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Czuwaj!
Miło byłoby napisać we wstępie coś oryginalnego… MoŜe zamiast pisać
o pogodzie, zachęcę Was do pisania tekstów tutaj do Zasiewów. Zazwyczaj
proszę innych o teksty, ale zdarza się, Ŝe niektórzy sami piszą, bez mojej
prośby. To mi bardzo ułatwia Ŝycie a Wam daje moŜliwość napisania tutaj
czegokolwiek, co Wam się pałęta po głowach, a jest związane z harcerstwem i
„Leśną Szkółką”. Nawet jeśli macie 12 lat lub mniej, nie musicie się wstydzić
pisać. Jeśli ktoś nie ma pomysłu na swój własny tekst, a po prostu ma ochotę
coś napisać, teŜ się do mnie zgłoście, a ja postaram się Wam coś przydzielić…
no, to chyba tyle…
Miłej lektury!
Simon
Spis treści:
• Jak prowadzić zielnik
• O kapelanie z innego punktu widzenia
• Wywiad z instruktorem (nowa rubryka!)
• Kącik filmowy
• Kącik literacki
• Kącik muzyczny
• Wyniki Chaszczy
• O Ŝaglach cz. 2
• Wystawa „Energia, niebo i słońce”
• Ogłoszenia
• Rozwiązanie zagadki z poprzedniego numeru
• Przesłanie

Zielnik
Za kilka miesięcy znowu będą wakacje ☺ i … obozy. Gdy jestem w nowym
miejscu, zawsze ciekawi mnie jakie rośliny znajdę w lesie czy okolicy, w której
jestem. A poniewaŜ „harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać” – cichłabym
napisać kilka słów o zielniku. Co to takiego? Definicja zielnika jest prosta – jest to
zbiór wysuszonych i oznaczonych roślin, umieszczonych na arkuszach papieru.
Nie moŜna nauczyć się oznaczania roślin na podstawie kluczy czy atlasów
botanicznych. Niestety, gruntowną wiedzę o roślinach zdobędziemy tylko podczas
wycieczek botanicznych, na których zbierzemy rośliny, przeniesiemy je do
harcówki, czy do domu, wysuszymy je, a następnie oznaczymy. Jest to Ŝmudna
dość procedura, ale dająca efekty. Wiem po sobie… Do zielnika zbiera się w miarę
moŜliwości okazy w całości (z korzeniami), kwitnące i owocujące, dobrze
rozwinięte. Powinny one być równieŜ nie uszkodzone i najwygodniej małych
rozmiarów. Zdarza się, Ŝe rośliny są duŜe i nie mieszczą się w arkuszu zielnikowym
– przecinamy je wówczas na mniejsze części, odpowiadające wielkości arkusza. Z
drzew i krzewów zbieramy kwitnące i owocujące gałązki z liśćmi, a takŜe młode
siewki. Bardzo waŜne jest jeszcze to, w jaki sposób powinniśmy przynosić rośliny z
wycieczki botanicznej do konserwowania. Nie mogą być one wygniecione,
połamane i zwiędnięte. Dlatego naleŜy sporządzić teczkę na rośliny. MoŜna zrobić
ją z tektury lub sklejki. W teczce tej nosić będziemy odpowiednio przycięte arkusze
gazetowe i umieszczać sukcesywnie rośliny podczas wycieczki. Wymiary teczki –
41x25cm.
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sporządza się płaskie wycinki (plastry). Pomiędzy gazety z roślinami dajemy gazety
puste, arkusze bibuły lub płótna workowego, które odciągają wilgoć z roślin.
Wszystkie gazety z roślinami umieszczamy w specjalnych, drucianych praskach.
Praski (opis równieŜ za chwilę) zawiesza się w przewiewnym i ciepłym miejscu, aŜ
do całkowitego wysuszenia roślin. Po wysuszeniu, roślinę przymocowuje się na

