Zmiany, zmiany, zmiany... nowe władze i również nowa redakcja
„Zasiewów”. Pewnie już zdążyliście się za nimi stęsknić i nie mogliście się
doczekać nowego numeru:)
Postaramy się regularnie je wydawać. Mamy nadzieje, że nie będą
zdominowane przez nasze artykuły dlatego bardzo zachęcamy, żebyście nie
przestawali lub nawet zaczęli do nich pisać! I tu od razu ogłoszenie: jeśli
wysłaliście swój tekst, a nie ukazał się w tym numerze koniecznie przyślijcie
go jeszcze raz na adresredakcji@gmail.com.
skrzat&gargo

Teraz już wszyscy wrócili do szkoły (nawet Marchew) ale na szczęście
pierwsze „Zasiewy" po wakacjach jeszcze trochę nam o nich przypomną:)
A w numerze:

•
•

jeszcze obozowo

radosna twórczość kursu przybocznych
•

Rudego pomysł na... wakacje

•

ostateczny krach systemu...
•

gorąco polecam...

•

Władysław Komar
•

przesłanie

OBOZY 2010
O każdym z tegorocznych obozów można by pewnie długo
opowiadać, dlatego wypada nam przynajmniej o nich
wspomnieć. Otóż sama ilość wakacyjnych
wyjazdów naszych drużyn stanowi swego rodzaju fenomen.
Obozy w Wygonie, Jurze Krakowsko – Częstochowskiej i
Bieszczadach, a także biwaki we Wdzydzach oraz w
Sobączu.
Również formy były bardzo zróżnicowane
(stacjonarne, wędrowne, półwędrowne). Zapewne
niektóre były dość specyficzne, jak na przykład obóz w
Bieszczadach, który był dla mnie miłą i dość
interesującą odmianą corocznych wyjazdów. Zresztą
chyba nie tylko ten wyjazd był dla kadry trochę
eksperymentalny jeśli chodzi o rodzaj i sposób działania.
No cóż, warto próbować różnych rzeczy. Ja już
czekam na następne wakacje i kolejny, tym razem chyba
wspólny obóz:)
skrzat.

Kurs przybocznych – Kalisz Kaszubski 2010.
Oto krótka relacja z tegorocznego, niewielkiego kursu przybocznych, który jednak zaowocował
przyjęciem do Kręgu czterech nowych członków. Jeszcze raz im gratulujemy:)
Uczestnicy:

PATRYK (20ngdh), AGNIESZKA (13ngdh), MARTA (33ngdh), AGATA (13ngdh), DZIKUS I ROBAK (33ngdh)

oraz ich radosna twórczość:
„Chryste Panie daj mi siłę.”
„-Boję się Garga – on mnie nie lubi...
-A mnie chyba lubi...”

-PATRYK (sam wśród 5 druhen)

-DZIKUS, -PATRYK
(oceniając swoje szanse)

„Gra się w grę, która nie jest zbytnio skomplikowana,
polega na zwycięstwu dobra nad złem.”
-AGNIESZKA (o pierwszej zbiórce po naborze)

„LS powstał w dniu urodzin Henryka Sienkiewicza.”
-AGNIESZKA (o historii LS)

„Szeregowy harcerz – jest i się cieszy.”
-DZIKUS (o funkcjach w drużynie)

„Tracisz drugą nogę, to odchodzisz.”
-AGATA (o zasadach walki na grze)

„Zabieranie kanapek z dołu, bo są lepsze.”
-AGNIESZKA (o łamaniu zasad dyscypliny harcerskiej)

„-Potrzebuję ochotnika:).
-Ja!:)
-WYJDŹ!!!”
(gry krótkie na świeżym
powietrzu)

„(...) to w pewnym sensie czyni z nas harcerzy,
a nie grupę dzieci biegającą w poszukiwaniu patyków.”

