
 

 

 

 

 

 

Czuwaj! 

 Oto pierwszy numer „Zasiewów” w pierwotnej postaci po rozdziale całości 

pisma na dwa, dla czytelników młodszych i starszych. Piszę o postaci pierwotnej, 

bo pismo dla starszych nie zmieni się raczej, moŜe będzie tylko trochę krótsze i 

nie będzie w nim juŜ tekstów kierowanych do młodych ludzi. MoŜe zaowocuje to 

podniesieniem poziomu intelektualnego pisma? Brzmi świetnie, ale zaleŜy od nas. 

No to… powodzenia! 

Simon 
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• Narciarstwo 

• O wypadkach podczas zajęć 

• Piórkiem i czymkolwiek 

• Konwencja Szczenurska (archiwum) 
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Narciarstwo 

Jak pewnie wszyscy wiemy, 
Ŝeglarstwo cięŜko uprawiać zimą, 

chociaŜ jest zimowa wersja tzw. Bojery 
– najprościej mówiąc, taki windsurfing 

na lodzie, ale jest to bardzo mało 
popularne w Polsce, choć niewątpliwie 

ciekawe. W związku z  tym alternatywą 
na spędzenie czasu, tym razem gdy na 

dworze zimno i pada śnieg, jest 
narciarstwo. Sport mający swoje 

wymagania, ale przynoszący wiele 
radości, mało liniowy jak chociaŜby 

bieganie, lub ćwiczenie na siłowni.  
Według mnie najfajniejsze jest to, 

Ŝe uprawiając narciarstwo spotykamy 
ciągle nowe sytuacje, musimy obserwować stok, myśleć jak jadą inni, wybierać 

dobrą drogę Ŝeby nie wjechać na nierówności itp. Cały czas coś się dzieje. Ponadto 
mamy okazję zobaczyć wiele ciekawych miejsc, na nartach nie jeździ się cały 

dzień, zostaje zawsze kilka godzin na zwiedzanie okolicy.  
JeŜeli chodzi o naukę, nie jest to wcale takie trudne, jakby się wydawało. 

Oczywiście wiadomo, Ŝe nawet po pięciu sezonach jeŜdŜenia nie moŜemy się 
równać do narciarzy alpejskich widzianych w telewizji. Wydaje mi się, Ŝe średnio 

ogarnięta osoba po kilku dniach nauki jest w stanie zjechać z wielu 
interesujących stoków i co waŜniejsze wyjść z tego zjazdu bez uszczerbku na 

zdrowiu :) 
Niestety, polskie tereny narciarskie według mnie są słabej jakości. Złej 

jakości  stoki i przeludnienie uniemoŜliwiają nam czerpanie przyjemności z tego 
sportu, wręcz staje się on niebezpieczny (z moich obserwacji, średnio na polskim 

stoku widzę kogoś zwoŜonego przez słuŜby 2-3 razy dziennie, a np. w Austrii 2-3 
razy w ciągu tygodniowego wyjazdu).  NajbliŜej połoŜone dobre tereny narciarskie 

to Słowacja, Czechy, Austria.  
Tak więc, warto namówić rodziców albo znajomych i spróbować czegoś 

nowego. Myślę Ŝe jest to sport godny polecenia i moŜe zainteresować wiele osób.  
Marcin 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



ypadek – to  najgorsza rzecz jaka moŜe się wydarzyć na zbiórce, biwaku, 
obozie.  

W najlepszym wypadku zapewni nam chwile stresu. W najgorszym – o 
tym lepiej nie mówić… 

Często wypadek jest skutkiem ewidentnych zaniedbań, brawury, czy po prostu 
głupoty i braku wyobraźni. Czasem jednak zdarza się w sytuacjach, kiedy 
pozornie nie widać Ŝadnego zagroŜenia. Dopiero później, analizując cała sytuację, 
moŜna zauwaŜyć okoliczności, które doprowadziły do nieszczęśliwego zdarzenia.  

PoniewaŜ lepiej uczyć się na błędach innych niŜ na swoich własnych, powstał 
pomysł zamieszczenia w Zasiewach cyklu artykułów, w których kaŜdy będzie mógł 
się. podzielić „wraŜeniami” z nieszczęśliwych zdarzeń, których był świadkiem 
podczas pracy harcerskiej; analizując ich okoliczności, skutki i proponowane 
sposoby zapobiegania. 

 

Wypadek pierwszy – nocny marsz 

Wypadek ten wydarzył się w czasie, gdy 
dopiero zaczynałem swoją harcerską 
przygodę. Nasza druŜyna (harcerze w 
wieku 13–18) lat wyruszyła na nocny 
rajd.  

Sytuacja 

Kończy się gra terenowa. Droga 
powrotna prowadzi na przełaj przez las. 
harcerze idą dość szybko, szykiem 
luźnym, w pojedynczej kolumnie. Nie 
palą latarek, jest wystarczająco jasno, by 
omijać pojawiające się na drodze drzewa i 
krzaki.  Nagle jeden potyka się o leŜące gałęzie i upada. Ostry koniec sterczącej z 
ziemi gałęzi wbija mu się w skórę, tuŜ koło oka.  

