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Witajcie,
To już ostatni numer Zasiewów w tym roku harcerskim. Zostały nam dwa tygodnie do obozu,
wszyscy są już myślami przy nim i mam nadzieję, że wszyscy się już dobrze do niego
przygotowali. Wyszywanie sprawności ostatniej nocy przed wyjazdem to nie najlepszy pomysł.
Kiedyś to przeżywałem i nie polecam nikomu. Pogoda jak na razie jest mało wakacyjna, a na
południu Polski mnożą się i panoszą stany powodziowe, ale należy być dobrej myśli. Czy
kiedyś było Wam za mokro…? Nie ma tego złego, co by nie mogło wyschnąć ☺ Obóz będzie
potężny, najbardziej liczny od dobrych kilku lat, jest pieczołowicie przygotowany no i jedziemy
w fajne, dalekie miejsce. Nic nie ma prawa pójść źle. Niniejszy numer Zasiewów jest „obozowy”,
możecie w nim przeczytać kilka artykułów, które mam nadzieję pomogą wam w przygotowaniu
się do obozu i w życiu na nim. Cóż… miłej lektury i do zobaczenia.
Nareszcie! ☺
Simon
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Zastęp starszy „KuchDziki”
Wstęp. Zanim człowiek uczęszczający na zbiórki zostanie harcerzem, musi przejść
pewien okres próbny. Na cotygodniowych harcach jest uczestnikiem zabaw oraz
wykonuje wymyślne zadania, przygotowane przez kadrę jego drużyny. Wykazuje
się sumiennością, pracowitością oraz zaradnością. Zdobywa pierwsze sprawności i
stopień. Drużynowy to docenia, dopuszcza młodziana do złożenia Przyrzeczenia
Harcerskiego. Jeśli dany osobnik cechuje się zdolnościami
przywódczymi, zostaje patrolowym, czy też zastępowym.
Młody harcerz jest zapraszany na rady drużyny, staje się
odpowiedzialny za pewną grupę młodszych od siebie
kolegów. Jego zadaniem jest przekazywanie wiedzy swoim
podopiecznym – wiedzy z zakresu pierwszego stopnia
harcerskiego. Nasz bohater ma 13 lat…
Drużyna rozrosła się, co było efektem przeprowadzonego we wrześniu naboru.
Zbiórki wciąż odbywają się co tydzień. Jednak tym razem nasz młodzian nie jest już
tylko ich uczestnikiem, ale również projektantem oraz koordynatorem. Doliczając
radę drużyny oraz kilka godzin w tygodniu na przygotowanie sobotniego spotkania
można łatwo policzyć, ile czasu ów harcerz poświęca w tygodniu na wolontaryjną
pracę dla innych. I słusznie. Ale czy jest to zakres, w którym dla rzeczonego
zastępowego wyczerpuje się harcerska formuła? Czy każda zbiórka musi dla tak
młodego człowieka wiązać się z odpowiedzialnością? Wreszcie: czy od momentu
zostania zastępowym będzie on ciągle doskonalił umiejętności, które już opanował?
Idea. Zastęp starszy w drużynie skupia członków z odpowiednim stażem, wiekiem,
jak również stosownymi predyspozycjami oraz umiejętnościami. Celem tego typu
zastępu
jest
zapewnienie
młodym
zastępowym
rozwoju
harcerskiego,
przebiegającego niejako torem oddzielnym od codziennej pracy instruktorskiej.
Przez rozwój rozumiem zarówno zdobywanie nowych umiejętności, jak i
kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o harcerską ideologię. To jest właśnie
ideał, do którego każdy drużynowy powinien dążyć, zakładając tego typu zastęp.
Rzeczony cel, a więc wypełnienie dość wyraźnej luki w edukacji harcerzy, powinien
być dobitnie akcentowany i jak najczęściej przypominany.
Kiedy nadchodzi ów moment starszoharcerskiej
inicjacji? Decyduje o tym wiele cech. Przede
wszystkim założenia zastępowego. Zastęp starszy
w drużynie jest zaszczytem, dostąpić go mogą
nieliczni, wybrani. Jeżeli zastępowy uzna, że jego
grupa wybrańców będzie bardzo aktywna, co
bezpośrednio łączy się z dużą częstotliwością
wspólnych akcji i wypadów, wówczas jednym z
istotnych
kryteriów
będzie
dyspozycyjność
czasowa. Czasem decydować będzie stopień
zaawansowania harcerskiego, gdyż zastępowy nie
toleruje osób mających problemy z rozpalaniem ogniska podczas deszczu. W końcu
istotnym czynnikiem może być wiek. Przyjmuje się, że w zastępie starszym
harcerze powinni mieć 13-16 lat. Jednak jeśli występuje w danej drużynie sprawny

