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Czuwaj!
Znów trochę opóźniony, ale oto jest lutowo – marcowy numer Zasiewów. Od
zimowiska minęło juŜ trochę czasu, ale w tym roku poczytać o nim będzie
moŜna w „Zasiewkach”, Zasiewach dla harcerzy, czy jak je kto nazywa. W
międzyczasie śnieg cofnął się mniej więcej poza 66 równoleŜnik, kwitną juŜ
małe białe kwiatki i częściej świeci słońce. Słowem, jest wreszcie wiosna. Dla
niektórych,
jak dla mnie, coraz bliŜej matury, dla innych sesja i inne
przyjemności. Dla wszystkich teŜ coraz bliŜej obozy… ach, co tam będę pisał
p
takie zwyczajności ☺
Oto spis treści (będzie duŜo czytania!):
czytania!)

1. Instruktor Zuchowy – część druga
2. Wywiad z… e mną
3. Piórkiem i czymkolwiek – proces projektowy
4. Moment przełamania
5. Redaktorskie gderanie
6. Barwy Kręgu

7. Rubryka
filmowa – Q4
8. Rubryka
muzyczna – Najlepsza
rzecz od kiedy
wynaleźli
sproszkowane mleko
9. Rubryka literacka –
Potęga formy
10. Ogłoszenia
11. Przesłanie

Instruktor zuchowy – część druga
W tej części między innymi obalę mit, Ŝe ‘zuchyśmierdziuchy’, to wbrew pozorom nie jest gatunek
leśnego stwora wkurzający podobnie jak kenderzy,
tylko bardziej wrzeszczący, śmierdzący, przylepiający
się do wszystkiego co się rusza, do przesady
potrzebujący czułości, droczenia się z nim lub mający
niemoŜliwe do zaspokojenia zapotrzebowanie na
łaskotki.
Zdecydowanie nie polecam prowadzenia zuchów
tym, którzy dzieci nie lubią (znam taki przypadek i
nikomu to na dobre nie wyszło). Generalnie zuchy,
myślę Ŝe podobnie jak harcerze, dzielą się na kilka grup:
1. Przylepy – są trochę lizusami, ten typ jest dla mnie jednym z bardziej
wkurzających, naśladują swoich przełoŜonych we wszystkim w czym
mogą, nie bawią się w taki sposób Ŝeby się bawić, ale w taki Ŝeby się
przypodobać, jednak są bardzo ambitne i bardzo im zaleŜy, zawsze
moŜna na nich liczyć, z wielkim zaangaŜowaniem zdobywają
sprawności
i
gwiazdki,
często
mają nadopiekuńcze mamy.
2. Beksy – w dzisiejszych czasach coraz rzadszy przypadek. Bardzo
tęskniące dzieci, potrzebują duŜo uwagi i specjalnego podejścia, często
winowajcami ich ogromnej tęsknoty są rodzice chcący co 5 minut
dzwonić do dziecka. Dzieci na początku zdają się być męczące, jednak
ogromną satysfakcję daje fakt, Ŝe po 2-3 dniach bawią się w najlepsze,
zapominają o mamie i uczą się samodzielności.
3. Pierdoły reformowalne – jeden z lepszych typów, są to dzieci, które
przychodząc na pierwszą zbiórkę są kosmicznie nieśmiałe i
niesamodzielne, jednak bardzo im zaleŜy, Ŝeby to zmienić. Zbiórka jest
dla nich rozrywką, co więcej chodząc na zbiórki uczą się coraz więcej
samodzielności, co dodaje im pewności siebie. Banan od ucha do ucha
pojawia się na twarzy instruktora, kiedy dzieci te zaczynają zakładać
mundur w minut 2, nie 10 oraz wtedy, gdy podchodzi do niego rodzic i
z całego serca dziękuje za przemianę jego dziecka.
4. Pierdoły niereformowalne – są bardziej śmiałe od poprzednich,

równie, a moŜe nawet bardziej niesamodzielne, za to im to wcale nie
przeszkadza. Wśród tych dzieci znajdują się te, których
niesamodzielność zdaje się być w miarę znośna, poniewaŜ nie smęcą o
niej non stop i w miarę sobie radzą. Gorzej jest z tymi, którzy co krok
powtarzają, Ŝe są ‘słabi jak na chłopca’ i jedyne co potrafią zrobić to z
wielkim bólem podnieść patyczek wielkości ich dłoni. Bardzo
wkurzające typy.

5. Kosmiczne wykręty – znów jeden z moich ulubionych. Są to dzieciaki, które
nie sposób zrozumieć. Niektóre z nich podczas godzinnej wędrówki zdąŜą w
wyobraźni odwiedzić Watykan, jeszcze inni zamiast dobranocki oglądają
Brainiaców, a po drugie to mają kalosze, niektórym zdarza się sprzedawać wino
i dyskietki, zabierać świnkę morską na biwak, czasem stwierdzają, Ŝe popsuł
im się nos, kiedy nie udało im się znaleźć kolegi podczas zabawy w chowanego.
Generalnie, nie wiem o co tym dzieciom chodzi, ale zdecydowanie juŜ na
pierwszej zbiórce dostają miano ‘maskotki druŜyny’, na zbiórkach bawią się
wprost ŚWIETNIE, mówiąc krótko, patrzysz na tego dzieciaka i radość!
6. Głośne lizusy – z racji tego, Ŝe
generalnie lizusów nie trawię, za tym
typem teŜ nie przepadam. Są to
dzieci, głównie dziewczynki, ale
chłopcy równieŜ się zdarzają, które co
dwa zdania wyprzedzają Twoje słowa,
Ŝeby się podlizać, zaglądają Ci w
notatki, wszystko muszą wiedzieć,
dzieci z tego typu często kłamią, Ŝeby
być najlepszymi, całe szczęście – da
się je zmienić, chyba Ŝe wcześniej
przyjdą i powiedzą, Ŝe są prymusami i
nie mogą chodzić na zbiórki bo mają
remont w domu.
7. Indywidualiści – to typ mój ulubiony. Dzieci zupełnie samowystarczalne,
czasem chciałyby zostać przytulone, ale nigdy się nie narzucają, rozumieją, Ŝe
są inni, którzy bardziej potrzebują uwagi instruktora, zawsze gotowe do
pomocy, bardzo samodzielne, czasem cięŜko poznać co myślą na pierwszy rzut
oka, jednak moŜna się o tym przekonać widząc ich zaangaŜowanie w
zdobywanie sprawności i gwiazdek, zbiórki właściwie zawsze bardzo im się
podobają, chcą się rozwijać, dlatego z czasem dochodzą do wniosku, Ŝe
chciałyby juŜ być harcerzami. Są to dzieci bardzo inteligentne i oddane. Często
liderzy.
8. Niegrzeczne dzieciaki – dzieciaki przejawiające wszystkie cechy niegrzecznego
dziecka,
co
więcej
niemalŜe
Ŝaden
rodzaj
kary
na
nie
nie
działa. Zdarzają się bardzo rzadko.
9. Geniusze – Człowiek, który wie wszystko, czasem robi się przy nim głupio, bo
wie więcej na dany temat niŜ jego przełoŜony, mógłby cały czas gadać, często z
racji swojej wiedzy są samoczynnymi liderami w grupie.
Sporo tego, ale to chyba taka najogólniejsza klasyfikacja. Generalnie świetne jest to,
Ŝe w kaŜdym dziecku moŜna kształtować jego pozytywy i zwalczać wady. Te wszystkie
dziewięć typów naraz zdaje się być mieszanką wybuchową, jednak naleŜy wziąć
poprawkę na to, Ŝe wszystkim tym dzieciom na zbiorkach się podoba, więc zaleŜy im
co by zabawy wypaliły. Uwierzcie mi… zuchy to teŜ ludzie.
Szyszka