arkuszu zielnikowym paskami papieru (nie jest wskazana taśma klejąca). Arkusz
zielnikowy naleŜy zaopatrzyć w etykietę, na której powinny znaleźć się następujące
dane: nazwa gatunkowa rośliny, siedlisko, data i miejsce zbioru, podpis
właściciela. Prawidłową nazwę polską (dla ambitnych łacińską) rośliny dopisujemy
po oznaczeniu jej według klucza. Siedlisko rośliny to np. wilgotna łąka, torfowisko,
las sosnowy, rów przydroŜny itp. Etykiety powinny być napisane na maszynie, aby
łatwo było odczytać ich treść, przy pisaniu ręcznym naleŜy pisać kaligraficznie.
Okazy zielnikowe naleŜy opracować pod względem morfologicznym, czyli oznaczać
na arkuszu zielnikowym cechy morfologiczne korzeni, liści, kwiatostanów i owoców
(Rys. 1). Gdy mamy juŜ zebraną pewną liczbę okazów, powinniśmy pogrupować je
w porządku systematycznym, czyli ułoŜyć według rodzajów rodzin i klas.
Praskę do suszenia roślin moŜna sporządzić z drutu, powinna ona mieć
wymiary: 40x24,5cm (Rys. 2). Drut na szkielet praski powinien mieć grubość ok.
3mm, drut do wyplatania około 0,8mm. Gazety do suszenia powinny mieć wymiary
39x24cm natomiast czyste arkusze zielnikowe 43,5x29cm. Oczywiście wymiary te
nie są sprawą Ŝycia i śmierci. |Wymiary arkuszy zielnikowych są róŜne na całym
świecie. Dla przykładu: arkusze w zielniku Królewskiego Ogrodu Botanicznego w
Kew pod Londynem mają 43x28cm, arkusze w zielniku Uniwersytetu
Jagiellońskiego w Krakowie 45,5x32cm. Arkusze zielnikowe powinny być zrobione
z papieru pakunkowego – najlepiej białego i średnio grubego. Gdy uporządkujemy
rośliny według gatunków i rodzin powinniśmy umieścić arkusze zielnikowe w
okładkach. Okładki powinny być wykonane równieŜ z papieru pakunkowego barwy
brązowej (dla odróŜnienia) o wymiarach 43,5x60cm. Tyle technicznych wiadomości
o zielniku, myślę, Ŝe wystarczą one do sporządzenia zielnika, nazwijmy to
amatorsko-naukowego. Bardziej zainteresowanych odsyłam do literatury np.
ksiąŜeczki – „Jak zbierać i konserwować rośliny do celów naukowych” J.
Mądralski, PWN 1955. Traktuje ona o zasadach sporządzania zielnika naukowego i
zawiera duŜo szczegółowych informacji na ten temat.
Ze swojej strony chciałabym jeszcze dodać, Ŝe przy amatorskim zbieraniu
roślin naleŜy pamiętać o takiej sprawie jak gatunkowa ochrona roślin. Pod ochroną
znajdują się najczęściej rośliny bardzo piękne, rzadkie i atrakcyjne. Ze względu na
te cechy – atrakcyjny wygląd i piękno chciałoby się je mieć w swoim zielniku. Ale
bądźmy ludźmi odpowiedzialnymi. Nie zrywajmy dla zaspokojenia – moŜe
chwilowej zachcianki – roślin, których przetrwanie stoi pod znakiem zapytania. Nie
bez powodu znalazły się one na czerwonej liście gatunków zagroŜonych
wyginięciem. W poznawaniu przyrody, w tym przypadku poznawaniu flory naszego
kraju poprzestańmy na gatunkach pospolitych. Nie niszczmy bezmyślnie Ŝywych
istot - one teŜ chcą Ŝyć.
W Polsce do chronionych gatunków rośłin naleŜą np.: wszystkie widłaki
(rodz. Lycopodoum), rosiczki (rodz. Drosera), storyczkowate (rodz. Orchidiace),
kosaćce (rodz. Irys), sasanki (rodz. Pulsatilla), gorczyki (rodz. Gentiana), mikołajek
nadmorski (Eryngium maritimum), pierwiosnek lekarski (Primula officinalis),
dziurawiec (Hypericum perforatum), wawrzynek wilczełyko (Daphne mezerum),
bluszcz (Hedera helix), paprocie – długosz królewski (Osmunda regalis),
pióropusznik strusi (Matteucia struthiopteris), częściowo konwalia majowa
(Convalaria majalis). Starajmy się więc kompletować nasz zielnik tak, abyśmy nie
przyczyniali się do wydłuŜenia listy roślin zagroŜonych wyginięciem.
Klops

