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Czuwaj!
Wreszcie jest, ten nowy numer Zasiewów. Wychodzi pierwszego dnia
obrzydliwego miesiąca, jakim jest luty (to moja subiektywna opinia), choć to
numer styczniowy. Przepraszam Was za to opóźnienie, ale niestety, teŜ
jestem zagoniony i nie zawsze mam czas złoŜyć numer, nawet, jeśli wszystkie
teksty w końcu juŜ do mnie dotrą. W zeszłym tygodniu
tygodniu miałem trzecią juŜ
sesję próbnych matur i nawet
musiałem
napisać
do
prezydenta…
takŜe nie ma lekko ☺
Nie wiem, jak Wy, ale mam juŜ dość tego, co się dzieje
dzieje za oknem, bo jak
tak dalej pójdzie, niedługo śnieg sięgnie mi parapetu,, chociaŜ mieszkam na
piętrze. JuŜ za dwa tygodnie jedziemy na Zimowisko…
Zimowisko
zobaczymy, jak
wyjdzie. Ale z tą ilością śniegu nie moŜe nie być fajnie.
PS
Jeśli ktoś nie ma walentynkow
walentynkowego
ego nastroju, niech zastrzeŜenia odnośnie
nagłówka kieruje do Pacjenta
Pacjenta… taki z niego lowelas… ☺
Simon
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Wypadek kolejny – tunel pod torami
Niejednokrotnie podczas zbiórek 20tki wykorzystywaliśmy specyficzne
miejsce, jakim jest wąski tunel pod torami. Doskonały na zbiórki naborowe,
wspaniale oddaje klimat ucieczki czy teŜ treningu jednostki specjalnej. Zalety tego
miejsca: daleko od siedzib ludzkich, na dnie płynie jedynie wąziutki strumyczek.
Wady: w pewnym momencie (tak gdzieś w połowie jego długości) przekrój tunelu
zmienia się z prostokątnego na owalny.

Sytuacja 1:
Zbiórka naborowa. Młodzi adepci otrzymują maskę przeciwgazową i mają za
zadanie przedostać się jak najszybciej na drugą stronę wypełnionego dymem
tunelu. Przy wejściu i wyjściu z tunelu starsi harcerze kontrolują sytuację. Nagle
jeden z naborowych pada w środku tunelu na plecy. Uderza głowa w strop tunelu.
Skutki:
DuŜy guz i mokre ubrania. Tym razem bez większych skutków ubocznych.
Sytuacja 2:
Zbiórka druŜyny. Jako element wzbogacający zbiórkę wszyscy członkowie druŜyny
mają za zadanie przeprawić się na drugi koniec tunelu w dość Ŝwawym tempie.
Jeden z przechodzących lekko zahacza głową o strop.
Skutki:
Obfite krwawienie z głowy, wizyta w szpitalu, kilka szwów, prześwietlenie z
podejrzeniem wstrząśnienia mózgu, kawałek wyciętych włosów na głowie (ten
harcerz miał długie włosy więc nabawił się widocznego prześwitu na czubku
głowy).

Ocena przyczyn i wnioski:
Najpewniejszą przyczyną był pośpiech podczas przechodzenia tunelem oraz
ciemność panująca wewnątrz. NaleŜy pamiętać aby podczas zbiórki móc
skontaktować się z kimś, kto w razie wypadku zawiezie nieszczęśnika do szpitala.
W sytuacji drugiej rzeczony harcerz mieszkał w Gościcinie Wejherowskim. Jego
tata dotarł do szpitala gdy syn miał juŜ zszytą głowę. Instruktor, który jest
opiekunem na takiej zbiórce powinien poprosić lekarza o wykonanie
prześwietlenia głowy w celu wyeliminowania moŜliwości bycia zaskarŜonym
(rzadkość, ale róŜni rodzice zdarzyć się mogą).

