ZAGADKA
Polega na wstawieniu w puste miejsca historyjki tytułów piosenek, które
można spotkać w śpiewnikach ;) Niektóre oczywiście trzeba będzie
odmienić, żeby tworzyły sensowny tekst. Pod spodem podane są nazwy,
które trzeba wstawić.
Druh Zdzisiu i druh Franek poszli pewnego zimowego dnia ulepic
wielkiego bałwana. _____ zaraz po zbiórce pobiegli do domu gdzie
zostawili swoje ______ ______, zjedli gorący rosół, który ugotowała dobra
mama Bohdzik i pobiegli na dwór. Niedaleko miejsca gdzie odbywały się
zbiórki stał ______, który zbudowali razem _____ i to właśnie tam chłopcy
najbardziej lubili się bawić. Razem ulepili wielkiego bałwana. Niestety
szybko zrobiło się ciemno i chłopcy musieli wracać do domu. Oboje byli
bardzo zmarznięci. Gdy wrócili do domu szybko przebrali się w suche
ubranka i ciepłe skarpetki. W zimowe wieczory nic tak nie rozgrzewa jak
gorąca ______, którą zrobiła dla Zdzisia i Franka mama Bohdzik. Tego
dnia przyjechał ______ do chłopców wujek Rudy i opowiedział im o jak ___
_____ ____ nie dawała mu spać gdy był tam na zimowisku dawno temu,
gdy był jeszcze w ich wieku. ____ _____ chłopcy też wybierali się na
zimowisko. ______ o tym co będą tam robić trwała do później nocy gdy
______ od dawna był już na niebie. Mama Bohdzik i wujek Rudy
zaśpiewali chłopcom ____ _____ _____ i życzyli im dobrej nocy. Chłopcy
udali się w krainę snów gdzie żyli w _____ ______ u _____ ______ ______.
Brakujące wyrazy dostaniecie za miesiąc  Powodzenia!

HASŁO
Słonie pląsają po betonie

Czuwaj! Do Waszych rąk trafia drugi numer
„Zasiewów”. Mam nadzieję, że podoba Wam się pismo, ale nie
miejcie oporów przed zgłaszaniem jakiś… (o jeny…)
NEGATYWNYCH (!) uwag, do swoich drużynowych, albo
prosto do mnie  Adres e-mail znajdziecie na końcu pisma.
Jeśli najdzie Was pomysł na napisanie tekstu, również prosto
tam możecie je słać, jeśli pośrednictwo poprzez drużynowych
jest dla Was za długie. Odpowiem też na każdego maila z
pytaniem o pomysł na tekst. No i w ogóle… o Zasiewach 
No, ale dobra… miłej lektury i wyczekujcie kolejnego
numeru!
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Historia skautingu i harcerstwa – częsć 2
Piórkiem i czymkolwiek („Mam ochotę usiąść…”)
Elvisowy pakiecik dla każdego
Z Waszego życia harcerskiego i zuchowego
Wywiad z instruktorem – O rety, ja!
11 NGDH „Sherwood” – Zastęp IV „Żubrów”
Zagadka
Hasło

HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA

Odcinek 2

U progu wojny
Trudności są solą życia – bez nich życie byłoby gorzkie i mdłe.

