Pismo Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka”

Luty 2009

Czuwaj!! No to jesteśmy po zimowisku, zdążyliśmy też być na
Dniu Myśli Braterskiej, odbył się Sejmik Kręgu, sporo się działo
przez ostatni miesiąc. O wszystkim będziecie mogli przeczytać w
tym numerze „Zasiewów”. Śnieg jak leżał, tak leży, zima jakoś nie
ma ochoty
y się kończyć. Wróciliśmy do szkół po feriach, zaczął się
drugi semestr. Ale nie ma co narzekać, zbliżamy się powoli do
kalendarzowego początku wiosny, a ona sama, miejmy nadzieję,
przyjdzie szybciej. Wtedy we wszystkich powinno wstąpić więcej
energii i chęci
ęci do życia, a kiedy tak się stanie, wszystko zleci już
jak z płatka i ani się obejrzycie, a spotkamy się na Zlocie BP a
potem Zlocie Drużyn. Do następnego obozu też zostało już mniej
czasu niż minęło od poprzedniego ☺ Ten numer wyszedł dość
obszerny, będzie w nim też kilka innowacji. Jestem oczywiście
bardzo ciekaw, co o tym myślicie i chętnie wysłucham każdej
opinii. Tymczasem miłej lektury!
Simon
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Dzień Myśli Braterskiej 2009
22 lutego każdego roku wszyscy Skauci i Harcerze na świecie obchodzą święto
znane jako „Dzień Myśli Braterskiej”. Tego dnia harcerze spotykają się
w
braterskim gronie, wysyłają sobie kartki, rozmawiają przy ognisku, wspominają
wspólnie dawne czasy i harcerskie przeżycia. Dla niektórych środowisk harcerskich
jest to dzień zbierania pieniędzy na różne cele charytatywne.
Idea tego święta powstała w 1926 roku, na 4 Międzynarodowej Skautów, podczas
której, na cześć założyciela harcerstwa, ustanowiono 22 lutego, dzień urodzin
Roberta Baden-Powella i Olave Baden-Powell, dniem myśli braterskiej. Święto
bardzo szybko przyjęło się w tradycji wielu organizacji harcerskich i jest
obchodzone rokrocznie przez miliony skautów i harcerzy na całym świecie.
Marcin.
Tegoroczne
święto
harcerzy
obchodzone z okazji rocznicy urodzin
Baden – Powella przebiegło w prawdziwie
braterskiej atmosferze ☺ Z polanki
redłowskiej
wyruszyliśmy zgranymi
ekipami aby nieść światu… tzn. Gdyni
(zło i thrash metal) optymistyczne
przesłanie DMB. Myślę że każdy
przechodzień cieszył się z otrzymanych
od przemiłych druhen i druhów np.
balonów ☺. Po wykonaniu wszystkich
zadań, spotkaliśmy się – symbolicznie – pod pomnikiem harcerza. Tam, tak jak
obiecywały Niewrząt, Poldek i Andzia czekała na nas słodka niespodzianka! Oby
każdy dzień przebiegał podobnie ! :D
Olówa

Historia Polski część XIII
Okej. Słowo się rzekło – nie wiem czy czytaliście poprzedni odcinek, ale
obiecałem wytłumaczyć, dlaczego ta obleśna szlachta nie chciała walczyć w
sprawach, które z historycznego punktu widzenia wydawały się słuszne (mogliśmy
mieć więcej ziemi!) i jak się zmieniała pod koniec XV wieku rzeczywistość w Polsce i
na Litwie.
„… Minęło z okładem czterdzieści lat
od kiedy na dobre pokazaliśmy Krzyżakom,
gdzie ich miejsce. Z dzieciństwa pamiętam
mojego siwego dziadula, który na starość
przesiadywał w naszej karczmie i komu
mógł, opowiadał, jak to ściął głowę
Wielkiemu Mistrzowi pod Tannenbergiem1,
ale, jako, że niewiele zostało mu zębów i za
młodu podobno lubił się przechwalać, nikt
nie przywiązywał specjalnej uwagi do tego co
mówił. Nasza rodzina od trzech pokoleń
zajmuje się folwarkiem pod Krakowem, który
dostał od Najjaśniejszego Pana, króla
Władysława II nasz pradziad za zasługi w
Wielkiej Wojnie z Zakonem. Więc kogoś tam
musiał pod Tannenbergiem jednak ściąć.
Nasz folwark się rozrasta, co roku
spławiamy Wisłą coraz więcej zboża, które
przez Gdańsk płynie gdzieś do tych bezecnych krajów na Zachodzie. Nie mają oni
Boga w sercu, o nie! Zachciało im się żeglować, a do tego coraz częściej przychodzą
wieści o tym, że Najjaśniejsza Panienka nie jest szanowana tam jak być powinna.
Na szczęście płacą nadal należycie, ba, nie mają innego wyjścia, bo nawet ziemia u
nich rodzić już nie chce. Na nikogo innego tylko na nas spada obowiązek obrony
Krzyża przed krymskim i osmańskim pogaństwem! Na szczęście ja na wojny
jeździć nie muszę, wystarczy, że na sejmikach zgadzam się kłaść na wojsko i
wojują za mnie inni. Bo, co tu dużo mówić, nigdy do wojaczki nie byłem specjalnie
nawykły, od małego wolałem stateczne życie na wsi i słuchanie słowa bożego niż
wytrząsanie z siebie wszystkiego żywota na kulbace gdzieś, gdzie ptacy tyłem
latają. Co tu dużo mówić, żywota narażać też nie chcę, skoro mogą to zrobić inni, a
połączonej sile polskich i litewskich szabel nikt na świecie dorównać nie zdoła. Do
miasta raz na rok wyjeżdżam na jarmark, a gdy życie kark przygnie, to wybieram
się do Częstochowy ubłagać o łaskę Najświętszą Panienkę. Nigdzie dalej szczęścia
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Niemiecka nazwa na Grunwald. Swoją drogą Grunwald to też nazwa pochodząca z niemieckiego.