Kape... nie.
Po przeczytaniu tekstu Małego w zeszłych Zasiewach stwierdziłem, Ŝe uwaŜny czytelnik
powinien mieć teŜ moŜliwość spojrzenia na temat z drugiej strony. Nie ma tu jednak miejsca na
wracanie do Sobączowych dyskusji i argumenty raczej akademickie, jak np. Ŝe „chrześcijańska” nie
musi oznaczać „katolicka”, a ksiądz jednak podwładnym papieŜa jest itp. Wszyscy wiemy o co
chodzi z kapelanem, tym lepiej zresztą dzięki Małemu. Nie ma więc co udawać, Ŝe czysto
teoretycznie w naszych szeregach mogą znaleźć się dzieci protestantów, ateistów i moŜe się im
obecność księdza nie podobać. Nie naleŜy się jednak łudzić, Ŝe kaŜdy rodzic, którego dziecko
pójdzie z kolegami w sobotę rano do lasu będzie się zaczytywał naszymi regulaminami i statutami. A
zapisek o wartościach chrześcijańskich, czy nawet mszy na obozie, nie jest odczytywany jako
moŜliwość wpuszczania duchownego w harcerskie szeregi.
I tu leŜy pogrzebany pierwszy pies. Ksiądz jest w harcerstwie elementem obcym. O ile kaŜdy
jest po pierwsze człowiekiem, o tyle instruktor, któremu rodzice oddają pod opiekę swoje dzieci, jest
na drugim miejscu harcerzem. Natomiast ksiądz pozostanie księdzem. Nie ma w tym nic nagannegoślubował wierność Kościołowi i wierzy w powołanie do wypełniania nakazanej mu przezeń misji.
Tak, jak my wierzymy w naszą. Ksiądz po prostu robi swoje. Rzecz w tym, Ŝe „jego (kościelne)”, to
nie „nasze (harcerskie)”. Przez ostatnie lata pośród młode harcerki i harcerzy w Leśnej Szkółce nie
byli wpuszczani specjaliści z innych dziedzin bardziej, niŜ to było konieczne. Osobiście nie widzę
nic złego w umówieniu się z ratownikiem medycznym,
speleologiem, botanikiem, czy nawet pedagogiem
zajmującym się profilaktyką uzaleŜnień, na całodniowe
zajęcia. Zabranie ratownika na zimowisko czy obóz jako
pomocy medycznej jest nawet bardzo wskazane. Na
takich całodniowych zajęciach moŜe pojawić się teŜ
ksiądz- w końcu mamy Boga i w Prawie i w
Przyrzeczeniu, a wartości chrześcijańskie w Deklaracji i
Statucie. Ale dokładanie swojej cegiełki do stałego
umocnienia kościelnego rządu dusz to co innego...
Jest jedna bardzo waŜna rzecz, o której kaŜdy
instruktor harcerski musi pamiętać: nasze harcerki i nasi harcerze nam ufają. Nie zgodzę się do
końca ze słowami naszego Hymnu, który mówi, Ŝe rzeźbimy „Na twardym młodych dusz cokole”.
Ten cokół nie jest aŜ tak twardy - zdobyć zaufanie czy nawet zapatrzenie harcerki czy harcerza w
wieku naborowym nie jest dla instruktora harcerskiego rzeczą trudną. Moi i Twoi ludzie, nie do
końca świadomie, otwierają przed nami swoje serca i dusze, teŜ dlatego Ŝe do tego dąŜymy chcąc
wpoić im ideę harcerską. To wszystko jest faktyczną, wielką odpowiedzialnością za drugiego
człowieka. Daną nam w ramach harcerskiej drogi. A tak duŜej odpowiedzialności ja nie jestem w
stanie przekazać innemu człowiekowi, który przychodzi spełniać obcą misję.
Wielu rodziców moŜe czuć się zniesmaczonych wkraczaniem religii w kolejną sferę, jaką jest
harcerstwo. Zgoda- w historii harcerstwa notujemy silne akcenty kościelne. Niemniej jednak
notujemy teŜ militarne, podziemne, czy komunistyczne. Zwłaszcza Leśna Szkółka moŜe pozwolić
sobie na zdrowe dopasowanie się do warunków danego dnia. A dziś Kościół Katolicki i jego
odbiorcy czy oponenci mają inne oblicze niŜ przed dekadami. Dlatego całkowicie zrozumiałe
mogłoby być niezadowolenie rodziców z faktu, Ŝe ich dzieci wysłane do zabawy zgodnie z
aprobowanymi przez nich zasadami napotykają na katolicyzację. I nie musi się to odnosić tylko do
przeciwników Kościoła. Sądzę, Ŝe rodzice, którzy zgadzają się na wychowanie seksualne swoich
dzieci w szkole, nie byliby zachwyceni zajęciami tego typu w ramach harcerstwa. A juŜ w
szczególności obecnością seksuologa na obozie, „bo moŜe jakaś dziewczynka, czy chłopiec będą
mieli potrzebę zwrócenia się z czymś do niego”.
Cyborg herbu Mustang

Wywiad z instruktorem
Oto nowa rubryka – wywiad z instruktorem.
Co miesiąc będzie pojawiał się nowy. Zamysł
był taki, Ŝeby był to zawsze wywiad z kim
innym, ale jeśli Marchew, który padł moją
ofiarą w październiku, będzie miał rzesze fanów
(fanek…), chyba trzeba będzie zrobić oddzielną
rubrykę specjalnie dla niego... Czekam na
Wasze opinie (Marchew pewnie teŜ!), duŜo od
nich zaleŜy. Ach... i Marchew na pewno byłby
przeszczęśliwy, gdyby co miesiąc musiał
odpowiadać na podobne pytania, takŜe weźcie
to pod uwagę ☺
Simon: Kiedy i w jaki sposób zostałeś harcerzem? Czy pamiętasz swoją pierwszą
zbiórkę?
Marchew: Na pierwszą zbiórkę zaprosił mnie hm. Jerzy Gach „Prorok”, legendarny
wieloletni komendant i jeden z załoŜycieli naszej organizacji, zaproszenie wystosował
do wszystkich uczniów mojej szkoły (około 100 osób) zainteresowało się nas sześciu,
pojechało dwóch, a na końcu zostałem sam. Nie wyszedł Wam nabór, to teraz wiecie, Ŝe
moŜe zdarzyć się to najlepszym. Parę razy wcześniej miałem kontakt z innym
komendantem LS-u, a moim późniejszym wieloletnim druŜynowym – hm. Markiem Tabą
„Warkiem”, on jednak nie potrafił mnie namówić i zachęcić, choć miło mi się z nim
rozmawiało, ziarnko do ziarnka i zbierze się miarka, po tylu namowach tylu
komendantów LS nie miałem wyjścia i wpadłem po uszy. Pierwszą zbiórką były Chaszcze
w roku … zająłem wtedy 3 miejsce, a mój 7NOZSH nie wpuścił nikogo innego na podium
☺.
S: Jakie jest Twoje najgorsze i najlepsze
wspomnienie związane z harcerstwem?
M: Wszelkie złe wspomnienia z czasem bledną i bardzo
mnie to cieszy, bo dziś nic nie mogę sobie przypomnieć,
z najlepszych to np. nocne zjadanie kotletów
schabowych z Ciotką na obozie w Wolności. Kotlety
zostały z obiadu a kucharz (szef kuchni hotelu Gdynia,
niech się schowają wszelkie inne obozy pod względem
jedzenia) zgodził się byśmy je zjedli.
S: Czy podzielisz się z nami swoimi motywacjami i
powodami, dla których jesteś harcerzem?
M: Motyw jest jeden - dawanie siebie w miłym
towarzystwie.

