Pismo Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka Wieczorkiewicza

Marzec 2009

Czołem wszystkim!
Na początek kilka słów od redakcji. Pojawiła się nowa stała rubyka –
było o książkach, muzyce, teraz będzie też o filmach (pomysł
(pomysł Kamili ☺). W
ostatnim numerze był trailer kolejnej części komiksu stworzonego przez
Trójkę na zimowisku, ale niestety, komiks zaginął gdzieś w obwodach
aparatu i nikłe są szanse na odzyskanie go. Mamy za to kolejne
kolejn dzieło
Worma, myślę, że fani serii będą usatysfakcjonowani.
A tak poza tym, to wreszcie mamy wiosnę. Jest ciepło (okej,
przynajmniej cieplej), jaśniej, nie ma śniegu. Pojawiają się kwiatki, ptaszki i
wiewiórki, a wszystkie babcie myślą już o Świętach Wielkanocnych.
Wielkanocnych. W szkole
zaczyna roić się od sprawdzianów, a na zbiórkach coraz więcej czasu
spędzamy wreszcie w lesie. Znamy wszystkie te znaki już dobrze, przecież
jest tak zawsze, i za rok, za dwa i za pięć będzie tak samo. Warto jednak
pamiętać, że jesteśmy
my coraz starsi. Otoczenie będzie od nas wymagać coraz
więcej, sami też powinniśmy wymagać od siebie coraz więcej, a czasu nagle
robi się coraz mniej. Dlatego, jak śpiewał Muniek, miejmy świadomość, że
„każdy dzień to skarb”. Wyczekujcie wakacji, obozu i innych
innych przyjemnych
rzeczy, ale cieszcie się i korzystajcie z każdej chwili czekania ☺
Simon
PS Nie bierzcie wszystkiego, co tutaj się ukaże, na serio… chyba wiecie, dlaczego
dlaczego☺
☺
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Biwak Dwójki, Trójki i Siódemki w Darzlubiu

Muszę Wam to powiedzieć. Na naszym biwaku był
morderca.
Wiedzieliśmy tylko, że to jeden z nas. Ale kto? Nie
mieliśmy pojęcia.
W związku z tym nieustannie się kontrolowaliśmy. Padały niesłuszne oskarżenia i
gorączkowe zapewnienia o niewinności. Słowem - nikt nie czuł się bezpieczny.
Podstawowa zasada brzmiała: nie chodź nigdzie sam.
Druh komendant przeżywał nieustanne dylematy, co
widać obok.
Ale, ale! Aby nie dać się zwariować, próbowaliśmy
chwytać się innych zajęć. I tym sposobem biegaliśmy do
późna w nocy, rozbrajając bomby w towarzystwie.
Wyruszyliśmy także na harcowanie po mapie, co u
niektórych zaowocowało bynajmniej nie owocami, leczsłodyczami! Sprowadziliśmy nawet dwóch murarzy,
którzy zaczęli budować jakieś mury w sali gimnastycznej tak, że wprost nie dało się
pomiędzy nimi przejść.
Chaos, chaos.
Aż w końcu morderca ujawnił się. Zrobił to oczywiście w najmniej oczekiwanym
momencie, kiedy śpiewaliśmy sobie chrapliwie, przełamując nie pierwsze już lody.
Teraz wszem i wobec ogłaszam: mordercą jest nieuchwytny Olówatos Obuchatos.
Jeśli kiedykolwiek spotkacie się z tym nazwiskiem- zabierajcie swoje matki, swoich
ojców, to, co macie najcenniejszego i uciekajcie, gdzie pieprz rośnie
(www.gory.wyd.pl/archiwum.php?art=1139). Olówatos nie oszczędzi nawet lichego kota
(znaleźliśmy go o poranku na chodniku przed szkołą).

Trzymajcie się, dziewczyny i chopaki.

Gosia

Historia
No, tym razem będzie dla Was trochę interakcji. Opiszę kilka
najważniejszych faktów, zdarzeń i postaci z historii Polski i Litwy w wieku XVI, a
Wy musicie odcyfrować daty podane na dole i dopasować je do konkretnych
wydarzeń. Każdy fragment ma przypisaną literę,
literę, ułożone po kolei dadzą Wam
hasło, które być może przyda się w kwietniowym numerze Zasiewów ☺ W
przypadku królów, data jest zawsze końcem ich panowania.
ZYGMUNT II AUGUST

HENRYK WALEZY

Ostatni przedstawiciel dynastii Jagiellonów na
polskim tronie. Był dobrym królem, chociaż
szlachta wypominała mu bardzo małżeństwo z
Barbarą Radziwiłłówną, zawarte potajemnie. Przez
jej przedwczesną śmierć był nieszczęśliwym
człowiekiem. Był chory, przez co był także
bezpłodny, chociaż przez ostatnią część swego życia
bardzo starał się o potomka. Mówi się, że
interesował się
ę magią, by wskrzesić ukochaną
Barbarę i zapewnić sobie potomka. Wspominany
bardzo ciepło dzięki zasługom dla kraju, takim jak
zawarcie Unii Lubelskiej, czy dbanie o rozwój
kultury i sztuki, jak również za swoje poświęcenie,
pomimo niepowodzeń w życiu osobistym.
istym.