 
Skutki 

Poszkodowany harcerz miał w tej sytuacji sporo szczecią – do powaŜnego 
urazu oka brakowało bardzo niewiele. Skończyło się na interwencji chirurgicznej i 
szyciu.  

Ocena przyczyn i wnioski 

Opisana powyŜej sytuacja to typowy nieszczęśliwy wypadek, nie mający 
bezpośredniej przyczyny. Prawdopodobieństwo takiego wypadku moŜna jednak 
zmniejszyć, przez następujące działania: 
a) wybór innej trasy przejścia, korzystanie w nocy z dróg i ścieŜek 
b) zmniejszenie tempa marszu w trudniejszym, wyboistym terenie 
c) oświetlenie drogi pod nogami, przynajmniej przez prowadzącego (najlepiej 
przyćmioną latarką albo czerwonym światłem, aby nie oślepiało), który ostrzega 
przed leŜącymi na ziemi przeszkodami. 

W 



 
Trzeba zwrócić uwagę, Ŝe prawdopodobieństwo takiego wypadku wzrasta znacznie 
podczas nocnych gier terenowych, które wymagają szybkiego przemieszczania się 
(biegania) uczestników. Oprócz upadku, moŜe nastąpić zwykłe „nadzianie się” 
twarzą na niskie, wystające gałęzie. 

 
Wypadek drugi – kaczki na wodzie. 

Wypadek ten zdarzył się podczas obozu w Wygoninkach. 

Sytuacja 

Podczas zajęć na kąpielisku, jeden z harcerzy puszcza na wodzie kaczki tuz przy 
granicy kąpieliska. Rzucony kamień trafia w czoło kapiącego się innego harcerza, 
rozcinając łuk brwiowy. 

Skutki 

Rozcięcie było głębokie i silnie 
krwawiące. Po doraźnym opatrzeniu 
przez pielęgniarkę koniecznym okazał się 
wyjazd do szpitala i szycie chirurgiczne.  

Ocena przyczyn i wnioski 

Ewidentną przyczyną wypadku było 
pozwolenie na zabawę w „puszczanie 
kaczek”  w bezpośrednim sąsiedztwie 
kąpieliska.  

 
Wypadek trzeci i czwarty – sport to nie zawsze zdrowie. 

Obydwa wypadki wydarzyły się podczas zajęć sportowych na obozach LS 
(Gostomko i Jura). 

Sytuacja 
Wypadek trzeci – mecz piłki noŜnej. Bramkarz próbujący przechwycić piłkę nisko 
przy ziemi zostaje kopnięty w głowę. Wypadek czwarty – podczas rozgrywania 
zawodów w zapasach, silnie rzucona zawodniczka uderza twarzą w ziemię. 

Skutki 

W obydwu przypadkach u poszkodowanych wystąpiły po kilku godzinach objawy 
wstrząsu mózgu. Konieczna okazała się konsultacja lekarska i obserwacja 
szpitalna. 

Ocena przyczyn i wnioski 

Wypadek trzeci – to równieŜ typowy nieszczęśliwy wypadek. JednakŜe czynnikiem 
który spotęgował siłę urazu mogło być zbyt twarde obuwie graczy. NaleŜy zwrócić 
szczególną uwagę na fakt, Ŝe podczas zajęć sportowych, zwłaszcza gier 
zespołowych, uczestnicy powinni nosić wyłącznie miękkie obuwie sportowe. 

Wypadek czwarty – zawody rozgrywane były na niewłaściwym podłoŜu (trawiaste 
boisko). W sytuacji silnego uderzenia głową okazało się ono zbyt twarde co 



spowodowało uraz. Podczas rozgrywania tego typu zawodów w terenie wskazane 
jest miękkie podłoŜe piaszczyste, np. plaŜa. 

W obydwu przypadkach błędem było pozwolenie poszkodowanym na 
uczestniczenie bezpośrednio po wypadku w 
Ŝyciu obozowym (objawy wystąpiły po 
pewnym czasie). Po zdarzeniu, podczas 
którego nastąpiło silne uderzenie w głowę, 
naleŜałoby wyłączyć poszkodowanych z 
zajęć i przez kilka godzin zapewnić nadzór i 
opiekę. Jeśli jest to obóz – niezwłocznie 
skonsultować się z pielęgniarką, jeśli 
zbiórka – przerwać zajęcia i odwieźć       
poszkodowanego do domu. 
 