S: Jak wspominasz swój pierwszy obóz?
M: Mój pierwszy obóz, pierwszy raport
karny, chusta, góry, deszcz, dziewczyny,
brudne nogi Frumfla, herbata z cytryna w
schronisku
otrzymana
za
darmo
(bylebyśmy przestali wyć te piosenki),
chyba byłem troszkę krnąbrny i nie
wiedziałem Ŝe nie ja jestem szefem i nie
mogę sam o sobie decydować… chwila…
czy coś się zmieniło?
S: Który element harcerskiego ubioru i/lub ekwipunku lubisz najbardziej?
M: Jeśli moŜna ją zaliczyć do harcerskiego ekwipunku to najbardziej lubię menaŜkę, im
większa tym lepsza, oczywiście musi być pełna. Najlepszy jest kociołek mojego taty
(kto z niego raz zje zakocha się na wieki. Byli tacy co próbowali i nadal Ŝyją).
S: Która dziedzina umiejętności harcerskich jest Twoją ulubioną i dlaczego?
M: Od samego początku lubiłem zajęcia z mapą. Przyczyną moŜe być podium na
pierwszej zbiórce :P.
S: Mimo, Ŝe to niewychowawcze, opowiedz o jednym ze swoich wybryków z czasów
przedinstruktorskich, z którego jesteś nadal dumny ☺
M: Zawsze byłem grzecznym cichym chłopcem którego imienia nikt nie pamięta a
twarzy nikt nie kojarzy. Tak mi zostało do dziś.
S: Co podoba Ci się dzisiaj w Kręgu, a co nie?
M: Podoba mi się, Ŝe jest więcej aktywnych osób, bo mniej pracy przypada na mnie. Nie
podoba mi się, Ŝe jest tyle aktywnych osób, bo mniej pracy przypada na mnie.
S: Czy sprecyzowałeś sobie kiedyś, jak długo zamierzasz być harcerzem?
M: To moŜna sobie jakoś zaplanować? Jeśli tak, to ja nie mam takich planów.
S: Jak wygląda Twój wymarzony obóz?
M: KsięŜyc, namiot, ognisko, gitara i Ona.
PS
S: Najlepsza druŜyna?

Q

cz.1

Nigdy nie pochwalałem wchodzenia w szczegóły Ŝycia opisywanej postaci, jeśli tekstem nie
jest biografia. Dlatego teŜ przytoczę tylko kilka faktów dotyczących tego reŜysera:
Quentin Tarantino - Amerykanin, o korzeniach w
połowie włoskich, w ćwierci irlandzkich, w ćwierci indiańskich
(coś dla miłośników Woodcraftu ;-]), lat 46. Jego Ŝycie od
dziecka związane było z kinem – na pierwszych seansach
bywał jako dwulatek i nawet imię dziedziczy po filmowym
bohaterze. Pochłaniał nawet po kilka filmów dziennie. Ta
fascynacja przerwała jego edukację, a zatrudnienia szukał
nawet w pornokinie, ale takie filmy go nie interesowały.
Zasypiał na seansach.
Wymarzoną pracę znalazł w wypoŜyczalni wideo gdzie nic nie
stało na przeszkodzie w masowym oglądaniu filmów. Mielił wszystko- od klasyków kina, po
niszowe, krwawe filmy klasy B. Z czasem sam zaczął pisać scenariusze. Dwa udało mu się sprzedać
i zostały zekranizowane- to on napisał świetne i psychodeliczne „Natural Born Killers” (Urodzeni
Mordercy) i moim zdaniem nieco gorsze „True Romance” (Prawdziwy Romans). Uzyskane
pieniądze wykorzystał do nakręcenia swojego pierwszego filmu:

Reservoir Dogs
(Wściekłe Psy)
1992
8 nagród i 5 nominacji
Twardy, męski film gangsterski. Historia napadu
przeprowadzana przez siedmiu ponurych panów w
czarnych marynarkach. Po raz pierwszy uwidacznia się
styl Quentina Tarantino- film nie skupia się na pościgach,
strzelaninach i samym napadzie, a na błyskotliwych
dialogach, silnych emocjach i ogólnopojętej grze
aktorskiej. Bądź jej braku. DuŜo miejsca zajmują
przygotowania do akcji, relacje poszczególnych
bandytów. No i krew. JuŜ od samego początku Q
pokazuje, Ŝe interesuje go brutalne kino. Film miał
problemy z wyjściem na światło dzienne właśnie przez
bardzo drastyczne sceny.
Wściekłe Psy wywindowały reŜysera na poziom jaki zawsze mu się marzył. To pozwoliło mu
zabrać się do swojego największego dzieła. Niedługo po premierze swojego pierwszego filmu do
współpracy udało mu się namówić Samuela L. Jacksona, Johna Travoltę, oraz swoją nową muzęUmę Thurman. I tak powstał jeden z najbardziej kultowych filmów wszech czasów:

Pulp Fiction
1994
Wygrał Oscara, był nominowany do 6 kolejnych.
Ponadto zdobył 43 inne nagrody i 34 nominacje.