Pierwszy król obrany drogą elekcji,
niestety niezbyt fortunnie. Pochodził
z Francji, był przedstawicielem
dynastii Walezjuszów. Po elekcji
został zmuszony do zatwierdzenia
artykułów
henrykowskich
henrykowskich,
dość
mocno
ograniczających
jego
możliwości. Nie umiał mówić po
polsku,
bycie
królem
Rzeczypospolitej zresztą mu się nie
spodobało, już po roku uciekł do
Francji,
gdzie
został
królem
Henrykiem
III.
Zginął
tam
zasztyletowany.
Henryka
często
posądzano o zniewieścienie, bo lubił
używać perfum, miał kolczyki w
uszach i nosił wiele innych ozdób.
Podejrzaną sprawą do dziś pozostaje
jego prawdopodobny udział w Nocy
św. Bartłomieja.

E
ALEKSANDER I
Był królem tylko przez 5 lat, wstąpił na tron
mając już 40 lat. W związku z krótkim
panowaniem, niewiele zdziałał, ale to za jego
czasów uchwalono konstytucję Nihil Novi.
Novi

B
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STEFAN BATORY

HOŁD PRUSKI

Chociaż panował krótko, uznawany jest za jednego
z najwybitniejszych polskich królów. Pochodził z
Siedmiogrodu, na tron wstąpił po zawarciu
małżeństwa z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta
Augusta. Żeby przekonać Gdańszczan do swojego
panowania, musiał pokonać ich w wojnie. Prowadził
zwycięskie kampanie przeciw Rosji, broniąc Inflant
przed zakusami cara Iwana IV. Jego najbliższym
współpracownikiem był kanclerz Jan Zamoyski,
który był niesamowicie bogaty i założył miasto
Zamość.

Ostateczny
koniec
problemów
z
Krzyżakami. Ostatni Wielki Mistrz
Zakonu
Krzyżackiego
Albrecht
Hohenzollern
złożył
królowi
Zygmuntowi Staremu hołd lenny na
rynku w Krakowie. Jednocześnie
zsekularyzował (trudne słowo) państwo,
czyli
zmienił
jego
charakter
z
duchowego na świecki, zwykły. Jako
pierwszy władca w Europie przyjął
luteranizm jako religię państwową.

E

E

KONFEDERACJA WARSZAWSKA
Akt tolerancji religijnej, uchwalony jeszcze w
czasie pierwszego bezkrólewia. Stanowił, że nikt
nie może być prześladowany i aresztowany tylko
ze względu na swoje wyznanie, stawiał
Rzeczpospolitą
w
wyjątkowej
pozycji
w
stosunku do reszty państw europejskich, gdzie
szalały wtedy wojny religijne. Było to „państwo
bez stosów”. Coś z czego trzeba być dumnym.

P

ZYGMUNT III WAZA
Pierwszy przedstawiciel dynastii Wazów
na polskim tronie. Przeniósł stolicę
Rzeczypospolitej do Warszawy, „w pół
drogi między Krakowem a Wilnem”. Był
niezłym królem, ale miał kilka potężnych
wad. Pierwsza to gorące przywiązanie do
tytułu
króla
Szwecji,
co
wplątało
Rzeczpospolitą w serię zgubnych dla niej
wojen. Druga to fanatyzm religijny
(oczywiście katolicki). Przez to nie pozwolił
na objęcie tronu moskiewskiego przez
swego syna w 1611 (Rosjanie żądali jego
przejścia na prawosławie i to wszystko).
Za jego czasów zaczęły się też bunty
kozackie. Złoty wiek to już nie był.