KuchDzik herbu Thor

JaK PISAC
C TEKSTY DO ZASIEWÓW
Chciałbym napisać taki poradnik dla Was o tym, jak pisać teksty do
Zasiewów. Pewnie niektóre nieśmiałe osoby w tym miejscu ucieszą się, Ŝe wreszcie
w
dostaną garść konkretnych podpowiedzi, ale niestety je zawiodę. Absolutnie nie
chodzi mi o część merytoryczną, za którą odpowiadacie Wy, biorąc na siebie
odpowiedzialność za to, co piszecie. Mam raczej na myśli formę plików
ików, w jakich mi
przysyłacie teksty. Im lepiej będziemy się dogadywać na tym polu, tym prościej
będzie mi składać numery w całość, szybciej się będą
będą ukazywać i wszyscy będą
szczęśliwsi. No i oczywiście kaŜdemu jestem wdzięczny za punktualność ☺ Moje
opóźnienia biorą się z Waszych, niestety.
Ale, dobra, przejdźmy do rzeczy. Oto pierwsza z nich:
1. Format
DuŜe znaczenie ma format pliku, w jakim mi przysyłacie tekst. Najbardziej
cieszę się z plików w formacie .docx (czyli dokument Worda 2007), bo składając
Zasiewy uŜywam Office 2007 ale, jeśli go nie macie, zwykły .doc teŜ jest fajny. Nie
przysyłajcie mi proszę jednak plików w formacie .odt lub innych dziwnych
rozszerzeniach, których Word nie zna. Nie mam na dysku wszystkich istniejących
edytorów tekstów, dlatego miejcie świadomość, Ŝe nie zawsze mogę odczytać pliki
od Was. Czasem wiąŜe się to z niezłą gimnastyką, muszę je np. przerabiać na
komputerze w szkolnej
nej bibliotece uciekając z lekcji (no…
(no Ŝarcik),, lub dawać tacie,
który mi je przerabia na pliki w zwykłym formacie w pracy, co jest
jest czasochłonne i
łatwe do zapomnienia na którymś etapie procesu. No i w Ŝadnym
adnym wypadku nie
przysyłajcie mi plików tylko w formacie .pdf, bo nie ma moŜliwości skopiowania ich
do dokumentu Worda.. Przynajmniej ja nie umiem tego robić. Pdfy wyglądają
ładnie, ale tylko jako wzory, nie jako coś, na czym się pracuje.
Jeśli nie macie na komputerze Ŝadnego z wydań Worda, nic nie stoi na
przeszkodzie, byście pisali wasze teksty po prostu w mailu, a ja je sobie stamtąd
skopiuję.
2. Wygląd
Niektórym
którym z Was zaleŜy na tym, by teksty, które przysyłacie, wyglądały
dokładnie tak, jak je sami sformatujecie. Jestem w stanie to zrobić, ale jest to tym
trudniejsze, im bardziej odległy od .docx format mi przyślecie. JuŜ nawet plik w
formacie .doc po wrzuceniu
eniu do .docx zmienia wygląd, więc jest z tym trochę
zabawy. Dlatego, tutaj apel do Was, jeśli moŜecie, przysyłajcie mi dokładnie
sformatowane pliki w formacie .docx. Jeśli jednak nie ma takiej moŜ
moŜliwości, będę
się starał robić wszystko, co mogę. Wtedy najlepiej właśnie przysłać mi plik teŜ w
.pdf, tak, bym wiedział dokładnie, jak ma wyglądać. Jeśli nie znacie się na edycji
tekstu, a macie ochotę, by Wasz tekst konkretnie wyglądał, opiszcie mi w mailu
lub zadzwońcie i opowiedzcie, jak mam go przerobić. Mam tu na myśli tło,
czcionkę, ilość akapitów, wygląd tytułu, obrazki i tym podobne sprawy.
3. Czcionki
Nawet Word 2007 (nawet!!!) nie ma wszystkich czcionek na świecie. Zakładam,
Ŝe jeśli umiecie sobie zainstalować
ainstalować czcionki, jesteście tego świadomi. Dlatego,
stosując je w swoich dokumentach, przysyłajcie mi je proszę razem z tekstem, bo
ja po prostu ich nie posiadam. Tak robili Cyborg z Rudym i daje to oczekiwane
efekty. Jeśli nigdy nie instalowaliście Ŝadnych czcionek, a macie Worda 2007, to
mam wszystkie dostępne teŜ Wam i wtedy nie musicie się martwić.