UKRAINE HITCH-HIKE SPONTAN TOUR 2010,
czyli pozytywny, wakacyjny hardkor w pigułce
Po pierwsze – ZAJAWKA!
Na początku był pomysł, zwany także rozkminą, zajawką, motywem, czy
tematem. Zaprawdę. I czy będzie nim jakiś punkt na mapie, egzotyczna lokalizacja,
idealistyczne
wyobrażenie,
niezwykły klimat –
zależy tylko od Was.
Generalnie
rzecz
ujmując – w ramach
„spontan
tour”
(nazwijmy
tak
na
potrzeby
artykułu
rzeczony
sposób
podróżowania) niemal
P o c ząte k w y p r a w y – G d y n i a, ul. A r c hite któ w.
wszystko zależy od
Was. Z akcentem na
„niemal”. Ale umówmy się, także na potrzeby tego artykułu, że nas, harcerzy, nic nie
zaskoczy. My (ja wraz z moim przyjacielem, Maciejem „Bułą” Bukowskim)
nastawiliśmy się na kombinację Ukraina plus Mołdawia. Legendarny „Dziki
Wschód”, postsowiecka egzotyka i ceny znośnie, jak na studencką kieszeń – te jakże
istotne aspekty utwierdziły nas w początkowym założeniu. Poza tym odległa Odessa
miała zadziałać jak pustynna fatamorgana – napędzać nas do dalszych zmagań z
trudami trasy i nie dopuścić zniechęcenia nawet na przysłowiowy krok.
Po drugie – TRASA!
Początkowo chcieliśmy zaatakować naszego wschodniego sąsiada przez
Kraków, ale zdaliśmy sobie sprawę, że w prostej linii pomiędzy Gdynią a Ukrainą
leżą dziewicze dla nas obszary Polski B. Pociągnęliśmy zatem ołówkiem po mapie,
kreśląc linię od Trójmiasta, przez Warszawę, Lublin, Zamość i Hrebenne (przejście
graniczne). Dalej – jakżeby
inaczej – Lwów, a potem
Odessa, Tiraspol, Kiszyniów,
znów Lwów i przez Medykę do
Polski. Granicę „spontanu”
zakreśliliśmy potężną mapą
drogową wschodniej części
Europy. Zapomnieliśmy jednak
o zaopatrzeniu się w plany
miast,
zwłaszcza
tych
N a L u b li n!
ukraińskich. Brak takowego
odczuliśmy boleśnie w Odessie,

gdzie dodatkowo nie mieliśmy… noclegu. Uratował nas, zawsze gościnny,
miejscowy dworzec kolejowy. Mając pod ręką jakąkolwiek mapę miasta
dotarlibyśmy prawdopodobnie do jednego z licznych tanich hosteli, zwłaszcza że
przy każdej próbie zdobycia podstawowych informacji odbijaliśmy się od boleśnie
namacalnej bariery językowej.
Po trzecie – AUTOSTOP!
Przestrzeń,
szosa,
harley/
samochód i ja – taką piękną wizję
odkładam na razie na półkę z
napisem „Do zrealizowania w
dalekiej przyszłości”. Brutalna
rzeczywistość dyktuje twarde
warunki. Pozostaje wzniesiony
ku niebiosom palec i kawał
kartonu ze stosownym napisem.
Do czasu naszej wyprawy moje
autostopowe
doświadczenie
prezentowało się raczej mizernie.
Lepiej było w przypadku Maćka,
który jeździł przez Niemcy,
Francję, Wielką Brytanię i USA.
K o s m o n a ut H o stel, L w ó w.
Tym razem połączyliśmy nasze
siły, a dylemat pod tytułem „kto
pierwszy łapie” rozstrzygało harcerskie wcielenie Temidy – Ciupaga. Autostop to
(uwaga! truizm!) naprawdę wspaniała sprawa. Zamiast telepać się w śmierdzących
przedziałach oburzająco drogiego pociągu, sunęliśmy po polskich drogach raz z
młodym, sympatycznym informatykiem, raz z potężnym operatorem machiny typu
Transports Internationaux Routiers (TIR), czy też ze starszawym fanem Radia
Maryja. Celowo pomijam tutaj wielogodzinne prażenie się na słońcu i bezskuteczne
wymachiwanie paluchem. Naprawdę ciężko jest złapać stopa dwóm wielkim
facetom. Nie zapomnę jednego z kierowców, który przez CB Radio nawoływał:
„Mobilki, mobilki, jest dwóch studentów do wzięcia do Lublina!”. Ciszę w eterze
przerwał w końcu jakiś rubaszny „mobilek” – „Kolego, jakbyś miał dwie studentki,
to inaczej byśmy porozmawiali”.
Po czwarte – COUCHSURFING!
Nie, nikt mi za to nie płaci, ale nie sposób nie wspomnieć – i to w samych
superlatywach – o projekcie Couchsurfing.org. Kilka słów wyjaśnienia dla tych,
którzy jeszcze o nim nie słyszeli – Couchsurfing („surfowanie po kanapie”) to
międzynarodowy projekt, w ramach którego ludzie z całego świata oferują poprzez
specjalną, internetową platformę darmowy nocleg w swoich mieszkaniach, czy
domach. I nie tylko nocleg, ale także oprowadzenie po mieście, wspólne wycieczki i
międzykulturową wymianę. Maciek, goszcząc w zeszłym roku u couchsurfera w
Symferopolu na Krymie, odbył z nim kilka wypraw po całym półwyspie.
Przewodnika miał nie byle jakiego, bo Amerykanina, który od kilku lat siedział na

