Listopad wydaje się deszczowy, ciemny
i ponury. Ale jednak całkiem sporo się
dzieje. Wystarczy zajrzeć do Zasiewów!

Co tym razem ?
- Co nas trzyma...?
- Planujemy wakacje – moja propozycja:)
- Saimon – pić...?
- ... albo nie pić? – Gargo
- Andrzejki!!!
- Bohdzik poleca.
- Komar Władysław.
- Zagadka/Przesłanie.

CO NAS TRZYMA?

A wszystko zaczyna się od...
Nie oszukujmy się. Na pierwsze zbiórki
każdy młody osobnik przychodzi ze względu na
zgraję. Wygląda to tak: Albo nabór rekrutuje się
z połowy konkretnej szkolnej klasy, albo
zainteresowany plakatem przyszły harcerz
wpada na zbiórkę i na niej odnajduje swoje
grono. Z czasem udaje się zarazić go ideałem,
jeszcze szybciej zaczynają imponować mu starsi
harcerze, a najszybciej chyba zaciekawiają go
harcerskie
zajawki.
Jednak
pierwszym
czynnikiem spajającym, sobotnim budzikiem, a
więc i pierwszą ostoją harcerstwa w młodym
serduszku, jest rówieśnicza grupa. Ale co
potem? Lata mijają, jedni się ostają – inni nie.
Przyjść muszą inne czynniki trzymające
harcerza na niełatwej naszej drodze, niczym
odciągi trzymają namiot w glebie. Co trzyma w
LS Ciebie, co trzyma mnie? Dlaczego to nie
utrzymało Niewrząta, czy Gawła? Czy może w
ogóle to ich nie trzymało, bo tego nie mieli?
Co nas trzyma?
Moja teoria jest taka, że różne
motywacje do harcowania można sprowadzić
do dwóch grup: ekipowych i ideowych.
Pierwsza jest właśnie tą, z którą każdy spotyka
się najszybciej. „Razem z paczką koleżanek
chodzę na zbiórki, jest fajnie”. „Mam kolejny
pretekst do zobaczenia się z

kolegami z klasy, do pobiegania razem po lesie,
do wspólnego nocowania. A te wszystkie
zabawy są w sumie fajne, no i nosimy mundury,
bo jesteśmy jak harcerze, którzy walczyli w
Powstaniu” – oto pojawiła się idea. Idea
robienia czegoś, idea przestrzegania Prawa. W
końcu odczucia takie zaczynają się nieśmiało
zarysowywać i jednych to umacnia w drużynie,
innych wręcz przeciwnie – po kilku tygodniach
fajna grupa trzyma ich jeszcze na zbiórkach, ale
w końcu stwierdzają, że sam typ działania treść zadań - im się nie podoba i odpadają.
Ekipa się klaruje, składa z ludzi tym bardziej
powiązanych, że głębiej w harcerstwo wbitych
– zwykli koledzy odpadli, zostali Harcerze.
Załoga się zżywa. Czynnik „ekipowy” jest
silniejszy, ale coraz większą rolę odgrywają też
idee – zdobycia sprawności, stopnia, Krzyża...
A u niektórych co zdolniejsi instruktorzy z
powodzeniem zaszczepiają ideę bycia dobrym
człowiekiem przez pryzmat harcerstwa. Kiedyś
w końcu dochodzi chęć utrzymania dużej ilości
ludzi z naboru, nauczenia ich podstaw
harcerskiego rzemiosła. Nasze kolejne cele są
już celami wychowawczymi – pierwsze 10
krzyży,
które
nadam,
pierwszych
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wywiadowców, których komuś zamknę. Zostaje
Ci przekazany zielony, czy nawet granatowy
sznur. Oczekuje się od Ciebie tworzenia idei,
zgrywania grupy. A co Ciebie trzyma?

Ludzie w LS ponoć trzymają się
dwójkami. Kasia z Kamilą, Zięciu z Szyszką,
Gosia z Anią, Skrzatem z Gargiem... Brakuje
nam starszej ekipy z prawdziwego zdarzenia, a
ekipą można się trzymać – swego czasu Mogota
była już „kręgowa” i trzymała się jako ekipa.
Swego czasu i ja miałem swoją ekipę i ona mnie
trzymała, choć jeszcze nie jako instruktora. Dziś
rzecz wygląda już nieco inaczej i warto
zauważyć, że są i samotni strzelcy. Rudy już
dawno nie jest moim przybocznym, a swojego
nie ma, Adama z Adim szmat czasu nie
widzieliśmy razem, a jednak i Rudy, i Adam się
trzymają. Kuchcik na scenie trwa od lat
niezależnie od tego z kim przychodzi mu
pracować, a ja sam, dla przykładu, cztery lata
temu zostałem z Rudym i Pampersem – dwoma
słabo mi znanymi piętnastolatkami. Coś nas
wszystkich jednak utrzymało i nie była to ekipa.
Więc chyba jednak idea.
Trzymacz numer jeden: Idea.
Gdy przejąłem Sherwood pociągnęła
mnie idea zbudowania drużyny. Umocnienia
„lasu, w którym się wychowałem”. Nie byli mi
do tego niezbędni najlepsi przyjaciele z
dzieciństwa. Moi przyboczni okazali się
dogadliwi i cieszyło mnie to, ale przede
wszystkim- dało się z nimi budować na tej
wizji. Pojawiły się różne pomniejsze cele –
utrzymanie naboru (tuzin się ostał do dziś),
zbieranie makulatury (2 250 kg), kronika (2
szt.), proporzec (jak ta lala). Drużyna rosła w
siłę, spełniała zadania, a ja patrzyłem na to z
dumą i radością. Wychowywałem kadrę i choć
nie ja przeprowadzałem nabór 2008,
nieskromnie powiem, że widzę swoją zasługę w
dzisiejszych
rekordowych
frekwencjach
Sherwood na wyjazdach HZD. A tak już
pokornie dodam: Warto było wylać krew, pot i
łzy by osiągnąć taki cel, spełnić tę ideę. Warto
było się utrzymać, choć ekipy stworzyć mi się
nie udało.