4. „SPACJE”!
Błagam. Jeśli piszecie tekst, a nie do końca znacie się na jego formatowaniu i
do tego piszecie go w jakiejś
ś starszej wersji Worda, nie wrzucajcie tam setek tysięcy
„spacji”, „tabów” i „enterów”,, by wyglądało to, tak, jakbyście chcieli. To i tak nic nie
da, bo później ja wszystkie te spacje i entery muszę mozolnie usuwać. Jeśli nie
znacie się na formatowaniu tekstu i nie dąŜycie
dąŜycie do wyraźnie sprecyzowanego jego
wyglądu,, po prostu piszcie zdania, nie dając im większych odstępów niŜ jednej
„spacji”, w miarę mając na uwadze interpunkcję i ortografię, a ja zajmę się resztą.
5. Interpunkcja i ortografia
No właśnie… zdaję sobie sprawę z istnienia dysleksji lub innych dysfunkcji, ale
to wcale nie jest takie trudne, napisać coś z polskimi znakami od okazji do okazji.
Jeśli ktoś rzeczywiście nie zna się na ortografii i przecinkach, to okej, ja to
poprawię. Ale nie lubię lenistwa. Bo ktoś w końcu musi to zrobić i zwykłe olewanie
sprawy jest trochę nie w porządku. No i polskie znaki. Jeśli brak ą, ę, ć, ś, ź, Ŝ i tak
dalej to Wasz
sz świadomy zabieg stylistyczny, dajcie mi o tym znać. Gdy jednak jest
to zwykłe lenistwo, to proszę, postarajcie się tym razem ich uŜywać, bo później
muszę pół Waszego tekstu przepisać, dodając te literki. W Zasiewach są one
jednak poŜądane, chyba, Ŝe, jak napisałem, ktoś nie uŜywa ich specjaln
specjalnie i mi o
tym powie. Nie rozumiem teŜ do końca, dlaczego niektóre osoby stawiają przecinki
i kropki uprzednio wciskając spację. To nie jest poprawne ani ładne i teŜ muszę to
usuwać. Chyba, Ŝe, jak wcześniej, ktoś rzeczywiście chce, by jego ttekst tak
wyglądał i powie mi wyraźne, bym takich niedopatrzeń nie usuwał.
6. Obrazki
ZałóŜmy, Ŝe piszecie tekst i nie znacie się na jego edycji, macie jednak ochotę,
Ŝeby w jego towarzystwie pojawiło się kilka wybranych przez Was obrazków. Nic
prostszego, przyślijcie mi je razem z tekstem, najlepiej jak największe (najwięcej
pikseli x najwięcej pikseli), gdyŜ wtedy, nawet zmniejszane, są wyraźniejsze.
Najlepiej w formacie .jpg (moŜna pliki w nim zapisać nawet za pomocą Painta), nie
przysyłajcie mi proszę map bitowych, bo są one gigantyczne i nie ma to wielkiego
sensu (i tak je sam przerobię na .jpg, a zajmują 10 razy więcej miejsca w skrzynce)
skrzynce).
7. „Zasiewki” (ok, ok,, zmienię
zmien nazwę ☺ )
Tutaj chciałbym zaznaczyć, Ŝe chyba nie wszyscy mają świadomość, Ŝe to pismo
jest czarno – białe. Wasi ludzie musieli to juŜ teŜ zauwaŜyć, ale być moŜe warto
niektórym powolniejszym przypomnieć, Ŝe w ich Zasiewach nie ma kolorków.
Dlatego przysyłanie mi kolorowych zdjęć nie ma wielkiego sensu, chyba Ŝe nie
dbacie za bardzo o to, jak będą one wyglądały w szarości. Zdjęcia moŜna wcześniej
przerobić na czarno – białe i wtedy efekt jest lepszy.
RównieŜ, sformatowane teksty do Zasiewów młodszych powinny być zrobione
na stronach A5 (połowie zwykłej kartki), a jeśli nie chcecie lub nie umiecie tego
robić, lepiej nie formatujcie ich wcale. Dodatkowo, tutaj jest pewien limit miejsca
na tekst, poniewaŜ druk
k kosztuje. MoŜna oczywiście zrobić pisemko, które ma
więcej stron, niŜ obecne, ale ze względu na to, Ŝe jest drukowane, trzeba zwiększać
ilość stron co 4. Tak więc moŜe mieć ono 4 strony, 8, 12, 16, 20, ale nic pomiędzy.
Obecnie ma 16 i najlepiej, gdyby się
s w tym zakresie mieściło.
Zróbmy więc małe podsumowanie.
• Najlepszy format tekstu to .docx, dalej .doc. Jeśli nie moŜecie zapisać tekstu
w Ŝadnym z nich, napiszcie go w mailu,
mailu, a gdy i to jest niemoŜliwe, napiszcie
ręcznie i przyślijcie gołębiem ☺

•

•

•

•
•
•

Przyjmuję zamówienia na konkretny wygląd mailowo, przez gg i telefonicznie,
lub sformatowane teksty w .docx (z czcionkami!), lub sformatowane teksty w
.doc (z czcionkami!) i wzorem w formacie .pdf.
UŜywanie więcej, niŜ jednej „spacji” między wyrazami i zdaniami, więcej niŜ
jednego „taba” przy nowym akapicie i więcej niŜ jednego „entera” setnie
utrudnia mi Ŝycie. W Ŝadnym wypadku tego nie róbcie, chyba, Ŝe naprawdę
umiecie sformatować tekst (jak w kropce powyŜej).
UŜywajcie proszę polskich znaków, nie róbcie odstępów przed znakami
interpunkcyjnymi i starajcie się przestrzegać zasad ortografii, lub powiedzcie
mi wcześniej, Ŝe tego robić nie będziecie i mam Waszego tekstu nie
poprawiać.
Obrazki do niesformatowanych tekstów przesyłajcie mi jako pliki .jpg w jak
największej rozdzielczości.
„Zasiewki” są formatu A5. I są czarno – białe. No i mają ograniczoną
objętość.
No i przysyłajcie mi teksty na czas…

Jeśli przeczytacie mój tekst i spełnicie te prośby, będę bardzo szczęśliwy. Z góry
dziękuję ☺
Simon

Q
(cz. III)

Nowe tysiąclecie długo czekało na nowy
film Quentina. Po Jackie Brown zajął się on
produkcją kilku filmów, ale nic nie wyszło spod
jego długopisu, ani nie stanął za kamerą przez
parę ładnych lat. Może się wydawać, że udał się
na reżyserski urlop – zaznać życia, o jakim zawsze
marzył, może trochę zdystansować się do niego i
powrócić z odpowiednio przygotowaną historią.
Kolejna dekada przyniosła też znaczną zmianę w
kinie reżysera. O ile jego pierwsze filmy były, jak
na hollywoodzkie warunki, niskobudżetowe

(średni budżet Q z lat '90 wynosił 6,3
mln.$, dla porównania budżet Matrixa to
63 mln.$), o tyle nowe produkcje sięgały
budżetem znacznie wyżej, ze średnią ponad
45 mln. $ na film. Złagodniał też nieco
język postaci. O ile w poprzednich filmach
„fuck” pojawiało się średnio 212 razy na
film (193 razy w zaledwie 21 minutach
„Czterech Pokoi”!), o tyle w jego
następnych dwóch dziełach średnia spada
do
21
„fuck'nięć”
na
film.