oraz pojętny dwunastolatek, nad wyraz jak na swój wiek dojrzały, to czy można mu
odmówić przyjęcia do takiego zastępu tylko ze względu na metrykę? Czy jego
starszy kolega, uczestnik zbiórek, musi być przyjęty do zastępu starszego tylko
dlatego, że ma lat 15? Podsumowując, to zastępowy ma prawo wyboru kryteriów
przyjęcia do takiego zastępu. Najważniejsze jest jednak to, że owe kryteria muszą
być bardzo wyraźnie ukształtowane i zasadniczo stałe.
Kim jest zastępowy? Jak już wspomniałem,
najważniejszy
jest
pomysł
na
zastęp.
Bez
wyklarowanej wizji celów oraz środków, tudzież
odległej wizji kilkuletniej pracy takiej ekipy, nie ma
nawet sensu zaczynać. Kolejnym czynnikiem jest
czas. Cotygodniowe harce, rady drużyny, kilka
godzin przygotowywania zbiórki w tygodniu… To
wiele. Zastępowego zastępu starszego musi być stać
na więcej. Będzie przygotowywał raz na jakiś czas
dodatkowe spotkania oraz wypady. Przydadzą się
ogniska oraz gawędy. Należy również liczyć się z
tym, że zbiórki dla członków ZS są trudniejsze do
zorganizowania.
Starsi
harcerze
są
bardziej
wymagający. W końcu najważniejszymi cechami
zastępowego są: stałość przekonań, charyzma oraz
dążność do stania się wzorem do naśladowania.
Młodzi ludzie muszą widzieć w nim samoistnego
przywódcę.
Cecha wyróżniająca zastęp. Jest to istotny czynnik. Dobrze jest, gdy członkowie
zastępu mają poczucie bycia częścią czegoś unikatowego. Może być to cel, może
być to środek do jego osiągnięcia. Zastęp może spajać ludzi świetnie poruszających
się w terenie z mapą, gotujących przepyszne potrawy na kuchni polowej lub
uwielbiających kilkudniowe włóczęgi. To podnosi morale zastępu oraz daje komfort
przynależności do pewnej grupy.
Co robić? Na pewno spotykać się. Początki bywają
trudne. Jeśli frekwencja nie jest zadowalająca – nie
należy się zrażać. Nawet gdy na zaplanowaną
wędrówkę pojadą tylko 4 osoby, to nie warto jej
odwoływać. Zastępowy pokaże swoim ludziom, że
prawdziwy harcerz robi tak, jak mówi. Dodatkowo
ludzie obecni na takiej zbiórce będą namawiać
pozostałych członków zastępu do uczestnictwa.
Oczywiście warunkiem jest tu atrakcyjność spotkań.
Dobrym pomysłem jest również przedyskutować ze
wszystkimi tematy zbiórek – dowiedzieć się, czego
oczekują oraz postarać się sprostać choć po części
ich oczekiwaniom. Jednak rzadko się zdarza, by
młodzi harcerze sami z siebie „rzucali” gotowymi
rozwiązaniami.
Jedną
z
lepszych
metod
wypośrodkowania oczekiwań zastępowego oraz
członków zastępu jest poddanie do dyskusji „surowego” pomysłu. Dzięki temu
wszyscy czują pewną odpowiedzialność za taki projekt. Dodatkowo podnosi to

samoocenę tych młodych ludzi, których
zastępowego) są wprowadzane w życie.

pomysły

(rzecz

jasna

z

pomocą

Jak często? Należy wziąć pod uwagę wszystkie zajęcia
członków zastępu. Warto spotykać się przynajmniej raz
w miesiącu na zbiórkę czynną (harce w lesie, wędrówka,
wypad itp.). Jeśli nie uda się spotkać w danym miesiącu,
to nie należy uważać tego za porażkę. Lepiej
zrezygnować ze zbiórki, niż próbować ją zorganizować na
siłę, bez pomysłu i zapału. Są też takie miesiące
(wakacyjne lub wiosenne), kiedy propozycji jest tak
wiele, że spotykać się będzie ów zastęp nawet kilka razy
w tygodniu. I dobrze.
Gawędy. Młodzież w tym wieku (13-16 lat) potrzebuje rozmowy na przeróżne
tematy (aż się zdziwić można!). Warto poświęcić im czas. Zastępowy nie może bać
się długich rozmów przy ogniskach – wręcz powinien je inicjować. Czasem taka
dyskusja będzie miała wartość poznawczą dla harcerzy (ale również dla
zastępowego!), czasem będzie to tylko wymiana opinii, czasem bardzo istotne
rozmowy ideologiczne. Jest to ważny okres w życiu każdego człowieka, kiedy to
kształtują się pierwsze ideały i wzorce. Dlatego właśnie zastępowy musi mieć jasno
określone poglądy. Rolą zastępowego jest zadbać o wpajanie oraz właściwe
wytłumaczenie zasad, kierujących postępowaniem dobrego harcerza.
Przygody. Moim osobistym zdaniem jest to
najważniejsza część pracy w ZS. Zbiórka
powinna być dla młodych ludzi wyzwaniem –
trudną wędrówką, budowaniem platformy na
drzewie, eksploracją kanałów burzowych,
skomplikowaną grą terenową, wypadem na
ściankę wspinaczkową, ciężkim meczem
piłkarskim, grą nocną o podwyższonym
stopniu trudności itp. Można oczywiście
spotkać się całym zastępem i pójść do kina.
To też jest zbiórka. Jednak ludzie muszą
czuć, podkreślę po raz kolejny, że są częścią
czegoś wyjątkowego. Dobra zbiórka ZS
powinna utkwić jej uczestnikom w pamięci na
miesiące, a nawet na lata.

Plan. Każdy zastępowy musi zadbać o realizację założeń. Zarówno tych bliskich
(czasowo) oraz bardzo odległych. Warto przedyskutować cel na forum całego
zastępu, uwzględniając najbliższy rok (lub dwa lata) harcerskiej pracy oraz
zaplanować przygotowania do jego realizacji. Usystematyzuje to działania i przede
wszystkim będzie napędzać wszystkich do działania. Zastępowy musi umieć zapalić
swoich ludzi do podjęcia konkretnego wysiłku w imię wspólnych założeń. To jego
charyzma pozwoli uwierzyć młodym harcerzom w ich własne siły i możliwości. Cel
musi być odpowiednio wymagający dla członków zastępu (mając na uwadze
umiejętności tudzież fizyczne możliwości harcerzy). Stopień jego trudności będzie
współmierny do satysfakcji po jego osiągnięciu.

Koedukacja.
W
pewnym
wieku
(właśnie
starszoharcerskim) młodzi ludzie odczuwają potrzebę
kontaktu z płcią przeciwną. W tym wypadku zbiórki
łączone zastępów męskich oraz żeńskich są wskazane.
Oczywiście raz na jakiś czas, jako coś specjalnego,
wykraczającego poza zwyczajową rutynę.
Jak zacząć? Bardzo prosto. Najpierw drużynowy musi
zejść z piedestału i stać się zastępowym, czyli kolegą
harcerzy, kandydatów do bycia członkami zastępu
starszego, z którym mogą na luzie porozmawiać na
każdy temat. Nie wolno odrzucać poglądów młodych ludzi, narzucając im zarazem
swój punkt widzenia. To błąd. Warto pokazać im drogę, harcerską drogę, uczynić ją
atrakcyjną, a następnie zaprosić do podążania nią.
P.S. Powyższy tekst to zbiór założeń. Nie twierdzę, iż moje są najsłuszniejsze.
Spisałem jedynie kilka przemyśleń, popartych doświadczeniem, wyniesionym z
pracy z Mogotą. Chętnie posłużę radą lub podyskutuję na powyższe tematy, gdyż
uważam je za bardzo istotny element pracy z młodzieżą, o którego jakość my,
instruktorzy, powinniśmy w „Leśnej Szkółce” nieustannie dbać.
KuchDzik herbu Thor