Robert Baden-Powell
W środku, przy okrągłym, dębowym stole, zebrał się cały sztab BadenPowella wraz z gościem. Baden-Powell zajął wolne miejsce, po czym skinął na
swojego adiutanta, który rozłożył na blacie wojskową mapę Kraju Przylądkowego
wraz z sąsiadującymi obszarami.
– Poślij po służącego, aby przyniósł nam coś do przepłukania gardeł –
mruknął Baden-Powell i podniósł wzrok znad mapy. Mills od dłuższego czasu mierzył
go badawczym spojrzeniem. Był młodym, na oko trzydziestoletnim brunetem,
postawnym, z ogorzałą, smukłą twarzą. Oczy miał ciemne, chłodne, a wyraz twarzy –
nieprzenikniony. „Typowy oficer wywiadu” – uśmiechnął się w duchu Baden-Powell,
wracając myślą do swoich czasów w tajnej służbie 1.
– Witam, panie kapitanie – przerwał milczenie Baden-Powell, uśmiechając się
do Millsa. – Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem panu w realizacji jakiś ważnych
zadań bieżących, ale nasza misja ma w tym przypadku absolutny priorytet.
– Wiem, panie pułkowniku – odpowiedział Mills, niskim, dźwięcznym głosem.
– Informacje o pana zadaniu dotarły do nas wcześniej odpowiednimi kanałami.
– Oby jedynie do was – uśmiechnął się Baden-Powell. – Zacznę może jednak
od krótkiego przedstawienia panu mojego skromnego sztabu. Jestem pułkownik
Robert Baden-Powell. Po mojej prawicy zasiada podpułkownik 2 James Pearson, mój
zastępca, a dalej – major Peter Burton, specjalista-łącznościowiec, kapitan Francis
Walsh, saper i kapitan Timothy Stevens, instruktor wojskowy. Listę tę zamyka sierżant
Oliver Yatley, mój osobisty adiutant – dodał Baden-Powell, zwracając się w kierunku
Yatleya, który wchodził właśnie do pokoju. Za nim krok w krok podążał chudy

1

W ramach swojej służby wojskowej, Baden-Powell działał w brytyjskim wywiadzie w
wielu krajach europejskich.
2
Podpułkownik – stopień oficerski, niższy od pułkownika, ale wyższy od majora,
kapitana i sierżanta.

11 NGDH „Sherwood”
Zastęp IV Żubrów
Jesteśmy IV zastępem w 11 NGDH
„Sherwood”. Nazywamy się „Żubry”.

Nasz zastęp powstał na biwaku nad Jeziorem Mausz
9 września 2006 r. Jedynym druhem, który od
samego początku pozostał Żubrem, jest Pawo.
Pierwszym zastępowym Żubrów był druh Gaweł
Wysocki, a jego podzastępowym – druh Mateusz
Ostrowski „Ostry”.

Podstawą naszego stylu jest „Kult LuXa”. Opiera się
on na naszym najbardziej specyficznym członku
zastępu: Luksusie. Ten boski druh jest z nas
najlepszy.
Na czele zastępu stoi Nozo, a jego
podzastępowym jest Miki. Posiadamy własny
proporzec. Proporcowym zastępu jest Goofy.
Do niedawna siódmym członkiem naszego zastępu
był Krzysztof Kurek „Byczek”, ale przeszedł on do
Zastępu V Lisów, gdzie pełni teraz funkcję
patrolowego.
Jesteśmy zgraną ekipą, która lubi wyzwania. Często
się śmiejemy , z uśmiechem podchodzimy do
nowych zadań.