Po Jackie Brown Tarantino nie stworzył nic przez sześć lat. Na srebrny ekran wrócił jednak w wielkim stylu:

Kill Bill
Vol.1 Vol. 2
2003 2004
Nominowany do Złotego Globu Nominowany do dwóch Złotych Globów
i 41 innych nagród. Wygrał 12 kolejnych. i 38 innych nagród. Wygrał 9 kolejnych.

Krwawy, brutalny, wulgarny i kontrowersyjny. Ujmujący, wgniatający w fotel, błyskotliwy i subtelny. Podzielona na
dwa filmy historia, puszczona w kinach z rocznym odstępem. No i zakończenie filmu – zdradzone przez główną postać już we
wstępie, ale i tak czekasz na nie z paznokciami wbitymi w poręcze kanapy.
Jednym słowem: Legendarny.
W pierwszym ze swoich filmów mijającej dekady Q rzucił krwistą kość na wyżerkę wszystkim krytykującym go anty
fanom. Z dwugodzinnej historii co najmniej połowa jest brutalną jatką, w której leją się – przysięgam – setki litrów sztucznej
krwi. Choć zgodnie ze swoim stylem nie pokazuje golizny, to zupełnie nieśmieszne seksualne echa w historiach niektórych
postaci są co najmniej tak dosadne, jak sceny rzezi. Wszystko jest zdystansowane od rzeczywistości znacznie dalej i wyraźniej
przez ewidentnie nierealistyczne krwawe sceny, jaskrawe kolory i ogólną konwencję... komiksu – właśnie. Cały film wygląda
niby przeniesiona na ekran powieść graficzna. Mieliśmy już tego zapowiedzi w kadrach z dawnych dzieł – jak choćby Pulp
Fiction i scena z Butchem, w której schodzi on z kataną do piwnicy. Już tam widzimy komiksowe kadry, kontrasty kolorów
itp. W Kill Billu wręcz kończą się domysły – film jest po prostu bardzo obrazkowy. Część fabuły poprowadzona jest zresztą
ciekawą kreską anime.

Niejeden reżyser ma swoją muzę. Czym jest osoba Penélope Cruz dla Almodóvara, tym bose stopy Umy Thurman stały się
dla Quentina Tarantino i to właśnie ją uczynił główną postacią swojego nowego dzieła. Historia zabójczo niebezpiecznej i
nieopatrznie zranionej wojowniczki, znanej w filmie jako Panna Młoda, potrafi być zaskakująco też smutna, a nawet
wzruszająca. Jeśli damy się ponieść Tarantinowskiej fantazji i spojrzymy z przymrużeniem oka na ciągłą demolkę, ujrzymy
postać silnej, bezkompromisowej kobiety, która bezwzględnie szuka zemsty. Na
szczęście kawałki o głębszej fabule nie są nam wciskane pomiędzy kolejnymi
odcinanymi kończynami – historia zawiera się głównie w Vol. 2, podczas gdy trup
ściele się gęściej w pierwszej części. Jest też ona zasadniczo bardzo japońska – od
walki z Jakuzą i wszechobecnych katan po całą konwencję filmu, która przypomina
dawne kino samurajskie – nowa fascynacja Quentina jest widoczna jak na dłoni.
Przybierając kimono nie traci on jednak swojego
stylu. Znów znajdziemy przewrotne dowcipy,
kinowe aluzje i ujęcie z bagażnika. Nie padnie za
to wiele strzałów z broni palnej – teraz walka
idzie na miecze.
Za zmianą kontynentu idzie zmiana charakteru filmu i Vol. 2 jest dużo bardziej
amerykański. W tej części większy nacisk położony jest na błyskotliwe dialogi i budowanie
niepowtarzalnego klimatu, choć walki też nie zabraknie. Poznajemy tu naprawdę ciekawą
historię Billa i Panny Młodej, a fabuła w westernowym nieco stylu krok po kroku zmierza
do nieuchronnego zakończenia. Zanim jednak przeznaczenie się wypełni, dowiesz się jak
rozmawiać z dzieckiem o śmierci i dlaczego Superman jest inny niż reszta superbohaterów.
Patrząc na pierwszy z „nowych” filmów Quentina widzimy dominację tendencji,
którą zapowiadał już Jackie Brown – miłośnik świata męskich twardzieli stał się feministą.
Kill Bill to nie tylko historia arcysilnej pod każdym względem kobiety, ale i jej zabójczych
przeciwniczek, na widok których niejednemu mięśniakowi drżały kolana. Choć pojawiają się
faceci, to żaden nie przewyższa w niczym niewiast – mimo wspólnych początków z piękną O-Ren Ishii, Budd ląduje na
posadzie bramkarza w podrzędnej spelunie, a ona dochodzi do pozycji przywódcy całej japońskiej Jakuzy. Pewnym wyjątkiem
jest Bill... ale nie uprzedzajmy faktów.
Dla mnie jest to arcydzieło. W rozumieniu opisywanym w poprzednich artykułach
oczywiście. Daleko mu od kina ogólnie rozumianego jako „ambitne” (co to zresztą za nazwa,
czy autorzy Hanny Montany nie mają ambitnych zamiarów zarobienia góry kasy?), ale i równie
daleko od popkulturowej sieczkopapki ciągle straszącej nas mordami tych samych aktorów z
plakatów i ekranów. Kill Bill to dwa filmy o tyle ciekawe, że choć Tarantino opowiadać zaczyna
od samurajską historię, a kończy na westernie, to napotykamy tylko jednego samurajskiego
mistrza i kilku kowboi – nie występują jednak w głównych rolach. Spotkamy za to Samuela L.
Jacksona. Aha, właśnie – zastanawialiście się, jak skończyła się historia Julesa Winfielda?
Niektórzy sądzą, że właśnie w Kill Bill znajdujemy odpowiedź...
Ciąg dalszy nastąpi...
Cyborg herbu Mustang

