Chcąc, nie chcąc, jest to numer trochę świąteczny, także na wstępie
życzę Wam zdrowia, radości, tolerancji, umiejętności i chęci
współpracy, i czasu (którego zawsze, wszystkim brakuje).
A jeśli zastanawiacie się czy święty Mikołaj istnieje, to odpowiedź
brzmi: TAK! Oczywiście, że tak i nie należy w to wątpić. I nie wierzcie
kolegom ze szkoły, że to tylko rodzice dają prezenty.

W tym numerze:

· O choina!
· Zrób to sam.

· Na pomoc...
· Słodkości.

· Piórkiem i czymkolwiek...
· Muzyka.

· Przesłanie.

· Komar Władysław.

O choina!

Modrzew europejski

Jodła pospolita
Drzewo osiąga nawet 50 m
wysokości, dożywa 500 lat.
Występuje naturalnie na południu
kraju. Olejek jodłowy stosowany
jest przy zapaleniach górnych dróg
oddechowych. Igły ma gładkie i
błyszczące. Szyszki są
cylindryczne, sterczące do góry.

Drzewo dorastające do
40 m wysokości. Ma
miękkie igły zebrane w
pęczkach. Jedyne drzewo
iglaste które na zimę
zrzuca igły. Ze względu
na dużą zawartość
żywicy drewno odznacza
się dużą trwałością.

Świerk pospolity
W naszych domach
najczęściej gości
jako choinka. W
odróżnieniu od
sosny ma krótkie
igły i wydłużone
szyszki. Drewno ma
doskonałe
właściwości
rezonansowe i
wykorzystywane
jest do produkcji
instrumentów.

Sosna zwyczajna
Najczęściej spotykane,
rodzime drzewo iglaste.
Lasy w Polsce to
najczęściej sosnowe lasy
iglaste. Sosna potrafi
rosnąć nawet na
najuboższych glebach. Ma
długie igły zebrane po
dwie. Drewno sosny jest
lekkie i miękkie,
powszechnie stosowane.

Nieść chętną pomoc bliźnim...
Podobno przed świętami prawie połowa Polaków pomaga w
akcjach charytatywnych. Zastanawiam się czy połowa społeczeństwa i
to

przed

świętami

(kiedy

część

z

nas

uczestniczy

w

wielkim

przedświątecznym paczkowym huraaa lub po prostu wysyła sms-a,
żeby z czystszym trochę sumieniem móc spokojnie zasiąść do
wigilijnego stołu) to wynik optymistyczny? Ale ogólnie to myślę, że nie
jest źle. Ciekawe jak prezentują się statystyki
jeśli

chodzi

widowiskowe,

o

mniej

spektakularne

na mniejszą skalę,

i

a przede

wszystkim codzienne formy pomocy?
Wysiadam

ostatnio

z tramwaju,

a

tu

zima... śnieg, ślisko... no i masz ci los... wyłożyła
się babeczka na chodniku... i powiem, aż miło!
Od razu dwie osoby pomogły babci wstać, a
kierowca tramwaju wysiadł, zapytał czy babcia
cała i poinformował, że spokojnie poczeka na nią. No cóż za piękny
świat!
Zaryzykuję stwierdzeniem, że choć nie lubimy obowiązków to
lubimy pomagać – dla czystości sumienia, dla satysfakcji lub z
przekonania, że nam też ktoś pomoże kiedy trzeba będzie.
W takim świetle nasz harcerski obowiązek służby to czysta
przyjemność:) Także do dzieła. Tylko nie czekajmy aż ktoś przewróci się
tuż pod naszymi nogami, czasem trzeba się trochę rozejrzeć. Ale pola
do popisu nie brakuje.
skrzat

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK
Jak narysować postać?
Od dziecięcych lat słyszałem zewsząd lamenty „ja nie uuumiem rysować luuudzi=(”. Sam te
dźwięki wydawałem, z taką różnicą, że ja robiłem co mogłem, żeby znaleźć odpowiedź na
tytułowe pytanie. A odpowiedź ta już jest odkryta na tyle na ile odkryta być może. Nie trzeba
być w tej dziedzinie prekursorem, bo byli nimi genialni artyści – począwszy od Polyklita,
Praksytelesa i Leocharesa, poprzez Leonarda da Vinci i Le Corbusiera, którzy stworzyli własne
kanony postaci ludzkiej (chociaż ten ostatni w nieco innym celu) aż po Picassa i Egona
Schiele. Jednak to, co nieodkryte jest dużo cenniejsze, bo pochodzi od Was. Ja pokażę Wam
jedynie ułamek fundamentu, abyście wiedzieli jak w ogóle sprawa wygląda. Jednak nikt nie
nauczy się prowadzić samochodu rozwiązując jedynie testy na prawko. Tak więc
udowodnijcie chociażby samym sobie, że jesteście piękni, co widać w Waszych rysunkach. Bo
postać to nie martwa natura – tu potrzeba duszy=)
Zacznę od tego, że podstawowym podziałem człowieka jest moduł jego głowy. Inaczej
mówiąc – ile głów zmieści się w modelu. Spór na ten temat trwał długo, swoje początki
mając już w antyku i nie mając końca nawet za czasów Michała Anioła Buonarotti.
Ostatecznie przyjmujemy, że tych głów jest u dorosłej osoby około ośmiu. Oczywiście trzeba
pamiętać, że kanon jest pewnym uśrednieniem rzeczywistości służący po to, aby określić
pewną zasadę, która w starożytności miała wręcz miano idealnego piękna. Bądźmy jednak
świadomi, że każdy model jest inny. Później określane są inne podziały: wysokość oczu (w
połowie głowy – nie dajcie się nabrać, że są wyżej!), ust, brodawek sutkowych, miednicy,
kolan itp. Jeśli postać jest w ruchu trzeba też koniecznie określić kierunki m.in. ramion,
biustu i bioder. Sytuacja przedstawia się mniej więcej następująco:
1. Tak jak wspomniałem, za moduł