samodzielny obóz Trójki razem z zastępem Kawy w Złocieńcu w 2000
roku.Nie byłem wtedy jeszcze harcerzem, czego do dzisiaj żałuję, ale obóz
był naprawdę wspaniały. Urósł do rangi takiego mitu, obozu idealnego i
nie bez powodu. A teraz dwa najfajniejsze obozy, na których byłem już
"normalnym" uczestnikiem... To mój pierwszy obóz, z LS - DP, w Bornym
Sulinowie w 2002 roku. Byłem mały, przestraszony, zmęczony i brudny,
w połowie obozu wahałem się (razem z Wormem), czy nie wyjechać,
dziadek kusił mnie ciastem i wanną u babci... ale zostałem i jestem z tego
bardzo zadowolony. Obóz był zorganizowany porządnie, po harcersku i
puszczańsku, był do tego bardzo duży, miał taki po prostu klimat starych
obozów. No a na takim małym chłopcu to wszystko robi wrażenie, które
zostało mi do dzisiaj... Ach, i do tego to było na starym poligonie, w
pobliżu obozu były niewypały! No i Gostomko 2007, z wędrówką w
przemoczonych butach, ziemianką i Matką - Bączkiem... Tamten obóz był
dla nas też niełatwy, dlatego podobał mi się bardzo, z racji tego, że go
przeżyłem ;) A mieszkanie w ziemiance daje niezłą satysfakcję! No i
tegoroczny obóz również aspiruje do miana tych najfajniejszych... :)
Jaka była najgłupsza rzecz, jaką zrobiłeś? Czy powtórzyłbyś
ją?
Rozumiem, że tu chodzi o coś w harcerskim życiu... Na pewno było
tego pełno, tylko nie mogę sobie przypomnieć ;)
Może 3 osobowa prycz, która miała 8 nóg i 7 podpórek? Albo taka
sytuacja... Wracaliśmy sobie dawnym zastępem gdańskim (7
zwyrodnialców) z biwaku, jeszcze w LS - DP... Wszyscy w mundurach.
Jechaliśmy pociągiem dalekobieżnym, takim z przedziałami, więc
mieliśmy cały przedział dla siebie. Podróż zaczęła się fajnie, po tym, jak
Worm oblał nas wszystkich fantą, wrzucając do świeżo otwartej butelki
herbatkę rozpuszczalną. Później, na każdej stacji, krzyczeliśmy do
przechodniów przez otwarte okno, no i pluliśmy ;) W pewnym momencie
wszedł Mały i powiedział zmęczonym, zawiedzionym głosem "Jeśli chcecie
zaczepiać ludzi za oknem i pluć, zdejmijcie chociaż mundury...".
Wiadomo, że miało nam się zrobić wstyd i głupio, ale nikt z nas tego nie
zrozumiał. Wszyscy zaczęliśmy zdejmować mundury, nagle wchodzi Alien
i pyta: "Co Wy robicie? przecież za 15 minut będziemy na miejscu!". A my
na to niewinnie "Ale Mały powiedział, że jak chcemy gadać do ludzi za
oknem i pluć, mamy zdjąć mundury...". Alien prawie padł wtedy ze
śmiechu ;).
Czy kiedykolwiek zetniesz włosy?
Obawiam się, że kiedyś będę musiał... Ale na pewno nie będę chciał ich
ściąć, także mam nadzieję, że nie nastąpi to szybko :)
Dziękujemy.
Mojo – Jojo i Tomojo z 2 NGDH „Smoczyce”

Murzyn, niosący drżącą niebezpiecznie tacę, na której stały charakterystyczne,
pękate kieliszki do brandy 3, wypełnione po brzegi płynem i tłuczonym lodem.
– Bardzo mi miło – skinął głową Mills z tajemniczą powściągliwością, po czym
niespiesznym ruchem sięgnął po brandy. Zabrzęczały kieliszki, a Murzyn wycofał się z
pokoju w niskim pokłonie.
– Czas przejść do sedna – zagaił ponownie Baden-Powell. Silniejszy nieco
powiew wiatru wzdął lekko pożółkłą firankę, zwisającą z karnisza niczym
postrzępiony żagiel. – Zgodnie z rozkazami lorda Wolseleya 4, mam za zadanie
zorganizować tutaj, w Kraju Przylądkowym, dwa pułki 5 strzelców konnych,
przeszkolić ich w zakresie prowadzenia działań defensywnych, jak również zapewnić
im odpowiednie zaplecze kwatermistrzowskie. Pełnomocnictwa naczelnego
dowództwa znajdują się w tej teczce – Yatley położył na stole prostą, skórzaną
aktówkę. Mills sięgnął po nią i począł uważnie studiować plik dokumentów. Wzrok
miał jednak nieobecny, a czoło zmarszczył, jakby coś gorączkowo rozważał. Po chwili
podniósł głowę i spojrzał na Baden-Powella.
– Rozkazy lorda Wolseleya są jasne i klarowne, jednak załączone wytyczne,
związane z ich wykonaniem, nie uwzględniają bieżącego układu sił.
– Co pan przez to rozumie? – zapytał Baden-Powell, unosząc brew.
– W aktualnej sytuacji, uwzględniając zdobyte przez nas dane wywiadowcze,
jawny werbunek do nowotworzonych oddziałów brytyjskich byłby posunięciem co
najmniej nierozważnym – odparł Mills, zamykając teczkę i pochylając się w kierunku
Baden-Powella. – Z przesłanego nad ranem meldunku majora Worsfolda wynika, iż
dowództwo burskich wojsk lądowych wydało tajny rozkaz powszechnej mobilizacji
całości oddziałów. Obawiamy się, że zmobilizowane jednostki mogą zostać
rozlokowane wzdłuż granicy Kraju Przylądkowego, gotowe do ewentualnego jej
przekroczenia.
– To pewne dane? – upewnił się Baden-Powell.
– Najpewniejsze, jakie możemy na chwilę obecną pozyskać – odpowiedział
Mills, odchylając się w fotelu.
– A jak liczny jest brytyjski garnizon na terenie Kraju Przylądkowego? –
zapytał zastępca Baden-Powella, podpułkownik Pearson.
– Kompania 6 regularnej piechoty wraz z oddziałami pomocniczymi i
taborami 7.
Zebrani oficerowie spojrzeli po sobie.