Ukrainie, pracując nad studium krajoznawczym dla amerykańskiego rządu. Nam
Couchsurfing uratował tyłek. Kiedy pewnego wieczoru wylądowaliśmy w Lublinie
bez pomysłu, gdzie będziemy nocować, to wystarczył jeden SMS, a sympatyczna
couchsurferka i obywatelka USA zarazem, Bridgett, ugościła nas w swoim
studenckim pokoju.
Po piąte – UKRAINA!
Wprawdzie tylko liznęliśmy tej wielkiej, wspaniałej Ukrainy – mówimy w
końcu o państwie, liczącym 603 700
km² powierzchni. Jednak już to, co
zobaczyliśmy i przeżyliśmy było czymś
niezwykłym. Wiekowy, obdrapany
Lwów, gdzie krąży się brukowanymi
ulicami wśród starych kamienic i gdzie
wciąż można rozmówić się po polsku.
Spartańska kuszetka (14 godzin jazdy –
ok. 40 zł), konduktor w kolejowym
uniformie i bezkresne stepy za oknem.
Odessa – miasto kontrastów, gdzie
luksusowe wille i lśniące maybachy
graniczą ulica w ulicę ze skrajną nędzą.
Cudownie czyste i ciepłe Morze Czarne
(i pomyśleć, że kiedyś aż do jego
O d essa.
brzegów sięgała granica naszego
kraju!), zatłoczona plaża i piękne
dziewczyny, opalające się topless. Cmentarz Łyczakowski, gdzie obok siebie leżą
Ordon i Konopnicka. A do tego wszystkiego serdeczni, otwarci ludzie, skorzy do
rozmowy i pomocy.
Pisząc te słowa w październikową noc, w dogrzewanym kaloryferem pokoju,
łezka mi się w oku kręci…

R u dy herbu M nich

Ostateczny krach systemu...
...harcerskiego. Spokojności, nie będzie o sejmikach, wyborach i manifestach
zadowolenia lub nie. Rzecz jest o dorosłości, która dla większości marzycieli,
podróżników, Piotrusiów Panów jest rzeczą paranoidalną i straszną. Nie jest to
oczywiście żadna norma, a statystycznie nie znamy wagi zjawiska. Większość ludzi
zdaje się jednak docierać do stacji człowiek dojrzały. Nie mam na myśli dojrzałości
fizycznej, ta złuda każe myśleć o dorosłości w kontekście posiadaczy policyjnego wąsa.
Ja mam na myśli dojrzałość w kontekście społecznym i kulturowym. Bo choć łatwo
postawić tezę, że harcerstwo dorosłość katalizuje i wspiera, to nie zawsze tak właśnie
musi być.
Czy potraficie wyobrazić sobie sytuację, gdy praca instruktora stoi na
przeszkodzie, utrwala i marynuje naszą niedojrzałość? Czy w praktyce zdarzają się
takie przypadki? Czy dorosłość jest wartością wysoką, uprawnioną i dobrą? Czy w
kontekście pracy harcerskiej jest celem ważniejszym, o innym poziomie złożenia?
Potrzebujemy definicji. Jeżeli za dorosłość uznamy umiejętność stawiania oporu
materii życia czyli między innymi: zarabianie i wydawanie pieniędzy, planowanie
rozwoju i kariery zawodowej, umiejętność opieki nad drugim człowiekiem, zakładanie
rodziny, zaradność w urzędach, umiejętność gotowania, prasowanie, prowadzenie
domu czy samochodu i wreszcie umiejętności refleksji,

znoszenia codziennych

frustracji, wyrażania emocji i uczuć, to uzyskamy całkiem liczny zbiór sprawności.
Niektórzy powiedzą, co tu ma praca harcerska do licha? Umiejętność rywalizacji,
osiągania celów i harcerskich stopni lub sprawności może być tylko pomocą w
ostatecznym rachunku. Ale czy zawsze tak jest?