WYWIAD ZE MNĄ
mną: Witam serdecznie zgromadzoną przed monitorami szanowną publiczność. Podczas dzisiejszego wywiadu
moim gościem będzie zięciu zięciu. Dzien dobry zięciu zięciu.
zięciu: Dzień dobry mną.
mną: Czy obecnie jesteś zięciem, czy zięciem zięciem?
zięciu: UwaŜam, Ŝe jestem zięciem.
mną: To w takim razie tak trochę jakby przyszło Ciebie dziś tutaj tylko połowa.
zięciu: Tak trochę.
mną: Dobrze. Na początek, chciałbym Cię spytać dlaczego postanowiłeś przeprowadzić wywiad sam ze sobą?
zięciu: PoniewaŜ nikt inny nie chce ze mną rozmawiać ani mnie wywiadywać.
mną: Nie uwaŜasz, Ŝe wyszedłeś na zdesperowanego debila?
zięciu: To nic.
mną: Dobrze. Powiedz nam zięciu co lubisz robić najbardziej?
zięciu: Rysować.
mną: Wspaniale! Czy jesteś w tym dobry?
zięciu: Umiem narysować bombkę=)
mną: Aha…no to świetnie…To moŜe potrafisz robić coś jeszcze?
zięciu: Pewnie! Umiem tańczyć, śpiewać, grać na gitarze, kobzie, bałałajce, dinguringu…
mną: Dinguringu? PrzecieŜ nie ma takiego instrumentu…
zięciu: No tak… myślałem, Ŝe się nie wyda.
mną: Oj Ty łobuzie! Mamę oszukasz, tatę oszukasz ale SIEBIE – nie oszukasz! A czy w reszcie tych rzeczy jesteś
dobry?
zięciu: Świetny.
mną: A czy w tej opinii nie czujesz się przypadkiem trochę osamotniony?
zięciu: Bardzo.
mną: I słusznie. Opowiedz nam teraz, proszę, o swojej ulubionej przygodzie w harcerstwie.
zięciu: Po walce zjadłem kurczak.
mną: Kurczak? Chyba kurczaka.
zięciu: Chyba Ty!
mną: Jo Ty!
zięciu: Chyba zboczyliśmy nieco z tematu.
mną: O faktycznie. Przepraszam. A więc…
zięciu: Nie zaczyna się zdania od ‘a więc’
mną: Dobrze. Powiedz nam coś osobie.
zięciu: O sobie pisze się oddzielnie.
mną: Skąd wiesz, Ŝe mam razem? PrzecieŜ nie widzisz co mam tu napisane.
zięciu: A no rzeczywiście. Przepraszam
mną: No to powiedz nam coś o sobie. Co studiujesz i dlaczego?
zięciu: Architekturę, bo nie dostałem się na KUL.
mną: Na Katolicki Uniwersytet Lubelski? Dlaczego się nie dostałeś? Nie byłeś wystarczająco ‘cool’? [hahahahah]
zięciu: Słaby Ŝart. Mówiłem o Kaszubskim Uniwersytecie Ludowym w Starbieninie. Zaspałem na egzaminy
wstępne.
mną: Bardzo mi przykro. Nie przejmuj się. Architektura teŜ dobra.
zięciu: Dobra bo zimna [hahaha]
mną: Bez sensu.
zięciu: A Ty?
mną: No ja teŜ.
zięciu: No to spoko.
mną: Dobra wiesz, ja juŜ muszę kończyć, bo mnie mama woła…
zięciu: No mnie teŜ…moŜe mamy tę samą mamę?! No to na razie.

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK
PROCES PROJEKTOWY
Idziecie ulicami i widzicie różne cuda architektoniczne. Czasem na żywo, czasem w telewizji, czasem w
albumach. Ale jak to powstaje? Jak to się dzieje, że to rośnie? Kim są ludzie, którzy stoją za tym zjawiskiem? Tu
znajdziecie jedną z najlepszych odpowiedzi na pytanie ‘dlaczego warto umieć rysować?’. Otóż wszystkie te
architektoniczne realizacje, które w życiu spotkaliście łączy jedna cecha – narodziły się one w głowie. A Jak już
mamy zarys w głowie to jak najprędzej bierzemy do ręki pisadło i szkicujemy to na czymkolwiek – kartce,
serwetce, a teraz to nawet można w telefonie=) Bo jaki pożytek nam z pomysłu skoro nie potrafimy go
zaprezentować? To, o czym tu teraz wciąż mówię, zaprezentuję Wam na przykładzie jednej z moich koncepcji.
Tematem jakim dostałem był przystanek dla tramwaju wodnego z funkcją małej gastronomii lub dowolnej innej
takiej jak np. galeria wystawowa, sala konferencyjna, wypożyczalnia sprzętów wodnych itp. Działka, którą do
tego tematu wybrałem mieścić się miała na/nad/przy Motławie w Gdańsku głównym. Ja wybrałem miejsce
położone zaraz przy Zielonej Bramie (idąc Długim Targiem, po przejściu przez Zieloną Bramę, wspomniana
lokalizacja znajduje się po prawej stronie mostku za bramą). Otrzymuję tzw. Podkład czyli mapkę terenu i tu
zaczyna się zabawa. Działkę pojechałem obejrzeć wraz z Sensi i to właśnie Ona podsunęła mi pierwszy pomysł
zamieszczenie tam coś w rodzaju dużego półmiska, w którym ludzie mogliby siedzieć przy stoliczku i popijać
kawę. Ale założenie miało być całoroczne. Może więc przykryć ten półmisek? Hmmmm… a czy jedna miska
wystarczy? Może trzy? Nie… trzy to za dużo. Spróbuję rozwiązać to przy dwóch obiektach… To jest właśnie
proces, który nazwałem na początku. Wszystko rodzi się w głowie. Kolejny etap to długopis. Nie wierzcie
NIKOMU, kto twierdzi, że komputery zastąpią bądź wręcz już zastąpiły rękę. Nic bardziej błędnego. Znam
niejednego bardzo poważnego architekta, który pracuje TYLKO ręcznie. Tak więc wyglądały moje pierwsze
szkice.

Dwie kule pływające sobie na rzece. Ich gabaryty są mniej więcej
określone przez geometrię mostów, pomiędzy które instalacja ma zostać
wbudowana. Zakładam sobie, z której strony do kul będziemy się
dostawać i kombinuję co dalej=) (Zielona Brama znajduje się w lewym
dolnym rogu rzutu.)
Tylko z czego te kule wykonać? Ilu poziomowe miałby być? Co miałoby się w środku znajdować? Jak
dokładnie miałyby wyglądać? Jak się do nich dostać? Jak zejść z nich do tramwaju wodnego? Czy będą
przymocowane do dna czy może będą dryfować? Pytania można mnożyć, ale przyjemniejsze jest szukanie na nie
odpowiedzi. Po wielu rysunkach później (bo właśnie w ten sposób odmierza się tu czas =P) wpadłem na pewien
pomysł i schemat design’u kul. Otóż postanowiłem, że poprzez odpowiednie ułożenie stalowych obręczy stworze
swojego rodzaju szkielet. Dzięki temu nie muszę budować kulistej geometrii jako takiej, gdyż wyjdzie ona z
plątaniny tychże pierścieni. Oto co mi wyszło (rysunki w górnym rzędzie przedstawiają widok od góry, podczas
gdy te w dolnym rzędzie – aksonometrię; czerwone linie pokazują obręcze dodawane w kolejnych etapach).

Już wiem jak będzie wyglądać główne założenie moich dwóch kul. Teraz muszę się zastanowić nad ich funkcją.
Pomyślałem, że dookoła każdej z tych kul postawię taką kładkę, dzięki której będzie można dostać się z lądu do
środka oraz zejść docelowo do tramwaju. Postanowiłem również, że połączę te kładki obu kul, dzięki czemu nie
tylko będzie można się przemieszczać między nimi, ale zyskam również przestrzeń do wypicia kawy na otwartym
powietrzu w czasie lata. Dodatkową atrakcją będzie to, że kładki będą nieruchome, natomiast kule obracać się
będą wokół własnej osi. Obliczam prędkość i inne potrzebne parametry wraz z systemem, który miałby tym
poruszaniem sterować i mogę zabrać się do kolejnych odpowiedzi na pytania. Jak to całe ustrojstwo
ma w ogóle funkcjonować?! I zabieram się za rysowanie rzutów i przekrojów. Nie będę już tego rozwijał. Pokaże Wam jedynie efekt końcowy.
Po prawej stronie widzicie końcową sytuację. Od strony wschodniej
nadpływa tramwaj. Kasy do zakupu biletów znajdują się w kuli południowej. Tam też mamy galerię wystawową. Ta część jest jednokondygnacyjna. Kula północna natomiast dzieli się na dwie kondygnacje
co podkreślam również w jej wyglądzie zewnętrznym. Po stoliczkach na
rzucie pewnie się już domyślacie, że znajduje się tam knajpka na ok. 100
osób. Pokazuję również przekrój i ci sprytni zauważą pewnie, że tak naprawdę, to w cale nie jest już kula. Wciąż jednak sprawia takie wrażenie=)
I na tym polega zabawa architekturą=) Teraz zostały do zrobienia wizualizacje i plansze końcowe=)

koncepcja i opracowanie wg
phm. mariusz piesik ‘zięciu’ HO

MOMENT PRZEŁAMANIA
… czyli chwila, w której powinniśmy usłyszeć „trach!”