szukać nie muszę, skoro mam je u siebie. Siła moich sąsiadów podobnie postępuje,
nasza Rzeczpospolita jest teraz potężna i kto na nią rękę śmie podnieść, na tego
kara boska spadnie. Możemy więc korzystać z naszej złotej wolności i nie zajmować
się szablą. Kto wie, może niedługo obrany będę posłem na sejm, który za rok ma
się odbyć z woli panującego nam miłościwie króla Zygmunta. Nie masz lepszego
państwa nad nasze, gdzie każden
obywatel o jego losie decydować
może!
Chwała Panu za to, że swoją
wolę tak skwapliwie zrealizować
zechciał w naszej Rzeczypospolitej.
Obyśmy zawsze mogli przykład
dawać innym nacjom, jak powinien
wyglądać żywot chrześcijanina i
człowieka poczciwego.”
Jerzy Żyrowski herbu Pobórg, pan na Trzebiatówku, roku pańskiego
1517

No. Mam nadzieję, że to rozjaśni wam, dlaczego było, jak pisałem, a formuła
przynajmniej jest trochę inna niż zwykle i mam nadzieję, że odrobinę ciekawsza.
Do następnego razu ☺
Simon

Jak tam było… Rozłazino 2009
Zimowisko jak każde zimowisko zimne ale i również ciepłe (z
powodu ciepłej szkoły i szkolnych grzejników) było moim
zdaniem udane. Gry były ciekawe zwłaszcza "Piekło" ponieważ
tona makijażu; żelu do włosów jak i również farby fioletowej i
czerwonej dały mi wielka uciechę gdyż noszenie tych rzeczy straszyły młodych
harcerzy :D. No ale nie podlizując się samemu sobie mogę jeszcze napisać (by
podlizać się innym), że dobrze się bawiłem i dobrze wspominać będę gry innych
instruktorów jak " MarsJanina" , "Transformers" "Wieża" i inne.....
Piotrek

Zimowisko zleciało mi jak to zwykle bywa zdecydowanie za
szybko. W pamięci utknęła mi niefortunna gra w czołgi, wizyta
wspaniałej "Pani Sanepid" i szorowanie szkoły. Dowiedziałam
się, że nie umiem sprzątać ale to winna instruktorów więc się
nie martwię tylko żyję w przekonaniu, że jest jeszcze dla mnie
nadzieja. Wariacje walentynkowe też nie chcą uciec z mojej głowy i myślę, że na
długo w niej pozostaną. Pierwszy raz na zimowisko zabrałam nieprzeciekające buty
i wypłynęło to bardzo dobrze na mój humor. Na myśl o szale na kortach wciąż chce
mi się śmiać. No i ta niesamowita atmosfera zazdrości panująca wśród 33 gdy to
Robak miała zaszczyt spędzić kolację z Adim ^^. Gry ogólne też wspominam z
uśmiechem na twarzy choć jedna z nich kosztowała mnie wiele nerwów. Zimowisko
jak się zaczęło tak się skończyło bo tak to często z zimowiskami bywa. Za rok
również będzie i podejrzewam, że też się skończy. Miejmy nadzieję, że następnym
razem obejdzie się bez tylu siniaków i sprzątania! A teraz tylko czekać obozu!