Potrafię

wyobrazić

sobie

instruktora który poświęca ogrom energii wolontariackiej, pracy harcerskiej, który
jednocześnie nie spieszy się do pracy zawodowej bo jest mu dobrze w przez lata
utrwalonym schemacie działania. I mówi: jestem pracowity, daje radę, gdy tymczasem
jego dorosłość leży i... leży. Oczywiście to bardzo rzadki przypadek, praktycznie nie do
zaobserwowania. Nawet najtwardsi zawodnicy niedojrzałości mogą się kiedyś obudzić
i zacząć dążyć ku dorosłości. Co więcej to nawet nie koniecznie musi się kłócić. Mamy
liczne przykłady jednoczesnej i korelującej zaradności zarówno życiowej jak i
harcerskiej. To efekt, mam nadzieję, pożądany: dorosnąć i radzić sobie świetnie w

otaczających realiach i rzeczywistości jednocześnie nie zapominając o dobrowolnym i
darmowym dawaniu swojej pracy innym od czasu do czasu. Nie bezmyślne, lecz
krytyczne służenie ideom i pomysłom.
Jak ustawiać priorytety gdy czasem w prostych
sytuacjach powstaje kłótnia tych dwu światów? Gdy
mamy do zrobienia lekcje i

zbiórkę?

Ideał jest

banalny: najpierw jedno potem drugie. Sytuacja
także prosta gdy zamiast lekcji i zbiórki idziemy do
kina. Mamy z głowy. Ale jeżeli mamy czas tylko na
jedna czynność (to wyjątkowo rzadka sytuacja)?
Mamy zrobić lekcje czy zbiórkę? Iść na wykład czy na
akcje leśną? Pojechać na zimowisko czy zadbać o
zaliczenia? Zadbać o drużynę czy o zespół? Powiem to raz: nie jesteśmy maszynami.
Trzeba próbować zrobić dużo, i powinno się umieć powiedzieć basta gdy już paruje
nam mózg. Co zatem robić? Nie wiem, musicie mieć własną odpowiedz. Życie to sztuka
wyborów...i także wyborów priorytetów. Wasza późniejsza ocena musi wynikać z ogółu
waszej sytuacji. Osobiście mówię po prostu, że staram się i nie zawsze daję radę, i
często działania (a nie idee) skautowe są na drugim planie wobec potrzeb radzenia
sobie w codzienności. Krach systemu harcerskiego jest tu pozorny. Myślę też że zajęcie
się życiowymi sprawnościami i działanie potencjalnych ludzi nie stoi na przeszkodzie
żeby czasem wykorzystywać ich instruktorski potencjał. Czego sobie i państwu życzę.

na GORĄCO POLECAM czyli... do garów!
Do kuchni! Ale nie, nie za karę:) tylko, żeby upiec coś pysznego.
Wygospodarowałam sobie trochę miejsca w naszych Zasiewach, żeby czasem podrzucić
Wam jakiś dobry przepis. Może ktoś się skusi:) a może potem nawet sam przyśle nam
przepis warty polecenia?
Skończył się sezon świeżych jagód i malin, dlatego dzisiaj polecam pyszne
ciacho z morelami suszonymi (sama nie lubię rodzynek i innych suszonych owoców ale
akurat to ciasto jest jednym z moich ulubionych). Do rzeczy:
SKŁADNIKI – CIASTO:

•
•
•
•
•
•

6 łyżek masła;
450 g mąki pszennej;
4 łyżki cukru;
4 łyżeczki proszku do pieczenia;
2 jajka;
150 ml mleka;

POZOSTAŁE SKŁADNIKI:

•
•
•
•
•

25 g stopionego masła;
150 g suszonych moreli pokrojonych w małą kosteczkę;
100 g mlecznej czekolady pokrojonej w kosteczkę;
2 łyżki mleka;
25 g stopionej czekolady.

PRZYGOTOWANIE:

Wymieszaj wszystkie składniki ciasta. Ugnieć ciasto, a następnie rozwałkuj na
kwadrat o boku 40 cm. Pędzelkiem posmaruj rozwałkowane ciasto stopionym masłem.
Wymieszaj morele z czekoladą i rozsyp je równomiernie na cieście. Teraz zwiń ciasto w
roladę tak, że morele z czekoladą będą w środku. Pokrój roladę na plastry o grubości 2,5
cm. Ułóż plastry dookoła w okrągłej blaszce tak, żeby jeden częściowo przykrywał
poprzedni. Posmaruj brzegi ciasta mlekiem, żeby się zarumieniło. Piecz w temperaturze
180 o przez około 30 minut.
SMACZNEGO!

SKRZAT.

PRZESŁANIE

„Muminek zmrużył oczy i pomyślał::
– Jaki każdy jest inny.”
(Zima Muminków)