Trzymacz numer dwa: Ekipa.
Z drugiej jednak strony bez fajnych
ludzi jest ciężko – wiadomo. Zawsze miałem
ten, czy inny Krąg, po jakimś czasie zjawiła się
też Mogota (ach ta kwaterka 2007!), a i z
Pampersem i Rudym udało się zmontować do
dziś działające trio. Pamiętać należy o jednym –
harcerstwo, zwłaszcza w LS, angażuje tak
bardzo, że rezygnuje się na jego rzecz z części,
lub nawet całości życia towarzyskiego. A tego
nikt, kto jakkolwiek społecznym człekiem jest,
nie chce. Musi więc w ramach harcowania
znaleźć się czas na kumpelski luzik. Wszystko
jednak co opisuję powyżej, ułożyć należy wedle
jednej, ważnej zasady:
Balans. Ludzie się zmieniają, odchodzą.
Jeśli oprzesz na nich wszystkie swoje
harcerskie działania, to możesz polec wraz z ich
porażkami. Natomiast cele bywają nieosiągalne,
ideały nieatrakcyjne dla innych, lub z czasem
nawet dla Ciebie. Starania czasem kończą się
porażkami,
czasem
osiągane
są
niewystarczająco, a więc niezadowalająco.
Czasem są blokowane przez frustrujące
pierdoły. Idee bywają nieżyciowe. Jeśli oprzesz
swoją harcerską wędrówkę na ideałach, to
możesz jej nie spełnić, bo oderwiesz się od
ludzi, z którymi miałeś iść. Dlatego tak cenny
jest balans. Dla każdego złota proporcja jest
zapewne inna, ale przyjmijmy, jakże
uniwersalnie, że nasze harcerskie ognisko
utrzymywać powinni w połowie inni ludzie,
nasi przyjaciele, a w połowie ideały i cele, które
sobie stawiamy. Jeśli jedna z połówek
zawiedzie, zawsze utrzyma nas ta druga.
Podobnie jak z płucami – możemy oddychać
jednym nawet przez wiele lat. Wprowadza to
pewne ograniczenia, ale daje czas na
odbudowanie drugiego. Dlatego mi udało się
„przeżyć” w harcerstwie wiele ekip, pokoleń w
drużynach itp. i nie odpaść. Z niekłamanym
szacunkiem
dla
wszystkich
moich
przybocznych – sądzę, że nawet gdyby i oni
odpadli, to mi udałoby się zostać do pojawienia
się następnego zdolnego. Ilekroć zawodziła
brygada we mnie rozpalały się ze zdwojonym
ogniem marzenia o przyszłych celach, a wiara
w ich osiągnięcie opierała się na zrozumieniu i
życiu zgodnie z harcerskimi ideami. Tak samo
może to działać w drugą stronę – nawet po
upadku drużyny będzie ognisko przyjaciół np. z
Kręgu, przy którym ogrzejesz się i nabierzesz
sił na nową wędrówkę.

Trzymajcie się!
Dziwią mnie więc plotki o odchodzeniu
tej ze względu na odejście tamtej, czy tego bo
coś mu nie podpasowało w zachowaniu kogoś
innego. Hej, a gdzie idea? Czy to nie o to
chodzi, że harcerskie założenia są tak piękne
same w sobie, że gdyby zrzucić któregokolwiek
z nas na golasa, wyposażonego tylko w
łyżeczkę, na środek pustyni, to po trzech dniach
zrobiłby już szałas, gitarę, śpiewnik i bramę
obozową? Harcerstwo jest pełne idei. Jest też w
bród ich zaczątków – zarodków pomysłów,
które można sobie wziąć na warsztat i przerobić
na swoją koncepcję. A następnie zrealizować.
Zwłaszcza instruktor jest tu uprzywilejowany,
bo ma ludzi, z którymi może swoje pomysły
wcielać w życie. Dlatego zarzynaniem poezji
dla mnie jest klepanie utartych schematów gier,
zbiórek,
półrocznych
planów...
Bez
innowacyjności nie będzie miłości i nic
dziwnego, że po roku prowadzenia drużyny bez
polotu sam instruktor rzyga cotygodniową
zbiórką. Jeżeli kogoś nie przekonuje to, co
można zrobić i na ile sposobów, jeżeli nie widzi
w tym sensu, to gdy dozna osobistej,
międzyludzkiej porażki faktycznie nic już go
nie zatrzyma przed odejściem.

Ale kogo wtedy stracimy? Abstrahując od ludzi,
których życia ułożyły się tak, że uniemożliwiły
harcowanie, choć bardzo by go chcieli, stracimy
po prostu kogoś, kogo nie przekonały
harcerskie założenia. Ten niełatwy styl życia i
ta możliwość osiągnięcia niepowtarzalnych
celów nie kręciły go na tyle, by nie oglądać się
na innych i po prostu rzeźbić. Krzyż Harcerski
nie znaczył dla niego tyle, by go nosić. Hm...
Czy taka strata to powód do ogłoszenia żałoby?
Z drugiej jednak strony widzę po sobie,
że na „wzniosłym chlebie” niełatwo przetrwać.
Jeśli Wilczęta nie wypalą, a Krąg się nie stanie
ekipą „dla której warto żyć”, parafrazując
polskich poetów, sam może nie będę widział dla
siebie nowych celów. Jest granica, po której to
teoretyczne płuco się męczy i trzeba zmiany,
najlepiej na oba sprawne (choć piszę to tylko na
potrzeby przykładu – naprawdę z jednym
płucem ponoć da się normalnie żyć. Beka,
nie?). Dla mnie przykładem ludzi, którzy
opierali harcerstwo na ekipie jest 2/3 mojego
pokolenia z Sherwood – to, które odeszło w
2006 roku, po latach degradacji ideałów, a
pozornym umacnianiu się ekipy. Choć i dziś nie
musimy szukać daleko za przykładami tak
odchodzących ludzi. Czuję nawet po sobie, że
jeśli w 2012 roku zobaczę, że po 6 latach
pompowania idei z serca do mózgu ten ostatni
powie mi, że nie ma do kogo zadzwonić i
umówić się do kina, a właściwie to należałoby
się zabrać za zbieranie nowej ekipy, z
dwunastolatków – bo może kiedyś się w końcu
uda – to chyba też skapituluję.
Balans. Tego wszystkim życzę.
No i... Trzymajcie się!

Cyborg herbu Mustang

Nigdy nie sądziłam, że osoba, która skutecznie
zachęci mnie do odwiedzenia jednego z
piękniejszych miejsc jakie widziałam, będzie
pani księgowa LSu. Dlatego po tegorocznej
podróży do Norwegii doszłam do wniosku, że
naprawdę warto dzielić się wrażeniami i
doświadczeniami z wakacyjnych podróży, nie
tylko tych harcerskich.
Być może twój pomysł okaże się inspiracją dla
kogoś kto właśnie planuje wakacje?
Przed wyjazdem wszyscy mnie straszyli zimnem –
Norwegia? Tam ciągle pada i jest zimno.
Pomyślałam, ze muszę chociaż raz zobaczyć fiordy
choćbym miała nawet porządnie zmoknąć.
Nie żałowałam. Okazało się, że pogoda była śliczna.
Tylko na lodowcu było chłodniej – no ale to w końcu
lód.
skrzat

Po drugie przecież w Norwegii jest strasznie
drogo... to fakt ale kto powiedział, że
będziemy spać w hotelu i jadać w
restauracjach?

W razie czego można coś
zjeść
lub
przynajmniej
popróbować przysmaków
na popularnym targu rybnym
w Bergen – jeśli skusicie się
na wszystkie proponowane
do degustacji specjały to nie
będziecie głodni... chyba, że
nie zasmakują Wam kraby,
krewetki,
czy
mięsko
wieloryba...
Poza tym spotkaliśmy samych uprzejmych ludzi i w
dodatku bardzo uczciwych (nie zakładają, że
mogą zostać oszukani zostawiając w budce owoce
i skrzynkę z napisem: wrzuć 40 koron).