Sienek 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



PIÓRKIEM I … CZYMKOLWIEK=) 
Odcinek Świąteczny 

 

Tak to się złoŜyło, Ŝe początek tego cyklu nałoŜył się z końcem roku. W związku z tym mam dla 
Was wszystkich WSPANIAŁĄ wiadomość!=) OtóŜ, aby śpiewać…potrzebny jest dobry słuch i 
głos (=[), aby tańczyć … potrzebna jest gibkość i świetna sprawność ruchowa (=[), aby grać na 
bębnach … potrzeba doskonałego poczucia rytmu (=[), aby pisać programy komputerowe … trzeba 
znać C++(=[), a aby rysować … potrzebny jest DŁUGOPIS i jakaś tam karteczka czy serwetka! 
Radość radość RAADOOOŚĆ!! A więc weź cokolwiek co zostawia ślad (ołówek, długopis, węgiel, 
kubusia, pióro a nawet kredkę do oczu, albo zwiń mamie szminkę) i zabieraj się czym prędzej do 
rysowania! I pamiętajcie! NIGDY NIE WYRZUCAJCIE SWOICH RYSUNKÓW! Gdy będziecie 
światowej sławy rysownikami, będą one warte miliooonyy!!=) CzyŜ nie radość?=) No to 
zaczynamy… 
Niestety, aby rysować ciekawe rzeczy najpierw trzeba poznać trochę tych nudnych...ale bez obaw – 
przelecimy je szybciuteńko=)  
Arcyogromna ilość przedmiotów opiera się na wzorach kolistych. Niestety niesie to za sobą pewne 
konsekwencje…otóŜ, gdy spojrzymy na wiaderko pod 
pewnym kątem z góry nie zobaczymy w cale okręgu, a 
elipsę. I to właśnie rysowanie elips będzie nam dziś 
niezbędne. A więc uwaga. Zacznijmy od najzwyklejszej 
elipsy wpisanej w dwa kwadraty. Rzadko się ją stosuje w 

rysowaniu, jednak dla 
ciekawostki powiem, Ŝe to 
właśnie dzięki niej potrafimy 
skonstruować idealny sześcian. Z pewnością juŜ próbujecie go 
narysować, więc dla pomocy pokazuję przy okazji dwa najczęstsze 
błędy przy rysowaniu elips. Pierwszym z nich jest zrobienie z elipsy 

takiej to cytrynki, a drugim – stadionu. Ale … po co ja to mówię – 
przecieŜ Wy wszyscy rysujecie elipsy poprawnie=)  
Jak mówiłem elipsę w rzeczywistości wykorzystuje się zazwyczaj 
nieco inaczej, a mianowicie w oparciu o równoległobok o równych 
długościach boków. Zasady w konstruowaniu tych elips są dwie. Po 
pierwsze, dwie z części elipsy są ‘spłaszczone’, a dwie ‘wypukłe’. Po 

drugie, zakreskowane przeze mnie pola powinny optycznie zajmować podobną powierzchnię. 
Oczywiście zasady się nie zmieniają. Są one niezaleŜne od połoŜenia elipsy=) 

Skoro juŜ tę nudę mamy za sobą 
moŜemy przejść do duŜo ciekawszych rzeczy=) Dziś świątecznie a więc… 
Rysujcie równocześnie ze mną, a dowiecie się jak pokazać komuś na papierze 
rzeczy, które najpierw urodziły się w Waszej głowie=) 
 
1. Narysuj przedstawiony poniŜej sześcian o podanych wymiarach i kątach. 
2. Przetnij go w połowie płaszczyzną wrysowując równoległobok identyczny do 
podstaw. 
3. Wpisz przećwiczoną wcześniej elipsę we wrysowany równoległobok. 
4. Identycznie zrób w płaszczyznach pionowych, a następnie obrysuj na tym kontur koła. 
5. Przetnij sześcian w pionie np. w ¼ jego długości i w tej płaszczyźnie wrysuj elipsę na kole. 



6. Pobaw się we wrysowanie detali i cieni, podpisz się i koniecznie pokaŜ znajomym=) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WESOŁYCH ŚWIĄT!!=) 

 
 
Rysunki wykonane przez  

 

    
    
    

 

 



Konwencja SzczenurskaKonwencja SzczenurskaKonwencja SzczenurskaKonwencja Szczenurska    
 

Konwencja Szczenurska jest jedną z legendarnych części z jakich składa się 

całokształt ideowy Leśnej Szkółki. Określana mianem „kodeksu moralnego” 
Kręgu, powstała na biwaku w Szczenurzu wiosną '86 (stąd teŜ nazwa). Miała ona 

na celu, jak podają "źródła historyczne", zapobieganie tarciom na linii pomiędzy 
młodymi wiekiem – „starymi” staŜem członkami Kręgu, a starszymi wiekiem, ale 

„młodymi” staŜem kręgowym członkami Sęka (Sęk, jakby ktoś miał problemy, to 
Sekcja Ekspertów Kręgu). Do dnia dzisiejszego w Kręgu pozostało juŜ niewielu 

świadków początku tej konwencji, jednak ona wciąŜ trwa. Trwa i nie straciła ani 
trochę na wartości. Niestety, ostatnio zauwaŜalne są tendencje do zapominania o 

tej krótkiej, choć głębokiej w wyrazie, sprawie.  

Jak to jest z tą Konwencją? Co ona tak naprawdę nam daje? OtóŜ wbrew 
pozorom Konwencja Szczenurska jest głęboko zakorzeniona w Prawie Harcerskim. 