3

Brandy – napój alkoholowy.
Garnet Wolseley (1833-1913) – brytyjski oficer, marszałek polny, naczelny dowódca
armii brytyjskiej.
5
Pułk – oddział wojska, liczący od 2000 do 5000 żołnierzy.
6
Kompania – oddział wojska, liczący od 60 do 110 żołnierzy.
7
Tabory – przewoźne obozowisko, przemieszczające się wraz z armią.
4

– Czyli twierdzi pan, panie kapitanie, że zwiększona aktywność brytyjska w
zakresie tworzenia oddziałów liniowych mogłaby sprowokować Burów do
wykorzystania swojej liczebnej przewagi i zaatakowania Kraju Przylądkowego? –
kontynuował Pearson.
– Tak, panie pułkowniku. Sytuacja jest niezwykle napięta. Siedzimy na wielkiej
beczce prochu. W takiej sytuacji nawet zapalenie zapałki jest wysoce niewskazane.
Baden-Powell pokiwał głową. „Sprawy przybrały niekorzystny obrót” –
pomyślał. – „Niemożność przeprowadzenia jawnego poboru znacznie utrudni i
opóźni realizację zadania”.
– Cóż pan zatem proponuje, panie kapitanie? – zapytał Baden-Powell,
podnosząc wzrok znad mapy.
– Jedyną możliwością, która znacząco zmniejszy ryzyko wybuchu wojny, jest
przeprowadzenie werbunku na zasadach półjawnych, a nawet – tajnych. Oczywiście
służymy panom wszelką możliwą pomocą – dodał pospiesznie, widząc zasępione
twarze oficerów.
– Bez niej się nie obejdzie – mruknął Baden-Powell, wpatrując się ponownie
w mapę. Tym razem jednak wodził po niej spojrzeniem, analizując ukształtowanie
terenu i rozmieszczenie większych skupisk ludności. W jego głowie powoli
kształtowała się koncepcja rozwiązania tego iście gordyjskiego węzła. Jednym,
zdecydowanym cięciem.
– Na ile możemy oszacować realną liczebność armii burskiej po
przeprowadzeniu mobilizacji? – zadał kolejne pytanie, nie odrywając wzroku od mapy.
– Od 7 do 10 tysięcy strzelców – odpowiedział Mills. – Zatem dysproporcja
pomiędzy naszymi siłami a oddziałami wroga jest wręcz miażdżąca. Na korzyść
Burów.
W pokoju zapadła niewesoła cisza. Słychać było jedynie pojedynczą muchę,
obijającą się uparcie o szybę uchylonego okna.
- Najlepszą obroną jest atak, jak mawiają niektórzy – stwierdził nagle BadenPowell, podnosząc się z fotela. Wolnym, miarowym krokiem zbliżył się okna i spojrzał
daleko w morze. Zebrani oficerowie powiedli za nim wzrokiem. – Ale nie w naszym
przypadku. Dysponując tak szczupłymi siłami nie jesteśmy w stanie skutecznie
zaatakować oddziałów burskich i odepchnąć ich od granicy Kraju Przylądkowego.
Ewentualne sformowanie dwóch pułków strzelców konnych nie wchodzi w tym
przypadku w grę – proces werbunkowy mógłby sprowokować prewencyjne
uderzenie Burów. Cóż nam więc pozostało? – zawiesił na chwilę głos, przyglądając się
uważnie zebranym oficerom. – Związać Burów walką pozycyjną. W tym przypadku
najlepszym atakiem będzie obrona.
- Obrona… - zaczął powoli Pearson, podkręcając nerwowo wąsa. – Ale
czegóż chce pan bronić, panie pułkowniku? Z tego, co wiem, to Kraj Przylądkowy nie
dysponuje żadną ufortyfikowaną twierdzą…
- W takim razie ją zbudujemy – uciął stanowczym głosem Baden-Powell, a
oczy płonęły mu wizjonerskim zapałem. – Proszę zobaczyć – dodał pospiesznie,