Obrazki:
1. Młody dzik
2. Jeż afrykański pigmejski
3. Modliszka
4. Sifaka
5. Muflon
6. Bizon
7. Uwaga dzik!
8. Thor

Zlot Drużyn 2009
Tegoroczny zlot drużyn odbył się, jak to przypadło (od kiedy
pamiętam) w deszczowej pogodzie, słońce nas pożegnało. Ta
depresyjna pogoda nie złamała uśmiechu na twarzach uczestników.
Obserwowałem wszystko trochę z boku. Przyglądałem się całemu
wesołemu harmidrowi w tętniącej pracą komendzie, oraz temu czym
zajmowali się instruktorzy na poszczególnych punktach. Moje największe zaciekawienie
wzbudzili jednak biwakowicze, którzy nie mając jeszcze
odpowiedniego

doświadczenia

manewrowali

miedzy

problemami i troskami, jakże błahymi z mojego punktu
widzenia, ale szczerymi. Wszyscy dzięki zaradności i pomocy
instruktorów radzi sobie z zimnem, niewygodą, zmęczeniem,
wilgocią i tą cała obłudną pogodą. W kotle pełnym „spraw” i
zagmatwania musieli wykazać się
znajomością sztuki harcerskiej.
Byli sprawdzani na punktach z wiedzy jaką do tej pory przyswoili.
Poradzili sobie z tym zadaniem świetnie. Jestem naprawdę
zadowolony, że nasza organizacja dysponuje zasobem tak zdolnych
i młodych umysłów. Prowadziłem punkt musztry, dzięki czemu
mogłem się przemieszczać i doglądać innych. Wszyscy z nie małym
trudem rozwiązywali kolejne zadania. Wygrali najlepsi choć
niewielką różnicą punktów. Z powodu złej pogody nie było
wspólnego

śpiewania,

czar

ogniska działał trochę słabiej a zmęczenie dawało się we
znaki.

Harcerze

i

harcerki

podczas

quizu

zostali

wyciszeni, i nie trudno było im zasnąć, w tym czasie
instruktorzy porozrzucani w okolicy spędzali czas na
rozmowie

i

schnięciu.

Ja

tymczasem

usiadłem

na

pomoście i raczyłem się widokiem, który był naprawdę
wart

tego

całego

bałaganu. Dużo osób w czasie zlotu zapomniało o tym po co
tak naprawdę tam pojechaliśmy. Aby pomieszkać w lesie,
spędzić czas z przyjaciółmi i obserwować piękno, które
przyniosła

nam

natura.

Zebraliśmy

się

na

odprawie,

wymieniliśmy spostrzeżenia, ogrzaliśmy się w ognisku i
poszliśmy spać. Mi trafił się sen przy ogniu, który

był

męczący ale pozwolił jako jednemu z pierwszych obserwować
poranek. Tak, wyszło słońce obudziły nas ciepłe promienie
malujące

uśmiech

na

twarzy.

Cała

praca,

wszystkie

rozwiązane problemy, radzenie sobie uśmiechem na troski i
zaciskanie zębów podczas porażek przyniosło skutek. Dzień
był naprawdę piękny, rano wszyscy przepełnieni energia
biegali

po

całej

polanie

na

której

robiliśmy

biwak.

Poszczególne drużyny już we własnym gronie spędzały czas.
To uczestnicząc w grach z instruktorami, grając w piłkę,
śpiewając. Potem odbył się apel, przyznanie nagród

jakże

należytych. I to poczucie spełnienie zadania które każdemu
towarzyszyło w drodze do domu. Zmęczenie i uśmiech.
„ Bo liczy się wykonanie zadanie , ale dlaczego nie można się
przy tym dobrze bawić.” :)
A.W.

Opowiadanie o Zlocie "Kupiec"
Jadąc

na

zlot

drużyn

w

czerwcu

bieżącego

roku

oczekiwałem chwili odpoczynku i relaksu po męczącym
roku szkolnym, mimo niesprzyjającej pogody z uśmiechem
na ustach opuściłem dom by na niecałe 3 dni zapuścić się
w nieznane.
Miejsce jakie wybrano na biwak czyli malownicza polanka
położona u stóp uroczego jeziora było budowało niesamowity klimat. Pogoda nie
dopisywała jednak dopracowany w najdrobniejszych szczegółach "Turniej Drużyn"
okazał się świetnym pomysłem. Z mojego punktu widzenia wszystko poszło zgodnie z
planem, więc nawet jeśli pojawiły się problemy nie wyszły one raczej poza krąg
organizatorów. W ostatni dzień na naszej polance przypomniało sobie słońce i na
dobre zagościło w jej progach. W niedziele z garścią trwałych i miłych wspomnień
wróciliśmy do Gdyni.

Więcej zdjęć:
http://picasaweb.google.pl/saymon131/ZlotDruzyn2009

Wyniki Turnieju Drużyn
Kategoria młodsza:

20 NGDH - 83 pkt

13 NGDH - 79,5 pkt

11 NGDH - 73 pkt

Kategoria starsza:

50 NGDH - 90,5 pkt

11 NGDH - 85,5 pkt

20 NGDH - 79,5 pkt

"Jakby instruktaż - dla instruktorów, jak dobrze
poprowadzić służbę w kuchni"
Hello. Dla instruktorów - tu jest problem, dla dzieci to pestka, ale instruktorom
łatwo się narazić, wypisując kilo banałów. Ale spróbujmy. Co znaczy dobrze
prowadzić? Znaczy tak prowadzić obsługę kuchni, żeby każdy był zadowolony. Od
kucharki, szefowej, do ostatniego Krzysia co przyszedł po drugi kisiel*. Jeżeli z
czyjegoś zadowolenia mamy rezygnować to w kolejności najpierw ja, długo nic i potem
cała reszta. To podstawa zwycięstwa w tej nierównej walce. Szefowa będzie k
kontent,
jak wykonacie każde jej polecenie. Z moich obserwacji wynika że szefowe najbardziej
lubią w roli instruktora służbowego faceta. Szczególnie młodsze (16 - 20) instruktorki
mają przechlapane. Bezwzględnie należy jednak szefową kochać, z nadzieją, że
odwzajemni. Tak czy inaczej, to ona jest kingiem (i jej potencjalna ekipa kucharek) na
terenie kuchni i z powodu odpowiedzialności za smak i wygląd szamy należy jej się
ogromny szacunek. Zawsze byłem miły i konkretny i zawsze działało. W obecnych
czasach służba
łużba kuchenna jest silnie zredukowana, bezpośredni kontakt z gotowaniem
żaden, musimy sprzątać, myć przedmioty kuchenne, zamiatać stołówkę, wydawać
jedzenie nie zawsze, a obieranie ziemniaków to często nasz największy wkład w wygląd
naładowanej menażki. Kiedyś ogromna energia służb kuchennych była wkładana w
palenie ognia pod kuchniami polowymi, rąbanie drewna, robienie smoków. w zeszłym
roku było troszkę takiej zabawy ale baza w Zalesiu ma niestety kuchnię w budynku.
Omówmy najpierw sprzątanie i mycie. Zasada
Z
- ma być czyste, nieważne, że dopiero
przyszedłem i wcześniej też było brudne, że poprzednia służba nie umyła, że umyła
byle jak, że już myte było raz - no brud, no fun. Pokażcie dzieciakom jak się zamiata
(jak się zamiata? szybko i dokładnie). Nie wysyłajcie
wysyłajcie do jednej roboty za dużej liczby
ludzi, potem tylko gadają. I najważniejsze - nigdy nie mówcie „chłopcy, czy
dziewczynki, umyjcie te garnki”, zawsze zwracajcie się podmiotowo - Anka, Lidka, Piotr
i Paweł, umycie proszę te garnki. Mówicie do wszys
wszystkich,
tkich, to może nikt się nie poczuć.
A tu chodzi o uczucie dobrze wykonanej roboty (bezcenne). Jeżeli wydajecie jedzonko wyznaczcie ludzi z głową, uprzejmych, wystarczy. Obieranie ziemniaczków czy innych
warzyw - no to instruktaż z waszej strony zdaje się być niezbędny. Co więcej? już
kończę. Odpoczywajcie po wykonaniu roboty, wykonaliście sprawnie - odpoczywacie
długo. Wasza załoga na służbie jest prawdziwie kluczem powodzenia, i w większości
odzwierciedli wasz stosunek do potencjalnej służby.

*Kiedyś do
o posiłków w formie napoju(!) wydawano roztwór woda + kisiel. Z przewag
przewagą
wody.
g.

O kuchni dla harcerzy
Obozowa służba kuchenna należy do rzeczy mało na obozie przyjemnych. Zwykle myśli się, „O
Boże! Znowu kuchnia! Brudne gary, fura ziemniaków do obrania, sprzątanie stołówki”… A tymczasem –
dzień taki wcale nie musi być koszmarny. Owszem, jest to pewien wysiłek i znacznie przyjemniej jest
pójść na wędrówkę, zrobić grę czy chociażby pośpiewać, niż szorować stertę otłuszczonych garów.
Obserwując służby kuchenne na obozie, mam wrażenie, że wszystko rozbija się o złą organizację pracy.
Zastęp kuchenny liczy sobie zwykle osób 6 plus instruktor. Oczywiście w kuchni jest jeszcze SZEFOWA,
najważniejsza osoba na obozie. Wszak to ona trzyma pieczę nad jakością jedzenia, a niektórzy lubią
jeść, oj lubią!
No więc, jeżeli jest w tej kuchni osób 7, wystarczy podzielić robotę tak, żeby każdy odpowiadał za
jakiś kawałek. Absurdalną sytuacją było dla mnie to, że wszyscy naraz na przykład obierali ziemniaki
albo myli gary. Gdy robota jest podzielona, zdecydowanie szybciej można ją skończyć.
Pierwsza rada praktyczna – nie czekajcie z
myciem brudnych naczyń do tak zwanego „czasu
po obiedzie”. Zdecydowanie lepiej jest myć
wszystko na bieżąco, wtedy po obiedzie zostaje do
mycia tylko to, w czym był faktyczny obiad.
Kolejna
sprawa
–
mycie
patelni…
Wydawałoby się – rzecz prosta. Do dzisiaj
wspominam, jak w zeszłym roku na obozie, jedna z
druhen robiła bardzo apetyczny roztwór płynu do
mycia naczyń i tłuszczy od smażenia kotletów i z
wyraźnym
upodobaniem
„szorowała”
tym
wszystkim patelnię… Widok przyprawiał o mdłości,
naprawdę! O wiele zdrowiej byłoby wytrzeć
najpierw tłuszcz – chociażby papierem toaletowym,
a następnie nalać płynu i po prostu umyć.
Następną oczywistą prawdą kuchenną jest to, że o wiele łatwiej myje się różne sprzęty, gdy się je
przedtem namoczy. Bardzo zadziwiają głębokie „wżery” na niektórych garnkach, mające genezę swego
powstania w spotkaniu jakiegoś zdesperowanego harcerza, gara i… czegoś do szorowania????
Różne rzeczy, z których następnie przygotowuje się posiłek – typu ziemniaki, warzywa, mięso itp.
również lubią być umyte! I oczywistym wydaje się to, że o wiele łatwiej umyć te sprzęty tak jak trzeba,
gdy przygotowuje się np. miski z wodą (co najmniej dwie lub trzy) i „zmywa” się najpierw najgorszy
brud, a potem dalej, aż do osiągnięcia zamierzonego efektu. Wodę należy co jakiś czas wymieniać, jasna
sprawa – prawda?
Następna sprawa – czystość w kuchni. Nie jest trudną rzeczą wsypać przyprawy do słoików po
nieśmiertelnym dżemiku, cukier i sól do puszek po miodzie, wycierać pojemniki z ketchupem, po tym,
jak się ich używa. Istnieją również takie rzeczy jak szmatka i płyn do mycia naczyń, najlepiej rozrobiony
w jakimś naczyniu kuchennym, chociażby w misce. Świetnie myje się nimi stoły w stołówce.
Oczywistym absurdem jest chęć umycia tych stołów, przy których zasiada 70 osób jedną małą gąbką…
Po co to wszystko – zapyta ktoś. Część z tych wszystkich czynności w kuchni służy do
przygotowania smakowitego posiłku. Nie mam tu oczywiście na myśli np. zupy przedziwnego wyglądu,
zapachu i smaku, w której pływają niezidentyfikowane kawałki…czegoś. Wiadomo, że dobre jedzenie
jest bardzo ważne na obozie. Stare polskie przysłowie mówi, że jak Polak głodny, to zły. Służba w
kuchni, to także dobry sprawdzian naszych umiejętności pracy w grupie, odpowiedniego zarządzania
czasem, organizacji pracy. No a czystość – po co to? Niby po nic…, ale… przyjemniej jest, gdy w
kuchni jest czysto i wszystko ma swoje miejsce. Porządek zaś pozwala unikać bliższego kontaktu z
hordami bakterii, które tylko czyhają na to, aby wprowadzić nieco zamieszania w szeregach harcerzy.
Kończąc te wynurzenia, chciałabym przypomnieć, że wszelkie działania należy najpierw
PRZEMYŚLEĆ! Także działania w kuchni. Naprawdę, myślenie ma przyszłość!
Klops (nr 5-6/99)