MoŜe w momencie uchwalania jej nikt o tym nie myślał w ten sposób, ale jednak 
tak jest. Konwencja dotyka takich spraw jak prawdomówność, poszanowanie 

bliźniego, zaufanie do drugiej osoby. A wszystko to zawiera się w Prawie 
Harcerskim. Szczególnie wyraźnie wiąŜe się ona z punktem czwartym Prawa. 

Wszak my - harcerze jesteśmy jedną rodziną, niezaleŜnie czy mamy duŜo czy mało 
lat, czy jesteśmy druŜynowymi czy zastępowymi. JakŜe często o tym zapominamy, 

albo po prostu nie chcemy o tym pamiętać. Tak, przestrzeganie Konwencji jest 
trudne, czasem nawet bardzo trudne, ale musimy próbować. Oczywiście nikt z 

nas nie ma kryształowego charakteru, jednak przyrzekaliśmy "Mam szczerą 
wolę...". "Mam szczerą wolę..." a nie "Muszę... Będę...". Deklarowaliśmy się starać 

Ŝyć w zgodzie z Prawem, w zgodzie z innymi regułami jakie narzuca nam 
harcerstwo. Jedną z tych reguł jest Konwencja.  

Konwencja takŜe mocno łączy się z punktem dziesiątym Prawa. Wszak być 

czystym w mowie, to teŜ nie kłamać. Być czystym w myśli, to teŜ nie Ŝyczyć 
komuś "samych najlepszości" tylko dlatego, Ŝe zrobił coś nie po naszej myśli. Jak 

bardzo obłudna jest czasem pozorna radość i prezentowane zadowolenie, kiedy 
całe wnętrze pali się Ŝywym płomieniem, czasem nawet większym niŜ złość. Jak 

moŜna zasiąść w takim stanie wokół wspólnego ognia? PrzecieŜ on ma nas łączyć, 
a nie rozpalać niezdrowe emocje i podsycać zawiść, złość. 

Prawda często boli. Niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym. Jednak jeśli 
naprawdę nie chcemy powiedzieć prawdy, to rzeczywiście nie mówmy nic. Czasem 

lepiej ugryźć się w język, niŜ palnąć jakieś głupstwo, które niekoniecznie pokrywa 
się z rzeczywistością. Jeśli nie chcemy mówić, to nie mówmy tylko dlatego, by coś 

powiedzieć. Bo jak nic nie powiemy, to moŜemy  wyjść na nie obeznanego w 
danym temacie. Jednak nie moŜna uciekać w milczenie. Sprawy naleŜy wyjaśniać 

- jak głosi Konwencja - raz i do końca. To bardzo waŜne, aby nie rozgrzebywać 
starych, juŜ przykurzonych rzeczy, czy teŜ wrzucać na tapetę przy kaŜdej moŜliwej 
okazji, jakiś dyŜurny temat. 



Punkt drugi Prawa takŜe znajduje wyraźne odzwierciedlenie w Konwencji. 
Jeśli powiedzieliśmy komuś, Ŝe nic z tego czym się on z nami podzielił, nie 

przekaŜemy dalej, to bądźmy konsekwentni. Nie musimy zaznaczać "Daję ci słowo 
harcerza...". PrzecieŜ jesteśmy harcerzami. Pamiętajmy, Ŝe ktoś dzieląc się z nami 

swoją tajemnicą, sekretem obdarza nas zaufaniem. Jeśli zawiedziemy, to tego 
zaufania moŜemy nigdy nie odzyskać. Zatem jeśli wiemy, Ŝe będziemy mieli 

problemy z dotrzymaniem tajemnicy, czy danego słowa, to lepiej zatknijmy uszy i 
przeprośmy tego, który chciał nam ją przekazać. Zdarzają się jednak czasem 

sytuacje, w których podzielenie się jeszcze z kimś problemem moŜe pomóc danej 
osobie. Jednak to, czy tak zrobimy, zaleŜy wyłącznie od nas, od naszego sumienia. 

Tak więc jak widać Konwencja Szczenurska nie była tylko doraźnym 

bezpiecznikiem stworzonym dla potrzeby chwili. Niesie ona z sobą wartości, które 
wciąŜ są waŜne i ułatwiają wbrew pozorom Ŝycie. NaleŜy takŜe pamiętać, Ŝe nie 

ogranicza się ona tylko do Kręgu. Wszak harcerzami jesteśmy zawsze i wszędzie. 

Mały (NR 3/98) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Biwak widmo” 
 
 18 – 20 grudnia to fajny termin na 

biwak, gdy się układa plan pracy druŜyny 

we wrześniu. MoŜna zrobić wigilię, 

pojawia się nadzieja, Ŝe nawet i bałwana, 

bo moŜe w tym roku spadnie śnieg? 