Pierwsze ujęcie filmu – encyklopedyczne wyjaśnienie tytułu – nie pozostawia wątpliwości, Ŝe
nie uświadczymy w filmie głębi, wraŜliwości i refleksji. Co dostajemy w zamian? Kilka
legendarnych scen, tuziny nieśmiertelnych tekstów, jak zwykle błyskotliwe dialogi i słowo „fuck”
wypowiedziane aŜ 271 razy. Ciekawa konwencja przedstawiana scen w pomieszanej kolejności
znana juŜ z poprzedniego filmu nadal trzyma w napięciu, ale niektóre sceny wręcz aŜ zapierają dech
w piersiach, a kaŜdy chyba widz znajdzie swój
moment w filmie, gdy uśmieje się niemal do łez.
Przez dwie i pół godziny śledzimy losy kilku
bohaterów, w tym między innymi jednej ze
słynniejszych czarno-białych par kina- Vincenta i
Julesa (John Travolta i Samuel L. Jackson), dwójki
płatnych morderców o filozoficznym zacięciu w
tematach bieŜących spraw Ŝycia. Poza tym
natrafiamy między innymi na młodą Ŝonę ich
czarnoskórego szefa, na samego szefa, oraz
boksera, którego ojciec, gdy dostał się do
wietnamskiej niewoli przechowywał rodzinną
pamiątkę w... CóŜ- przekonajcie się sami.
Jaki jest klucz do oglądania tego filmu dla niekoniecznych fanów gatunku? Dystans. Przydaje
się on w odbiorze wszystkich filmów Tarantino. Jeśli uwierzymy w słowa reŜysera, które ten rzucił
do dziennikarki podczas jednego z wywiadów zirytowany jej ciągłymi pytaniami o zdanie na temat
wpływu jego brutalnych filmów na odbiorców, „Posłuchaj, to tylko film, OK? To NIE jest
rzeczywistość”, to moŜe uda nam się zapomnieć o wątpliwej
moralności bohaterów, tolerancji przemocy i liberalnym podejściu do
narkotyków w filmie. Wtedy zobaczymy kino, którego dąŜeniem nie
jest być niczym więcej niŜ po prostu świetnym kinem. Zobaczymy jak
Quentin Tarantino bawi się tą formą, umieszczając w swoich filmach
tzw. „reŜyserskie znaki firmowe”, jak np. bose stopy (pojawiają się
chyba w kaŜdym filmie „Q”), czy legendarne ujęcia z bagaŜnika. Pulp
Fiction jest przede wszystkim kultowym filmem, o którego znaczeniu
nie myślisz miesiące po obejrzeniu, ale od którego trudno się oderwać,
a jego niektóre sceny śmieszą lub zachwycają swoją stylowością wiele
lat po pierwszym obejrzeniu.
Ciąg dalszy nastąpi...
Cyborg herbu Mustang

Frederik Pohl „Gateway – brama do gwiazd”
O podróŜach do gwiazd marzył kaŜdy
choć raz. Szczególnie podczas pełnia słuŜby
wartowniczej w bezchmurną noc, gdy widać na
niebie nawet zarys dysku galaktycznego. Aby
przeŜyć taką podróŜ z jej wszystkimi
wspaniałościami
i
niebezpieczeństwami
zapraszam do lektury „Gateway – brama do
gwiazd”. KsiąŜka ta została napisana 1976
roku, a wiec jeszcze przed falą powszechnej
komputeryzacji jakiej doświadczamy obecnie,
którą przewidział autor, choć to nie jest
oczywiste na pierwszy rzut oka. KsiąŜka godna
jest polecenia równieŜ ze względu na sposób jej
napisania. Akcja toczy się w dwóch miejscach i
czasie, choć dotyczy tej samej osoby, Robinette
Broadhead’a. Aby w pełni doświadczyć zamysł
autora, który wzbogaca scenerię wieloma
dodatkowymi informacjami, pojawiającymi się
w tle, naleŜy poszukać pierwszego wydania
„Gateway – brama do gwiazd” z roku 1987
(Wydawnictwo „Alfa”, na rysunku). Jest ona zdecydowanie bardziej staranna w
porównaniu do wydania „nowoŜytnego” z roku 2001 (Wydawnictwo „Solaris”).
KsiąŜka oprócz wspaniałej wizji podróŜy kosmicznych pokazuje równieŜ złoŜoność
róŜnych systemów wartości, motywacji i konsekwencji wyborów dokonywanych
przez róŜnych bohaterów powieści. Zainteresowanym polecam równieŜ dalsze
części opowieści o Heechee czyli „Za błękitnym horyzontem”, „Spotkanie z
Heechami” oraz „Gateway4 – Kroniki Heechów”.
Pacjent