Okazuje się, że Norwedzy
mają
nawet
poczucie
humoru...strasząc
niezorientowanych turystów
trolami.

Znacznie ułatwia podróż po tym
kraju
biegła
znajomość
angielskiego przez młodszych i
starszych Norwegów. Nie ma
problemu z komunikacją (nie to co
czasem we Francji).

Tego co w Norwegii najpiękniejsze
nie da się opisać, dlatego naprawdę
musicie kiedyś się tam wybrać. Ja
zachęcam. Bardzo:)

Dobra.
Tym
razem
będę
się
streszczał z przejściem do sedna. To
może
brzmieć,
jakbym
zbyt
wiele
rozmawiał sam ze sobą, ale to moje
prawie trzecie podejście do napisania
tego tekstu. W każdym razie, chciałbym
zainicjować może nie tyle dyskusję, co
zwrócić Waszą uwagę na pewną nurtującą
mnie kwestię. Albo po prostu podzielić
się z Wami moimi przemyśleniami na ten
temat? Chodzi o dziesiąty punkt Prawa
Harcerskiego i jego wpływ na naszą
harcerską codzienność. Postuluję o nie
wkurzanie się już na początku za sam
fakt, że podejmuję ten temat.
Któregoś razu podczas dyskusji na
sejmiku lub dniach skupienia (już nie
pamiętam) Zięciu powiedział, że jest
wśród nas tendencja do nadmiernego
zwracania uwagi na dziesiąty punkt
Prawa Harcerskiego, że zapominamy o
pozostałych dziewięciu i czasem wydaje
się, że wystarczy nie pić i nie palić,
żeby
żyć
w
zgodzie
z
Prawem
Harcerskim. W stu procentach zgadzam
się z tą opinią (Zięcia). Jednakże,
niestety
(!)
to
jest
punkt
najwyraźniej
sformułowany
ze
wszystkich. Punkt tak/nie. Dlatego też
przejął funkcję (choć moim zdaniem
niesłusznie) swego rodzaju „sondy”.
Coś jak harcerski papierek lakmusowy.
W potocznym rozumieniu, dla ludzi „z
zewnątrz”, i przez to dla wielu z nas
(a szczególnie dla dzieciaków, które
nie zastanawiają się tyle nad Prawem,
co my) picie lub nie picie jest
wyznacznikiem harcerstwa. Pijesz, łamiesz prawo harcerskie, znaczy to, że
nie jesteś harcerzem, nie chcesz nim być, albo coś podobnego. Z kolei,
gdy w towarzystwie powie się, że nie pijemy, od razu atmosfera trąci
lilijką. Za to, gdy ktoś kłamie, to albo zaliczy sobie odpowiednią
gałązkę drzewka na czarno czy zielono, albo w ogóle nie musi tego robić,
bo nie jest członkiem Kręgu i w ogóle nie ma tematu. Wszystkie
pozostałych dziewięć punktów Prawa Harcerskiego, sformułowanych znacznie
ogólniej, przestrzegamy i oceniamy to przestrzeganie wedle własnego
sumienia. I dobrze, uważam, że nie ma żadnego lepszego sposobu kontroli.
Ale nie ma w ich przypadku takiej sytuacji (ani czasem kontroli) jak przy
numerze 10. Nie są czarno – białe, a są nie mniej, albo nawet i
ważniejsze niż ten o używkach.
Teraz
część
tekstu
z
mojego
własnego,
ale
subiektywnego
doświadczenia.
Zawsze
uważałem,
że
jeśli
ktoś
podejmuje
się
przestrzegania jakiegoś zbioru praw, zasad, czy wytycznych, należy robić
to najpełniej i najlepiej jak się umie. Inaczej wszystko to trąci trochę
gówniarstwem. Mam nadzieję, że każdy się ze mną zgodzi, w szczególności
co do Prawa Harcerskiego. Problem polega na tym, że dla niektórych osób,
które chcą lub chciały być harcerzami, przestrzeganie akurat tej
konkretnej, tak bardzo definiującej i rozstrzygającej zasady jest
trudniejsze, niż dla pozostałych. Bez imion, nazwisk i ksywek, znam kilka

osób, którym punkt 10 sprawiał spore trudności. Większość z nich
przestała być harcerzami właśnie z jego powodu, mimo, że byli to (i nadal
są) świetni ludzie, którzy wcale nie są gorsi w byciu porządnymi ludźmi
(bo o to tak naprawdę przecież chodzi) niż statystyczny instruktor LS. W
wielu przypadkach życie w zgodzie z Prawem Harcerskim w całości szło im
lepiej (albo idzie i dzisiaj, „poza systemem”), niż wynosi nasza
(oczywiście w mojej opinii) metaforyczna „statystyczna średnia”.

Druga strona medalu. Jak to kształtuje nas, którzy przestrzegamy
tego punktu 10? Moi znajomi mają mnie za lekkiego dziwaka, co mi nie
przeszkadza, bo to nie jest jedyny powód takiego stanu rzeczy i pewnie
znalazłoby się kilka innych. Stąd wniosek, że w pewien sposób sam tego
chcę. Poza tym, im świat jest bardziej zróżnicowany, tym ciekawszy. Nie
czuję się lepszy od żadnej z osób „pijących”, które znam. Potrafię się z
nimi przyjaźnić i spędzać czas, także tam, gdzie jest alkohol. Sytuacja
idealna. Jednakże, obserwując innych harcerzy i instruktorów (nie tylko
LS - owych) wokół, mam wrażenie, że w wielu przypadkach abstynencja jest
źródłem niepotrzebnej buty i zarozumiałości. Harcerze bywają postrzegani
jako środowisko hermetycznych postrzeleńców, których głównym zajęciem
jest wzajemna adoracja, z powodu chociażby właśnie tego, jacy oni to nie
są cnotliwi, a brak im rzeczywistych zalet. Niezbyt pożądany stan rzeczy.
Gdybym pisał pracę magisterską, zapewne podałbym tutaj wypowiedzi
konkretnych osób wraz z nazwiskami, ale to tylko artykuł do Zasiewów,
więc musicie mi uwierzyć, że nie zmyślam, przywołując opinie innych w tak
mglisty sposób. W każdym razie, LS sam z siebie jest mały i hermetyczny
nawet w porównaniu do innych środowisk harcerskich w Polsce. Z jednej
strony sami tego chcieliśmy (lub chcieli nasi ojcowie założyciele), z
drugiej strony, czy to nam służy? Na ostatniej zbiórce Kręgu było 11 osób
i to i tak była większość z nas. Jestem pewien, że gdyby w przynajmniej
kilku przypadkach osób, które w przeciągu ostatnich kilku lat od nas
odeszły, podstawą decyzji nie był punkt nr. 10, byłoby nas więcej. Ile?
Nie wiem. Wiem na pewno, że żyć byłoby łatwiej, mniej obowiązków
przypadałoby na jednego instruktora, a jak już wspomniałem, im świat
bardziej zróżnicowany, tym ciekawszy. Nie da się osiągnąć zróżnicowania
bez większej ilości osób, a to tylko jedna z wielu zalet, gdy jest nas
więcej.
Prawo Harcerskie w obecnej postaci to część naszej tradycji.
Używamy go w brzmieniu z roku 1932, a i wcześniej nie różniło się wiele.
Pochodzi z Prawa Skautowego, gdzie feralny punkt 10 brzmiał trochę
inaczej i był mniej restrykcyjny. W Polsce nadano mu dzisiejsze
brzmienie, ponieważ ruch harcerski od początku miał u nas podbudowę
narodowo – wyzwoleńczo – organiczną. Harcerze, nowe pokolenie Polaków,
wychowane w nowym państwie, mieli zerwać z wadami naszych przodków,
między innymi z pijaństwem, stąd ostrzejsza u nas formuła. Mam wrażenie,