 To, co spadło, przeszło nasze 

(Trzynastki i Trójki) najśmielsze 

oczekiwania. Mam tutaj na myśli nie tylko 

śnieg, ale teŜ temperaturę – gdy jechaliśmy na biwak w skmce, w której nie 

domykają się drzwi i trzeba stać od nich daleko, by nie zamienić się w snowmana, 

a na zewnątrz jest -18, wyliczaliśmy sobie, ile jeszcze stacji do Strzebielina w taki 

sposób: „Rumia, Reda, Wejherowo, Workuta, Władywostok, Magadan, 

Kamczatka…”. Pomimo całej radości, jaką czuje się jadąc na biwak, człowieka 

ogarnia lekki niepokój na myśl o najbliŜszej przyszłości. W międzyczasie niczym 

nie przejmujący się młodzieńcy z Elitegruppe terroryzowali niewinne pasaŜerki 



cywilne w przedziale obok. śeby 

dodać grozy tej pachnącej 

trójmiejskimi podróŜnymi sytuacji, 

zadzwonił do mnie tata Marka 

Bartuscha, który kilka godzin 

wcześniej musiał niestety 

zrezygnować z uczestnictwa w 

biwaku i przekazał wiadomość, Ŝe 

w Rumii był wypadek na torach i 

wszystkie pociągi kursujące do 

Wejherowa są wstrzymane. Ale, „sukces jest codziennością” i dzięki temu 

dotarliśmy do Strzebielina planowo.  

 Niesamowite, jak moŜe cieszyć człowieka zwykłe zjechanie na tyłku po 

oblodzonej górce! Dawno tego nie robiłem, bo jakoś nie było okazji, ale 

wystarczyło na 15 minut wcielić się „ufoka” i zjechać w ten sposób kilka razy na 

dół, a wszystkie zmartwienia zostały na górze. Oczywiście, spuszczanie taśmowo 

małych zdobywców górki kilka metrów niŜej teŜ sprawiało wielką radość. Dla 

zobrazowania, jak było zimno, powiem Wam tylko, Ŝe zamarzała mi broda… no i 

zawartość nosa.  

 Na opis zasługuje teŜ pokój, który 

dostaliśmy jako komendę. No dobra, sala, ale 

mała i tak przytulna, Ŝe bardzo dobrze 

podszywała się pod pokój. Na podłodze był 

dywan, były fotele i kanapa! Bardzo wygodna. 

Półki z kolei roiły się od przeróŜnych 

maskotek, m.in. teletubisia, którego później 

znalazłem w śpiworze… róŜowej świni, która 

wdzięcznie słuŜyła jako piłka i piesek, wielkiego misia, który oŜywiony mógłby 

zostać posądzony o zbereźne intencje. No i na dodatek, była tam teŜ wieŜa z 

głośnikami i telewizor…  

 Gdy było juŜ po odprawie, wybraliśmy się na przejaŜdŜkę, by zobaczyć teren 

na grę kolejnego dnia. Fajnie było pojeździć samochodem jak rajdowcy :> 



 Kolejny dzień zaczęliśmy takŜe od bitwy na śnieŜki, moŜe mniej energicznej 

niŜ pierwsza, ale za to urozmaiconej wysadzaniem nazistowskich min, które 

pojawiły się wokół szkoły w kartonikach po soczkach z Biedronki. 

Przedpołudniem zrobiliśmy zajęcia w 

druŜynach. Podjęliśmy z Marcinem 

karkołomną inicjatywę nauczenia 

naszych chłopaków uŜywania alfabetu 

Morse’a i nadawania sobie 

wiadomości. Niech za podsumowanie 

wystarczy zarzut K3 – „Ale ty mi 

przecieŜ nadałeś azot!”. Potem 

graliśmy w streetballa na sali 

gimnastycznej, z niedostatku piłki uŜywając mojej obwiązanej sznurkiem 

poduszki. Popołudniu okazało się, Ŝe masie pierogów nie pomogło nawet 

wyrzucenie ich przez okno i jedyne, co moŜna z nimi zrobić, to zupę… 

kapuścianą. To zepsuło nam trochę humory, ale wigilia i tak była udana. Z taką 

masą słodyczy (niesamowite, aŜ zostały!) i śpiewaniem kolęd z podziałem na role 

(moja rola – dyrygent, niezapomniane przeŜycie). Baliśmy się tylko, czy wigilijna 

mieszanka słonego barszczu z bardzo słodkimi ciastkami nie wybierze później 

wolności, zamiast naszych Ŝołądków. Na szczęście, nic takiego się nie stało. Długi 

dzień skończył się dla dzieciaków… 

nasz miał jeszcze epilog. Było ciemno, 

leŜeliśmy juŜ wszyscy i próbowaliśmy 

zasnąć, gdy nagle rozległo się pukanie 

do drzwi. Nie ukrywam, Ŝe opanowała 

mnie lekka niechęć, na myśl, Ŝe któryś 

z uczestników nie moŜe spać, ale na 

szczęście był to Gargo, który wchodząc 

powiedział: „Rutkowski patrol! Na 

ziemię (…)”, ale wszyscy juŜ leŜeli… 

 W niedzielę rano nie działo się nic ciekawego, nie ciekawszego w kaŜdym 

razie niŜ to, co zwykle dzieje się na biwakach w dzień powrotu. Zjedliśmy 

śniadanie pełne glukozy, kanapek z dŜemem zagryzionych ciastkami, które 

zostały z kolacji i wyruszyliśmy w podróŜ powrotną. Tam spotkała nas jeszcze 

jedna niespodzianka, trzeba było się przesiąść błyskawicznie do innej skmki w 

Rumi, ale nie takie rzeczy juŜ się robiło.  