WYWIAD Z INSTRUKTOREM

Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się w
głowie redaktora Zasiewów?
Smoczyce tak. I postanowiły coś z tym zrobić. Oto
co udało nam się wyciągnąć z tajemniczego dh.
Sajmona.
Jaka była Twoja pierwsza zbiórka?
Moja pierwsza zbiórka odbyła się w Parku
Oliwskim, pamiętam, że Mały rozdał nam nawet
takie fajne ulotki, chyba z napisem "Jesienny
nabór". Później przez kilka miesięcy każdą zbiórkę
nazywaliśmy naborem, bo nie byliśmy pewni, czy Dlaczego misiu płacze?
to nie jest właściwe ;) Zbiórka była grą fabularną,
pamiętam z niej tylko, że chodziliśmy po całym parku szukając tych
małych pojemniczków z Kinder - Niespodzianek, a w nich były
wiadomości. Na koniec musieliśmy znaleźć skarb, który, jak się okazało,
był przez cały czas w kieszeni chodzącego z nami Małego. Daliśmy mu
popalić
za
to!
Było
bardzo
fajnie..
;)
Co skłoniło Cię do przystąpienia do harcerstwa?
Cóż... W moim przypadku było to chyba dość ekstraordynaryjne. W
sumie przez całe moje życie jakoś wiadomo było, że będę harcerzem,
skoro moi rodzice nimi byli, zabierali mnie na obozy, a sejmiki odbywały
się w moim domu (pamiętam, kiedyś w środku sejmiku przyszedłem tam
w piżamie i nakrzyczałem na mamę, że mnie nie przytuliła na dobranoc).
Dopiero gry byłem starszy, wyrobiłem sobie prawdziwe motywy i chęci do
tego, by być harcerzem - przede wszystkim pociąga mnie tutaj możliwość
nauczenia czegoś młodszych chłopaków, przydania się "społeczeństwu"
jako całości w jakiś sposób.
Kim był Twój pierwszy drużynowy i czy był dla Ciebie
wzorem?
Pierwszym drużynowym był oczywiście Mały i zawsze był dla mnie
wzorem. Był bardzo bliski naszej rodzinie, więc widywałem go bardzo
często, nie tylko na zbiórkach, graliśmy nawet razem w bierki ;) Mały
zawsze był dla mnie jak trzeci rodzic... chyba nie da się być wzorem
jeszcze bardziej.
Jaka była Twoja najlepsza chwila w harcerstwie?
Hmmm... Ciężko wybrać jedną...chyba chustowanie. Ale to tajemnica, nie
opiszę go tutaj.. :)
Na
którym
obozie/zimowisku/biwaku
podobało
Ci
się najbardziej i dlaczego?
Znów ciężki wybór... Chyba nie uda mi się zawęzić tego do
jednego...Najlepszy i najfajniejszy obóz, jaki widziałem, to był

WASZE ZBIÓRKI
Moja pierwsza zbiórka harcerska odbyła się
we wrześniu 2007 r.
Bardzo się cieszyłam, że będę harcerka,

szybkim krokiem zbliżając się do mapy. – Miasto, przeznaczone do ewentualnego
ufortyfikowania i obrony, powinno znajdować się blisko granicy kraju i dysponować
siecią komunikacyjną, łączącą ją z innymi centrami administracyjnymi.
Palec Baden-Powella wędrował po kolorowej płachcie mapy, przesuwając się
wzdłuż linii kolejowej Bulawayo-Kimberley. Po chwili zatrzymał się w punkcie,
oznaczonym niewielką, czarną kropką.
- Mafeking – wyszeptał Mills.
c.d.n.
Okiem historyka