Dzikus

Tegoroczne zimowisko minęło mi w trochę leniwej atmosferze.
Mimo że nie można było narzekać na brak gier wspólnych, to
mam wrażenie, że nie wszystkie były dostosowane do tak
dużej i zróżnicowanej grupy ludzi.
Były jednak jedne zajęcia przedpołudniowe pod kryptonimem PIEKŁO, które
szczególnie zapamiętam. Organizatorzy, czyli między innymi komendant zimowiska
oraz instruktor warty porządkowej tego dnia, zadbali, aby indywidualne zadania
były na odpowiednim poziomie i żeby mój specjalny, czteroosobowy patrol się nie
nudził. Przyszło nam się zmierzyć z problemami do rozwiązania takimi jak:
niedziałający prysznic, błoto w szatni, czy ewentualne odleżyny zuchów. Mimo
tego, że pewnych rzeczy jeszcze nie potrafimy, to wygrałyśmy tę nierówną walkę!
Skrzat.

ZIMOWISKO ROZŁAZINO 2009
W Rozłazinie zimowisko - byli wszyscy, było wszystko.
Gry, zabawy - standardowo, w "Wypas" granie dodatkowo.
Z piekła się uciec nie wszystkim udało, grzechów jak widać mieli niemało.
Z Marsa Janina kitowców przysłała, z kartofli cuda robić kazała.
Reggae potwory na Ziemię przybyły,
kadrę w pozytywne wibracje wprawiły, dzieciom zaś włosy na głowie postawiły.
W klocuszki nam się bawić zachciało,
Cejrowski na koniu jeździł aż mu ciało drżało!
Ogólnie czas dobrze spędziliśmy,
odleżyn na szczęście nie dostaliśmy!

Rozłazino
łazino nie zawiodło
Minione zimowisko jest drugim w mojej
prywatnej klasyfikacji. Czy to dlatego, że z
przyjemnością spędziłem te kilka dni z Michałem i
resztą
mojej
czaderskiej
drużynki,
która
nagrodziła moje trudy świetną frekwencją i
umundurowaniem? Czy to dlatego, że po raz
r
pierwszy od lat nie byłem oboźnym i mogłem się
skupić na moich ludziach, oraz spać na ciszach
poobiednich? Czy może dlatego, że zamienienie
nocnej kawy czy chemicznego "koksu" na zdrową,
naturalną Yerba Mate dało mi prawdziwą moc i rześkie poranki? Wiem jedno
jedno- pierwszy raz
nie zatęskniłem za łóżeczkiem, wanną i wygodami. NIC we mnie nie chciało wracać do
domu.
Zimowisko miało sporo niedociągnięć organizacyjnych, ale nie można za to winić
jego Komendy, która podjęła się organizacji tak późno i nie w wyni
wyniku własnych
rozpierających chęci, a jedynie złego losu, który tak to wszystko zakręcił. Jednak
SZKOŁA... Ach, uwielbiam tę szkołę! Przepastna kuchnia ze wszystkim czego potrzeba,
przemiła dyrekcja i salka idealna na Pęknięte Jajo. Wiadomo już więc który bi
biwak zimowy
zajmuje moje pierwsze miejsce. Rozłazino jak zwykle dopisało śniegiem, zagajnik stał
dzielnie, a Ochotnicza Straż Pożarna służyła kalendarzami - normalnie cud i miód!
Gier wspólnych jednak było za dużo. Ciekawa koncepcja, dobry eksperyment, ale
pokazało nam to, że tak wiele gier być nie może. Niektórzy mogą się ze mną nie zgodzić
zgodzić- na
przykład taki Rudy, którego nawet trudno ściągnąć z punktu gdy gra wspólna się skończy,
tak bardzo je uwielbia. Niemniej jednak tyle gier faktycznie zabrało nam wła
własny plan
pracy, a nie stały one na specjalnie szokującym poziomie... Choć nie były złe. Zrobienie gry
dla 130 osób to arcytrudne zadanie i by stworzyć coś naprawdę genialnego trzeba za sobą
mieć wiele takich gier i wiele tygodni przygotowań do tej jednej. Nie oznacza to, że był to
czas zmarnowany- integracja międzydrużynowa nastąpiła zarówno na poziomie harcerzy
młodszych, jak i starszych, a koncepcja wielopoziomowości gier (dla młodszych harcerzy i
instruktorów) jest super założeniem, o którym musimy już zawsze
zawsze pamiętać! Jednak
pomyślcie... Nie lepiej by było, gdyby wszystkie te wysiłki, pomysły i czas
czas połączyć w jedną
turbogrę?..
No i na koniec mała myśl rodem z rozmowy z MałymMałym ile harcerstwa w harcerstwie?
Może na tych wszystkich wspólnych grach zamiast szukać części statków kosmicznych
pomiędzy wysłannikami piekieł i walczyć na Transformersy przyozdobione serduszkami
warto byłoby jednak wrócić do książeczek Stopni i Sprawności? Chyba fabularne bajery i
cud-systemy
systemy zdominowały nasze wspólne gry. Gry po
poniekąd
ekąd u założeń harcerskie...
Może warto do harcerskich technik wrócić? Może na czerwcowym zlocie...
Cyborg herbu Mustang