 „Ogólnie biwak bardzo fajny”. 

Setki takich zdań kaŜdy z nas juŜ 

czytał i pisał, fajnie byłoby wymyślić 

w tym momencie coś oryginalnego, 

ale chyba brak mi tutaj polotu. 

Cieszę się, Ŝe byłem na biwaku ze 

śniegiem, bo to przyjemność, jakiej 

wcale nie było tak łatwo ostatnimi 

laty doświadczyć. Mam nadzieję, Ŝe 

naszym chłopakom i dziewczynom z 

13 biwak się podobał. No i zawsze jest satysfakcja z wykonanej pracy, ale ona juŜ 

zaleŜy od bardzo dokładnej oceny siebie. A to na szczęście nie jest zaliczenie 

słuŜby ☺ 

Simon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muzyka 

Jaką muzykę mogę Wam polecić? Nie mam pojęcia. W brew pozorom to 

niełatwe zadanie. Z pewnością wszystko co Tu wymienię będzie bardzo od siebie 
rozbieŜne gatunkowo, jednak wszystkiego warto posmakować. 

Po pierwsze… całkiem niedawno mieliśmy z Zięciem zaszczyt brać udział w 

koncercie śanny Biczewskiej. Ktoś z Was kojarzy to nazwisko? Raczej niewielu, 
gdyŜ jest to wokalistka słuchana raczej przez pokolenie naszych rodziców. I 

faktycznie, zaniŜaliśmy na koncercie średnią wiekową (mam nadzieję, Ŝe czasy 
kiedy będziemy ją zaniŜać prędko nie nastąpią). Jednak jak powiedział mój Tata 

‘śanna to osoba, którą powinno się znać”. Śpiewa ona w języku rosyjskim, więc 
niezupełnie byliśmy w stanie jej teksty zrozumieć. Głównie w jej repertuarze 

znajdują się ballady i romanse, śpiewała między innymi ballady, z pewnością 
Wam znanego, Bułata OkudŜawy. Ma na swoim koncie bogatą dyskografię, lecz 



nie będę jej tu wypisywać, bo nie 
rozumiem tych magicznych literek. 

Ulubioną piosenką Zięcia w jej 
wykonaniu jest ‘My russkie’, głównie 

chyba dlatego, Ŝe wpada w ucho. śanna 
jest jedną z tych artystek, które grają w 

filharmonii i przyjeŜdŜają godzinę przed 
koncertem się do niego przygotować. Na 

scenie występuje ze swoim męŜem, który 
jest godnym podziwu gitarzystą. Jak 

usłyszałam jej głos na Ŝywo… po prostu 
odebrało mi mowę. Nie sądziłam, Ŝe 

kobieta w takim wieku potrafi tak 
wyciągać dźwięki! Podsumowując, jej 

twórczość jest piękna nie tylko ze względu 
na muzykę jaką tworzy, ale równieŜ niesie 

ze sobą wiele wspomnień ludzi, którzy Ŝyli 
za czasów jej młodości. UwaŜam, Ŝe 

moŜna by ją nazwać ‘kobietą legendą’, 
albo kimś, kogo twórczość porusza ze względu na czas którego jest 

wyznacznikiem (nie wiem czy to dość składnie powiedziane). Przyznam, Ŝe mam 
wątpliwości czy jej muzyka się Wam spodoba, jednak polecam zapoznać się z nią 

odrobinę, bo ‘śanna to osoba którą trzeba znać”. Dodam jeszcze, Ŝe ojciec śanny 
był Polakiem. 

Po drugie… tak dla odmiany, czuję się w obowiązku polecić zespół mojego 

kuzyna. Nie do końca wiem jak nazwać gatunek muzyki, jaką tworzą. Właściwie 
dopiero zaczynają się rozkręcać, nazywają się Hide Away. Zagrali juŜ kilka 

koncertów i wydali demo. Generalnie sądzie, Ŝe muzyka jest bardzo ciekawa, 
dobra, i pełna potencjału jedna, przyznam, NIECIERPIĘ ich wokalisty. Chętnie 

dowiem się czy podzielacie moje zdanie. Człowiek wkłada w swój głos więcej 
maniery niŜ melodii, to mi się nie podoba, ale moŜe Wam przypadnie do gustu =). 

PodobnieŜ nad wokalistą pracują i wprowadzają jakieś zmiany. 
http://www.myspace.com/hideawayszczecin tu moŜecie sobie posłuchać ich 



muzyki =). Myślę, Ŝe teksty teŜ są całkiem fajne. Mój kuzyn- Szymon, gra w tym 
zespole na gitarze.  

Po trzecie… wracając do klasyki, mówiąc 

krótko chciałabym polecić muzykę ze sławnego 
na cały świat spektaklu ‘Skrzypek na dachu’. 

Sam spektakl teŜ polecam (o ile jest komu, to 
taka klasyka, Ŝe chyba wszyscy juŜ widzieli). 