Muzyka, której warto posłuchać.
Mało czasu dano mi na napisanie tegoŜ artykułu, ale mam nadzieję, Ŝe to co
wybrałam z domowej muzycznej kolekcji przypadnie Wam do gustu i umili
wieczory przy nauce na sprawdzian, kolokwium, czy teŜ przy zakuwaniu do
matury ;)

The Smiths
Zespół ten poznałam oglądając pewien serial, u którego w czołówce leciała
ich piosenka : „How soon is now?”
Chłopaki rozpoczęli swoją karierę w latach 80 i w tychŜe ją zakończyli.
Grupa składała się głownie z 4 kolegów : Morrissey’a, Johnny’ego, Marr, Andy’ego,
Rourke i Mike Joyce. Grali alternatywnego rocka, na który bardzo duŜy wpływ
miały inne gatunki muzyczne tj. Indie oraz brit pop.

W swojej muzyce, aby uzyskać
ciekawe brzmienie, prócz klasycznych
instrumentów
uŜywali
równieŜ
marakasów (grzechotki), mandoliny,
tamburyna czy teŜ wiolonczeli.
Dlaczego warto ich posłuchać?
Ich piosenki są melodyjne, zawierają
ciekawe teksty. Głos wokalisty ma w
sobie
coś
tajemniczego,
co
mimowolnie zachęca słuchacza do
posłuchania następnego kawałku.
AranŜacje piosenek są miłe dla ucha i
po jakimś czasie moŜna złapać się na
tym, ze nuci się którąś z ich piosenek.
KaŜda jest dobra do pośpiewaniu przy prysznicu :P
http://www.askmeaskmeaskme.com/
Sigur Rós
Zespół ten powstał w Reykjavíku w 1994 roku. Ich muzyka składa się na
szeroko pojętego rocka. Nazwa zespołu oznacza „ RóŜę Zwycięstwa” i została
nadana na cześć siostry Jonsi’ego - jednego
z członków zespołu.
Gdy mniej więcej 2 lata temu
usłyszałam piosenkę „Starálfur” wiedziałam,
Ŝe zacznę słuchać tego zespołu. Muzycy są
rozpoznawalni m.in. dzięki pięknemu,
głębokiemu,
uspokajająco-niepokojącemu
głosowi wokalisty, który śpiewa falsetem. Ich
piosenki mają w sobie magie i mistycyzm.
Jest to zespół nieprzewidywalny i umiejętnie
wymykający się wszelkim klasyfikacją. Przez
to, Ŝe śpiewają w swoim ojczystym języku
ich utwory są ciekawe i niebanalne. Są
rzeczy, które podkreślają wyjątkowość
zespołu, np. jeden z gitarzystów bardzo lubi
grać smyczkiem na gitarze elektrycznej. Łącza oni irlandzki charakter z
muzycznymi kanonami.
Gdy słucha się ich piosenek naprawdę moŜna się odpręŜyć i uciec od
wszystkiego. Co z tego, Ŝe nie rozumie się słów skoro to dzieło sztuki? ;)
http://www.sigur-ros.art.pl/
Polecam gorąco oba zespoły! ☺
Krynia

Klasyfikacja trasy TP
Miejsce

Pkt. karne

Skład patrolu

DruŜyna

1

156

Marek Bartusch, Wojtek
Podsiadłowski, Karol Baryła,
Karol Szczupliński, Jan Chabik

3 NGZH

2

324

Szympek, Filip Hersztek

20 NGDH

3

335

Weronika Bartusch, Ola
Kościuszko

50 NGZH

4

342

Marcin Szlufik, Rafał Ratajczyk,
Marcin Rębowski

20 NGDH, 7 NGDH

5

404

Wojtek Gnas, Maks Krogulec

20 NGDH

6

437

Robson, Sadło, Kacper

8 NGDH

7

440

Kucharz, Zegarek, Lotnik

11 NGDH

8

520

Agnieszka Cezak, Maja Hillar,
Martyna Dziedzic

13 NGDH

9

547

Rychu, Liver

8 NGDH

10

590

Agata Zapart, Karolina, Ola, Ania,
Karolina

33 NGDH

11

600

Matiś, Michał, Dziki, Leszek

11 NGDH

12

650

Bałwanek, DejHu, Pędzel

8 NGDH

13

660

Budyń, Loczek, Zuzia

2 NGDH

-

dyskwalifika Tomojo, Andzia, Klaudia, Natalia
cja
dyskwalifika Skandal, Kostka, Lizak, Nikola,
cja
Paulina

2 NGDH
33 NGDH

PS – Jest to dokładny przepis z karty rejestracji, stąd niektórzy zapisani są imieniem i nazwiskiem,
a inni pseudonimami. Mam nadzieję, Ŝe Wam to nie przeszkadza.