Książki, które warto przeczytać (pod namiotem, na żaglach, w górach,
tudzież w domu :)

LATO MUMINKÓW

Właściwie warte przeczytania są wszystkie części
Muminków, aczkolwiek ta należy do moich ulubionych.
Myślę, że każdy z nas pamięta z dzieciństwa sympatyczne
Muminki, Włóczykija grającego na harmonijce, czy też senny
koszmar dzieci – Bukę. Mimo iż jest to książka dla dzieci, dorośli
również z chęcią do niej wracają.
Ta część opowiada o wielkiej powodzi, która nawiedziła Dolinę
Muminków i jej okolice. Dom Muminków zostaje zatopiony, a oni
sami przenoszą się do nowego, który okazuje się teatrem. Akcja
książki rozgrywa się na kilku poziomach. Dozorczyni teatru Emma uczy Tatusia Muminka
pisać sztukę, Włóczykij wraz z Małą Mi sadzą Hatifnaty, którymi nastraszą Groźnego
Dozorcę Parku oraz zniszczą tabliczki zakazu, Muminek, Panna Migotka i Filiofinka trafiają
do więzienia... Jak zakończy się ta przygoda? Tego to już musicie dowiedzieć się sami :P

Ja, Klaudiusz

Głównym bohaterem tej powieści jest członek cesarskiej rodziny –
Klaudiusz - nieśmiała zakompleksiona osoba, która w stresującej
sytuacji wciąż się jąka. Na dworze uchodzi za nieudacznika.
Jednak każdy medal ma dwie strony. Klaudiusz jest lojalny, oddany
i uczciwy. Te wszystkie cechy zapewniają mu przetrwanie pośród
wielu arystokratycznych intryg, kłamstw i zbrodni knutych przez
Liwię, żonę Cesarza Augusta, która zabija kolejnych władców Rzymu. Książka przedstawia
losy cesarzy: Oktawiana Augusta, Tyberiusza, szalonego, uważającego się za boga Kaliguli
oraz...
Mimo, iż jest to powieść historyczna i to dosyć obszerna mogę z czystym sumieniem polecić
ją nie tylko fanom historii. Wartka akcja, morderstwa, romanse, nieoczekiwane zdarzenia,
zadowolą ciekawość każdego czytelnika. Do samego końca zakończenie książki jest wielką
tajemnicą.

Xavras Wyżryn

Książka składa się z dwóch opowiadań: Zanim Noc oraz Xavras Wyżryn.
Akcja pierwszego odbywa się w pewnym okupowanym mieście
znajdującym się w Generalnej Guberni. Głównym bohaterem jest Jan
Herman Trudny, polski przedsiębiorca. To bogaty człowiek, ponieważ
prowadzi kolaboranckie interesy z Niemcami. Pewnego dnia Trudny
kupuje przedziwny, żydowski dom w dosyć opuszczonej dzielnicy. Od
tego momentu zaczynają się dziać niesamowite rzeczy. Po domu lata
ogromne, pulsujące mięso, syn Jana znajduje na strychu, doskonale
zachowanego, trupa żydowskiej dziewczynki. Od tej pory dom staje
się obsesją Trudnego. Za wszelką cenę chce dowiedzieć się dlaczego
kiedyś zaginęło tu paręnaście dzieci, w jaki sposób dom pozbawił
pewnego Niemca wnętrzności oraz kim był właściciel tajemniczego
pokoju. Informacje te będą go wiele kosztować.
Druga historia to próba przedstawienia alternatywnej rzeczywistości. Nie było „Cudu nad
Wisłą”, Polska przegrała wojnę z bolszewikami. Nie ma więc niepodległej Rzeczypospolitej, a
II Wojna Światowa nie rozpoczęła się w tym kształcie, w jakim my ją znamy. III Rzesza
sprzymierza się z Francją i Anglią przeciwko Rosji, era kolonializmu trwa, Chiny są potęgą,
a tereny Polski to Europejska Strefa Wojenna, gdzie walka trwa w sposób ciągły,
dodatkowo teren jest skażony po wybuchach bomb atomowych. Na czele Armii Wyzwolenia
Polski stoi samozwańczy dowódca Xavras Wyżryn. Posiada on bombę atomową i wraz z
ludźmi wyrusza na wojnę. W sam środek tego kotła trafia Ian Smith, Amerykanin polskiego
pochodzenia, wobec którego Wyżryn ma niecny plan. Zakończenie nie jest dużym
zaskoczeniem, lecz jest nietuzinkowe. Autor zręcznie bawi się pytaniem „co by było
gdyby?”.
Oba opowiadania mają ciekawą fabułę, wartką akcje i są pełne niespodzianek. Mimo
wojennej tematyki poruszają również problemy egzystencjonalne, sensu przemocy i tyrani.
Osobiście uważam, że aby zacząć czytać tę książkę, należy wkręcić sobie dobry film,
ponieważ trzeźwy umysł jej nie przetrawi.