Było to pewnego słonecznego poranka. Po bardzo płynnej imprezie usiadłem na
swoim balkonie, spojrzałem w siną dal i doszedłem do wniosku, że nie chcę, by tak
wyglądało moje życie. Więzi łączące mnie ze „starą ekipą” ulegały osłabieniu; co więcej –
wiedziałem, że Sienek nie zostawi nikomu innemu drużyny. W świetle tego wszystkiego
nastąpił moment mojego przełamania. Z czasem, już jakby w „nowym wcieleniu”, zostałem
drużynowym 11 NGDH, potem członkiem zwyczajnym Kręgu. Wpierw jednak musiałem
się przełamać.
Czy Ty też masz za sobą taki moment? Czy może dopiero Cię czeka? A może nigdy nie
była Ci taka chwila pisana - ba! - nie była Ci nawet potrzebna, by zdać sobie sprawę z tego,
czego tak naprawdę w życiu chcesz, a czego nie? Otóż: ja tego nie wiem. Czasem sobie
filozuję na temat życia - jestem, rzec by można, takim amatorskim filozolem. I z czasem, na
kanwie licznych (również auto-) obserwacji, wykoncypowała mi się taka mała teoryjka.
Możliwe, że dziurawa, na pewno nie sprawdzająca się w 100% przypadków.
Niepotwierdzona badaniami. Ale jednak ma ona czasem przełożenie na rzeczywistość.
Momentem przełamania jest, zasadniczo, chwila, od której człowiek rozpoczyna
prawdziwe angażowanie się w harcerstwo starsze. Niekoniecznie jest to chwila, w której
komuś to obieca, w której zdecyduje, że chce. Znam takich, którzy ze łzami „stawali się”
prawdziwymi harcerzami po to, by z czasem jednak uświadomić sobie, że to nie jest ich

ścieżka. O momencie przełamania możemy więc mówić dopiero po, powiedzmy, roku od
jego nastąpienia. Po czasie, który udowodnił czynami i faktami, że taki moment nastąpił.
Często też zaraz po właściwym momencie jest też czas amortyzacji – mi zajęło cztery miesiące
od pamiętnej chwili na balkonie, by całkowicie zrezygnować z dawnego stylu życia.
Tu wchodzi ważna kwestia – względność czasowa. Opisywany moment, wbrew swej
nazwie, wcale nie musi być momentem. Może być też, rzecz jasna, całym długotrwałym
etapem. Biorąc pod uwagę wspomniany czas amortyzacji nawet mój moment zamienia się w
czteromiesięczny period. Nie raz jednak da się po czasie wyróżnić tę chwilę, w której coś się
zrozumiało – choćby podskórnie. W której coś może jeszcze nie wyrosło, ale z perspektywy
czasu widzimy wyraźnie, że właśnie wtedy zakiełkowało. Może to być jakaś szczególna
rozmowa, czy gawęda, może się to stać przy ważnym ognisku - przyjęciu do Kręgu (gdyby w
końcu stały się one ważnymi dla przyjmowanych...), czy otrzymaniu odpowiedzialności
przybocznego. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by stało się to przykładowo w chwili, w
której widzisz jak wykształcony przez Ciebie zastępowy z powodzeniem i uśmiechem wznosi
z naborowym zastępem bardzo udany szałas lub gdy leżysz i oddajesz honorowo krew, a
nawet... patrząc w siną dal z balkonu po imprezie! Sądzę, że nie ma co do tego zasady,
również takiej, która pozwoliłaby określić wiek, w którym taki moment nadchodzi. Z moich
obserwacji wynika, że często dzieje się to w siedemnastym roku życia. Pamiętać jednak
trzeba, że obserwacje te odnoszą się do konkretnych ludzi w konkretnych warunkach. A to,
co widziałem, nie powtórzy się już nigdy.
Co taki moment, jeśli następuje, tak faktycznie zmienia? Harcerstwo, a zwłaszcza
Leśna Szkółka, mocno angażuje swoich członków. By sprawnie prowadzić drużynę,
pokazywać i udzielać się w Kręgu, a w dodatku wpadać na różne imprezki i spotkania należy
poświęcić sporo czasu. Odbieramy go innym pasjom, rodzinie, szkole, czy spaniu. Pół biedy,
gdy jest się z kimś, kto również należy do LS. Wykrajanie czasu na harcerstwo z własnego
związku na pewno stanowi nie lada problem. Wszystko to jednak można jakoś pogodzić, jeśli
się CHCE. A właśnie po tytułowym momencie zaczyna się CHCIEĆ. Odkrywa się, że swego
rodzaju
wymarzonym
osiągnięciem
jest
udany
nabór, dobrze nadany sznur.
Że przebywanie z innymi
harcerzami
potrafi
być
pozytywnym akcentem z
samego założenia, a czasem
nawet okazuje się być bardzo
udanym wypadem. Zaczyna
się chcieć osiągać harcerskie
cele, zarazem jednak chcąc
osiągać je z harcerskimi
ludźmi. Okazuje się, że
pomimo mojego zmęczenia,
pomimo mnogości innych

obowiązków, znajdę czas i zrobię dobre materiały na zbiórkę, bo CHCĘ, żeby ona była
dobra, żeby moja drużyna się czegoś nauczyła. Pójdę na ściankę z innymi ludźmi w Kręgu,
bo CHCĘ się z nimi spotkać i gdy już będziemy razem, to jakoś się rozkręci i zachce mi się
wspinać... Nadejście momentu wiele na harcerskiej drodze ułatwia. Dla wielu będzie to
ostateczne pożegnanie z flaszką, z kłamstwem, z chuliganką – z czymś, co uniemożliwia
przestrzeganie Prawa Harcerskiego. Dla innych będzie to po prostu moment, od którego
jasno kieruje swoje wysiłki w pewną stronę.
Dlatego właśnie jeśli ktoś myśli o przekazaniu swojej drużyny następcy, tak ważne jest,
by ta osoba miała taki moment – jeśli był on jej potrzebny – za sobą. Wiadomo, że jako
kryterium możności pełnienia tak ważnej funkcji przez danego harcerza widzimy wiek (co
najmniej 18), stopień (co najmniej pwd.) i inne wygodnie mierzalne elementy – staż
instruktorski, staż na funkcji przybocznego itp. To wszystko jest, rzecz jasna, ważne, lecz tak
naprawdę i przede wszystkim Twój godny następca będzie gotowy właśnie od chwili, gdy
będzie mieć za sobą taki moment. Może w wieku 16, może 22 lat. Ja sam nie miałem
powodów do narzekań – Sienek nosił granatowy sznur jak należy tak długo, jak było mi to
potrzebne. Dzięki temu, że wyczuł, kiedy jeszcze musi poczekać z przekazaniem mi drużyny,
do dziś oboje cenimy sobie wzajemną przyjaźń, a ja nigdy nie miałem do niego pretensji, a
jedynie wdzięczność. Obserwowałem jednak drużynowych, którzy otrzymywali swoje sznury
dłuuugo przed byciem na to gotowym i do tego zostawali z tym klopsem całkiem sami.
Widziałem co nieco jaką krzywdę to takiemu harcerzowi – czy częściej – harcerce wyrządza.
Otrzymać zaszczytną funkcję drużynowego będąc na to gotowym – rzecz piękna. Zostać
obarczonym ciężarem odpowiedzialności drużynowego będąc na to niegotowym – horror.
Nie wątpię, że niektórzy takiego momentu nigdy w życiu nie spotkają, a są w pełni
świadomymi swoich chęci harcerzami. Czasem zakochujesz się od pierwszego wejrzenia i
potem jest to już dla ciebie oczywistością. Ale niejeden chłopak lata za dziewczyną z różną
intensywnością od podstawówki i w końcu nadchodzi ten moment, powiedzmy, że dopiero
w liceum, gdy oboje zdają sobie sprawę z wibrującego uczucia i... No – tu się porównanie do
harcerstwa kończy ;] Możliwość umiejętnego wyczucia takiego momentu u swoich młodych
funkcyjnych jest na pewno cennym szóstym zmysłem dobrego instruktora. Dodatkowo
umiejętność przybliżenia takiego przemyślenia, stworzenia dogodnych warunków – gawędą,
ogniskiem, samotnym czuwaniem – nie jest takie trudne, a może być dla drużyny, czy
zastępu, zbawcze. Zresztą, kto tu mówi o przybliżaniu tego tylko innym ludziom? Może Ty
też nadal czekasz na chwilę, w której to wszystko się poukłada? Bo skoro naokoło są ludzie,
którzy widzą ten sens, i się w niego angażują, to chyba on tam jest, nie? A że nie zawsze go
widać... Może Ty też czekasz na moment przełamania, w którym to w końcu nabierze sensu?