D

UNIA LUBELSKA

WOJNA KOKOSZA

Zawarta jeszcze za panowania Zygmunta
Augusta, była to najważniejsza unia polsko –
litewska, która spajała Koronę i Wielkie Księstwo
Litewskie
w
jedno
państwo
(dotychczas
pozostawały oddzielne). Wspólne odtąd były:
sejm, wojsko, polityka międzynarodowa, władca,
herb oraz waluta. Początkowo Litwini nie chcieli
zgodzić się na ścisłą unię, ale Zygmunt August
przekonał ich, wcielając wielkie połacie Księstwa
do Korony (Ukrainę i Podole). Gdyby Litwini
nadal oponowali, ziemie ich przywódców
zostałyby w innym państwie.

Pierwszy w historii rokosz, czyli
wystąpienie
szlachty
przeciw
królowi. Ten konkretny zawiązany
został, ponieważ król Zygmunt Stary
przeprowadził elekcję swojego syna
(Zygmunta Augusta) na króla jeszcze
za swojego życia. Ogólnie irytował
szlachtę wieloma sprawami, razem
ze swoją żoną, Boną Sforą. Rokosz
nie przyniósł żadnego skutku, poza
takim, że zjedzono cały drób z okolic
Lwowa, gdzie go zawiązano, stąd też
nazwa.

R

<odstęp>

ZYGMUNT I STARY
Przedostatni przedstawiciel dynastii Jagiellonów na
polskim tronie. Żył długo, bo 81 lat, a panował przez
42, prawie najdłużej ze wszystkich polskich królów.
Był synem Kazimierza Jagiellończyka. Za jego
panowania Rzeczpospolita weszła w swój złoty wiek,
choć nie odbyło się bez zgrzytów, takich jak wojna
kokosza i przedwczesna elekcja Zygmunta Augusta.
Włączył Mazowsze do Polski (Warszawa…), dbał o
pokój i brak wojen religijnych w państwie, starał się
zwiększyć władzę króla i skarb państwa.

P
A oto zaszyfrowane daty: 624, 3046, 11000110010,
3140, 625, 11000100101, 5F5, 3001, 10111100010,

WOLNA ELEKCJA
Był to wybór króla Rzeczypospolitej
przez
wszystkich
przedstawicieli
stanu szlacheckiego w państwie.
Sejm zajmujący się wyborem króla
nazywany
był
sejmem
konwokacyjnym. Formalnie elekcja
królów
odbywała
się
już
za
panowania Jagiellonów, ale wtedy nie
brała w niej udziału cała szlachta i i
tak wszyscy zgadzali się na kolejnych
przedstawicieli dynastii. Każdy nowy
król musiał potwierdzić, że będzie
przestrzegał swoich pacta conventa,
spisywanych na nowo każdorazowo.
Począwszy od Henryka Walezego,
każdy następny król Rzeczypospolitej
był obierany drogą wolnej elekcji.

60C, 3041
Liczby są zapisane w systemie szesnastkowym,
ósemkowym i dwójkowym.
Za miesiąc pojawi się artykuł o tym, zapisywać liczby w ten sposób.
Powodzenia ☺ Simon

A

Książki
Czarnoksiężnik z Archipelagu - Ursula Le Guinn
To pierwsza z części opowieści o Ziemiomorzu.
Czarnoksiężnika Geda poznajemy jako dziecko, kiedy to
przesycony poczuciem własnej wyjątkowości pobiera
nauki u ciotki - wiejskiej czarownicy. Przełom następuje
w dniu, w którym ratuje wioskę rodzinną przed
najazdem wrogich wojsk objawiając tym swoje wyjątkowe
zdolności. Kiedy wieść o tym zdarzeniu rozeszła się po
świecie do wioski przybywa prawdziwy Czarnoksiężnik i
zabiera chłopca ze sobą, nadając mu wcześniej jego
Prawdziwe Imię- „klucz”, dający możliwość kontroli nad
przedmiotami
i
żyjącymi
istotami
innym
Czarnoksiężnikom i stworom posiadającym magiczną
moc. Pycha prowadzi Geda (bo tak właśnie brzmi
prawdziwe imię chłopaka) na wyspę Rocke, gdzie
znajduje się szkoła Czarnoksiężników i zaczyna się jego
rywalizacja z kolegami, a przede wszystkim zmaganie z
samym sobą. Magiczne pojedynki, smoki (lochy dopiero w drugiej części ;),
mroczny Cień i wspaniała historia o poznawaniu samego siebie to właśnie to, co
czyni te powieść wartą przeczytania.
Autostopem przez Galaktykę - Douglas Adams
Młody Ziemianin Arthur Dent dowiaduje się z
przerażeniem, że jego najbliższy przyjaciel Ford Prefect
jest kosmitą, Ziemia zaś za chwilę zostanie unicestwiona,
gdyż podobno leży na trasie planowanej kosmicznej
autostrady.
Stosowna
informacja
została
nawet
wywieszona w jakimś galaktycznym urzędzie na Alfa
Centauri, ale... Ziemianie jej nie oprotestowali.
Zniszczenie ojczystej planety to dla Arthura dopiero
początek niewiarygodnych przygód w czasie i przestrzeni.
Ford zabiera go statkiem kosmicznym (nie swoim
oczywiście) w podróż po galaktyce. Jego przyjaciel zbiera
materiały do nowej edycji przewodnika - komendium
wszelkiej wiedzy i mądrości - "Autostopem przez
galaktykę". Ważne role drugoplanowe odgrywają ziemska
dziennikarka Trillian, która podróżuje z dwugłowym prezydentm galaktyki
Zaphodem Beeblebroxem oraz mający skłonności do depresji robotem Marvinem.
W czasie tej podróży Arthur spróbuje pojąć sens życia, a także rozwiązać jedną z
największych zagadkę kosmosu- Wielkie Pytanie o Życie, Wszechświat i całą
resztę.