Krysia

Dr House

Amerykański serial telewizyjny. Wielokrotnie nagradzany dramat medyczny.
Zadebiutował na antenie 16 września 2004 roku.
Fabuła serialu toczy się wokół doktora Gregory'ego House'a. Genialny lekarz, nie
ma sobie równych w diagnozowaniu objawów, niewyjaśnionych przez innych lekarzy.
Poczucie humoru, spryt i stosowanie się do niekonwencjonalnych metod sprawia, że
postać głównego bohatera staje się ciekawa. Tajemnicze, dziwne medyczne przypadki
sprawiają, że serial nie jest nudny i monotonny.

Siedem dusz
Seven Pounds (2008

Film Siedem dusz to pełna tajemnic
zaskakująca opowieść, która zadaje pytania na
temat życia i śmierci, żalu i przebaczenia,
przyjaźni, miłości i odkupienia. Opowiada o
związkach, które w bardzo nieoczekiwany
sposób łączą ze sobą ludzkie losy. To
poruszającą opowieść o człowieku nękanym
tajemnicą, który postanawia odkupić swoje
winy pomagając siedmiu obcym sobie osobom.
Szuka ludzi dobrych, których życie w pewien
sposób skrzywdziło. Ben Thomas (Will Smith)
poświęca swoje życie by inni mogli żyć.

Kasia;)

Lao Che

Nie jestem ich entuzjastką od początku, dopiero ostatnia z trzech płyt przekonała mnie do
ponownego przesłuchania pozostałych dwóch, no i cóż - aktualnie to jeden z moich ulubionych
zespołów.
W swojej osobistej klasyfikacji "Gospel" uważam za płytę roku 2008, dla mnie to po prostu
mistrzostwo. Muzyka świetna, cudowny wokal, ale przede wszystkim dobre teksty. Można się
przekonać, że refleksyjne treści utworów wcale nie muszą iść w parze z melancholijnym,
smutnym podkładem muzycznym.
Krótko i ogólnie mówiąc są to rozważania o moralności, Bogu, współczesnym
konsumpcjoniźnie, ludzkich słabościach i oportuniźmie. Wszystko to opatrzone zazwyczaj
fenomenalną grą słów i paradoksalnymi wnioskami, z dystansem i humorem. Tym, co mi się
jeszcze bardzo podoba to to, że nie wszystko można od razu wychwycić, większość kawałków
ma "drugie dno", które odkrywa się dopiero po kolejnych przesłuchaniach.
Zaskakująco dobre są też teksty mówione, szczególnie w utworze "Hydropiekłowstąpienie"
a znużony głos idealnie obrazuje całą tę groteskową sytuację.
PS. Pewnego razu nie wyłączyłam radia, gdy płyta już się pozornie skończyła i dopiero wtedy
"odkryłam", że jest na niej coś jeszcze - po dwóch minutach ciszy słychać, jak do
pomieszczenia wchodzi facet i zaczyna grać na pianinie - utwór króciutki, ale przepiękny!
Na ogromne uznanie z pewnością zasługuje również "Powstanie Warszawskie" z przyczyn
oczywistych. Każdy z 10 utworów opowiada o osobnym wydarzeniu, w osobnej stylistyce
muzycznej, jednocześnie bez zbędnego patosu, za to z dynamiką i ekspresją emocji. Chwile
zamętu i zwątpienia powalają swą dogłębnością, realności dodają szumy, przytłumione dźwięki,
kolokwializmy w tekstach, oraz obfitość głosowych onomatopeji (krzyki, strzały, audycje
radiowe, fragment wypowiedzi Sikorskiego, syreny, itd.)
Długo by się rozpisywać o znakomitości tej ambitnej płyty, wszystko jest tu idealnie
dopracowane.
U mnie dodatkowo zaplusili wpleceniem fragmentów Baczyńskiego.
Trzecia zaś, a właściwie pierwsza chronologicznie, płyta "Gusła" jest... dobra i wartościowa.
I tyle w tym temacie. Ma parę lepszych utworów, ale nie zachwyca mnie, jak dwie pozostałe.
Może z powodu tematyki, jaką jest średniowiecze i słowiańszczyzna.
Poza dokonaniami albumowymi Lao Che są świetni na żywo, byłam tylko raz na ich koncercie,
ale Spięty z chłopakami naprawdę daje radę, a przede wszystkim doskonale się bawią na
scenie. "Sukces, winszuję!"

Z dystansem - The Kelly Family :)
Kiedy byli sławni, ja byłam małym dzieciuszkiem, jak przez mgłę
pamiętam pokój mojej starszej kuzynki - dosłownie wszystkie
ściany w plakatach TKF. Aktualnie...z chęcią bym taki plakat
umieściła gdzieś na szafie. Na początku słuchałam ich "dla beki",
oglądałam staroświeckie teledyski z rozbawieniem, są takie
kiczowate! Ale ten kicz jest równocześnie tak ujmująco szczery, że
staje się on po pewnym czasie zaletą. Wierzę w prawdziwość tej
rodziny,
od zawsze byli "inni" (charakterystyczna muzyka, stroje
inspirowane cygańskim folklorem, długie
włosy i etniczne ozdoby), ale nie w
agresywny
sposób.
Doceniono
ich,
ponieważ byli uzdolnieni, każdy członek
rodziny potrafił grać na wielu instrumentach
i znał wiele języków (mimo, że dzieci nie chodziły do szkoły).
Cóż, no muszę jednak wspomnieć o kolejnym elemencie, który przechyla
szalę mojej fascynacji tą grupą. Może to niezbyt chwalebne, ale moją
nastolatkową, platoniczną miłością do tej pory jest Paddy (tak, jak
większości fanek TKF w latach 90-tych), chociaż dziś już pewnie jest po
trzydziestce. W teledyskach "I can't help myself", czy "Fell in love with an
alien" jego głos, uroda, uśmiech są po prostu powalające!
Co do pozostałych członków rodziny... moim zdaniem wszyscy są bardzo uzdolnieni wokalnie.
Jimmy jest intrygujący w "Nanana".
Natomiast Angelo, jako mały chłopiec, zachwyca głosem szczególnie w "An Angel". Ale
najlepiej ogląda się ich archiwalne koncerty – uwielbiam wszystkich w „Let my people go” oraz
„Why why why”, Paddy jest genialny wykonując „One more freaking dollar”, gdy kładzie się na
scenie... długo by można opisywać.
The Kelly Family zawsze tworzyli wokół siebie bardzo pozytywną atmosferę. Nie będę ukrywać,
że moja znajomość ich twórczości ogranicza się do oglądania
teledysków i koncertówek na youtube, ale nawet tam widać, jak
pięknie każdy z nich przeżywa muzykę. Dorastali wspólnie, w
mocno zacieśnionych relacjach rodzinnych i po latach, w
nowszych teledyskach, takich jak "Streets of love", czy "I wish the
very best" z płyty "Homerun" można zauważyć, że wyrośli na
normalnych, prostych ludzi z poczuciem humoru. Jednak mimo
tak wielu zalet, nie oszukujmy się, The Kelly Family, to grupa
tworząca folkowy, czasem kiczowaty pop/rock. Żeby słuchać ich
utworów z przyjemnością, należy przymknąć oko. Oficjalnie
zakończyli swoją karierę bodajże pod koniec lat 90, jednak nadal
funkcjonuje zespół pod nazwą "Kelly Family", chyba nawet
koncertują, jednakże w nieco innym składzie. Niektórzy z nich nagrywają również płyty solowe.
A ponadto od wielu lat wspierają multum akcji charytatywnych. Dla mnie bomba!