Polecam bo jest radosna, wpadająca w ucho i 
wywołuje wspomnienia z obejrzanego 

spektaklu, czyli w moim przypadku bardzo 
pozytywne =) 

I na koniec zupełnie z innej beczki, Ky-Mani 

Marley. Jeden z synów Boba, odbiegający 

zdecydowanie od reggae roots, grający coś pomiędzy 
reggae, Dance hall’em i hip hopem. Wikipedia mówi Ŝe 

reggae, ale ja się z nimi nie zgadzam, zdecydowanie 
miesza gatunki =P. Artysta poza 3 albumową dyskografią 

ma na koncie główne role w dwóch filmach, z których 
jednym jest ‘One Love’. Jest chyba moim ulubionym, pod 

względem wokalnym, synem Boba. Tak nieprofesjonalnie 
mówiąc polecam go dlatego, Ŝe jego teksty są bogate, 

ciekawe, jego muzyka jest bardzo radosna (jak na reggae 
przystało) przyjemna, jest całkiem przystojny, szczególnie 

polecam kawałki  ‘Dear Dad’, kawałek który 
KONIECZNIE musicie przesłuchać ‘Return of king’, kawałek z filmu One love ‘One 

by one’. E tam.. WSZYSTKIE polecam. Ky-Mani jest super! =)  

Miłego słuchania =) 

Wasza Szyszka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Literatura 

 

Przy wyborze polecanych ksiąŜek 

kierowałam się przede wszystkim tym, co 

sobie ostatnio w nich bardzo cenię, czyli 

prostotę. Na myśl przyszły mi od razu 

dwie pozycje, idealne na zimowe 

wieczory. 

Pierwszą z  nich są  „Balzakiana”  

Jacka  Dehnela. Jest to zbiór czterech 

nowel, ukazujących odmienne historie, a 

w nich dobroduszność bohaterów 

wystawioną na próbę, z której wychodzą 

przegrani. Właśnie z perspektywy tych 

naiwnych postaci uwieczniony został obraz polskiego społeczeństwa. 

Mimo Ŝe ukazane zjawiska nie uderzają czytelnika swoją  

odkrywczością, to jednak  czasem  skłaniają do   chwili  refleksji. 

Jednocześnie, mimo tego smutnego podłoŜa, nie jest to w Ŝadnym 

stopniu literatura ponura, a to wszystko dzięki  specyficznemu  

humorowi  i  językowej erudycji. Jak mówi sam tytuł, jest tu sporo 

nawiązań do Balzaca (moŜe to kolejna zaleta?), a co lepsze, wcale  nie  

trzeba być jego  znawcą,  aby je odnaleźć. Natomiast niewątpliwym 

plusem jest to, Ŝe naprawdę szybko się czyta. Na koniec warto jeszcze 

wspomnieć o charakterystycznym, lekko staroświeckim stylu 

prowadzenia narracji, który jest konsekwentnie kontynuowany w 

twórczości pana Jacka. 



Drugą jest „Znany świat” Edwarda 

P. Jones'a. Nie porusza aktualnej 

problematyki, jednakŜe odnosi się do 

bardzo waŜnych aspektów, wcale nie tak 

odległej przeszłości. Akcja rozgrywa się w 

XIX wieku i opowiada o dziejach 

niewolnictwa. Występuje tu dość sporo 

postaci, które wywołują wiele emocji, a 

śledzenie ich losów jest naprawdę 

przejmujące. KsiąŜka jest bardzo 

smutna, nie tylko przez tematykę, ale i 

poprzez jej naturalizm. Warto poznać 

fakty od innej strony, zwłaszcza, Ŝe niewolnictwo, handel ludźmi, 

nieformalnie, istnieją. Przede wszystkim ksiąŜka jest przejmująca i 

oryginalna i napisana w ciekawej konwencji, gdzie przeszłość 

przeplata się z przyszłością i jednocześnie nie sprawia to czytelnikowi 

Ŝadnego problemu.  
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Q 
(cz.II) 

 

 Z Oscarem w kieszeni, którego przyniosło mu Pulp Fiction, Quentin Tarantino zmienił nieco 
tory swej kariery. Do dziś nie ujrzeliśmy kolejnego stricte gangsterskiego filmu jego dzieła. Zaraz po 
sukcesie Pulp Fiction zaangażował się w inny ciekawy projekt. Jego ulubionych aktorów mogliśmy znów 
oglądać w filmie już rok później:  

 

Four RoomsFour RoomsFour RoomsFour Rooms    
(segment "The Man from Hollywood")(segment "The Man from Hollywood")(segment "The Man from Hollywood")(segment "The Man from Hollywood")    

(Cztery Pokoje) 
(segment „Człowiek z Hollywood”) 

1995 
wygrał 1 nagrodę, nominowany do innej – przekonacie się jakiej 

 
 Dwunastu nietypowych gości, cztery zwariowane historie i Ted. Tim Roth, którego znamy już z kinowego debiutu 
Quentina, wciela się w boya hotelowego, którego pierwszą nocą w pracy jest Noc Sylwestrowa. Historia z każdego z pokoi 
jest wyreżyserowana przez inną osobę, a ostatni segment napisał i zrealizował właśnie Tarantino, grając w nim zresztą główną, 
po Tedzie, rolę. Mimo obsadzenia (w innych segmentach) Antonio Banderasa, Madonny czy (u boku Tarantino) Bruce'a 
Willisa film nie święcił zbytnich tryumfów. Zdobył jedynie nagrodę Razzie dla najgorszej aktorki drugoplanowej (Madonna) 
i tylko nominację do nagrody MTV. W kategorii „Najlepsza kanapka w filmie”. 