ponieważ miałam wiele starszych koleżanek które
były już harcerkami. Pod koniec wakacji nie
mogłam ustać w miejscu, dlatego razem z mama
pojechałam do sklepu harcerskiego po mundur i
już na pierwsza zbiórkę przyszłam w mundurze.
Zostałam przydzielona do zastępu Pigwy i Bajta
– to one przybliżyły mi przeróżne tajniki życia i

rudności, na jakie natrafił Baden-Powell, związane były z
nastawieniem miejscowych polityków, którzy, tak jak rząd
brytyjski, obawiali się, że zwiększona aktywność militarna w tym
regionie sprowokuje Burów do ataku. Baden-Powell został zatem
zmuszony do realizacji wytycznych dowództwa w ukryciu przed
lokalną społecznością. Po rozeznaniu się w zastanej sytuacji,
Baden-Powell postanowił związać Burów walką pozycyjną. Na
lokalizację twierdzy, którą zamierzał do tego wykorzystać, wybrał miasto Mafeking.
Zdecydowały o tym: bliskość granicy kraju, położenie przy linii kolejowej BulawayoKimerbeley oraz status miejscowego centrum administracyjnego.

T

obowiązków harcerki, Na początku zbiorki
poszłyśmy do harcówki i bawiłyśmy się w różne
gry. Niektóre były na myślenie, inne zaś
śmieszne i zabawne. Następnie starsze harcerki
nauczyły nas prostej piosenki harcerskiej. Gdy już
każdy opanował tekst zaśpiewałyśmy razem z
melodią gitary.
Mimo, że moja pierwsza zbiórka była dosyć
dawno ciągle ja dobrze pamiętam i mile
wspominam.

Druhna Agata

Rudy herbu Mnich

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK

A teraz z trochE innej beczki...

Mam ochotę usiąść…

Caaały dzień pracuję…ani chwili wytchnienia…nawet w radio słychać „mam
dooość..dłużej tak nie wyczymie…chcę być znów szczęśliwaaa…nie mam już siłóóów”…
czy jakoś tak. Powiedzmy wreszcie bieganiu, chodzeniu i staniu stanowcze NIE! Czas
najwyższy usiąść!! Ale zaraz zaraz…przecież ja nie mam na czym usiąść! Schody zimne,
na łóżku ktoś leży, ziemia brudna…chyba muszę wymyśleć jakiś przedmiot, na którym
mógłbym sobie usiąść. Najpierw wymyślę mu nazwę…może żeby miała coś wspólnego z
„siedzieć”…hmmm…WIEM! KRZESŁO! Ale nie ma nic wspólnego z siedzeniem…szkoda.
Nieważne. No to teraz trzeba wymyśleć jak to by miało wyglądać…a może tak?…rysujcie
razem ze mną.=)

Pichcić każdy może, naprawdę!

Przełamcie zatem śniadaniową rutynę, własnoręcznie
przygotowując wspaniałe, acz nieskomplikowane śniadanie!
Śniadanie uwielbiane swego czasu właśnie przez Elvisa (i
przez niego wymyślone).

Oto składniki:
•
•
•
•

1 banan
2 kromki pieczywa tostowego
3 łyżki masła orzechowego
trochę masełka zwykłego

Sposób przygotowania:

1. Narysujcie dwa prostopadłościany o podstawie 7cm/7.5cm
2. Wrysujcie „ramki” o szerokości 1cm.

Lekko opiec obie kromki w tosterze. W małej miseczce
rozgnieść widelcem na papkę obranego banana. Gdy grzanki
trochę przestygną, rozsmarować na jednej banana, na
drugiej masło orzechowe. Skleić obie kromki. Na patelni
roztopić masło. Opiekać grzankę z obu stron na złoto.
Przeciąć po skosie i jeść szybko póki tost i satysfakcja nie
ostygną. Smacznego! :)
Ania