Zimowisko - post factum
Jedziem na zimowisko, zimowiskujemy,
wracamy. Już było i minęło, wiec można sobie teraz
trochę pogadać o tym co było a co być powinno, co
się udało, a co nie. Co jest dobre, a co może być
jeszcze lepsze. Jednym zdaniem, marchewka i kij.
Najpierw marchewka.
Zima jest stosunkowo trudnym czasem wyjazdów z
zuchami i harcerzami. Trzeba zabrać stosunkowo
wiele ubrań, nie można sprać po za budynkami itp.
itd. Jednak na zimowisku pojawiło się ponad 130 osób co jest chyba rekordem.
Wniosek jest prosty – są chętni na harcowanie. Szczególnie miłym akcentem była
liczna obecność nowych drużyn oraz zuchów, dla których zimowe wyjazdy są
szczególnie trudne. Obserwacje „młodego” narybku nastrajają pozytywnie. Są to
dzieci pełne zapału do drogi harcerskiej. I tak trzymać. Mówiąc o drużynach i ich
obecności, chyba nie było żadnej ekipy która by w jakiś sposób nie zaznaczyła
swojej obecności na zimowisku. I bardzo dobrze.
OK. Mamy ludzi teraz tylko trzeba ich jakoś zająć przez 5 dni. Żeby ich
obecność nie okazała się jednorazowa. Program przygotowywany na zimowisko był
ze znacznym wyprzedzeniem oraz licznymi konsultacjami w grupach czy też całości
kadry. Dobrze. Przyjęto również założenie, że większość czasu na zimowisku
stanowić będą gry wspólne. Czemu nie. Część gier miała wspólną (mniej więcej)
tematykę nieziemską. Dlaczego nie, w epoce Batmanów, Spideranów i innych
postaci taka tematyka jest znana każdemu nastolatkowi. Podczas przeprowadzania
zaplanowanych gier (odbyły się wszystkie zaplanowane) zaangażowana była całość
(lub w miarę potrzeb część) kadry. Też dobrze. Myślę, że z punktu widzenia
zucha/harcerki/harcerza mogło się podobać.
Teraz kij.
Bardzo duży wysiłek organizacyjny kadry włożony w przygotowanie
poszczególnych gier był jednak często marnotrawiony. Czemu? W moim odczuciu
powodów jest kilka: i) gra planowana na ponad 100 uczestników powinna być
PROSTA, ii) ilość czasu przeznaczona na grę powinna być obliczona z zapasem
(nieprzesuwalny obiad!), iii) każda gra powinna być podsumowana(!) wraz ze
wskazaniem ewentualnych zwycięzców. Kilka słów komentarza. Obserwując lub
słuchając relacji odniosłem wrażenie, że nawet prosta gra („Wieża”) nie odbyła się
bez wpadek organizacyjnych (brak porozumienia między generałami). W innych
było gorzej: Ufoludki – brak pasków życia Kitowców, „znikanie map” (choć to jest
akurat winą uczestników), zakończenie gry przed powrotem patroli – nikt nie
patrzył kto, co i z czego składa, Musk – brak jasnych reguł działalności pożeraczy,
brak jasnych reguł zbierania punków w szkole, Piekło – nieścisłości w terminie
opuszczenia punktów, w szczególności urzędnika, który pełnił kluczową rolę w

grze, zbyt duży teren w stosunku do czasu gry, Transformers – niedostateczne
podkreślenie terminu rozpoczęcia gry, zbyt mało miejsc sparingowych, niewłaściwa
kalkulacja czasu trwania gry, Gra Walentynkowa – niedostatecznie wyjaśnione
reguły. Jaka jest tego przyczyna (moim zdaniem)? Zbyt rozbudowana fabuła, brak
uwagi poświęconej mechanice gry brak jasno określonego (i dopilnowanego) celu
gry. Powszechnym niedociągnięciem mimo zwracanej uwagi był brak podsumowań
gier z wyjątkiem „Wieży” i gier które tego nie wymagały (Horrormix). Jest to jeden z
bardziej podstawowych błędów i jeden z najłatwiejszych do wyeliminowania. A
jednak się nie udało. Zbierając to w całość. Włożyliście ogromną ilość czasu,
energii i zaangażowania w przygotowanie gier (chwała wam za to) lecz zamiast
przemyśleć do końca mechanizm gry zboczyliście w kierunku efekciarstwa.
Przebrania do „Piekła” czy karty do „Transformers” były imponujące, ale nie można
zapominać, że to MA DZIAŁAĆ a nie wyglądać. Jeszcze jedno spostrzeżenie jakie
mnie już naszło w trakcie zimowiska. Która z wspomnianych przeze mnie gier
miała pierwiastek harcerski i jaką umiejętność harcerska miała doskonalić? No,
może dopychanie się do mapy.
I jeszcze jedna sprawa, tym razem już po za programowa. Kontrolująca nasze
zimowisko Pani z Państwowej Inspekcji Sanitarnej miała całkowitą rację, że
instruktorzy nie potrafią sprzątać ani też utrzymać porządku. Na odprawie
poprzedzającej Piekło było mówione, że wychodząc instruktorzy (!) pozostawiają
porządek. No i zostawili. Czy nie nachodziły was wątpliwości podczas
kontrolowania porządku u waszych podopiecznych gdy sami go nie mieliście?
Metodyka harcerska zakłada działanie przez przykład osobisty, którego nie udało
się stwierdzić podczas zimowiska w odniesieniu do porządku. A nie potrzeba do
tego wiele.
Kończąc, chciałem porozmawiać z Wami o tym wszystkim podczas sejmiku,
ale jak wiecie, spraw bieżących było dość, a później trudno było o skupienie i
konstruktywną rozmowę. Przyjmijcie to jako moje przyznanie się do popełnionego
błędu niepodsumowania zimowiska. Może innym razem.
Pacjent

