naszą rolą jest stać nieco z boku i obserwować, ale nie chcemy wskazywać
popełnianych błędów. Chcemy pokazywać, gdzie można coś zrobić jeszcze lepiej…
Jr.

Zagadka
Co to jest, to poniżej? Jeśli nie macie pojęcia (ja też nie miałem, a podpis wam niewiele pomoże),
spytajcie kogoś z 33 NGDH… Odpowiedź przyda wam się przy rozwiązaniu zagadki w następnym
numerze „Zasiewów” ☺

Tajemnicze wycinki zdjęć z poprzedniego numeru to oczywiście fragmenty zdjęć z Powstania
Warszawskiego (zaczerpnięte ze strony www.1944.pl), w ten sposób chciałem je upamiętnić. Oto
zdjęcia w całości:

Pierwszy powstańczy żołd

Oddział Powstańców idący do walki

Grób anonimowego Powstańca, w
tle Warszawa w roku 1945

Warszawa z lotu ptaka w styczniu 1945

A oto dwa zdjęcia z poprzedniego numeru w oryginale:

Przesłanie
„Wyrwać
Wyrwać się z rozpędzonej kolumny samochodów, przystanąć na skraju szosy, wyłączyć
silnik, odpiąć pasy, otworzyć drzwi, przeskoczyć przydrożny rów i wejść do lasu.
Momentalnie – inny świat!
Tam pęd, szum, huk, napięcie, pośpiech, gorączka – tu, o krok, o kilka metrów obejmuje
nas i pogrąża w sobie cisza, spokój, misterium lasu. Las – nad nami wyniosłe, ciemnozielone
sklepienie. Promienie słońca, przenikające witraże gałęzi i liści, tną skośnie powietrze i toną w
puszystym mchu. Milczenie, zupełne, niezmącone milczenie. Czasem tylko gdzieś jakiś ptak.
Gdzieś jakiś szelest. Gałązka? Liść? Brzęczenie owadów?
Tajemniczość tego miejsca. Jego istnienie jakby poza czasem. Jego osobność. To, że samo
sobie wystarcza. Że pozostanie w tym samym miejscu, odrębne i zamknięte, niezależnie, czy
szosą będą pędzić samochody, dokąd i z jaką szybkością. Tu, wśród nieruchomych drzew, ów
świat szosy wydaje się nagle odległy,
dległy, pozbawiony znaczenia, przypadkowy, sztuczny,
przemijający.”
Ryszard Kapuściński, Lapidarium IV (Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008, str. 53)