że dzisiaj została ona wyczerpana. Żyjemy w innych czasach, nie jesteśmy
otoczeni przez wrogie nam państwa i byt Polski nie jest zagrożony.
Narodowe wady jak i cnoty (kto dziś musi zabić Tura, żeby stać się
mężczyzną?) z przeszłości odeszły do lamusa, powoli można spotkać je
tylko w książkach o historii społecznej z biblioteki UG. Nie chcę przez
to powiedzieć, że dzisiaj Polacy nie nadużywają alkoholu, ale wydaje mi
się, że nie jesteśmy już z tego sławni na całym świecie (może poza sferą
dowcipów) i nie zagraża to naszej niepodległości. Sytuacja jest
unormowana, nastąpił koniec historii, przynajmniej „na chwilę”. 10 punkt
Prawa Harcerskiego znajduje się w nim przede wszystkim ze względu na
tradycję i oczywiście ze względu na to, że to dobry wzorzec zachowania.
Brakuje mu już jednak tej podbudowy, którą miał na samym początku.
Ostatnia
kwestia
–
osoby,
o
których
wspominałem dwa akapity wcześniej być może byłyby
dzisiaj nadal harcerzami, instruktorami, gdyby
tylko 10 punkt brzmiał inaczej. Na pewno nie
wszystkie, ale może choć część – a to i tak zysk
nie do wyrażenia w słowach. Jestem pewien, że
przez
fakt,
iż
właśnie
10
punkt
Prawa
Harcerskiego w obecnym brzmieniu często ma
ostateczny wpływ na czyjąś decyzję o bytności
czynnym harcerzem. Nie przypominam sobie, żeby
kogoś wyrzucono z Kręgu przez jego kłamanie, nie
bycie rycerskim, oszczędnym, czy nie miłowanie
przyrody. A ile było przypadków z alkoholem? Ile
wspaniałych ludzi? W zastępie, w którym się
wychowałem, było kiedyś ośmiu dobrych moich
kumpli. LS poznał poza mną dwóch. A dzisiaj w
Trójce i tak jestem tylko z Gargiem, który był
naszym zastępowym w tamtych czasach. Jestem
pewien, że niektórzy z Was czują się podobnie,
spoglądając w przeszłość.
Nasze
przestrzeganie
Prawa
Harcerskiego opiera się na sumieniu i
własnym
uznaniu.
Nie
mamy
żadnej
Kręgowej
Komisji
Rewizyjnej
Dobrych
Obyczajów,
której
musielibyśmy
przedkładać
sprawozdania
z
naszego
zachowania. I całe szczęście, dzień, w
którym takie ciało powstanie, będzie
moim ostatnim w Kręgu. W każdym razie,
jeśli zdarzy mi się skłamać, żałuję
tego,
przypominam
sobie
o
Prawie
Harcerskim, chcę więcej tego nie robić i
pewnie wspomnę o tym przy zaliczaniu
służby. Zdarza mi się jednak co jakiś czas, nie uniknę tego, po prostu
nie umiem. Nie powoduje to jednak, że muszę opuścić Krąg. Co jednak
byłoby, gdyby zdarzyło mi się wypić? OK, raz z czerwonymi uszami
zaliczyłbym sobie gałązkę na czarno i potem musiałbym uważać, żeby nie
zdarzyło mi się drugi raz w ciągu roku. Ale gdyby zdarzało mi się tak
często jak kłamstwo? Dawno już nie byłbym harcerzem. Teraz pytanie, od
czego łatwiej się powstrzymać i co jest gorsze? Skłamanie, czy wypicie?
Które z tych dwóch zachowań powinno mieć bardziej decydujący wpływ na
naszą harcerskość, skoro nie mają równego? To tylko jeden z wielu
przykładów, które można przytoczyć. Gdy ktoś codziennie używa do kąpieli
wanny zamiast prysznica, zużywa 300% tego, co mógłby, jeśli chodzi o wodę
(wystarczy sprawdzić w Internecie). Czy ktoś z Was zastanowił się, jaki
to ma wpływ na środowisko i co o tym jest w Prawie Harcerskim? Czy ktoś
zrobił z tego kiedyś gałązkę drzewka L9? A środowisko jest przecież

ważniejsze! Bo nie tylko my z niego będziemy korzystać, ale też nasze
wnuki i dalej. Wbrew pozorom teraz nie żartuję. W każdym razie, mamy
zakorzenione w świadomości, że gdy ktoś pije, jest zły. Za to inne
zachowania, nawet niezgodne z Prawem Harcerskim nie są przez nas tak
potępiane, jak picie. Ma to daleko idące konsekwencje w postaci dylematów
moralnych osób, które mają z tym trudności, naszej ich oceny, dalej –
składu osobowego naszego Kręgu, jeszcze dalej – ogólnej kondycji
harcerstwa no i w ostateczności tego, jak świat wokół nas wygląda. Bo
przecież chcemy zmieniać go na lepsze, przy okazji nadając temu formułę
podbudowaną piękną ideologią której chcemy przestrzegać i dobrą zabawą.