Regulamin. Jest w końcu po to żeby go...
Niedługo będziemy poprawiać regulaminy. Zanim się do tego zabierzemy warto się chwilę zastanowić: co tak
naprawdę chcemy zmienić, w jakim kierunku ma to pójść? Dlatego chcę podzielić się z Wami myślą, którą
wypracowałem wraz z Rudym:
Z jednej strony znajdowanie na każdą okoliczność bardzo szczegółowego paragrafu jest chore. Jesteśmy Kumającą
Czaczę Niewielką Ekipą MYŚLĄCYCH Ludzi- możemy rozmawiając ze sobą zwracać uwagę na rzeczy, które za bardzo
odstają od naszych założeń, a nie pozbawiać się myślenia pozostawiając wszystko regulaminowym kruczkom.
Z drugiej jednak strony łamanie regulaminów, które dobrowolnie przyjęliśmy jest jeszcze bardziej chore. Możemy
spruć te wszystkie naszywki, odkręcić Krzyże i zdjąć złote lilijki bo nasze słowo nic nie znaczy. Mamy w Statucie to, że
działamy zgodnie z regulaminami, ale obchodzą nas one tyle co program telewizyjny. Na dzień dzisiejszy między
sejmikami wykładnią interpretacji regulaminu nie jest Komisja Rewizyjna, tylko widzimisie dowolnego instruktora.
Poświadczamy zatem nieprawdę. Żeby to zmienić należałoby umieścić na stronie i rozesłać do rodziców coś na kształt
"UWAGA! REGULAMINY NKIH "LS" MAJĄ CHARAKTER JEDYNIE POKAZOWY. WSZELKIE ICH
PODOBIEŃSTWO DO OSÓB I WYDARZEŃ RZECZYWISTYCH JEST PRZYPADKOWE!"
Co innego można z tym zrobić?
Otóż regulaminy są od ludzi i dla ludzi. Musimy
przekonstruować je tak, by nie łamać ich notorycznie, ale nie
musimy szukać każdej harcerskiej sytuacji i tworzyć na nią
paragrafu. Regulaminy należy UOGÓLNIĆ- jeżeli napiszemy
"jednokolorowe ciemne kurtki bez napisów" to jako wspomniana
Ekipa Kumająca Czaczę nikt z nas nie założy ciemnoróżowej
kurtałki. Tchnijmy w regulaminy życie, dajmy dużo swobody i
możliwości myślenia harcerzom. Niech jednak one nas określają!
Postawmy na różnorodność w harcersko określonych
ramach. Stwórzmy go takim, by każdy człowiek wyglądający i
zachowujący się według ogólnie pojętego i przez nas rozumianego
Stylu Harcerskiego automatycznie go przestrzegał. I
przestrzegajmy go. Bo jest to jednak jeden z wymierników naszego
poziomu, naszej jakości i tego, czy nas to w ogóle cokolwiek
obchodzi.
Na koniec małe zobrazowanie tego o co w gruncie rzeczy chodzi:
W polskim prawie drogowym napisane jest, że od godziny 5:00 do 23:00 w terenie zabudowanym należy
poruszać się z prędkością nie większą niż 50 km/h. Nasza wersja brzmiałaby "Samochodem należy jeździć nie za szybkotak, by nikomu nie zrobić krzywdy".
Gdyby puścić to w 40-milionowe społeczeństwo to na ulicach byłby niezły Sajgon. Natomiast gdy my napiszemy
"ciemne kurtki" to apokalipsa chyba nie nastąpi. Ale regulamin zacznie coś znaczyć.
Cyborg herbu Mustang

- Piotrek: „Rudy, ty wiesz, że te pączki są z mięsem?”
- Mały: „Rodzic powie: Moje dziecko nie będzie chodzić
na zbiórki, bo wy jeździcie na linie, zwisacie do góry
nogami na drzewach i bawicie się jak nietoperze.”