Solaris - Stanisław Lem
Rozpoczynając lekturę ”Solaris” nie wiadomo czego się
spodziewać – wartkiej akcji, kosmicznych walk czy też
opowieści o istotach z innych planet. To, o czym ta
książka mówi naprawdę tylko po części obejmuje
tajemnice kosmosu. Skupia się za to na… Człowieku i
jego problemie z pojmowaniem rzeczy, których nie zna i
nigdy wcześniej nie doświadczył. Solaris to Planeta o
dwóch słońcach (czerwonym i błękitnym) oddalona od
Ziemi o 16 miesięcy drogi. Większą część jej powierzchni
pokrywa ocean, będący jednocześnie jej jedynym
naturalnym mieszkańcem. Ale czym jest owa istota?
„Protoplazmatyczne morze-mózg, który traci czas na
niesamowitych
w
swej
rozpiętości
teoretycznych
rozważaniach nad istotą wszechrzeczy, a wszystko to, co
wychwytują
nasze
aparatury,
stanowi
drobne,
przypadkowo podsłuchane strzępy owego toczącego się wiekuiście w głębinach,
przerastającego wszelką możliwość naszego pojmowania gigantycznego monologu”.
Język jakim posługuje się autor czasem bywa zawiły, a naukowe opisy
naszpikowane są matematyczno-fizycznymi pojęciami, to jednak książkę czyta się
przyjemnie. A wrażenie tajemnicy towarzyszące czytelnikowi od pierwszych stron,
nie pozwala obojętnie odłożyć jej nie przeczytanej z powrotem na półkę.
Bohdzik

Muzyka
The Faces
Z tym zespołem zapoznałem się w dość nietypowy
sposób. Fragment ich największego hitu: „Stay
with me” wpadł mi w ucho gdy oglądałem film pt.
„Polowanie na druhny” (dla ciekawskich: pod
koniec, jak jadą samochodem). Myślę, ze warto
czasem powrócić do podstaw muzyki rockowej.
Ciekawie brzmiące przesterowane gitary (jak na
tamte lata dość czysto nagrane), proste i chwytliwe
riffy oraz organy Hammonda. Nie słuchajcie
utworów na youtube bo są tam tylko w słabej
jakości. Lepiej poszukać nagrań studyjnych.
Ciekawym dodatkiem jest też głos pewnego
znanego wokalisty.. Jak posłuchacie to bez pudła
zgadniecie! Podpowiem, ze na zdjęciu siedzi drugi
od prawej.

Ania Dąbrowska
Pomyślałem, ze w moim guście
muzycznym, który próbuje przed Wami
odsłonić ograniczam się do niewielkiego
przedziału szerokiego pojęcia muzyka.
Starałem się znaleźć cos polskiego (bo
zagraniczne opisałem powyżej), cos
nierockowego
(tylko
o
takich
wspominałem), cos w miarę nowego
(inaczej niż dotychczas)... No i
wymyśliłem! Niech się śmieje kto chce,
ale moim zdaniem Ania wyróżnia się na
polskiej scenie muzycznej. Przede
wszystkim ma dobre podkłady muzyczne,
oryginalny styl, niebanalne teksty oraz jej
utwory wpadają w ucho. Miałbym pewne
obiekcje co do barwy jej głosu (jak dla mnie zbyt nosowa) ale chyba właśnie to nadaje jej muzyce
tego rozpoznawalnego stylu. Muzyka POP w najlepszym wydaniu. I to polska. Szczególnie ta
ostatnia płyta.
Kuchcik