Gdyby nasze Prawo Harcerskie wyglądało inaczej, nie miałbym
problemu we współpracowaniu z osobą, która od czasu do czasu pije. Sam
zapewne i tak nie piłbym, z przyzwyczajenia, przekonania i wychowania.
Ale nie po stosunku do alkoholu oceniam człowieka, a przecież każdy
człowiek może być harcerzem. Chcę być wolny od uprzedzeń, których
niestety można nabyć na harcerskiej drodze życia, tego samego Wam życzę.
W całym tym tekście nie miałem zamiaru ani przez moment usprawiedliwiać
osób, które będąc harcerzami łamały Prawo Harcerskie w jego dziesiątym
punkcie. Na chwilę obecną być harcerzami nie mogą i to jest to nad czym
ubolewam. Nasze Prawo wygląda przede wszystkim tak, jak sami tego chcemy
(jako Krąg), a to z kolei wynika z tego, jak nas wychowano i jakie mamy
przekonania. Także z tradycji. Ale tradycja nie zawsze jest dobra.
Proponuję jednak zastanowić się chociaż, czy obecny stan rzeczy (cały
czas mówimy tylko o 10 punkcie) jest rzeczywiście najlepszym z możliwych
i czy wynika z niego więcej pozytywów, niż negatywów.
Simon

… albo nie pić?
Dziś wypełnię rolę oponenta. Dawno nie miałem takiej tremy przed tekstem. Boje się żeby niczego
nie pominąć i narysować pełen kształt idei abstynencji. Na początku podsumuje krótko argumentację
przeciwną i nie uda mi się nie spłycić jej nieco. Zatem Simon twierdzi, że:
1. wielu wartościowych i fajnych ludzi odeszło z harcerstwa z powodu 10 pkt. Jednocześnie ubolewa i
postuluje zamysł czy nie mieli byśmy realnego profitu w postaci większej liczby członków w
przypadku uchylenia (złagodzenia?!) 10 pkt.;
2. minęły czasy gdy nadużywanie alkoholu w Polsce odbiega od średniej światowej a idea abstynencji
jest swego rodzaju archaizmem;
3. wizerunek harcerzy ograniczony jest do wizerunku kółka abstynentów, ciut śmiesznego i dziwnego;
4. punkty PH nie mają równego statusu, są nieostre i nie arbitralne, a 10 pkt odbiega od tego wzoru.;
5. abstynencja jest źródłem buty, i tym samym harcerze opierają się czasem ideowo o poczucie
wyższości wobec innych członków społeczeństwa. W umysłach harcerzy istnieje przekonanie, że
kto pije jest zły.
Oczywiście być może włożyłem w usta Simona coś czego on nie uważa! Za to przepraszam, formuła pisana
ma swoje ograniczenia. Ten artykuł nie jest skierowany przeciw Simonowi i w ogóle komukolwiek. Jest
kontrą wobec pojawiających się wątpliwości.
Summarum z tymi argumentami będę polemizował. Nie po kolei jednak. Zacznę od 2 tezy. Na początku
można pomyśleć że będę straszył (i trochę będę) ale proszę, jeżeli zaczniesz czytać to spróbuj do końca.
Teza 2.
Punkt 10 PH jest bardzo obszerny, dotyczy ponad
poruszaną abstynencje jeszcze czystości myśli i
mowy. W tym artykule interesuje nas jedynie zwrot
”nie pali tytoniu nie pije napojów alkoholowych”
Dzisiejsza interpretacja PH dokłada do napojów i
tytoniu jeszcze substancje psychoaktywne. To dość
istotne. Prawdopodobne badania pokazują, że nie
odstajemy znacząco od średniej. Nie mam bardzo
świeżych badań. Mogę przywołać te z 2003 roku,
które mimo wszystko dają pewien obraz:
Napoje
alkoholowe
są
najbardziej
rozpowszechnioną
substancją
psychoaktywną
używaną przez młodzież. Do picia napojów
alkoholowych przyznaje się ponad 92% uczniów III
klas gimnazjalnych i ponad 96% uczniów II klas
szkół średnich. Najczęściej spożywanym napojem
alkoholowym jest piwo.

przyznaje się do podejmowania prób
zakupów alkoholu (np. piwa 64%),
zdecydowana większość takich prób kończy
się powodzeniem. Odmową sprzedaży ze
względu na zbyt młody wiek kończy się tylko
10% prób zakupu (dwukrotny wzrost w
porównaniu z rokiem 1999).

Umówmy się, wszystko zależy od punktu siedzenia.
Osobiście (odwołując się do własnej przeszłości)
pamiętam alkohol z podstawówki (!), w gimnazjum
był normą, w liceum było więcej marihuany,
pamiętam czyjeś utraty przytomności. Nie chodziłem
do najgorszych szkół. Dla wielu ludzi picie alkoholu
to norma na równi z jedzeniem ciasta. Pije się na
chrzcinach, urodzinach, komuniach, pogrzebach,
ślubach, imieninach, świętach, sylwestrach i gdy
spotka się z przyjaciółmi. To statystyczna większość
i choć być może za granicą nie jest lepiej to są
• Wraz ze spadkiem liczby abstynentów powody żeby takiego stanu nie akceptować.
wzrasta
częstość
picia
oraz
ilość
jednorazowo wypijanego alkoholu przez
W październikowej polityce był artykuł który
młodzież. Jako wskaźnik częstej konsumpcji
traktowane jest picie alkoholu w ciągu odwoływał się do klasycznych już badań. W latach
ostatniego
miesiąca
poprzedzającego 50tych badacze przypadkiem znaleźli możliwość
badanie. Ponad 2/3 chłopców (76%) oraz pobudzania za pomocą impulsów elektrycznych
ponad połowa dziewcząt (62%) uczących się ośrodka przyjemności w mózgu szczura. Gdy
w III klasach gimnazjalnych (15/16–latków) zapewniono szczurowi możliwość dawkowania sobie
tej przyjemności zapomniał o współżyciu i jedzeniu.
piła alkohol w tym okresie.
• do upicia się w czasie ostatniego roku Potem zdechł. Oczywiście nie jesteśmy szczurami,
przyznało się niemal 50% piętnastolatków mamy bardziej złożony układ nerwowy. Większość
(58% chłopców i 40% dziewcząt) i ponad substancji psychoaktywnych ma jednakże możliwość
65% siedemnastolatków (74% chłopców i działania na centralny układ nerwowy. Najczęściej
54% dziewcząt). Na miesiąc przed dzięki temu pragniemy osiągnąć poprawę
badaniami upił się co trzeci 15/16–letni samopoczucia. Substancje psychoaktywne mają
chłopiec (38,1%) i co piąta 15/16–letnia swoją klasyfikację. Alkohol należy do depresantów.
Czasowo poprawia nasze samopoczucie i pogląd
dziewczynka(26,5%)
• większość uczniów trzecich klas gimnazjów sytuacji, stajemy się zabawni, a nasze problemy