- Kozak: „Musimy
„Mu
się wpisać na zwrot
Rudy!”
- Rudy:: „No to
najpierw musimy te
rzeczy zwrócić,
dopiero potem się
wpisywać!”

- Mały: „Czy jest
w tym roku osoba
chętna do
organizacji Zlotu
BP?”
- Zięciu: „Przecież
Marhef miał to
zrobić.”
- Marhef: „JA?!”

- Cyborg: „Chodzi o
to, żeby oni poszli
do lasu i się jakoś
zajarali.”
- Gargoo: „No, lepiej
żeby jednak się nie
jarali.”

- Mały: „Sam Ci
rękę trzymałem!”

- Cyborg: „Ideą
puszczaństwa dla
młodszych jest
pójście do lasu i
zrobienie czegoś
bez prądu.”

- Marhef: „A ja mam
jeszcze jedno pytanie,
czy kucharki będą
młode?”



- Mały: „Czy
głosowanie ma być
jawne, czy tajne?”
- Adam: „Jawne i
zróbmy zdjęcie!”

- Gargoo
Gargoo: „Błogosławiony
ten, który nie wiedział
[gdzie], a pojechał.”

- Adam: „I bez wąsów!”
- Basia:
Basia „Niedługo
określimy jakiego
koloru musimy
mieć skarpetki!”
- Cyborg: „Jeśli tak, to
zgłaszam siebie i Gosię
do organizacji dziennej
części zlotu drużyn.”
- Mały: „Czy Gosia o
tym wie?”
- Gosia: „Miałam mieć
czas na decyzję…”
- Kuchcik: „Czas
minął!”

- Gargoo:
Gargoo „I gacie! A
tego bym nie
chciał.”
- Mały:: „Zaraz, zaraz, jest
nas tutaj 21 osób
uprawnionych do
głosowania…”
- Marhef
Marhef: „… A głosowało
24.”
- Cyborg
Cyborg: „Do demokracji
trzeba dojrzeć.”

„Kogo zawsze warto słuchać?”
słuchać?”czyli przegląd bardzo
subiektywny.
Numer Jeden: „Budyń i sprawcy rzepaku” to projekt geniusza krajowej podziemnej
awangardy czyli Jacka Szymkiewicza „Budynia”. Jako gitarzysta, wokalista i
tekściarz Budyń wykreował swój indywidualny styl, niepowtarzalną manierę, oraz
poziom lirycznej abstrakcji. Podstawa, i głos zespołu Pogodno. W roku 2004
zdecydował się na nagranie pierwszego albumu solowego pt. „Kilof”. Płyta okazała
się wyjątkowo krasnym materiałem. Krojony jazz, elementy muzyki gitarowej,
nieoczywisty przekaz, melodie wyszukane, trochę humoru,
humoru, dużo polotu. Kawałki
takie jak „Dżez” czy „Woland” smakują mi niezmiennie. Solowe nagrywanie
przerodziło się w projekt z udziałem Darka Sprawki (puzon, tuba) oraz Oli Rzepki
(perkusja). Z nimi wydał w zeszłym roku druga płytę zatytułowaną „Baset”. Dla
mnie
nie bomba. Jest więcej głębi, jest odrobinę ciemniej a kreatywność Budynia zdaje
się być bezdenna. „Obrazek” czy „Owoce” są dowodem twierdzenia, że Budyń gra w
innej lidze niż reszta kraju. Niemniej album zostanie niszowy, raczej nie
dostrzeżony przez szeroką
oką publiczność. Nieważne. Zachęcam do słuchania. Dodam,
że w kwietniu Budyń zagra koncert w jednym z sopockich klubów…
klubów

„muzyka jest wszędzie
i nawet tam gdzie myślisz, że jej nie ma
a ona właśnie tam jest ”- „Muzyka” (z płyty „Kilof”)

Numer
Dwa:
zespół
Pustki.
Z
nagraniami tej grupy spotkałem się w
dość nietypowy sposób. Pierwszy utwór
jaki usłyszałem kilka lat temu to
„Kalambury” - Kompozycja nagrana z
gościnnym
udziałem
Zygmunta
Staszczyka
powodowała
wrażenie
umyślnego niedopracowania, domowej
sesji
nagraniowej.
Ekspresja
i
obrazowość
a
tekstem
wiersz
Władysława Broniewskiego. Jednym
słowem - świetny numer, a ja nie
zainteresowałem się kapelą. Do dziś nie
wiem dlaczego. Przypomniałem sobie
„Pustki” dopiero niedawno, za sprawą
ich ostatniego albumu
mu pt. „Koniec kryzysu”. Nie ma co się rozpisywać. Album w
mediach otrzymał świetne recenzje i co najciekawsze, album jest świetny. Ambitna
sztuka krajowa. Muzyka z każdej strony przemyślana, dopracowane brzmienia,
intrygujące słowa. Dodajmy do tego wyobraźnie
wyobraźnie i ogromne możliwości wokalne
Barbary Wrońskiej. Ja szczególnie lubię numery: „Nie zgubię się w tłumie” oraz
„Koniec kryzysu”. Polecam.