Cyborg herbu Mustang

Redaktorskie gderanie
To będzie dość gorzki tekst, ale jaka rzeczywistość, takie teksty. Robię Zasiewy
juŜ od jakiegoś czasu i ostatnio, kiedy rozdzieliliśmy pismo na dwie kategorie wiekowe
problem pisania na czas stał się bardziej palący niŜ kiedykolwiek. Pisałem o tym
wszystkim w mailu do druŜynowych, ale mam wraŜenie, Ŝe niektórzy się tym zbyt nie
przejęli, dlatego chciałbym jeszcze raz ponowić apel na forum publiczniejszym, by i
inni mogli przeczytać moje Ŝale.
OtóŜ, nie wiem, czy wszyscy zdają sobie sprawę, Ŝe złoŜenie jednego numeru
Zasiewów to nie jest taka prosta sprawa. Fakt, nie jestem urodzonym informatykiem i
moŜe dlatego zajmuje mi to średnio od dwóch do czterech godzin. Wydaje się, Ŝe to
niewiele, ale kiedy się ma na głowie zastęp z chłopakami, którzy zakładają się o
jedzenie ziemi z doniczek, matury, dojazdy do szkoły, w której jest sporo lekcji i Ŝycie
prywatne, to okazuje się, Ŝe czasu na wszystko jest mało. Nie chcę się tutaj
bynajmniej Ŝalić, ale apeluję o to, byśmy szanowali siebie i swój czas wzajemnie.
Prosząc Was o teksty, planuję sobie zwykle, Ŝe tego a tego dnia złoŜę Zasiewy. Nie
planuję wtedy nauki, wyjść do kina ani innych rzeczy, bo gdy wraca się do domu o
17.30, to poza składaniem Zasiewów niewiele moŜna tego dnia juŜ zrobić. Tylko, nie
zdarzyło się jeszcze (w ciągu prawie trzech lat), by wszystkie teksty do jednego
numeru przyszły na czas. Niektóre nie przychodzą w ogóle, inne mają znamiona
przysłowiowo „pisanych na kolanie”, ale na to akurat narzekać nie będę – przecieŜ
kaŜdy sam odpowiada za
to, co pisze. Nie zmienia to
jednak faktu, Ŝe wtedy całe
planowanie
jest
zrujnowane, a sam numer
po raz kolejny opóźnia się
do momentu, kiedy znajdę
znów czas, by go złoŜyć. Z
wersją instruktorską to
jeszcze
rybka,
przecieŜ
wiele juŜ razy się spóźniała
i jakoś Ŝyjemy. Sam teŜ nie
jestem bez winy. Z wersją
dla harcerzy jest jednak
trochę gorzej, bo tutaj
dochodzi sprawa druku i
kolportaŜu.
Nie wspominając juŜ o tym, Ŝe składa się ją trudniej, bo trzeba mieścić się w ściśle
określonej ilości miejsca, parzystej ilości stron i wszystko wrzucać na krzyŜ. Ale okej,
składanie moŜna jakoś zawsze doprowadzić do końca. Głupio jest jednak, kiedy
trzeba się tłumaczyć własnym dzieciakom, dlaczego znowu nie ma Zasiewów? Nie
wiem, jak jest u Was, ale moi chłopacy są rzetelni w rozliczaniu z rzeczy, o których
się im mówi i niektórzy z nich przysłowiowo „podnoszą brwi”, kiedy czegoś nie zrobię,
tak, jak powiedziałem. Przyznaję się zawsze do błędu, ale nie będę się tutaj zwierzał
ze swoich metod prowadzenia zastępu. Zasiewy jednak to nie tylko moja broszka,
więc cóŜ mam im powiedzieć? „Sorry, chłopaki, ale jak widzicie, niektóre druŜyny i
ich instruktorzy tragicznie dają ciała albo mają całą sprawę w powaŜaniu?” Trochę
głupio określać w ten sposób Krąg i jego działania, ale mam wraŜenie, Ŝe taka jest
prawda. Tutaj dochodzimy do sedna problemu, który w swojej istocie jest raczej
smutny. Nie chce mi się wierzyć, Ŝeby w Waszych druŜynach nie było ludzi, którzy nie
byliby w stanie sklecić jednoakapitowego tekstu składającego się z czterech – pięciu

zdań (wyŜszych wymagań sobie nie stawiajmy, ale zachęcam do większych ambicji).
Harcerzem zostaje się w czwartej klasie podstawówki, a ja sam w drugiej pisałem
dyktanda na sześć zdań. Zakładam więc, Ŝe, jeśli najmniejsza jednostka zrzeszona w
HZD liczy sobie około 10 członków, mimo wszystko znajdzie się ten jeden, który
sprosta takiemu zadaniu. Od czego w końcu jest teŜ druŜynowy/zastępowy czy teŜ
inny opiekun, który moŜe w tym pomóc. Zlecenia na teksty daję zawsze odpowiednio
tydzień wcześniej, przed zbiórką, by kaŜdy miał czas zastanowić się, komu w
druŜynie zleci napisanie tekstu, i na zbiórce delikwenta poinformować. Tydzień czasu
na napisanie pięciu zdań nie jest raczej wyśrubowanym terminem, wystarczy pisać
jakieś cztery słowa dziennie. Teksty moŜna przysyłać mailem, pocztą, dawać mi do
ręki, moŜna nawet do mnie zadzwonić i mi tekst podyktować, albo cokolwiek tam
jeszcze wymyślicie. Co tu duŜo mówić, wszystko to jest dziecinnie proste i wymaga
poświęcenia około 20 minut czasu, jeśli się komuś nie chce pisać więcej. Trzeba tylko
wypełnić zobowiązania, których się podejmuje wypełnić. Jaki jest mimo tego efekt?
Prośbę o teksty do marcowego numeru Zasiewów dla harcerzy wysłałem 11 marca.
Wielu osobom nie chciało się nawet potwierdzić, Ŝe ją dostały. W efekcie numer ukaŜe
się pewnie 10 kwietnia i jak znam Ŝycie i tak nie będzie w nim tekstu od kaŜdej
druŜyny, czegokolwiek bym tutaj nie napisał.
W końcu, przecieŜ wszyscy się zgodzili na taki kształt Zasiewów, prawda?
Wypracowaliśmy go w toku dyskusji. Robimy to dla swoich ludzi, Ŝeby się cieszyli,
czegoś dowiedzieli i poczuli większy związek z Leśną Szkółką jako całością. Myślę, Ŝe
to idee warte wdroŜenia. Tylko, potrzeba do tego odrobiny systematyczności,
szacunku dla podejmowanych przez inne osoby inicjatyw i rzetelności. Pomijając
wszystko, przypomnijmy sobie drugi punkt Prawa Harcerskiego. To jest właśnie to, o
czym mówił kiedyś Zięciu na dniach skupienia – kiedy ktoś ma problem z nałogiem,
jest wyrzucany z Kręgu, a kiedy ktoś olewa inne punkty Prawa Harcerskiego, nie
ponosi Ŝadnych konsekwencji, bo przecieŜ wszyscy tak robią i nigdy nie było inaczej.
Osobiście uwaŜam, Ŝe to trochę Ŝałosne, Ŝe mienimy się harcerzami a działamy w taki
sposób. Myślę, Ŝe Zawisza większość z nas skróciłby o głowę, gdyby dowiedział się, Ŝe
ktoś sobie tak wyciera gębę jego imieniem.
Moje zarzuty są mam nadzieję mało personalne, nie wszyscy teŜ działają tak,
jak to opisałem. Niektóre osoby i druŜyny zawsze przysyłają mi teksty na czas, za co
bardzo dziękuję. Wiadomo, jak zawsze przy takich tekstach, kaŜdy sam powinien
osądzić, na ile go to dotyczy. Sporo w tym wszystkim Ŝółci, ale wierzcie mi,
odechciewa mi się juŜ tym wszystkim zajmować. Jednocześnie biję się w piersi i
przyznaję, Ŝe opóźnienia były czasem teŜ moją winą. Zastanówcie się tylko, skąd brać
zapał i chęć jeśli w całości proces tworzenia Zasiewów tak wygląda? Być moŜe jestem
pesymistą, ale jestem teŜ przekonany, Ŝe nadal wyglądać będzie, choć bardzo
chciałbym się mylić, po to zresztą to wszystko pisałem.
Simon