Ania

Magia plecaka, czyli jak zrobić, żeby w namiocie
błyszczało
Jeżeli "przygotowanie do sprawdzania porządków" brzmi dla Ciebie jak wyrok,
codziennie przed apelem szukasz jednej wyłogi, a Twoje rzeczy wyjęte z plecaka nigdy nie
chcą się tam z powrotem zmieścić, to mam dla Ciebie kilka wskazówek:
-stara zasada ale niestety słuszna: bierz na obóz tylko to co
jest Ci najbardziej potrzebne; im mniej rzeczy, tym lżejszy
plecak i mniej do sprzątania - same plusy :)
-pakuj się sam/a, żeby wiedzieć co zabierasz, gdzie to się
znajduje w Twoim plecaku i w jaki sposób to się tam
zmieściło;
-pakuj rzeczy w osobnych workach; nie wrzucaj wszystkich
rzeczy razem do plecaka, segregacja ułatwia znalezienie konkretnej rzeczy - łatwiej
znaleźć worek ze skarpetkami niż szukać ich między stertą ubrań; (pakowanie rzeczy do
worków też skutecznie zapobiega ich zmoknięciu);
-segreguj rzeczy na półkach w namiocie; ustalcie na których półkach trzymacie najczęściej
używane rzeczy czyli mundury, menażki czy przybory do mycia; resztę rzeczy trzymaj w
plecaku (o ile są suche);
-jeśli jest ciepło wywieś mokre ubrania poza namiotem; brudne, mokre skarpetki
pozawieszane na pryczy to raczej kiepski pomysł;
-zwijaj wyłogi nawet razem z getrami - jak skarpetki; jeśli
zwiniesz je razem ze sobą to na pewno nie zgubisz jednej
z nich; odkładaj je na półkę razem z resztą munduru;
-nie upychaj wszystkich ubrań do śpiwora z nadzieją, że
nikt ich tam nie znajdzie, bo i tak znajdzie...
-wyrzucaj zużyte materiały programowe; spora część
śmieci to stare i już niepotrzebne materiały programowe, wyrzucaj je od razu zanim
nazbiera się ich przerażająca ilość;
-nie trzymaj w namiocie otwartego jedzenia ani opakowań po nim! to się zawsze źle kończy...
-nie licz na to, że może nie będzie sprawdzania porządków; bałagan nieposprzątany robi się
jeszcze większy, a sprawdzanie porządków i tak w końcu nastąpi...
Skrzat

Dlaczego warto prowadzić śpiewnik harcerski?
Śpiew i muzyka towarzyszy harcerzom nieomalże w każdej chwili, rozśpiewane z
nas przecież huncwoty! Czy oznacza to jednak, że tekst każdej piosenki musi wbić
nam się w pamięć? Nie, i dlatego też śpiewnik jest rzeczą niezwykle przydatną. Kiedy
mamy go pod ręką, nie musimy martwić się o brak znajomości słów. A tak z innej
beczki- przecieranie strun głosowych jest zwykle zajęciem dostarczającym tylu wrażeń,
że tylko tekst znajdujący się przed nosem jest w stanie okiełznać nasze muzyczne
szaleństwo.
Śpiewnik ma jeszcze jedno ważne
zadanie. Pozwala nam ukazać swoją
osobowość. Niektórzy mają upodobania do
schludnego i dokładnego przepisywania
tekstów, inni manifestują interpretację
wybranej piosenki poprzez namalowanie
ogromnego chabrowo-zielonego prosiaka.
To jest właśnie fascynujące. Przeglądając
śpiewniki różnych druhen i druhów, nigdy
nie natrafiłam na dwa podobne.
Ach, no i cóż nie wywróci naszego serca do
góry nogami, jeśli nie obejrzany za
kilkanaście, bądź kilkadziesiąt lat śpiewnik harcerski, składowisko naszych
młodzieńczych pomysłów i emocji? Przypomnimy sobie wtedy, jak hasaliśmy w
przykrótkim mundurze i wrzeszczeliśmy „ta staruuuuszka gitara…!”. Zobaczycie łezka nam zadynda w oku!
Do tej pory spotykałam się z najróżniejszymi sposobami na tworzenie własnego
śpiewnika. Można go prowadzić w formie skoroszytu, zeszytu, teksty mogą być
drukowane, czy pisane ręcznie. Powiem Wam jednak, że im więcej pracy się w to
wkłada, tym lepszy osiągamy efekt. Kiedy wzniesiemy się ponad wyżyny naszych
najbardziej barwnych i niedostępnych wizji świata, śpiewnik aż ocieka artyzmem.
Wniosek jest prosty- im bardziej kreatywna osoba, tym ciekawszy śpiewnik! Dlatego
warto poświęcić mu trochę czasu.
Jeśli nie macie jeszcze własnego, bierzcie się do dzieła! W dowolnie wybranym
(grubym) zeszycie zapisujcie teksty Waszych ulubionych piosenek. Żeby stworzyć
śpiewnik bardziej atrakcyjnym, możecie ozdabiać go rysunkami wszelkiej maści.
Lubicie cielęcinę? Narysujcie więc tłustą krowę na stronie tytułowej! Możecie też
samodzielnie uszyć okładkę dla Waszego śpiewnika. Pomysłów jest mnóstwo,
wystarczy tylko chcieć, jak mówi ludowe (bądź i nie ludowe) przysłowie.
Ważne jest, aby nigdy nie odrzucić śpiewnika w kąt. Świat jest barwny, człowiek
rządny poznania, przybywają więc ogromne ilości nowych piosenek! Bądźcie otwarci na
najróżniejsze doznania, jakie zapewnia Wam muzyka.
A przede wszystkim- śpiewajcie, ludzie, śpiewajcie!
Gosia (archiwum – październik 2007).