Numer Trzy: Czesław Niemen - opisanie części dokonań legendarnego artysty
przerasta możliwości tej skromnej rubryki. Odpuszczam dyskografię i biografię.
Tym razem postaram się zachęcić do posłuchania tylko jednego albumu choć
właściwe chodzi o wydawnictwo 2 płytowe. Jestem fanem całej twórczości Czesława
Niemena ale tzw. „Czerwony album”(płyta nie miała swojej oficjalnej nazwy) jest
moim ulubionym. Drugi i ostatni album nagrany z zespołem Enigmatic jest
produkcją niezwykłą. Wydany w roku 1971 wyprzedza znacznie panujące w Polsce
trendy muzyczne. Nie jest jednak kopią stylu panującego na zachodzie. Choć
nietrudno
ietrudno zgadnąć, że kanon brzmienia odpowiada latom 70', to kompozycje nie
dają się porównać, są wyjątkowe. W czasach, w których przepływ kultury nie był
łatwy, artyści udowodnili, że nie tylko można grać muzykę nie gorsza jako
jakościowo
od zachodniej, ale wręcz,, tworzyć muzykę absolutnie oryginalną. Nie kopiowali
panującej stylistyki, tylko na jej bazie tworzyli własny charakter. Aranżacje są
złożone, melodie
die są piękne, harmonia smaczna
smaczna,, a wszystkie sekcje brawurowo
odgrywają obszerny materiał. Autorem części
części tekstów z jest Wojciech Młynarski. Ja
najczęściej słucham krótszych kompozycji z tego albumu takich jak: „Sprzedaj
mnie wiatrowi” oraz "Zechcesz mnie, zechcesz"(choć 20 minutowy „Człowiek jam
niewdzięczny” - meisterstück! ).
W mojej osobistej klasyfikacji
cji muzyków - Czesław Niemen - miejsce pierwsze.

garz

Książki, na które warto poświęcić czas
Sue Townsend – „Adrian Mole – Męki Dorastania”

W wieku piętnastu lat
porzuciła szkołę. Pracowała m.in.
w
sklepie,
w
warsztacie
samochodowym i w fabryce. Mając
osiemnaście lat wyszła za mąż. W
1999 roku lekarze wykryli u niej
cukrzycę, z powodu której dwa
lata później straciła wzrok. Ma
dziś 64 lata, a odkąd straciła
wzrok większość czasu spędza w
domu, w swojej sypialni odpisując
na listy od fanów. Tak rysuje się
opis jednej z najlepszych pisarek
Wlk. Brytanii. Pewnie po tej
krótkiej biografii sądzicie, że pisze
jakieś ponure dramaty, po których
przeczytaniu chce się zginąć
szybką śmiercią? Nic bardziej
mylnego. Sue Townsend jest
twórczynią niezwykle zabawniej
postaci, jaką jest Adrian Mole.
Jego życie zostało przedstawione
przez pisarkę w serii pamiętników
(pisanych przez niego oczywiście)
pokazujących jego dojrzewanie (od
momentu, gdy ma 13 ¾ lat), a później także życie dorosłe (gdy ma 33 lata).
Niezwykle zabawne losy młodego poety intelektualisty, problemy z
dorastaniem i dziewczyną, oraz śmieszne relacje jego rodziców z nim i ze sobą
(kilkakrotnie się rozstają) wywołują u czytelnika uśmiech na twarzy. „Męki
dorastania” opisują moment w życiu Adriana gdy ma około 15 lat (pamiętnik
przedstawia około rok wydarzeń), jest świeżo po urodzinach z wpadką z
przyklejonym do nosa samolotem („Adrian Mole – 13 3/4 „). Już samo
dojrzewanie jest katorgą, a tu na młodego pisarza spada ogólnoświatowy
spisek wymierzony wprost na niego i inne ciężkie sprawy. Pozostaje tylko
czytać i się śmiać.

Andrzej Sapkowski – Saga o Wiedźminie
Cykl składa się z następujących części:
1. Ostatnie życzenie - zbiór opowiadań
2.
3.
4.
5.