POSRÓD DZWIEKÓW

Fisz
Wyobraźcie sobie taką sytuację: spotykacie na ulicy kolesia, który jest niezbyt przystojny i
niezbyt ładnie pachnie, do tego mówi o czymś niezbyt ciekawym i ogólnie robi na Was
niezbyt dobre wraŜenie. Jednak, nie wiadomo dlaczego,
nie moŜecie oderwać od niego oczu. Sami jesteście tym
zaskoczeni. Im bardziej zastanawiacie się, dlaczego tak
się stało, tym staje się dla Was coraz bardziej
pociągający. To jest właśnie definicja fascynacji Fiszem.
Niektórzy mówią, Ŝe tworzy hip – hop. Ale szlag by ich
trafił! Fisz jest unikatowy, łączy wiele gatunków muzyki.
W jego głosie słychać manierę hip – hopowców, ale na
bity nakładają się dźwięki melancholijnej trąbki i
porywających bębnów. Udany mix muzyczny nie kręci
jednak najbardziej. W fiszowatości chodzi przede wszystkim o ogromne pokłady liryki w
kaŜdym (nieomalŜe) utworze. Fisz niczego się nie wstydzi, czasem jest arogancki („30 cm”),
czasem głupawy („Czerwona sukienka”), czasem pokonany przez kobietę i upokorzony
(„Sznurowadła”). Jego teksty nie są wzniosłe, często nawet nie postara się, Ŝeby coś się
zarymowało. Więc o co chodzi?! Dlaczego jest taki porywający? Dlaczego macie ochotę
przylepić się do jego strun głosowych? Sprawdźcie sami. Mi momentami po prostu topnieje
serducho.

Edith Piaf
Z zupełnie innej beczki. Muzyka dla dziwnie romantycznych
kobiet. No i dla miłośników kultury francuskiej.
Edith tworzy klimat artystycznej degrengolady. Sprawia to
między innymi jej chropowaty, przepalony i trochę przepity głos.
DuŜą rolę odgrywa w tym takŜe jej własna historia - jako młoda
dziewczyna wałęsała się po ParyŜu i parała ulicznym śpiewaniem.
Potem występowała z róŜnymi kabaretami, śpiewała w barach,
wychodziła za mąŜ. Jej piosenki mówią głównie o miłości,
porzuceniu i samotności. Niby standard, ale w jej głosie moŜna
usłyszeć tyle szczerego dramatyzmu, Ŝe standard staje się
fascynujący.
Plus ogromna frajda z tłumaczenia piosenek dla pasjonatów języka francuskiego.

Frank Zappa
Koleś był głupi, głupi, głupi. Ale jaki fajny! Słuchaniu jego muzyki zawsze towarzysz
pytanie: „O co mu w ogóle chodzi?”. Człowiek, który potrafi pisać o tym, Ŝe śnił o
Eskimosie, któremu mama mówiła, Ŝeby nie jadł Ŝółtego
śniegu („Don't eat the yellow snow”). Dziwny, poskręcany w
róŜne strony. Mówił: „Głupota ma swój urok, ignorancja nie”.
No i faktycznie – ignorancji zarzucić mu nie moŜna. Otwarcie
i nagminnie sprzeciwiał się zjawisku komercji i systemowi
edukacji. Zabrał swoje dzieci ze szkoły, kiedy miały po 15 lat i
zabronił im iść do college'u.
Na pewno kojarzycie fakt, Ŝe Jimi Hendrix podpalił swoją
gitarę. A wiecie komu ją potem sprezentował? Właśnie
Zappie. Czy nie jest to znakomity wyznacznik fajności?