Klasyfikacja trasy TO
Miejsce

Pkt. karne

Skład patrolu

DruŜyna

1

124

Jędrzej Wasilewski

7, 13, 20 NGDH

2

136

Kamil Kuchta

7 NGDH

3

272

Piotr Nabrdalik
Marcin Blew

3 NGZH

4

363

Ola Bohdziewicz
Gosia Zagórska

2 NGDH, 33 NGDH

5

520

Amadeusz Lisiecki

7 NGDH

6

561

Adam Władziński
Adrian Pierzchała

20 NGDH

7

585

Piotr Ananicz

8 NGDH

8

616

Kasia Franczak
Kamila Białek
Joanna Machulska

13 NGDH

9

657

Michał JaŜdŜewski

8 NGDH

10

790

Paweł Jaksina
Piotr Szefler
Maciej Groth
Krzysztof Kurek

11 NGDH

11

804

Ana Szymańska
Agnieszka Czaja

50 NGDH

12

990

Filip Rudolf

11 NGDH

13

1145

Agata Łada
Marta Zapart

33 NGDH

14

1162

Jula Borowska
Marta Janowitz
Agata Janczewska

50 NGDH

-

dyskwalifika Patryk Wysocki, Mikołaj Kuchta
cja

20 NGDH
Gratulujemy!

śeglarstwo – część II
Ostatni artykuł skończyliśmy na wypoŜyczaniu jachtu. A skoro juŜ mamy
łódkę, trzeba teraz ją jakoś wykorzystać. W Ŝeglowaniu najwaŜniejsze jest
doświadczenie. Wszystkie patenty itp. są tylko oficjalnym udokumentowaniem,
niestety, nie zawsze dobrego poziomu Ŝeglarskich umiejętności.
No więc, czas wypłynąć na wodę. W dzisiejszych czasach wyjście z portu nie
odbywa się raczej tak, jak nakazywałaby etykieta Ŝeglarska. Polega na odpaleniu
silnika i mimo woli robiąc nim duŜo hałasu, wypłynięcia, bo według mentalności
95% Ŝeglarzy mazurskich „PrzecieŜ nikt nie będzie się męczył z wiosłami (na
jachcie nazywanymi pagajami),
skoro moŜna łatwiej.”
No,

ale

na

szczęście,

chwilę później wyłączamy silnik
i

czas

postawić

pierwszym

Ŝagle.

razem

Za
przy

niewprawionej załodze jest to
czynność co najmniej trudna.
Trzeba ogarnąć duŜo linek na
raz, a dodatkowo wymaga to
trochę siły. Za to po chwili
nasze Ŝagle rozciągają się juŜ na całej długości masztu. Precyzując, najczęściej na
mazurskich łódkach mamy 2 trójkątne Ŝagle, przedni o nazwie Fok, i tylny o
nazwie Grot. trzeba je dobrać do pracy (wyregulować) i ustawić naszą łódkę za
pomocą steru, tam, gdzie chcemy płynąć. No i pojawia się kolejny problem dla
młodego Ŝeglarza. Skąd wieje? Tego to juŜ niestety nie da się nauczyć teoretycznie.
ZałóŜmy więc, Ŝe czujemy wiatr i jesteśmy w stanie pływać we wszystkich
kierunkach. Oczywiście prawie wszystkich, bo nie da się Ŝeglować pod wiatr,
byłoby to sprzeczne z prawami fizyki, a całe Ŝeglarstwo tak naprawdę opiera się na
fizyce. Musimy takŜe mieć moŜliwość przekraczania linii wiatru, czyli prostej, która
wyznacza jego kierunek. Są to tak zwane zwroty. Przekroczenie linii wiatru
dziobem to zwrot przez sztag, a rufą to zwrot przez rufę. Tak sobie pływamy,
pływamy, ale kiedyś trzeba wrócić do portu, więc zrzucamy Ŝagle – tak, znowu

duŜo linek do ciągnięcia, odpalamy nieszczęsny silnik i cumujemy. Tak w duŜym
uproszczeniu wygląda to, co się dzieje na wodzie.
Dlaczego takie, na pierwszy rzut oka, proste czynności sprawiają tyle
radości? Frajda się zaczyna kiedy mocniej zawieje. Mazurskie łódki potrafią się
naprawdę efektownie przechylać, wszystko dzieje się szybko, w środku lata
wszystko, co mamy (rejs bez pobitych naczyń albo słoików określa się jako rejs
nieudany:) ), łopot Ŝagli robi duŜe wraŜenie, naprawdę cięŜko opisać to wszystko,
co tam się dzieje. Po tym wszystkim widać wielką siłę wiatru. Cała radość bierze
się więc z adrenaliny, jakiej dostarcza nam Ŝeglarstwo, z tego Ŝe chlapnie nas
czasem woda obijająca się o burty naszej łódki itp. Jest to takŜe dobry sprawdzian
własnej osoby, moŜemy przekonać
się

czy

umiemy

szybko

podjąć

decyzje, od których moŜe zaleŜeć,
czy nasza łódka się nie przewróci,
bo

tak

naprawdę

przy

nieumiejętnym pływaniu nie jest
cięŜko do tego doprowadzić, gdy
zawieje,

czy

umiemy działać w

grupie, przewidywać, zachowywać
się odpowiedzialnie i rozwaŜnie.
Jest to sport który niesie ze sobą
sporo

niebezpieczeństw,

bo

tak

naprawdę jest to ciągła walka z
Ŝywiołem, jakim jest wiatr. Dlatego
właśnie,
sport

uwaŜam

wartościowy,

dynamiczny

Ŝeglarstwo

za

interesujący,

(szczególnie

na

Mazurach, gdzie co chwilę trzeba
robić

zwroty,

bo

„jezioro

się

kończy”) i warty uwagi.
Marcin

Energia, Niebo i Słonce
Czy ktoś z was był ostatnio w południowej
kaponierze?