Barwy Kręgu
Postanowiłam krótko poruszyć pewien temat, z pozoru dość błahy
ale ostatnimi czasy coraz bardziej zaskakuje mnie pomysłowość (Ŝeby nie
powiedzieć brutalnie niechlujstwo czy lenistwo – o nie, o to nikogo nie
posądzam) ludzi w pewnej kwestii. Chodzi o członków Kręgu oraz ich
umundurowanie, a w zasadzie tylko o jego część - chustę i pagony.
Sprawa wydaje się być prosta i oczywista. Teoretycznie mamy regulamin
mundurowy i przecieŜ wszyscy dobrze wiemy jak się ubrać. A jednak!
Mamy pole do popisu. Rozglądam się tak czasami i nie mogę wyjść z
podziwu:) IleŜ to powstaje opcji umundurowania... MoŜe i fajnie, kaŜdy
inny – wszyscy równi. Tyle, Ŝe chyba jednak nie wyglądamy tak fajnie, bo
na pewno nie jednolicie jako Krąg.
CóŜ mówi nasz regulamin? Harcerze noszą chustę i pagony w
barwach swojej druŜyny. Z kolei członkowie Kręgu na zbiórkach Kręgu
mają barwy Kręgowe (to znaczy chustę i pagony czarne lub czarne z
czerwonym obszyciem). Jest

jeszcze

jedna

moŜliwość, otóŜ (poza

zbiórkami Kręgu) moŜemy do barw druŜynowych nałoŜyć prawy pagon
Kręgowy z herbem. I to wszystko (nie poruszam kwestii pagonu
wędrowniczego). Teraz muszę niektórych zmartwić. Inne opcje nie
wchodzą w grę... takŜe nie nosi się barw druŜynowych na zbiórkach
Kręgu, ani chusty Kręgu z jednym lub dwoma pagonami druŜyny, ani
nawet samej chusty bez pagonów... niestety nie.
Skrzat herbu Sfinks:)

Q
(cz. IV)

Filmy klasy „B”. Nazwa dla jednych degradująca, dla drugich
wręcz przeciwnie. Niskobudżetowe produkcje, tworzone głównie na potrzeby
prowincjonalnych kin i wypożyczalni VHS, marnie wydawane na słabej jakości
taśmach, puszczane pomimo przebarwień, czy deformacji dźwięku, były
pierwszą filmową szkołą Quentina. Na ogół brutalne rzeźnie, dziejące się gdzieś
na amerykańsko – meksykańskim pograniczu, traktowały brudne bary jako
miejsca kultowe, a płatnych morderców o złej przeszłości i dobrym sercu jako
chodzące i zabijające legendy.

Trzy lata po swoim poprzednim sukcesie

Tarantino czyni głęboki ukłon w stronę kina klasy „B”:

Grindhouse: Death Proof
(2007)
nominowany do 3 nagród

Film typu „grindhouse” jest to niskobudżetowa produkcja o fabule słabej, ale umożliwiającej
pokazanie w bezpośredni i wulgarny sposób seksu, czy brutalnych scen. Tak została też zatytułowana
dylogia, którą Tarantino stworzył do spóły ze swoim kumplem – Robertem Rodriguezem, znanym choćby
ze zrobienia Desperado (w którym Q zagrał epizod), czy współreżyserowania Sin City. O „Planet Terror”
Rodrigueza nie będę się rozpisywał – film równie głupi co łatwy do obejrzenia. Nikt nawet nie próbował go
nominować do jakiejkolwiek nagrody. Dość napisać, że główna bohaterka kończy z protezą zrobioną z
karabinu maszynowego z wyrzutnią rakiet. Gorąco polecam :] Drugi film z pakietu „Grindhouse”, o nazwie,
którą możemy przetłumaczyć jako „Śmiercioodporny”, traktuje o socjopatycznym kaskaderze
samochodowym, który przemierza amerykańskie zadupia szukając w barach dziewczyn chętnych na
przejażdżkę śmiercioodpornym Chevroletem Nova z 1970 r. Specjalnie wzmocniony samochód zapewnia
przeżycie przy najgorszych nawet wypadkach... No, przynajmniej kierowcy.

Choć Q wraca do męskiego tematu – oprócz klasycznego
Chevy Nova zobaczymy jeszcze obłędnie żółtego Forda Mustang z
1972 r., czy Dodga Charger 1969 – jego fascynacja silnymi
kobietami pozostała. Mimo że główny bohater, Kaskader Mike, to
nikt inny jak znany z męskich ról aktor i kaskader Kurt Russel,
najważniejsze trzy grosze do historii dorzucą trzy kobiety. Przez 2
godziny zobaczymy, rzecz jasna, sporo nawiązań do filmów (jak
choćby słynny „Znikający Punkt” z 1971 r.), trochę latających
kończyn i multum nie tylko dialogowych smaczków. Quentin
pozostał jednak wierny swojej zasadzie niepokazywania nagości.
Pomimo jednej sceny o silnym zabarwieniu seksualnym (tradycyjny
w B-filmach „lap dance”) widz nie ujrzy na ekranie ni skrawka
nieodpowiedniej golizny. Za to zobaczy, oczywiście w pełnych
detalach, zupełnie rozebraną żeńską stopę. Całości towarzyszą
przykurzone hiciory, raczej nieznane europejskim odbiorcom, oraz
przemiennie krzykliwa kolorystyka tapicerki z ponurym
półmrokiem zagubionego baru (w którym drinki serwuje...
oczywiście Quentin Tarantino!).
Co by nie mówić o reżyserze – jest on twórcą poszukującym. Po dwóch gangsterskich filmach i
dylogii samurajsko – westernowej wziął się za grindhouse'a i też mu to wyszło na dobre. Cały projekt z
budżetem 53 mln. $ nie zarobił nawet połowy tej sumy. Ale czy o wpływy chodziło zdobywcy Oskara?
Śmiem wątpić. Dlatego tym lepiej ogląda się „Death Proof” - jest zrobione na luzie. Ciekawą okraską tych
filmów jest ich kampania reklamowa w postaci fałszywych trailerów nieistniejących filmów – można więc
znaleźć i obejrzeć zapowiedź takich dzieł jak „Kobieta –
Wilkołak z SS” Roba Zombiego, „Święto Dziękczynienia” Eliego Rotha czy „Machete” Roberta Rodrigueza.
Ciekawostką jest tu fakt, że to ostatnie doczeka się
prawdziwej ekranizacji już za miesiąc! Jest to odpowiedź na
entuzjastyczną reakcję fanów na niby trailer. Kto zna
odtwórcę roli głównego bohatera - Dannego Trejo (obok),
epizodycznego nożownika z „Desperado”, ten wie skąd ten
entuzjazm. Widzowie klasy „B” - drżyjcie. Nadchodzi...
„Dzieło” wszech czasów.

Inglourious Basterds
(Bąkarty Wojny)
2009
wygrał Oskara
i 56 innych nagród, nominowany do 54 kolejnych

Amerykanie nie powinni brać się do pisania europejskiej części historii II Wojny Światowej – takie
jest moje zdanie. Na potwierdzenie tego sugeruję obejrzeć „Wroga u bram” (2001) – film reżyserowany co
prawda przez francuza, ale amerykański do szpiku kości, zupełnie zatracający słowiańską duszę i
rozumowanie Rosjan. Wojna na Pacyfiku (Eastwood), amerykańskie lądowanie w 1944 (Spielberg) – zgoda,
powstają na ten temat w Hollywood świetne filmy. Ale prób opowiedzenia historii Niemców, Francuzów i
Brytyjczyków nie polecałbym filmowcom zza oceanu... No, chyba że Quentinowi.