Gosia

CzeSC,
Siedziałem ostatnio w domu i przeglądałem biblioteczkę,
pomyślałem sobie: „pora na ksiąŜkę”. Przejrzałem tytuły i trafiłem
na cos niezwykłego. „DOM NA GRANICY ŚWIATÓW” to
świetna pozycja, moŜe abstrakcyjna i ambitna, zwłaszcza, Ŝe nie za
gruba. Zacząłem się zagłębiać w ksiąŜkę. Autor William Hodgson
nie był mi wcześniej znany. We wprowadzeniu autor opowiada skąd
przyszło mu natchnienie na ksiąŜkę – Wędrując z przyjacielem po
Irlandii dociera do ruin domu, w którym odnajduje pamiętnik.
Bohaterem pamiętnika jest stary, samotny człowiek mieszkający w
tym odosobnionym domu wraz z siostrą. Pisze pamiętnik, w którym
na bieŜąco opisuje wydarzenia. Wszystko zaczyna się, kiedy
pewnego dnia siedząc w fotelu, bohater czuje, Ŝe zaczyna się unosić
i oddalać od powierzchni ziemi, oddala się coraz szybciej, wybiega
poza Ziemię, Układ Słoneczny, Drogę Mleczną. Dociera do planety,
na której stoi dom podobny do jego, a wokół niego (domu) krąŜą
wyobraŜenia bogów śmierci. Kiedy ląduje na powierzchni, zaczynają go atakować hybrydy świń z
człowiekiem. On szybko od powierzchni się odrywa do długiej podróŜy powrotnej na Ziemię.
Kilka dni po tych wydarzeniach, z jaskini obok, która miała dość wymowna nazwę „Piekło”,
świnostwory rozpoczynają szturm na dom. Akcja rozwija się coraz bardziej, a kaŜdy rozdział
pamiętnika jest pełen przenośni i urwanych myśli, co nadaje wszystkiemu otoczkę grozy i
tajemniczości, oraz pozwala na intelektualną odyseję śladem przeznaczenia. KsiąŜka kończy się
niespodziewanie. Autor na końcu opowiada o kilku faktach, które mają związek z bohaterami,
jednak trzeba włoŜyć spory wysiłek w rozszyfrowanie najciekawszych momentów. To bardzo
ciekawe 160 stron, które czyta się bardzo długo. Mimo to, jestem bardzo zadowolony i przyznam,
Ŝe dostrzegłem bardzo wiele inspiracji ksiąŜką, miedzy innymi w filmie „Władca Pierścieni –
Powrót Króla”.
Adam

Instruktaz
Instruktaz Zuchowy
Dlaczego tak niewielu z nas chce się nim zajmować? Co nas zniechęca,
niepokoi? A moŜe po prostu nie zdajemy sobie sprawy, Ŝe moŜna? Szkoda… bo
prowadzenie druŜyny zuchowej to naprawdę świetna sprawa!
„Po co w ogóle są zuchy?”- to pytanie zadał mi kiedyś jeden z wybitniejszych
instruktorów w naszym kręgu, a w poniŜszym akapicie postaram się na nie
odpowiedzieć.

1. Ja-instruktor zuchowy. Wiele rzeczy które
mogą być tutaj zapisane pokrywają się z byciem
instruktorem harcerskim, ale nie wszystkie. Od
zuchów, moŜna naprawdę się wiele nauczyć, na
przykład po takich istotach, z których większość nie
została jeszcze ‘skaŜona’ dwulicowością świata w
dzisiejszych czasach, idealnie widać, jacy są ich
rodzice. Czy głową rodziny jest matka, czy ojciec, czy
rodzic jest nadopiekuńczy, jaka jest hierarchia
wartości rodzica, czym w rodzinie jest pieniądz, ile
uwagi rodzic poświęca temu dziecku, ile od niego
wymaga, czy jest „pierdołą” czy konkretną osobą, czy
dziecko jest bite… starczy. Będąc instruktorem
zuchowym moŜna uczyć się, jak w przyszłości być
dobrym rodzicem. Widząc te dzieci, rozmawiając z ich rodzicami, wprowadzając
coraz to nowe pomysły do druŜyny moŜna wywnioskować co dla dzieci jest dobre,
co przynosi efekty w ich rozwoju, a jakiego błędu na pewno nie popełniać.
Ogromnie wiele moŜna nauczyć się od ich rodziców, biorąc z nich przykład lub
ucząc się na ich błędach. Co więcej, cudownie jest patrzeć jak taki wychowany
zuszek, który niedawno przyszedł na pierwszą zbiórkę i pytał ‘czy na ognisku
będą kiełbaski’ rośnie ze zbiórki na zbiórkę, staje się na tyle dzielny Ŝeby stać się
harcerzem, składa przyrzeczenie, jedzie na kurs zastępowych i prowadzi swoich
ludzi. A mi w tym momencie satysfakcję daje to, Ŝe to ja zasadziłam w nim zaląŜek
harcerstwa, Ŝe u mnie stawiał pierwsze kroki, a moi bracia wychowali go do
takiego momentu, kiedy sam moŜe ten zaląŜek w młodych ludziach zasadzać.
Ponad to, z tymi dziećmi moŜna się znów naprawdę bawić. MoŜna poczuć się jak
księŜniczka w wielkim zamku, albo nimfa wodna, albo dzielny rycerz. Fakt… nie
brzmi to zbyt powaŜnie, ale uwaŜam, Ŝe kaŜdy z nas potrzebuje czasem wrócić
tam, gdzie był tak dzielny, jak tylko sobie wymarzył. I najwaŜniejsza dla mnie
rzecz, w Prawie Zucha jest tylko 6 małych punkcików.. niby łatwiejszych o
harcerskich, ale szczerze mówiąc nie spotkałam chyba ani jednej osoby na tej
ziemi, która Ŝyłaby w pełni w zgodzie z przynajmniej połową z nich. Inna wybitna
instruktorka powiedziała mi, Ŝe zuch musi się tylko starać, a harcerz musi Prawa
przestrzegać. Po namyśle się z nią nie
zgodzę. Bo harcerz składając przyrzeczenie
‘ma szczerą wolę’, a zuch „obiecuje być
dobrym zuchem i zawsze przestrzegać
Prawa Zucha”. I tym wszystkim zuchy uczą
mnie na przykład pokory. Ja, w oczach
dzieci stara baba, z kolorowym mundurem
jak
weteran
wojenny,
z
krzyŜem
harcerskim wymagam, Ŝeby moje dzieciaki
Prawa Zucha przestrzegały, podczas gdy
sama mam z nim problemy. Z tych
dzielnych dzieciaków naprawdę moŜna
brać przykład.
2.Dzieci. To chyba wiadome… coby dzieci w wieku nauczania początkowego
równieŜ mogły do harcerstwa naleŜeć, Ŝeby raz w tygodniu oderwać je od
codzienności, Ŝeby w dobie komputerów miały od tego odskocznię i zobaczyły, Ŝe
moŜna równieŜ bawić się w lesie, Ŝeby uczyć ich samodzielności, przekazywać