znikają. Cierpi na tym realizm naszego życia. Ludzie
cierpiący na uzależnienie po wypiciu potrafią nie
zobaczyć nawet własnego okrucieństwa (przemocy),
koszmarnej sytuacji finansowej, zaniedbań rodzimy.
Do tego poziomu środek jest skuteczny że wszystko
jest pod wpływem bardzo dobre. Ale alkoholizm nie
jest przedmiotem artykułu i jest tylko potencjalną
konsekwencją (żaden alkoholik nie planował utracić
kontroli nad piciem, a alkoholikami zostają ludzie z
różnych sfer społecznych). Częstsza konsekwencją
picia alkoholu (i zażywania innych środków
psychoaktywnych) jest spłycenie swojego życia. Jest
o wiele łatwiej zapewnić sobie dobre samopoczucie
czy powodzenia towarzyskie za 2,50 PLN od puszki
niż kombinować jak tu zrobić sobie dobrze (bo
dokładnie o to chodzi). Trzeba się nawyginać żeby na
imprezie bez alkoholu nie pachniało stypą, żeby
prowadzić rozmowę towarzyską bez wspomagaczy.
Ile trzeba sportu i inteligentnej rozrywki (muzyka,
film, otwarta rozmowa, gry, śpiew, taniec), żeby
poczuć odprężenie i satysfakcję, i tym sposobem
poprawić sobie nastrój? Dużo. Znam też ludzi którzy
nie pamiętają części koncertów które zobaczyli w
życiu a ich kontakty towarzyskie w dużej mierze
prowadzone są pod hasłem z kim dziś można pić?
Kto ma ochotę palić? I to zupełnie starczy.
Przyjemność za kasę. Z reguły z efektem
zwiększania
tolerancji
na
dawki
środków
poprawiających życie. I czasem nie ma nic więcej.
Słyszeliście kiedyś rozmowy między ludźmi
ograniczające się do analizy ile wypili ostatnio, i
kiedy znów będą? I taki świat zaczyna umykać od
realnego, tracimy silne więzi, bo potrzebujemy tylko
siebie i środek i już jest git. Oczywiście spłycam
zjawisko.
MOŻNA powiedzieć, że to jednak wszystko tylko
potencjalność i tak nie musi być.
Oczywiście coraz więcej jest na rynku narkotyków,
nie chce szukać statystyki, a one mają jeszcze
kolejne silniejsze cechy, jeszcze zabawniej to jeszcze
szybciej się uzależniam. Niekoniecznie w sferze
fizycznej. Kto zna ludzi palących marihuanę latami
wie jak oni tego potrzebują, spróbujcie ich w piątek
wieczorem wyciągnąć na basen czy rower. To
oczywiście tylko moja opinia, możecie mieć inne
doświadczenie. Są jeszcze inne zasady. Problemy w
rodzinie zwiększają podatność na używki. Więcej do
zapomnienia – więcej substancji odrealniających.
Czy macie w drużynach tylko dzieci którym rodzice
poświęcają uwagę?
MOŻNA powiedzieć, że to jednak wszystko tylko
potencjalność i tak nie musi być.

dzieci nie rodzą się z uszkodzeniami mózgu, wadami
serca, zaburzeniami ogólnego rozwoju. Tego jest za
dużo, choć pewnie konsekwencje wielu narkotyków
nie są wam tak dobrze znane.
MOŻNA powiedzieć, że to jednak wszystko tylko
potencjalność i tak nie musi być. A wręcz zdarza
się bardzo rzadko.
Ja dość wyraźnie widziałem konsekwencje picia i
zażywania narkotyków by mówić, że negatywy są
marginalne. Idea nie korzystania z ich potencjału
wydaję mi się być żywa.
Jeżeli perspektywa Simona jest bliższa prawdzie
to lepiej dla świata, jeżeli moja to gorzej. Jeżeli w
Simona perspektywie utrzymujemy abstynencję
jako jedną z cech harcerstwa to niepotrzebnie
tracimy fajnych ludzi którzy lubią alkohol czy
dragi. Jeżeli w mojej perspektywie utrzymamy
abstynencję to także ich stracimy ale możemy
mieć wpływ profilaktyczny i pokazywać drugą
drogę wobec istniejącego problemu.
Nie da się być czujnym czy czuwać korzystając z
używek (podstawową ideą picia jest uzyskanie upicia
celem poprawy samopoczucia, bo od trzymania
szklanki jeszcze nikt nie poczuł się lepiej) Pijany
człowiek nie umie nieść pomocy, zareagować w
trudnej sytuacji.
Harcerz zawsze pogodny to też chyba idea walki z
trudami życia. Czy kogoś w stanie euforii po dragach
nazwali byście pogodnym. Ludzie po marihuanie
zdają się być weseli. Moje obserwacje mówią że jest
to bardziej rozchichotanie, śmiech z byle czego, z
niczego.
Teza 3, 4, 5.
DOŚĆ! Simon nie pisał o tak głębokim problemie.
Większość ludzi korzysta z alkoholu w sposób
umiarkowany, z zachowaniem zdrowego rozsądku.
Tak negatywne konsekwencje(jak alkoholizm czy
spłycanie życia) dotyczą picia w formach bliższych
ekstremu. A 10 pkt. ma zdecydowanie ostry wymiar.
Jest tak, ponieważ trudno byłoby ustawić normę
gdzie indziej. Jak stworzyć jednolitą normę
kulturalnego picia? Picia bez negatywnych
konsekwencji?
Czy
określenie
dawki
lub
autorefleksja
wystarczą
dla
powstrzymania
większości skautów od alkoholizmu czy narkomani?
W mojej opinii każda inna norma budziła by wiele
problemów. Pijemy kulturalnie zatem znajdzie się
ktoś dla kogo kultura to jedno piwo i ktoś z normą o
poprzeczce 20. Z faktu natury używek z góry
określane normy ilościowe są podobnie trudne co
norma nie picia w ogóle. Do tego w ogóle nie
chronią przed tym, że 1 na 10 nie poleci dalej i dalej.

Tak samo abstynencja nie chroni. Chodzi jednak o
Pominę zupełnie konsekwencje medyczne. Od żelek uznanie innych faktów. Co któryś człowiek zostanie

alkoholikiem, co któryś narkomanem. Jeżeli nie
ocenimy tego jako negatyw, to w ogóle problemu nie
ma. Jeżeli alkohol nie powoduje negatywnych
konsekwencji to nie ma różnicy czy podamy go
młodzieży i w jakiej ilości. Każdy powie że to fałsz i
jest inaczej, zatem:
jeżeli uznamy, że alkohol powoduje problemy ale
nielicznym ludziom, tym którzy są „podatni” lub
świadomie wybierają, wtedy dalej możemy być
spokojni.
Byle nie nam i ok. Tak mniej więcej uważa wielu
ludzi. Jeżeli nie mamy wcześniejszego założenia, że
życie drugiego człowieka jest ważne i warto je
chronić to nie ma sensu postulowanie jakiejkolwiek
abstynencji. Jeżeli założymy, że warto ochronić
każdy potencjał, to wtedy będziemy to robić nawet
za cenę abstynencji własnej. I to nawet jeżeli sami
potrafilibyśmy używać używek kontrolowanie.
Zrezygnujemy z nich żeby tworzyć społeczny klimat
wyboru, możliwości podjęcia decyzji, żeby opóźniać
kontakt młodzieży z używkami, dlatego by ten
człowiek, który ma problem wiedział że może go
rozwiązać inaczej.
Z tej perspektywy 10 pkt nie jest błahy. Inne są
bardzo ważne. Prawo harcerskie jest całościowe dla
nas. Jest zbiorem założeń, w które się wierzy (bo jest
kwestia wiary czy służenie Polsce jest dobre). Czy
wiara z gruntu powoduje poczucie wyższości? Na
pewno powoduje wartościowanie. Jeżeli dołożymy
do tego refleksje i wieczne zastanowienie, że może to
właśnie my się mylimy, to może nie będzie tego
poczucia wyższości. Na pewno czasem pojawia się
radość – cieszę się że jednak jestem harcerzem.
Wartościowania w gruncie nie da się pominąć na
żadnej płaszczyźnie życia (wolimy kotlet i
wartościujemy kotlet przed rybą co nie musi
gwarantować poczucia wyższości wobec zjadaczy
ryb).
Teza 1.
Warto zapytać czy fajni ludzie odeszli tylko dlatego,
że ktoś im zabronił pić? Czy może zanim sobie
wypili to dali ciała po całości, bo po prostu im się nie
chciało. Z pewnej praktyki myślę, że czasem jest tak
– dajcie mi dużo FUNu, a jak mi się znudził hard
working i czegoś zaczynacie wymagać to ja idę do
tych co wymagają mniej za więcej rozrywki. W
podstawie harcerstwa powinna być służba, a ta
niekiedy nie ma nic wspólnego z zabawą.
Prawdopodobne, że część z obecnych instruktorów,
nie pije tylko dlatego, że PH im tego zabrania ale
widać skoro tu są to harcerstwo w całokształcie jest
dla nich trochę ważniejsze. W ostateczności skauting
nie jest grupą fajnych ludzi tylko grupą połączoną w