Elvisowy pakiecik dla kaZdego!
Czyście młodzi, czyście
starzy,
niezależnie
od
preferowanego
gatunku
muzyki,
na
pewno
uwielbiacie
Elvisa
Presleya oraz banany,
prawda? Ja też! Jego
piosenki są fenomenalne,
ale nie o nich dzisiaj, o
niee.
O
bananach
owszem, ale później. Czy
wiecie, że 8 stycznia 2010 r. Elvis miałby 75 lat? Z tejże
okazji chciałabym Wam przedstawić parę ciekawostek z jego
życia. No i polecam, abyście czasem, ku pamięci, posłuchali
nieodżałowanych przebojów... take my hand, take my whole
life too for I can't help falling in love with you...
• Gdy miał 10 lat, rodzice kupili mu gitarę, ponieważ
była dużo tańsza od upragnionego roweru, tak zaczęła
się jego przygoda z muzyką.
• Zanim rozpoczął karierę pracował jako kierowca
ciężarówki. Jego uczesanie zdobyło pierwsze miejsce w
rankingu najbardziej kultowych fryzur wszech czasów
przeprowadzonym w 2006 r.
• W ciągu całej swojej muzycznej kariery nie napisał ani
jednej piosenki.
• Piosenka "Heartbreak hotel" została zainspirowana
przez samobójczy list, zostawiony w hotelu Florida
Hotel Suite.
• W 1973 r. był największym płatnikiem podatków w
Stanach Zjednoczonych.
• Cierpiał na chroniczną bezsenność.

3. Wrysuj pionowe linie przez otrzymane narożniki ramek. To będą nóżki.
4. Na wysokość 1 cm wrysuj siedzenie krzesła oraz oparcie na np. 1.5cm.
5. Podrysuj cienie, pogrub linie i po pokazaniu mamie wyślij Zięciowi=)
Pamiętaj o następujących rzeczach:
• Rysując staraj się nie używać linijki.
Nawet odległości próbuj wyliczać ‘na oko’
• Rysuj pojedynczą linią
• Przy konstruowaniu zaznaczaj sobie
punkty a dopiero później łącz je linią
• Rysuj cokolwiek i gdziekolwiek.
Weź pierwszą lepszą rzecz leżącą
pod ręką i staraj się ją konstruować
• Rysuj techniką trwałą (np. długopisem)
• To czego teraz się uczysz fachowo
nazywane jest aksonometrią=)

Być może krzesło wydaje się czymś błahym i banalnym jednak musicie wiedzieć, że
bardzo wielu sławnych architektów zaprojektowało swoje krzesła. Do dziś w wielu
wizualizacjach wnętrz można dostrzec stojące gdzieś krzesło, którego pomysł urodził się
w najmądrzejszych głowach w dziedzinie architektury. Aż mi się ciśnie na usta by
powiedzieć pare nazwisk, ale to będzie Waszym zadaniem=). Otóż w związku ze
wszechogarniającą nas pasją do projektowania krzeseł chciałbym ogłosić dwa konkursy
=) :

1. (Konkurs lepiej nagradzany, bo zmusza do rysowania=]). Zaprojektuj własne krzesło.
Dopuszczalna jest inspiracja gotowymi projektami, jednak pomysł i rysunek ma być
własny. Oceniane będą kolejno:
• Pomysł (max 15pkt)
• Próba konstruowania (max 10pkt)
• Technika rysowania (max 7pkt)
• Próba pożegnania się z linijką (max 5pkt)
W sumie 37 punktów +3 punkty jeśli rysunek będzie wykonany techniką trwałą
(długopisem, cienkopisem, piórkiem itp…)

2. Narysowałem 3 krzesła zaprojektowane przez trzech słynnych architektów. Waszym
zadaniem jest podać mi ich imiona i nazwiska (architektów – nie krzeseł =P). Rysunki
krzeseł przestawiam poniżej.

Krzesło nr 1.

Podpowiedź:
Architekt żył w latach
1898-1976

Krzesło nr 2

Krzesło nr 3.
(jedno z moich ulubionych)
Odzewu na konkurs oczekuję
pod adresem ciapol_pi@wp.pl bądź
Gdynia ul. Sadowa 10 (81-640)
wpisując jako adresata SKUP
RYSUNKÓW VMπ & ZIĘCIU
COMPANY do 10 II 2010
Wszystkie rysunki wykonane
zostały przez