ideały ruchu zuchowego, pomagać im w rozwijaniu zainteresowań, Ŝeby dzieci
miały na co czekać cały tydzień, bo ku mojemu ogromnemu zaskoczeniu, moje
zuchy faktycznie przez cały tydzień czekają na zbiórkę, Ŝyją tymi zbiórkami cały
czas… wiele tu moŜna by wymienić. A dlaczego nie moŜemy tych maluchów
wychowywać od razu jak harcerzy? Tu teŜ wymieniłabym kilka powodów. Na
przykład taki, Ŝe harcerstwo jest juŜ czymś powaŜniejszym, sposobem na Ŝycie,
nie tylko bieganiem po lesie i zabawą w muminki, a małym dzieciom tego nie da
się przekazać. Inny taki, Ŝe z nimi
rozmawia się inaczej niŜ harcerzem,
juŜ pomijam fakt, Ŝe nie wszystkie
potrafią pisać, czytać, itp. I cięŜko im
wytłumaczyć cokolwiek, chodzi mi
raczej o to, Ŝe dzieciom najłatwiej
przekazać coś jako coś.. tajemniczego…
nie mogę znaleźć dobrego słowa…
dlatego
obrzędowość
w
ruchu
zuchowym jest tak waŜna, bo kiedy
moment wpłacania składek staje się
pewnym
tradycyjnym
elementem
zbiórki, dzieci o tych składkach
pamiętają, a kiedy wstęp do tego
‘tradycyjnego elementu’ będzie dość ciekawy, dzieci nie będą mogły się doczekać
kiedy on nadejdzie. Bo przecieŜ nie mogę pozwolić na to Ŝeby, jeśli nie dmuchnę
baniek w czasie mojej kolejki sprawdzania obecności, wielki smok zniszczył
gumisiowy las! Harcerzom, krótko mówiąc, takich kitów wciska się znacznie
mniej. I ostatni powód jest taki, Ŝe między dziećmi w wieku nauczania
początkowego jest bardzo róŜnica w rozwoju, to jest ten wiek, kiedy kaŜde pół
roku ma ogromne znaczenie. Dlatego zbiórki zuchowe są dobrane tak, Ŝeby te
róŜnice nie były problemem.
3.My-harcerze. Nie wiem czy teŜ to zauwaŜyliście, ale im wcześniej dziecki
zaczynają się ‘w harcerstwo bawić’, tym dłuŜej harcerzami zostają, jak wielu z
nas-instruktorów, było kiedyś zuchami. Zuchy ‘przydają się’ harcerzom z wielu
powodów. Na przykład, uwaŜam Ŝe wielkim wyzwaniem jest przejąć zuchy i
poprowadzić je tak Ŝeby nie wspominały starych dobrych czasów i dobrze
wytłumaczyć im czym zbiórki teraz się będą róŜniły i dlaczego, jednak czy nie jest
łatwiej: po pierwsze nie musieć robić naboru, po drugie mieć cały zastęp
umundurowany od razu, po trzecie nie musieć wpajać dzieciom musztry od zera,
po czwarte nie musieć tłumaczyć im jak się zachować na ognisku obrzędowym,
itd., … krótko mówiąc, czy nie łatwiej jest dostać zastęp, który wie o co chodzi i
jest juŜ mniej więcej wkręcony? Tak przydają się zuchy przyszłym instruktorom
młodszym i ich druŜynowym =) A jeśli chodzi o resztę, to często moŜna brać
przykład z dzieci, które są pełne szczerości i zapału, mnie samej czasem patrząc
na nie albo robi się wstyd, albo napływa mnie mnóstwo zapału do pracy nad sobą
i dla tych dziecków. Dlatego zuchy się przydają =)
Koniec części pierwszej.
C.d.n.
Szyszka