A to dlatego, że Q wystrzega się historycznego smęcenia. To nie jest film o II Wojnie. On jedynie
dzieje się w tym konkretnym czasie i miejscu. Podobnie jak np. „Pulp Fiction”- ma miejsce w Ameryce, ale
za dużo nam nie mówi o jej współczesnej historii. „Bąkarty” są o zemście, ale też o kinie i jego... Mocy.
Opowiastka o oddziale amerykańskich Żydów, którzy są zrzuceni
za linie wroga, by bestialsko mordować członków NSDAP i ich
żołdaków, łączy się w zaskakujący sposób z historią młodej
francuskiej Żydówki, niemieckiego snajpera, błyskotliwego
pułkownika SS oraz szpiega brytyjskiego wywiadu. Co miłe dla
ucha w tym kulturowym tyglu Niemcy mówią, o zgrozo!, po
niemiecku, Francuzi po francusku, a angielskim każdy posługuje
się z należytym sobie akcentem.
I to wszystko u
amerykańskiego reżysera... No, kto by pomyślał.
Film, choć jest bardzo luźno opowiedziany, nie
razi bezsensami, za to śmieszy dowcipami. Ok – opierają
się one niekiedy na brutalnym mordowany czy innym
krzywdzeniu nazistów, ale umówmy się – kto z nas nie
chciał tego zobaczyć po wszystkich „Pianistach”, czy
„Listach Schindlera”?! Wraca motyw zemsty (choć czy
Tarantino kiedykolwiek z niego zrezygnował?) i jest
rozegrany nad wyraz dobrze. Ktoś nareszcie pokazał, jak
„ci źli” dostają łupnia i aż miło na to popatrzeć. Jak na
mój gust było tego łupnia za mało, ale może to i dobrze
– nie jest to film akcji, a dialogu i uczynienie go innym nie uszłoby na sucho znanemu z genialnych
konwersacji reżyserowi. Zresztą to właśnie w nich ujawnił się talent Christopha Waltza. Nieznany wcześniej
aktor telewizyjny z ojczyzny Hitlera dostał w pełni zasłużonego Oskara za rolę drugoplanową. Oficer SS
Hans Landa w jego wykonaniu śmieszy i przeraża – scena z fajką wryje się w pamięć niejednego widza.
Tarantino zrobił film z klasą, z zacięciem i z jajem, a ostatnią linijką, wygłaszaną przez dowódcę tytułowych
Bąkartów, powiedział nam, co sam o nim sądzi. Zgadzam się w pełni.

Cyborg herbu Mustang

Najlepsza rzecz od kiedy
wynaleźli sproszkowane mleko

Czołem wszystkim. Po raz chyba trzeci to ja uzurpuję sobie prawo do
wypełnienia rubryki muzycznej treścią, a to dlatego, Ŝe od jakiegoś czasu cieszę się
dokonanym muzycznym odkryciem, którym chciałbym się z Wami podzielić.
Być moŜe niektórzy pamiętają, Ŝe jakiś czas temu
napisałem artykuł muzyczny, w którym opisałem Illusion i
KSU. Znaczenie tutaj ma ten pierwszy zespół. OtóŜ, jeśli ktoś z
Was miał kontakt z ich płytą lub kasetą „Illusion 1”, zauwaŜył
pewnie, Ŝe (na płycie, reedycji) po utworze „Sarkafarka”, na
samym końcu albumu, przed utworem bonusowym, moŜemy
usłyszeć bardzo ładnie zagraną melodię na samej gitarze. Na
kasecie znajduje się ona chyba pod koniec którejś ze stron,
być moŜe drugiej, ale nie wiem. Niestety nie posiadam jeszcze
kasety jedynki, dlatego nie wypowiem się z całą pewnością. W
kaŜdym razie, jak udało mi się dowiedzieć na internetowym
forum vendetta.art.pl od Jerrego, ten krótki utworek, to
„muzyczna peryfraza” jednego z utworów walijskiej grupy

rockowej Budgie. Dla mnie jest on jednym z takich kawałków muzyki, który
pikującym lotem wdziera się do sedna duszy i dźwięczy w niej długo, a później zostaje
na zawsze. CięŜko to racjonalnie opisać, ale pewnie znacie takie uczucie przy
słuchaniu muzyki lub obcowaniu z innymi formami sztuki.
W kaŜdym razie, po jakimś czasie pewna osoba
stwierdziła przy okazji rozmowy o muzyce, Ŝe słucham
mało klasycznego rocka. Stwierdziłem wtedy, Ŝe czas to
wreszcie zmienić, no i zgadnijcie, jaki zespół pierwszy
przyszedł mi na myśl. Oczywiście Budgie. Znałem dwa
utwory ich autorstwa, z którymi, być moŜe i niektórzy z
Was są zaznajomieni – mam na myśli „Breadfan” i
„Crash course in brain burgery”, a to za sprawą
Metallicy, która umieściła je jako covery na albumie
Garage Inc. i wcześniej na „Garage days re – revisited”.
Nie był mi więc ten zespół zupełnie obcy, a
dodatkowego dreszczyku emocji dodawały myśli, czy
uda mi się w końcu trafić na ten pierwowzór utworu Illusion. Nie powiem, skąd
zdobyłem ich nagrania, niestety, cięŜko o płyty (w Media Markt udało mi się znaleźć
dwie, a na Allegro kilka więcej, ale drogo), w kaŜdym razie wypadało zacząć słuchanie
od pierwszego albumu, który zatytułowany jest po prostu „Budgie”. Na pierwszy rzut
ucha brzmiało to trochę jak Led Zeppelin, stąd teŜ wśród niektórych osób panuje
opinia, Ŝe Budgie to tylko kopiści Jimiego Page’a i spółki. Taki osąd ma moim
zdaniem rację bytu tylko przez krótki czas, gdy zaczyna się słuchać Budgie. Niestety,
niektórzy nigdy nie zagłębiają się bardziej w muzykę, dlatego nadal istnieje.
Skojarzenia takie nachodzą człowieka szczególnie, gdy się usłyszy po raz pierwszy
wokal Burke’a Shelley’ego (swoją drogą, kolejny zespół, w którym śpiewa basista –
ha!), który jest, podobnie, jak Jimiego Page’a, dość wysoki. Dodatkowo potęguje je
brzmienie instrumentów i produkcja w całości, która w latach ’70 nie była na takim
poziomie jak dzisiaj, stąd brzmi to dla nas wszystko trochę podobnie. Ale wystarczy
drugi, czy trzeci raz posłuchać któregokolwiek z albumów Budgie, by to wraŜenie
zniknęło, oczywiście, gdy się myśli o tym, czego się słucha. Teraz, po jakiś dwóch –
trzech miesiącach wsłuchiwania się w dorobek Budgie są dla mnie juŜ zupełnie inni
niŜ Led Zeppelin.
Wypadałoby więc opisać choć trochę, jak to brzmi. OtóŜ, Budgie w najlepszym
okresie to trio, basisto – wokalista Burke
Shelley (kompozytor, załoŜyciel i jedyny tak
naprawdę stały członek zespołu), perkusista
i gitarzysta. Dlatego, jak moŜna się
spodziewać, gitara basowa jest dość mocno
wyeksponowana w brzmieniu. Jest taka…
mięsna, bardzo wyraźna, moŜe nie brzmi
strasznie nisko, ale za to jest doskonale
słyszalna i to jest fajne. Trochę plumkająca,
ale nie w złym tego słowa znaczeniu.
Gitarzysta z kolei gra solówki i sporą część
riffów, ale gitara i bas przy nich
współpracują, co nie znaczy, Ŝe się to
pokrywa. Bywają piosenki, w których bas
pełni rolę drugorzędną, ale nie jest to taka
dyskryminacja, z jaką często moŜna się
spotkać w rocku i metalu (no chyba, Ŝe gra
Cliff Burton). To, na co warto w Budgie
zwrócić uwagę, to perkusja. Nie na darmo