idei. Fajność jest mocno nieostra bo kto to jest fajny
człowiek. Zdaje się, że w rzeczywistości nie jesteśmy
też tacy radykalni. Tak naprawdę to abstynencji
wymagamy w sposób skuteczny jedynie na poziomie
instruktorskim (gdyż nie wyrzucamy z drużyn
młodych funkcyjnych za łamanie 10 a jedynie
perswadujemy [co może być dobrym mechanizmem
dla ludzi wpływowych żeby obronić się przed
niechcianym {być może} wpływem środowiska
rówieśniczego]). W mojej opinii to dobre
(wartościowanie!) gdy 14 sto latek zanim wypije z
kolegami wódkę przypomni sobie że jednak istnieją
dorośli którzy tego nie robią i też potrafią być spoko.
Nikt nigdy nie zbada pozytywów takiego
oddziaływania, a ja wierze, że to pomaga (w mojej
opinii to wysoce prawdopodobne). Niestety nie
wydaje mi się możliwe lansowanie wśród młodzieży
abstynencji ograniczonej w okresie dojrzewania
jeżeli samemu jest się pijącym dorosłym. Jesteśmy
naśladowani, a młodzież chce być taka jak starsi.
Jeżeli uznamy alkohol za groźny da dzieciaków,
wtedy uznajmy go za groźny w ogóle, bądźmy
wiarygodni i sprzedawajmy im nie
wyidealizowany obraz siebie który rzeczywiście
nadaje się do naśladowania. To właśnie
kompetencje wychowawcze są atrybutem
instruktora.

Gargo.

Andrzejki
Święto to obchodzone jest 29.11, znane jest również pod nazwą Jędrzejki lub Jędrzejówki). Według dawnych
wierzeń ta noc miała moc magiczną, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości. W tym dniu ludzie spotykają się aby
wspólnie pobawić się i powróżyć sobie na różne sposoby. Do najpopularniejszych wróżb należy: m. in. lanie wosku przez
dziurkę od klucza oraz ustawianie butów.
Jako że członkowie Kręgu również kochają
Andrzejki, oto krótka relacja, jak spędzaliśmy co
roku ten dzień.
W 2006 roku Andrzejki były organizowane przez
kursantów obydwu kursów – zastępowych i
przybocznych. Kursanci podzielili się na patrole każdy z nich miał za zadanie zorganizować jeden
dany element np. jedzenie, muzykę, wróżby. Po
wykonaniu zadań zaczęła się zabawa. W jednej
sali można było wywróżyć sobie przyszłość, w
drugiej rozprostować kości przy fantastycznej
muzyce.
Rok później Andrzejki odbyły się aż na Witominie.
Organizowane były przez Anię i Marudę w salce
parafialnej. Wszyscy członkowie kręgu świetnie się
bawili przy andrzejkowych kalamburach oraz
przepysznych ciasteczkach z wróżbami
W 2008 roku Andrzejki spędzaliśmy na Świętojańskiej w znanym mieszkaniu brata Cyborga. Organizatorki są
wszystkim znane i lubiane;) Na początek wszyscy wyruszyli na spacer, który miał na celu odświeżyć umysły przed
andrzejkowymi wróżbami. Po powrocie rozpoczęła się właściwa część imprezy. Członkowie Kręgu zostali podzieleni na
patrole, z którymi musieli przebyć trasę, na której czekały na nich wróżby. Po wróżbach nastąpiła część nieoficjalna czyli
tańce - hulańce i swawole. Podziękowania należą się sąsiadom, którzy bez problemów przeżyli andrzejkowe spotkanie
oraz wiele innym późniejszych „imprez” w doskonale znanym mieszkaniu na Świętojańskiej.
W 2009 Andrzejki nie odbyły się z wielkim hukiem dlatego też nie ma co dużo o nich wspominać. Niech żałują
Ci co nie przybyli, bo odbyły się one na słynnej i jakże bogatej w przyrodę dzielnicy Gdańska-Przymorzu. Jedną ze
współorganizatorek była Aleksandra Bohdziewicz “Bohdzik”, która po prostu perfekcyjnie sprawdziła się w tejże roli.
Standardowo, jako stały element Andrzejek pojawiły się wróżby,
ale prawdziwym hitem wieczoru okazała się gra Tabu.
Wielkimi krokami zbliżają się Andrzejki 2010.
Kto je organizuje, chyba nie trzeba przypominać :)
Jaki tym razem będzie pomysł na Andrzejki
i gdzie się one odbędą, dowiecie się już niebawem :)
pzdr13.

BOHDZIK POLECA...
Jesienną porą wieczory wydają się trwać nieskończenie. Po zmierzchu ciężko spędzać
fajnie czas na dworzu, a jeszcze dodatkowo strach wychodzić, bo na podwórku dziki
grasują (przynajmniej na Witominie). Do sesji, matur, testów jeszcze daleko, a czymś
wypada zająć czas niepoświęcany na naukę. Dlatego chcę Wam zaproponować kilka gier,
które z pewnością pochłoną na kilka wieczorów.
Plants vs. Zombies
Gra typu "defender", której głównym celem
jest niszczenie zombie szturmujących nasz
dom.
A jak powszechnie wiadomo, największym
naturalnym wrogiem zombie są rośliny. To
właśnie z ich pomocą próbujemy uchronić
posiadłość przed atakami. Pomaga nam też
zwariowany sąsiad Dave.
Zasada jest prosta: ustaw rośliny tak, żeby
strzelały do zombie i nie pozwoliły im
przejść przez podwórko, ogródek czy też
dach. Poza organicznymi pomocami mamy
również pod ręką sporo zwykłych
przedmiotów i usprawnień. Różnorodność zombie i roślinek jest wystarczająca, żeby
cieszyć przez całą kampanię oraz mnóstwo mini-gierek przygotowanych przez autorów.
Kolorowa i zabawna giera, szalenie wciąga.
Epic Battle Fantasy 3
Niezwykle rozbudowana, flash'owa gierka typu... w zasadzie ciężko stwierdzić jakiego.
Naszym zadaniem jest przprowadzenie 3 bohaterów przez świat pełen uroczych (czasami
tylko trochę mniej) stworków. Postaciom dobieramy odpowiedni ekwipunek, uczymy ich
nowych umiejętności wraz ze zdobyciem kolejnych poziomów doświadczenia (w zasadzie
normalnie mówi się "nabiciem level'a" no ale dbajmy o polski język :P) i próbujemy
przebić się przez szturmujące nas fale wrogów.
Dla koneserów mnóstwo ciekawych osiągnieć do zdobycia.