Nowości w regulaminie mundurowym
Z upoważnienia NiN.K.K.R.M.HiH (Najwyższa i Nieomylna Kręgowa Komisja
Regulaminu Mundurowego Harcerzy i Harcerek) publikuję tutaj najbardziej rewolucyjne
zmiany w umundurowaniu, które obowiązują od dnia 1.04.2009.
•
•
•

•
•

•

Drużynowy nosi na rogatywce pióropusz w barwie swojej drużyny (minimalna
wysokość – 8 cm.)
Członkowie zwyczajni Kręgu powinni zakładać na nos czerwony pompon,
reprezentując barwy Kręgu.
Podczas przebywania w środowisku o podwyższonej wilgotności, dopuszcza się
noszenie klapek w kolorze drużyny do krótkich spodni mundurowych i spódnic
damskich.
W warunkach zimowych, harcerze z minimum drugim stopniem mogą nosić
kożuchy ze sztucznym futrem, jako element munduru polowego.
Harcerze noszą na tyle munduru stalowy Krzyż Harcerski o wymiarach minimum
10x10 cm. Harcerki noszą lilijki o wymiarach 12x6 cm. Po zdobyciu odpowiednich
stopni instruktorskich dopuszcza się kolejno: pokrycie miedzią, srebrem, złotem,
platyną.
Komendant kręgu nosi na lewym ramieniu pelerynę w barwach Kręgu, sięgającą do
kostek. Zaleca się wyszycie drzewa genealogicznego na stronie zewnętrznej.

Więcej wkrótce. Wyczekujcie!
NiN.K.K.R.M.HiH

Zakochany bez pamięci
Eternal Sunshine of the Spotless Mind (USA, 2004)
Tytułowy bohater, Joel Barish (Jim Carrey), dowiaduje się, że jego była dziewczyna,
Clementine Kruczynski (Kate Winslet), poddała się operacji tajemniczego doktora Howarda
Mierzwiaka (Tom Wilkinson), polegającej na usunięciu z pamięci wszystkich wspomnień
związanych z byłym ukochanym. Zrozpaczony i wściekły Joel postanawia uczynić to samo.
Okazuje się jednak, że usuwając smutne wspomnienia, będzie musiał usunąć z pamięci
najpiękniejsze chwile swojego życia. Zmienia zdanie …i co teraz? Czy da się przerwać
zabieg usuwania wspomnień?
Film niecodzienny, odrobinę zakręcony i psychodeliczny, warto zobaczyć chociażby dla roli
Carreya, który rolą w ESotSM udowodnił, że nadaje się nie tylko do głupawych komedii.
Plus właśnie za Carreya, za Becka i „Everybody’s Gotta Learn Sometimes” oraz za
Clementine Kruczynski.

Miasto Aniołów
City of Angels (Niemcy, USA, 1998)
Anioł Seth (Nicholas Cage) zakochuje się w doktor Maggie Rice (Meg Ryan). Postanawia dla
niej zrezygnować z dotychczasowego życia … czy dobrze zrobił? Co się wydarzy później?
Film genialny, profanacją jest wrzucanie go do szufladki ‘melodramat’, gdyż mi osobiście
melodramat kojarzy się z ckliwymi, mdłymi historyjkami a historia Setha i Maggie wg
mnie do takich nie należy. Plus za cudowny soundtrack („Iris” Goo Goo Dolls tudzież
„Angel” w wykonaniu Sarah McLachlan miażdżą). Minus za Nicholasa Cage’a, którego nie
znoszę.

K.
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Jezuitów w Gdyni.

Inauguracja Zlotu rozpocznie się
si
w Gdyni na Polance Redłowskiej
o godzinie 18.00.
Komendantka Zlotu

Programowiec Zlotu

Kwatermistrz Zlotu

phm Maria Gach „Miriam”

org. Katarzyna Podsiadłowska
„Szyszka”

pwd Paulina Pakur „Pestka”

KOMIKS

Worm

Przesłanie

„Gengar jest fikcyjną postacią z serii Pokemon. Imię Gengar
wzięło się od słówka "doppelganger". Oznacza ono "duchasobowtóra" jakiejś rzeczy, którą bezustannie straszy. W wypadku
Pokemona chodzi tu o jego ludzkie formy (często mylony jest z
cieniem) oraz zamiłowanie do przerażania ludzi. Tak jak jego
poprzednie ewolucje jest typem pokémona cień. Ewoluował z
Hauntera , a ten z Gastly'ego. Gengar o pełni księżyca lubi
tworzyć cienie ludzi i w ten sposób ich straszyć. Ma 159.9 cm
wzrostu i waży 40 kg.”