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK

jak powstaje graffiti?
Graffiti to nic innego jak malarstwo ścienne, w którym
narzędziem jest farba w sprayu. Przyznam, Ŝe zawsze mnie
ta dziedzina nurtowała…aŜ w końcu postanowiłem sam
spróbować. Inaczej się człowiek nie nauczy=) Zapamiętajcie
te słowa i weźcie je do siebie=) Nigdy nie zostaniecie
grafficiarzami oglądając prace w Zasiewach – trzeba wziąć
do łapki farbkę i psikać. Nic prostszego=) Ale jak się do tego
w ogóle zabrać?! W tym druh Zięciu z chęcią Wam
pomoŜe=). Przede wszystkim trzeba zdecydować się na to
co chcemy namalować. MoŜna posłuŜyć się własnym
projektem bądź skorzystać ze zdjęcia. Jak widać ja dziś
wybiorę tę drugą opcję=) Na zdjęciu obok widać jednego z
moich ulubionych wokalnych artystów – Matisyahu. Zdjęcie
znajduję w Internecie i juŜ mam projekt – czyŜ grafficiarstwo
nie jest pięknie proste?=) Kolejne zadania, które przed
Wami staną wypiszę po kolei w punktach:
1. Przede wszystkim trzeba przygotować się do pracy
czyli naszykować sobie podłoŜe. Jeśli nie jest juŜ
pomalowane (tak jak tutaj) to naleŜy to zrobić. MoŜna
uŜyć do tego zwykłej farby emulsyjnej do ścian. Kolor
wybierzcie najlepiej jasny, aby nie przebijał pod docelową
warstwą farby. Najlepszy byłby biały lub biało podobny.
Na zdjęciu obok wirtuoz polskiej sceny grafficiarskiej –
Leonardo da Sensi=)
2.
Gdy
grunt
mamy juŜ gotowy
moŜemy przejść
dalej. Aby ułatwić
sobie
przenoszenie
proporcji twarzy rysuje się taką kratkę jak na
kolejnym zdjęciu. Wielkość pojedynczej kratki
zaleŜy przede wszystkim od wielkości pracy oraz
proporcji konkretnego projektu. W tym przypadku
jest to ok. 30/30cm. Na powstałą siatkę nanosimy
kontur tzw. ‘charakteru’, czyli twarzy. Kontur
obejmuje takŜe linię włosów oraz główne detale
takie jak oczy, nos czy usta. Po uprzednim
wykadrowaniu efekt jest jak na zdjęciu trzecim.

3. Po Wyrysowaniu konturu przyszedł czas na wypełnienia. Niestety nie mam zdjęć z
poszczególnych etapów wypełniania, ale zdradzę Wam parę tajemnic. Wypełnianie
zaczynam od połoŜenia całej warstwy białej i następnie od najjaśniejszych do
najciemniejszych odcieni zamalowuję resztę. Zazwyczaj wypełniam biel, później w swej
niecierpliwości nie mogę się doczekać oczu, nosa i ust więc do nich się zabieram, a
następnie wracam do wypełniania twarzy.
Dalej, maluję kolejno owłosienie (tutaj
było tego duŜo =P) i przechodzę do
poprawek. Przy wypełnianiu waŜne jest
umiejętne posługiwanie się narzędziem.
Wbrew pozorom nie jest to takie proste.
DuŜą rolę odgrywa tu odległość puszki od
ściany, siła nacisku palca na kepę,
ciśnienie
w
puszce,
długość
przytrzymywania kepy oraz szybkość
kładzenia linii. Wbrew temu co się moŜe
wydawać, rodzaj
końcówki często
odgrywa drugoplanową rolę. Np. tę pracę
malowałem całą kepami uniwersalnymi.
Bardziej waŜny jest dobór odpowiedniej
puchy. Ja polecam Montanę94 i nowe
Ironlaki, ale kaŜdy ma swojego faworyta
w tej dziedzinie=) Pocieszające jest to, Ŝe
jak jakiś szczegół nie wyjdzie zawsze
moŜna zamalować i spróbować raz
jeszcze=) choćbyście chcieli poprawić
Ŝółtą farbą czarny błąd, prawdopodobnie
uda Wam się to pokryć.
4. Zatagujcie się, zróbcie zdjęcie i wyślijcie Zięciowi=)

Wszystkie prace
zostały wykonane
przez

Ogłoszenia
•
•

Przesłanie z zeszłego numeru, jak i z tego, pochodzi z
komiksu internetowego demland.info/dem
Nic specjalnego chyba nie ma tu do wpisania... do zobaczenia
na zimowisku, a następne Zasiewy będą po zimowisku ☺

PRZESŁANIE