byli inspiracją sporej ilości zespołów metalowych, bo ich
perkusista, lub raczej perkusiści wykonują naprawdę
niezłą robotę. Choć, jak pisałem, produkcja nie
dorównuje dzisiejszym standardom, stąd mniejsza
słyszalność takŜe perkusji, przejścia, jakie moŜna
usłyszeć w piosenkach Budgie zasługują na uwagę
koneserów. Dodają piosenkom dynamiki i ciekawości,
powodują, Ŝe piosenki, nawet proste, są w gruncie rzeczy
urozmaicone i nie mogą się raczej znudzić. W grze
perkusji słychać uŜywanie wielu bębnów, stopy, co fanom
metalu takim jak ja od razu przypada do gustu. Fajnie
teŜ pomyśleć sobie, Ŝe te trzydzieści lat temu ludzie w
naszym wieku słuchali tego z wypiekami na twarzy i
czuli, Ŝe to jest naprawdę cięŜkie. Bo takie po prostu są
fakty. Posłuchajcie choćby wstępu do piosenki „You’re the biggest thing since
powdered milk” – prawda, nasuwa się skojarzenie z „Moby Dickiem” Led Zeppelin,
ale… któŜ nie podpatrywał wielkich, szczególnie w muzyce. Swoją drogą, czadowy
tytuł, ale o tym za chwilę. Styl Budgie ewoluował w czasie kariery, co dobrze słychać,
jeśli zagłębi się w ich albumy po kolei. Pierwszy naprawdę ciągnie starzyzną, co wcale
nie ujmuje mu uroku, wręcz przeciwnie, dla niektórych moŜe być plusem. Nie jest to
w tym przypadku określenie negatywne. Moja ulubiona piosenka pochodzi właśnie z
niego – You and I. Następujący po niej utwór „Homicidal Suicidal” równieŜ naleŜy do
moim zdaniem najfajniejszych. Słuchając takich piosenek, warto umieć wyobrazić
sobie, jak to brzmi na Ŝywo. Techniki produkcji i kiesa muzyków Budgie
zdecydowanie nie pozwalała w roku 1970 na oddanie pełni brzmienia zespołu, a ta
piosenka nagrana nawet na magnetofon miałaby moc. Kolejne albumy to juŜ
dojrzalsze brzmienie i trochę bardziej urozmaicona muzyka, zarówno pod względem
riffów i melodii, jak po prostu muzycznych rozwiązań. Zmiana nie jest jednak
drastyczna, co potwierdza tylko klasę zespołu, który juŜ od debiutu trzyma wysoki
poziom. Wokal pozostaje raczej ten sam, co jest dla mnie zaletą, bo bardzo go lubię.
Budgie cały czas, małymi kroczkami, zmierzało w kierunku dociąŜenia swojej muzyki,
co słychać na kolejnych albumach. Płyty z końcówki lat ’70 i początku ’80, np.
„Power Supply” to juŜ prawie heavy metal w klasycznym rozumieniu. TeŜ brzmi
dobrze, bo ma na sobie rysy stylu Budgie, a za to przecieŜ ich lubię. Mają jedną
słabszą płytę – „Deliver us from evil”, która jest romansem z glam rockiem (W.A.S.P.,
Van Halen, Mötley Crue), ze spłyconymi tekstami i mniej skomplikowaną muzyką. Po
niej zresztą zespół na ponad 20 lat popadł raczej w stagnację – czasem koncertowali,
ale płyty juŜ nie wychodziły, na jakiś czas nawet się rozpadli. W 2006 nagrali nową
płytę – „We’re all living in cuckooland”, która jest oczywiście lepiej wyprodukowana,
Burke Shelly ma juŜ trochę podstarzałe gardło, co słychać i sama płyta jest bardziej…
sentymentalna, więcej na niej wolnych kawałków, ale nadal czuć w tym Budgie, co
powoduje, Ŝe cięŜko ją jednoznacznie opisać. Jest to coś trochę innego, aktualnego, a
jednocześnie związanego z twórczością z najlepszych lat ’70. Taka muzyczna podróŜ w
czasie lub teŜ dźwiękowa wypowiedź starych rockowych weteranów na temat
dzisiejszego świata. śeby zrozumieć i tak trzeba po prostu
posłuchać.
Tyle o samej muzyce. Chciałbym opisać jeszcze kilka
fajnych rzeczy, jakie wiąŜą się z Budgie i być moŜe zachęcą Was
do spróbowania. Pierwsza sprawa to teksty – w wielu z nich czuć
fajny, czarny humor i absurdalność. Są naprawdę nietuzinkowe
i dość wyjątkowe jak na muzykę rockową, co sprawia, Ŝe
ciekawie się je poznaje. Ślad tego widać juŜ w samych tytułach
piosenek, choćby we wspomnianej przeze mnie piosence „You’re

the biggest thing since powdered
milk” (na polski to coś w stylu „Jesteś
największą rzeczą odkąd wynaleźli
sproszkowane
mleko”,
a
tekst
dotyczy… cóŜ, kobiet), albo album „If
I were Brittania I’d waive the rules”
(„Gdybym był Brytanią, zrezygnował
bym z zasad”). Przyznać musicie, Ŝe w
czasach, kiedy nikomu nie śniła się
kultura emo, opisy gg, ani indie rock,
są to tytuły intrygujące. Inne albumy
nawiązują choćby do nazwy zespołu –
Budgie to po polsku papuŜka falista,
stąd tytuły albumów takie, jak
„Squawk”
(„Skrzek”)
albo
„Impeckable”
(coś
w
stylu
„Niedziobalny”, „Nie do dziobnięcia”).
Najnowszy, nie gorszy, co widać obok,
nazywa się „We’re All living in
cuckooland” („Wszyscy Ŝyjemy w
świecie kukułek”.) Właśnie, tutaj dochodzimy do sprawy wizerunku. Sam kiedyś
miałem papuŜkę i darzę te ptaszki pewnym sentymentem i dlatego strasznie podobają
mi się okładki płyt Budgie. Prawie kaŜda z nich nawiązuje do tematyki papuŜki, choć
nie w sposób dosłowny. PapuŜki są na nich astronautami, kowbojami, potworami itp.
Jestem maniakiem kolekcjonowania oryginalnych płyt i gdy jakaś muzyka mi się
podoba, zawsze chcę ją mieć na CD. W tym przypadku chęć jest spotęgowana
kolorystyką i świetnymi rysunkami okładek. Człowiek
ma w sobie po prostu niepohamowaną chęć posiadania
takiego zbiorku kolorowych płyt ze świetną muzyką.
Sami sprawdźcie okładki, zobaczycie, co mam na
myśli. Mój faworyt to okładka płyty „Impeckable”.
Dodam jeszcze jedną ciekawostkę. Budgie to
zespół, moim zdaniem i wielu innych takŜe, który
spokojnie moŜe grać w tej samej lidze, co Led Zeppelin,
jeśli chodzi o poziom muzyki. Mają swój własny styl i
brzmienie, byli inspiracją dla wielu znaczących
zespołów
(choćby
Metallica),
ale
mimo
tego
wszystkiego,
nigdy
nie
zdobył
znaczącej,
ogólnoświatowej
popularności.
Znani są przede
wszystkim
w
środowisku
muzyków,
w
Wielkiej Brytanii i w Polsce. CięŜko powiedzieć,
dlaczego akurat tak, ale cóŜ, tak jakoś
dziwacznie wyszło. Na pewno wpływ na to
miała zagrana w 1982 trasa koncertowa Budgie
w Polsce. Był to rok schyłkowy juŜ dla zespołu,
a mimo tego zagrali w kilkunastu miastach w
Polsce i wszędzie byli bardzo owacyjnie
przyjęci. Byli pierwszym zachodnim zespołem,
który przyjechał do Polski zagrać koncerty. Byli

juŜ u nas znani, takŜe za sprawą radiowej Trójki, a trasa tylko spotęgowała tą
popularność. Od tamtego czasu regularnie przyjeŜdŜają grać do nas, ostatnim razem
byli w zeszłym roku i spokojnie moŜemy się ich spodziewać w najbliŜszym czasie.
Jeśli poszperacie na oficjalnej stronie Budgie, znajdziecie na niej relację z wyjazdu do
Polski kilka lat temu, gdzie opisane jest, jak polscy fani wykazali się lepszą
znajomością tekstów, niŜ wokalista. Jeśli macie rodziców melomanów, którzy mają
około 40 – 50 lat i spytacie ich o Budgie, na pewno miło się uśmiechną i zdziwią, Ŝe
znacie ten zespół, o ile sami Wam go nie pokazali. Dla przykładu, mój polonista w
szkole opowiadał mi, jak słuchał ich w czasie stanu wojennego, będąc w moim wieku.
CóŜ jeszcze mogę powiedzieć… gorąco zachęcam Was od wypróbowania, jak
brzmi Budgie, a nuŜ się Wam spodoba. Warto posłuchać trochę starszej muzyki, by
lepiej rozumieć to, co grane jest dzisiaj. A ten akurat zespół jest na tyle dobry, Ŝe
spokojnie moŜe aspirować do miana ponadczasowego, dzięki czemu wiek nagrań nic,
lub niewiele im ujmuje.
Kilka subiektywnych typów na początek:
Homicidal Suicidal, You and I, You’re the biggest thing since powdered milk,
Breaking all the house rules, Breadfan, Riding my nightmare, Living on your own,
Napoleon Bona parts 1&2, Pyramids, At all sea, Forearm smash, I turned to stone,
Keeping a randezvous, Reaper of the glory, Apparatus.
Cała reszta teŜ ;)
Mój ulubiony album to chyba “Never turn your back on a friend”, ale “Budgie”, “In for
the kill” i “Nightflight” są tuŜ za nim. Pozostałe teŜ nie odstają poziomem.
Polecam!
Simon
PS
Mały konkurs:
Spróbujcie sami odgadnąć, jaki utwór Budgie był pierwowzorem utworu z “Illusion
1”, po czym odezwijcie się do mnie jakąś drogą z odpowiedzią. Kto pierwszy, ten
lepszy ☺ Jeśli nikt nie zgadnie, za dwa miesiące sam zamieszczę odpowiedź jakoś w
Zasiewach. Miłych poszukiwań!