Warty nocne
„Warty w nocy, jej niebieskie oczy
nie powrócą już…” jak to prawi
pieśń „Wspomnienia bumeranga”.
Rzeczywiście pierwsza nocna warta
to coś co każdy harcerz po latach
wspomina z łezką w oku. Po
pierwszej warcie jakoś łatwiej
przychodzi wejść w środku nocy, w
mroczny zarośnięty leśny gąszcz ;)
Warta uczy odwagi, szybkiego
reagowania i dłuższego skupienia
się na zadaniu. Często już na
pierwszym obozie dostajesz od
drużynowego prawdziwie poważne zadanie, musisz wartować ! Bronić obozu przed
wrogiem. Są oczywiście pojedyncze osobniki, które swoją pierwszą wartę przespali…
hańba im;) No dobrze a po co w sumie warta jest? Czemu ktoś ma pilnować obozu? I
co może zrobić 2 małych harcerzy wychodzącej z mroków lasu armii intruzów? Otóż
wartownik w czasie ciszy nocnej stoi na straży bezpieczeństwa i porządku w obozie.
Podstawowym celem warty jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozu , ich
dobytkowi i zapewnienie wszystkim spokojnego snu, dokładnie w takiej kolejności.
Wartownik musi w porę wykryć niebezpieczeństwo, ocenić czy sobie sam z nim poradzi
i w razie potrzeby zareagować obudzeniem Oboźnego, który poradzi sobie już z
każdym problemem. A niebezpieczeństwa są różne od gadających w nocy harcerzy,
przez stado dzików w kuchni do intruzów próbujących się dostać na teren obozu.
Intruzów typy są dwa. Mogą to być podchodzący harcerze, którzy chcą sprawdzić się
harcerskim kunszcie bezszelestnego skradania, atakujący jedynie dumę i honor
każdego obozu czyli proporce drużyn. A może to być prawdziwy atak tubylców… W
każdym z tych przypadków wartownik powinien zareagować tak samo. Zaalarmować
Oboźnego, ewentualnie innego najbliższego instruktora.
No i tu rodzi się odpowiedz na trzecie pytanie. Dwóch małych harcerzy,
wartowników ma w ręku „włącznik”. Gdy wciśnie na nim czerwony guzik przeciw
intruzom stanie elitarna jednostka Harcwartowniczych wyjadaczy, na czele z
Oboźnym. Broń to potężna, ale im częściej używana (szczególnie jednej nocy) tym
słabsza. Dlatego alarmujemy w ostateczności gdy jesteśmy pewni że coś jest nie tak.
Bardzo niebezpiecznym momentem w nocy jest chwila gdy zmieniają się
wartownicy. Powinno to się odbywać szybko. Zmienników budzi tylko jeden z
wartujących, drugi zaś cały czas powinien patrolować obóz.
Podczas pełnienia omawianej funkcji, warto mieć jakiś system
krążenia po obozie. Można chodzić przed namiotami tworząc okrąg wewnątrz obozu i
np. przy co trzecim okrążeniu obchodzić je też z tyłu. Dobrze ze swoim towarzyszem w
wartowniczej posłudze wymyślić jakiś dobry motyw ;) (Jeśli motywu wam brak a
chcielibyście poradzić się doświadczonego instruktora to pytajcie u druha Michała z 8
NGDH;) ) Dobrze jeśli będzie nie do końca cały czas opierał się na tym samym, główną
bronią
wartownika jest to że wiadomo że jest, ale nie wiadomo gdzie. Każdy

skradający musi najpierw wykryć wartownika, po czym go przez chwile obserwo
obserwować i
opierając się na tej obserwacji wytyczyć miejsce, które jest słabiej przez wartownika
chronione i tam się przekraść. Musicie być choć trochę nieprzewidywalni. A całą to nie
przewidywalność kasuje używanie latarki… Chciałbym uświadomić wszystkich was
was,
młodzi wartownicy, że za nic, powtarzam za nic, nie wolno używać latarki do
oświetlania sobie drogi w czasie wartowania… To ostateczne narzędzie wykrycia
przeciwnika, używane w ostateczności. Latarkę widać z miliona kilometrów, każdy
intruz od razu będzie
e wiedział gdzie jesteście, i was po prostu obejdzie, zabierze
proporzec, splami wasz honor . Nie dajcie splamić swojego honoru, honoru waszej
drużyny… całego obozu! A zań jesteście w czasie warty odpowiedzialni !
Czuwaj !
org. Michał Jażdżewski „Maykel”

Data i miejsce tegorocznego letniego obozu
NKIH "Lesna Szkółka":
Wyjazd uczestników zaplanowany jest na dzień 14 lipca br., powrót zaplanowano na 1
sierpnia br. (dla zuchów od 14 do 26 lipca).

Miejscem obozu będzie Baza hufca Wadowice ZHP,
Z
34-146
146 Stryszów 436 w Zalesiu
k/Wadowic, woj. małopolskie.

Zbiórka wyjazdowa na obóz: 14. lipca o godzinie 19.00 przed kasami pociągów
dalekobieżnych w Gdyni Głównej.

Przesłanie
„- [...] za dużo się zastanawiasz, a potem nic nie
robisz.
- Wierzę w zasadę, że namysł musi poprzedzać
działanie [...].
- Wierzysz w zasadę... [...] Ależ skomplikowane... Ty
jesteś jak świadek, jak taki, co idzie do muzeum i
patrzy na obrazy. To znaczy, że obrazy są tutaj, a Ty
jesteś w muzeum, równocześnie daleko i blisko.
[...] Myślisz, że jesteś w tym pokoju, ale nie jesteś.
Patrzysz na pokój, ale Cię w nim nie ma.”
Julio Cortázar, „GRA W KLASY”
Kamila