Jeśli

nie

to

warto

tam

się

przejść.

Dlaczego? Bo warto. We wnętrzach odrestaurowanej
kaponiery została zorganizowana wystawa zatytułowana
„Eneria, Niebo i Słońce”, która
korzystając
praktyk
przez

zabawę)

stara

się

z

najlepszych

harcerskich

przybliŜyć

(nauka

zwiedzającym

zagadnienia związane z energia, niebem i słońcem. Jest to w
pełni interaktywna (przygotowana tak, Ŝeby coś pokręcić!!!,
coś

przesunąć!!!!,

czegoś

dotknąć!!!!!)

wystawa

popularyzująca naukę i jej mniej lub bardziej znane
osiągnięcia. Jest to zabawa dla zwiedzających w wieku
między 5 a 100 lat. W przypadku osób młodszych (przed 25
rokiem Ŝycia) warto mieć towarzystwo kogoś (niekoniecznie starszego) kto będzie
mógł objaśnić znaczenie lub sposób działania niektórych eksponatów. Jedynym
utrudnieniem w zwiedzaniu jest konieczność opieki osób starszych nad dziećmi do
12 roku Ŝycia. Jest to podyktowane ich stosunkowo niewielką wiedzą dotyczącą
przedmiotu wystawy. Wstęp niestety płatny, ale nie drogi i moim zdaniem warty
poniesienia wydatku. Po opłaceniu biletu moŜecie eksperymentować na terenie
wystawy dowolnie długo, jedynym ograniczeniem jest moment zamknięcia
wystawy. I tu dochodzimy do konkretów: gdzie –
kaponiera

południowa.

Dojazd

do

centrum

Gdańska potem kilka minut na piechotę. Kiedy: od
wtorku do piątku między 9 a 16, w weekendy
między 10 a 17. Za ile: dorośli 7, nie dorośli 5 a
grupy powyŜej 10 osób tylko 3 na osobę – warto
umówić się druŜyną. A pójść naprawdę warto. To pierwsze miejsce, które odkryłem
w trójmieście, oferujące moŜliwość nauki przez zabawę.
Pacjent

Ogłoszenia
• Zawsze
zazdrościmy
innym
patrolom
zwycięstwa, a ja chce zrobić na odwrót.
Gratulacje dla Marhefki za wygranie
kategorii starszych. Dinozaur, a dalej
potrafi
wiele
:)
A z kategorii młodszych, brava dla małej
3. No i dla ich instukorów w sumie. To
jest sztuka zrobić z 4 byłych zuchów i
rocznego
harcerza
terenoznawców.
Bądźmy braterscy - gratulujmy sobie
nawzajem ;] - Krysia
• W imieniu 3 – bardzo dziękuję ☺. Simon
• ZbliŜa się Noc Listopadowa – 28.11.2009. Wyczekujcie!
• Ogłaszajcie więcej! – Simon
• Rozwiązanie zagadki
Fragment zdjęcia zamieszczony w poprzednim wydaniu Zasiewów
pochodził nie z tej ziemi. OtóŜ jest to zdjęcie wykonane przez
roboty-łaziki wysłane przez NASA do penetracji powierzchni
Marsa. W zamyśle konstruktorów miały one działać przez kilka
miesięcy, ale okazały się bardzo wytrzymałe na warunki
panujące na powierzchni czerwonej planety i działają w dalszym
ciągu
(1,5
roku)
dostarczając
bardzo
duŜo
bezcennych
informacji. PoniŜej całość zdjęcia. Zdjęcie wykonane jest w
duŜej rozdzielczości jako „zibtka” kilkunastu pojedynczych
obrazów, w naturalnym kolorze. Granice poszczególnych zdjęć
moŜna zauwaŜyć po dokładniejszym przyjrzeniu. - Pacjent

Przesłanie

„Alternativ '96
Ostatnimi

czasy

agresywnym
zauwaŜać

wpadłem

na

pomysł,

Ŝeby

w

stosunku

do

samego

siebie,

swoje

błędy,

złą

stronę

tego,

co

być
Ŝeby
się

robi. To duŜa sztuka - umieć to zauwaŜyć. Sądzę,
Ŝe to w jakimś stopniu miejętność na tyle waŜna,
Ŝe bez niej nie ma mowy o zmienianiu czegokolwiek
na lepsze. łatwo jest dostrzegać zło u innych, ale
u siebie? Najłatwiej zauwaŜyć syfiaste rzeczy w
kimś innym, ale w sobie? U innych podpatrywanie
tego syfu przychodzi nieraz jakby od niechcenia,
jest

tak

łatwe,

jak

jedzenie

chleba.

Natomiast

dotknąć, k***a, tej swojej ciemnej strony, z którą
nie chcemy się utoŜsamiać czy zgadzać, to jest
sztuka. I to jst właśnie

ta alternatywa. Dobrze

zresztą, Ŝe jest.”
- Tomek "Lipa" Lipnicki, Illusion - KŁY, Warszawa 1996