Miecz przeznaczenia - zbiór opowiadań
Krew elfów
Czas pogardy
Chrzest ognia

6. Wieża jaskółki
7. Pani jeziora
Andrzej Sapkowski to jeden z
najwybitniejszych pisarzy fantasty w
Polsce. Napisał kilka doskonałych książek
i opowiadań, ale jego najlepsze dzieło to
saga o Wiedźminie Geralcie. Można by
było pisać o nim wiele lecz pewnie
większość już o nim słyszała więć tylko po
krótce przybliżę fabułę. Cała historia
rozpoczyna się od dziecka, dziecka
niespodzianki, które zażądał Geralt w
ramie nagrody od królowej Cintry. Owym
dzieckiem okazała się dziewczynka o
imieniu Ciri, który to posiadała niezwykłą, czarodziejską moc. Nikt o tej mocy nie wiedział
gdyż odkryła się ona dopiero po tym gdy Wiedźmin zabrał dziewczynę. Bohater jednak nie
znał skutków swego czynu oraz potęgi małej Ciri i jej wielkiego znaczenia. Szkoląc ją na
wojowniczkę w zamku wiedźminów Kaer Morhen wzywa do siebie przyjaciółke czarodziejkę
aby nauczyła ją władać mocą – Triss Merigold. Przekazuje dziewczynkę pod jej skrzydła, lecz
jako, że magini nie jest wystarczająco potężna i doświadczona dziecko niespodzinka
przechodzi pod opiekę Yennefer. Z Yennefer wiąże się wątek miłosny w sadze, który rozwija
się przez cała długość historii Geralta. W pewnym momencie nauki Ciri zostaje porwana, a
Geralt wraz z zebraną po drodze kompanią wyrusza w świat na poszukiwania. Mutant,
złodziejka, łuczniczka, dezerter, bard i wampir – to niezwykli barwni i ciekawi towarzysze
naszego herosa, a szczególnie wyróżnia się bard Jaskier, który podróżuje z nim od początku.
Cała saga wypełniona jest magią i mieczem, miłością, zdradą, polityką, zabawą i żartem,
zagadkami i wszystkim innym, czego dusza może zapragnąć. Każdy znajdzie coś dla siebie,
trudno się tutaj nudzić, a historia Geralta szybko się nie kończy, więc przyjemność trwa.
Życzę miłego czytania.
Amadi

KOMIKS

Wyczekujcie kolejnych komiksów.
Za miesiąc – Ekranizacja znanej i
lubianej piosenki zespołu Wolna
Grupa Bukowina pt. „Majster
bieda.”

Przesłanie
„Windzior”
„Filip i Dorotka czekali na windę.
- Strasznie długo nie jedzie – poskarżyła się Dorotka. – Dziwna jakaś ta winda. Czasem to w ogóle
boję się do niej wchodzić.
- A ja nie – powiedział Filip.
Winda nadjechała z łoskotem. Dzieci weszły do środka. Nagle światło zgasło i winda zatrzymała się
między piętrami.
- Nie widziałeś mojej baby, za stodołą pasie żaby, hu – ha! – zaśpiewał ktoś zgrzytliwie.
- Ojejku! – pisnęła Dorotka. – Ja się boję.
- Co tak jęczysz zajęczliwie? – zarechotał ktoś. – Może cię koparka pogryzła?
- Ale ekstra! – ucieszył się Filip. – Jak w wesołym miasteczku. Ja bym chciał mieszkać w takiej
windzie!
- Naprawdę? – spytał głos. – Nie żartujesz?
Światło zapaliło się znowu. Przed dziećmi stał wysoki, chudy facet ze zmierzwioną czarną brodą.
Miał na sobie brudny od smaru kombinezon. Z kudłatej czupryny sterczały mu małe różki.
- Kto ty jesteś? – zdziwił się Filip.
- Windzior – nieznajomy podał mu zakopconą łapę. – Bardzo mi miło. A tak naprawdę to Strala.
Diabeł Wietrzny.
- Kto, kto? – spytała Dorotka.
- No bo wiecie – powiedział Windzior – kiedyś na miejscu tego bloku była wieś. Nazywała się
Wierzbowo. A potem ją wyburzyli i postawili blok. No i musieliśmy się wszyscy przeprowadzić. Z
chałup do bloku.
- Kto my? – nie zrozumiał Filip.
- No my. Diabły, strzygi, kręćki, nocnice, rusałki. Nie powiem, nie jest źle. Jakoś nam leci. Ja na
przykład kiedyś wyłem w kominie i straszyłem dzieciaki, a teraz przekwalifikowałem się na
Windziora.
- I też straszysz? – spytała Dorotka.
- Staram się, jak mogę – Windzior uśmiechnął się skromnie.
- A można straszyć razem z tobą? – spytał Filip.
- Jasne! – ucieszył się Windzior. – Uwaga, ktoś ściąga windę. Znikam. Pa, pa!
- Pa, pa! – zawołały dzieci, wybiegając z windy, do której wchodził właśnie profesor Śpiączka.
- Pa, pa – odparł w roztargnieniu profesor Śpiączka. Moje uszanowanie. Dobranoc. Proszę pozdrowić
małżonkę.
- Ale fajny ten profesor! – zaśmiała się Dorotka.
- Fajny – zgodził się Filip. – Ale Windzior fajniejszy.”

„Wierzbowa 13”, Danuta Wawiłow, Natalia Usenko, wyd. Plac Słoneczny 4, 1996