 Dla mnie jest to wyborna, arcyzabawna komedia omyłek. 
Obciachowa, ale nieprzewidywalna, przesadnie abstrakcyjna, ale zakręcona. 
Gra aktorska pozostawia wiele do życzenia, ale fabuła wciąga i trzyma do 
końca filmu. Ćwiartka Quentina Tarantino traktuje o pewnym reżyserze i 
jego znajomych upijających się na snobistycznej imprezie Sylwestrowej. Jak na 
Q przystało znajdziemy wiele aluzji i bezpośrednich odniesień do filmowych 
klasyków i może właśnie to jest najsilniejszą stroną jego fragmentu.  
 Jest to na pewno interesujący „przystanek” w karierze reżysera 
mający wiele wspólnego z niskobudżetowymi produkcjami, których naoglądał 
się on w swojej dawnej pracy. Dobry do obejrzenia raz, może najwyżej dwa 

razy ze swoimi znajomymi w luźny wieczór. No i oczywiście konieczny do zobaczenia przez wszystkich fanów Quentina 
Tarantino.  
 
 Mogąc pochwalić się rozpoznawalnym w całym filmowym świecie nazwiskiem Q. T. zabrał 
się do projektu, który zawsze chciał zrealizować. Filmy typu blaxploitationblaxploitationblaxploitationblaxploitation, czyli rozgrywające się w 
środowiskach biednych czarnoskórych Amerykanów fascynowały go od dawna i marzył o 
zrealizowaniu jednego z nich. Znalazł więc gwiazdę tego typu kina i w 1997 roku nakręcił Jackie 
Brown. 
 

Jackie BrownJackie BrownJackie BrownJackie Brown    
1997 

nominowany do Oscara 
i 10 innych nagród, wygrał 4 kolejne 

 
 Właściwie jest to kryminał. Niepodobny jednak do pierwszych filmów 
Quentina. Mamy tu rozrywkowego czarnego handlarza broni (Samuel L. Jackson, z 
genialnym warkoczykiem z brody), emerytowanego białego gangstera (Robert De Niro), 
zajmującego się wyciąganiem ludzi z więzień za kaucją agenta (Robert Foster), no i 
oczywiście ciemnoskórą stewardessę, która próbuje dorobić przemytem (Pam Grier). 
Wszyscy oni uwikłani są w opowieść o brudnych interesach.  



  Najbardziej nietypowy, wręcz dziwny film w dorobku 
reżysera. Wielu powie też, że najnudniejszy, a ja nie będę się z nimi kłócił. 
Niemniej jednak fan Tarantino znajdzie tu małe co nieco, jak choćby genialna 
scena, w której dwóch nieznajomych sobie rasowych Murzynów z 
amerykańskiego przedmieścia rozmawia przez telefon w tak slangowy sposób, 
że nie zdziwiłbym się, gdyby w USA puszczano ten fragment z angielskimi 
napisami. Quentin pojawia się w Jackie Brown w swoim stylu – jako głos 
automatycznej sekretarki. No i oczywiście nieśmiertelne ujęcie z bagażnika – 
jego też nie brakuje. W ogóle cała scena z Chrisem Tuckerem jest arcyzabawna. 
Ta pozycja jest nieco trudniejsza, ale też ma swoją magię, mogę więc ją z 
czystym sercem polecić każdemu, kto lubi fenomenalnego tu Samuela L. 

Jacksona, czy poczciwego De Niro.  
 
 

Ciąg dalszy nastąpi... 
 

Cyborg herbu Mustang 

Ogłoszenia 

• W imieniu redakcji (czyli swoim, haha) chciałbym 

Ŝyczyć wszystkim Wesołego Święta (no bo zostaje 

jutro…) i szczęśliwego Nowego Roku ☺ - Simon 

 

 

 

 

 

 

 

• KAśDY kto narysuje COKOLWIEK moŜe mi to od razu 

wysyłać na maila (ciapol_pi@wp.pl) a ja zachwycony i 

podniecony tym faktem z pewnością na tego maila 

odpiszę=) – Zięciu 

• 10 stycznia upływa termin nadsyłania zgłoszeń na gry 

wspólne i świecowisko rozpoczynające na zimowisku, 

oraz podawania orientacyjnej liczby uczestników i 

nazwisk organizatorów. Termin Zimowiska to 22 – 27 

lutego 2010.  

• Szukam chętnych do pisania tekstów do rubryk 

„kulturalnych”- Simon 

• No i Zasiewy jednak i tak wyszły długie – 19 stron ☺ 



Przesłanie 

 