Machinarium
Gra przygodowa typu "point&click", w której wcielamy się w rolę robocika, próbującego
uratować miasto oraz swoją kobietę, przed gangiem złoczyńców. Wszystko dzieje się w
metaliczno-mechanicznym świecie, w którym każda żyjąca istotka jest robotem (chyba
tylko poza muchami ale to drobny szczegół). Czeka na nas mnóstwo ciekawych i nie
zawsze banalnych zagadek do rozwiązania. Ale nie martwcie się – dla tych mniej
wytrwałych są podpowiedzi! Co ciekawe, w tej produkcji nie pada ani jedno słowo. Gra
zniezbyt długa, ale warta każdej minuty poświęconej na wściekanie się, gdy nie można
wpaść od razu na odpowiedź.

A jeśli będziecie poszukiwać więcej tytułów, to polecam sprawdzenie serwisów takich jak
cda.pl czy kongregate.com (o kurniku już nawet nie wspominam, bo go ciężko nie znać),
które dostarczą Wam mnóstwa krótkich acz ciekawych flash'owych gier. Za swojej strony
mogę polecić:
-Bloody Fun Day
-Electric box
-Doodle God
-gry z serii Differences
No dobra. Myślę, że póki co tyle wystarczy.
Życzę miłego giercowania! :)
Na koniec Ciocia Bohdzik ostrzega:
Pamiętajcie, żeby nie przedkładać grania ponad naukę!

Witajcie. Zgodnie z postanowieniem odszukałem siedzibę
komendy LS celem zgłoszenia mojej brawurowej ekipy.
Przy witał mnie sy mpaty czny młodzieniec i powiedział –
„Siemanko! Od ostatniego odcinka spodziewamy się Ciebie.
Nazy wam się podharcmistrz Piotr Ananicz Cy borg herbu
Mustang obecny komendant NKIHLS, by ły druży nowy
11NGDH Sherwood i (…). Komenda czeka w pełny m składzie”.
Muszę przy znać, że ty m razem to ja by łem zaskoczony...

W końcu usły szałem z ust komendanta
konkrety – „Możesz założy ć własną druży nę
ale najpierw musisz przejść staż w naszej
f lagowej jednostce 11 NGDH Sherwood.
Powinieneś także obejrzeć wszy stkie f ilmy Q.
Tarantino oraz DVD Bear Gry llsa”.

...gdy ż w ogromnej sali oprócz komendanta by li jeszcze 3 eleganccy mężczy źni. Przedstawili
się i zaczęliśmy dy skusję. Krótko streściłem moje pomy sły na druży nę. Moim harcerskim
mottem by ło hasło „Potrzebna świeża krew”. Następnie członkowie komendy wy powiedzieli
swoje zdanie. Druh Cy borg Komendant streścił mi kilka ważny ch idei, światły ch rozwiązań,
obecny ch dy skursów, rozkmin, planów i płaszczy zn rozwoju. Następnie druh Kuchcik
powiedział – „brakowało mi takiej druży ny gdy by łem młody m harcerzem”. Druh Marhewa
wy jaśnił, że nie ma zamiaru decy dować o niczy m i cieszy się z tego powodu. I ty lko druh
Chuck, szef wy wiadu, kontr wy wiadu i sub wy wiadu milczał.

Nie miałem problemów żeby znaleźć
siedzibę Sherwoodu.

Zostałem przy witany bardzo gorąco. Druży nowy (druh
Filip Rudolf Rudy etc. etc.) by ł ucieszony moim
stażem. Uznał to za sukces i ogłosił lokalny m mediom.

Następnie pokazał mi pomieszczenia harcówki. I pełen zadowolenia
zaznaczy ł – „Jestem tu szef em a to mój gabinet w który m trzy mamy
dane i zaległe rozkazy. Dostaniesz własną pieczątkę i identy f ikator”. Po
chwili ciszy dodał – „W pierwszej kolejności przestudiujesz ry s
history czny druży ny i biograf ie bohaterów. Następnie poznasz metody
wklimacania” – cokolwiek to znaczy... pomy ślałem.

Teraz już wiem że 11 NGDH jest ogromną ekipą.
Podobno ich biwaki mają ogromny rozmach.

...1 miesiąc na sahary jskiej pusty ni...

...panowało tam poruszenie... druh
komendant wy jaśnił – „Włady sławie
Komarze, zadanie nie jest łatwe.
Musisz odnaleźć i rozgry źć Adama W.
Właściwie chodzi o to żeby ś
dowiedział się jakimi metodami Adam
W.
wy grał
Chaszcze
2010.
Wszy stkim nam zależy żeby za rok
komendant znalazł się n na lepszej
pozy cji... Dostaniesz pełen dostęp do
naszy ch baz dany ch, komputerów,
drukarek, taśm klejący ch, super
gadżetów...
Liczy my
na ciebie
Komar!”

Razem odwiedziliśmy salę do prowadzenia rad.
Poznałem tajne strategie – rozwoju i meczową.

W dalszy ch ty godniach szkolenia, kopiowałem
zachowania podpatrzone w Ultimate Surv iv al. Dlatego
przeży łem 3 mordercze godziny w górach Kaukazu...

oraz zgodnie ze specjalny m ży czeniem druha Rudego 7
godzin w muzeum Dobrzy ńskim niedaleko Włocławka.

...2 ty godnie w puszczy amazońskiej...

Po ty ch morderczy ch próbach
otrzy małem
pilny
rozkaz
przerwania szkolenia. Miałem się
sprawdzić operacy jnie w realnej
misji. W ty m celu odnalazłem
polową siedzibę komendy...

W następny m odcinku:
- dlaczego Adam W. wy grał
Chaszcze?
- Jakie jest ulubione danie Simona?
- Komu zależy na poznaniu
tajemnicy ?
Te i inne zagadki zostaną rozwiązane
w odcinku trzecim pod ty tułem
„Tajemnica twierdzy szy f ru” lub
alternaty wnie „Pół człowiek pół nie
człowiek”

ZAGADKA!

Matematyka 3, M. Dobrowolska [red.], Gdańsk 2001.

Jeśli tylko jedno zwierze mówi prawdę, to kto jest winny?

Przesłanie:
„Jedzom nas za pomocom paszcz.”
Król Julian.