Potęga formy
Po raz trzeci ja – Simon. Tym razem postanowiłem sobie jeszcze zawłaszczyć
rubrykę dotyczącą ksiąŜek. Opiszę dzisiaj jeden rodzimy tytuł.
KsiąŜka, o której chciałem napisać, to
„Ferdydurke” Witolda Gombrowicza. Osoby, które w
niedawnym czasie były lub teraz są w liceum,
programowo ją znają, ale kto czytał, nie wiem. Sam
staram się czytać wszystkie lektury, bo jestem w
profilu humanistycznym i trochę głupio byłoby je
olewać. Ale zdaję sobie sprawę, Ŝe to nie jest proste, bo
niektóre z nich są rzeczywiście cięŜkie do przebrnięcia
(np.
„Zbrodnia
i
Kara”,
brr!).
„Ferdydurke”
przeczytałem kilka miesięcy po omówieniu w szkole,
bo szczerze przyznam, Ŝe strasznie nie znoszę
omawiania lektur i literatury pod kątem maturalnym,
jak to ma dzisiaj miejsce w szkołach. Gdy słyszę
„matura” w związku z lekturą szkolną, mam od razu
ochotę rzucić to wszystko i czytać tylko Kaczora
Donalda, ewentualnie Tytusa. Omawianie lektur pod
maturę, pisanie prac na podstawie fragmentów
strasznie wszystko spłyca i szufladkuje, nie
zostawiając w ogóle miejsca samodzielne myślenie,
przez które i tak moŜna stracić punkty. W gruncie
rzeczy moŜna tych ksiąŜek w ogóle nie czytać, co widać na moim przykładzie.
Szczęściem, mój polonista zawsze kreśli okoliczności wydania ksiąŜki, Ŝyciorys autora
i tym podobne rzeczy, co sobie akurat cenię. Ale dość juŜ tych szkolnych Ŝalów.
„Ferdydurke” w sferze fabuły opowiada historię męŜczyzny imieniem Józef,
który próbował wyrazić swoją osobowość przez dzieło literackie, ale zamiast tego
trafia z powrotem do szkoły, przeŜywa młodzieńcze zakochanie, po czym z kolegą
ucieka na wieś, do szlacheckiego dworku rodziny, gdzie doprowadza do lokalnej
chłopskiej rewolucji. JednakŜe, ani razu nie jest on nazwany Józefem w całej ksiąŜce,
narrator i bohaterowie utworu nazywają go pieszczotliwie Józiem. Trzydziestoletni
facet, na którego wszyscy mówią Józio? I tu leŜy sedno problemu. „Fedrydurke” to
powieść bardzo pokrętna, w której Gombrowicz wyraŜa swój ból z powodu tego, jak
ludzie zniewalają się wzajemnie, przyprawiając sobie „gęby”, jak ogólnie przyjęte
formy, tradycje i normy zachowania obowiązujące w świecie zabijają nasze prawdziwe
osobowości i wypaczają nas samych. Jest w tym pewien tragizm, poniewaŜ w myśl
przesłania powieści, nigdy nie jesteśmy w stanie być w pełni sobą, a próbując
przełamać konwenanse plączemy się w nich tylko bardziej. Jest w tym wiele prawdy,
której nie sposób zdyskredytować, co zmusza do dogłębnej analizy swojego
zachowania i ogólnie pojętego myślenia, co bardzo polecam. Mimo, Ŝe jest to powieść
z 1937 roku, wyczucie Gombrowicza co do obowiązujących zasad towarzyskich i tym
podobnych wcale nie jest dzisiaj nieaktualne, wręcz przeciwnie, jest zaskakująco
świeŜe. Problem leŜy tylko w odpowiednim odczytaniu tej ksiąŜki, bo jest napisana
rzeczywiście trudnym językiem, pełno w niej metafor, dziwnych zwrotów, groteski,
długich zdań, wyliczeń, wykrzyknień. Nie wspominając o wplecionych w powieść
opowiadań, absurdalnych i niezrozumiałych sytuacji, w których znajduje się bohater
i wielkiej ilości pozornie bzdurnych dialogów. „Ferdydurke” odczytana dosłownie
byłaby zwykłą bzdurą, pleceniem nawiedzonego dziada. Dlatego przebicie się przez
nią moŜe kaŜdemu przysporzyć nie lada trudności, ale warto.

„(…) Wytłumaczyć i objaśnić uczniom, dlaczego Słowacki wzbudza w nas miłość i
zachwyt?(…)
Hm… dlaczego? Dlatego, panowie, Ŝe Słowacki wielkim poetą był! (…) Dlaczego
zachwyt, miłość, płaczemy, poryw, serce i lecieć, pędzić?
- Dlatego, Ŝe wielkim poetą był! (…) Wielkim poetą! Zapamiętajcie to sobie, bo waŜne!
Dlaczego kochamy? Bo był wielkim poetą. Wielkim poetą był! Nieroby, nieuki, mówię
wam przecieŜ spokojnie, wbijcie to sobie dobrze w głowy – a więc jeszcze raz
powtórzę, proszę panów: wielki poeta, Juliusz Słowacki, wielki poeta, kochamy
Juliusza Słowackiego i zachwycamy się jego poezjami, gdyŜ był on wielkim poetą.
Proszę zapisać sobie temat wypracowania domowego: „Dlaczego w poezjach wielkiego
poety, Juliusza Słowackiego mieszka nieśmiertelne piękno, które zachwyt
wzbudza?”(…)”
Nie wszystkie lektury są złe ☺
Simon

Ogłoszenia
•

(Wyciąg z maila o Zlocie BP)
Czuwaj!

XX Zlot im. Roberta Baden-Powella zbliŜa się wielkimi krokami. (…)
Do 11 kwietnia (niedziela), do godziny 23:59, oczekujemy zgłoszeń
druŜyn wraz z szacowaną liczbą uczestników, przesłanych mejlem na
adres zlotowy. Wprawdzie nie będziemy Ŝadnego druŜynowego rozliczać
z przekazanych nam danych, ale prosimy o dokładność, która bardzo
ułatwi nam planowanie i organizację imprezy. DruŜyny, które nie
prześlą zgłoszeń we wskazanym terminie, nie będą brane pod uwagę
przy organizacji Zlotu! Członkowie Kręgu, takŜe wspierający i
honorowi, którzy nie prowadzą Ŝadnych jednostek, a chcieliby wziąć
udział w Zlocie, są równieŜ proszeni o zgłoszenie się w podanym
wyŜej terminie.
Z harcerskim pozdrowieniem,
hm. Kamil Kuchta "Kuchcik"
pwd. Filip Rudolf "Rudy"
pwd. Paulina Pakur "Pestka"

•
•
•

Najnowszego numeru Zasiewów dla harcerzy spodziewajcie
spodziewajcie si
się na
zbiórkach 10 kwietnia.
Sam Zlot BP odbędzie
dzie si
się w dniach 16 – 18 kwietnia 2010.
CóŜ… niech moc będzie
dzie z Wami ☺

Przesłanie
"Kiedy pojawi się przed tobą kilka
dróg, a ty nie będziesz wiedział,
którą z nich pójść, nie wybieraj
przypadkowo, tylko usiądź i
zaczekaj.
Czekaj i czekaj. Nie ruszaj się, nic nie
mów, i słuchaj swojego serca.
Potem, kiedy do ciebie przemówi,
wstań i idź tam, gdzie cię
poprowadzi."

- Susanna Tamaro