przyjmujemy wysokość głowy
2. Posadowienie
Brodawek
powtarza mniej więcej moduł
3. Można przyjąć, że podobnie
sprawa ma się w przypadku
pępka
4. Miednica w środku postaci
5. Długość otwartej dłoni powinna z
grubsza pokrywać się z modułem
twarzy
6. Kolana nieco powyżej modułu
7. Zwróćcie uwagę, że z profilu
wychylenie
łydki mężczyzny
sięga poza wypukłość pośladków.

Powyżej narysowałem kanon mężczyzny. Podobnie można przyjąć, że także i kobietę można
„zamknąć w ośmiu głowach”, gdyż choć z reguły jest niższa, to i głowę ma proporcjonalnie
mniejszą. Jednak z doświadczenia wiem, że 7.5 głowy jest chyba częstszym przypadkiem. Tak
czy siak poniżej narysowałem ‘książkowy’ podział ciała płci pięknej.
1.

Wysokość modułu równa się długości głowy.

2.
Brodawki posadowione są stosunkowo niżej niż u
mężczyzny.
3.
Nieco niżej (choć różnica jest mniejsza) niż u
mężczyzny znajduje się również pępek.
4.
Miednica również znajduje się w połowie. Kolana
są także na analogicznej wysokości jak u faceta.
5.
Z profilu widać również, że zdecydowanie
najdalej wysuniętą z tyłu częścią już nie są łydki a
pośladki.

A jak do tego ma się dziecko? U noworodka kanon wynosi 4
moduły, także widzimy, że w porównaniu do dorosłego osobnika,
takie dziecko ma w stosunku do reszty ciała dwa razy większą
głowę … dlatego i nasze bohaterki mają takie kłopotki na
porodówce. Największe zmiany zachodzą do dwunastego roku
życia. Wtedy ciało osiąga już około siedmiu modułów. Obok, dla
porównania z dorosłą osobą, rysuję kanon dwulatka, składającego
się z pięciu modułów. Taki kanon był świadomie wykorzystywany
np. przez Rubensa. Widzimy tu, że nogi są stosunkowo krótsze, a i
tusza w tym wieku jest zazwyczaj większa.
Niestety nie mam do dyspozycji przynajmniej kilkudziesięciu stron do wytłumaczenia
konstrukcji poszczególnych części ciała albo chociażby pokazania kilku ćwiczeń pomocnych w
nauce rysowania postaci. Podpowiem tylko 5 rad dobrego wujka. Warto zainwestować w
drewnianą laleczkę. Są one doskonałym nauczycielem ludzkich proporcji. Nie są aż tak
drogie. Niedawno widziałem w sklepie dla plastyków taką małą za kilkanaście złotych. Druga
rada jest taka, żebyście obserwowali ludzkie ciała. Jak chodzą, jakie mają proporcje, jakie
mają mięśnie i co się z nimi dzieje gdy się ruszają. Trzecia rada to rysować. DUŻO rysować.
Czwarta to rysować jeszcze więcej. A piąta to taka, żeby rysować bez przerwy. Siedzicie w
tramwaju, kolejce, autobusie, na wykładzie, rozmawiając z przyjaciółką/chłopakiem przez
telefon – rysujcie wszystkich dookoła. Usiądźcie na ławce w parku i rysujcie bawiącą się z
dzieckiem szczęśliwą mamusię. Rysujcie na wszystkim – bilecie, serwetce, jak możecie to
nawet i po ścianach w pokoju. Wiem – nauczyciele się denerwują jak rysuje się po ławkach
czy zeszytach. Ja nie rozumiem tego toku myślenia, ale czasem trzeba się z tym pogodzić –
nie róbcie sobie problemów=P Powiem Wam jednak, że wydział architektury i ASP to miejsca

kumulujące ludzi, którzy w zeszycie mieli więcej rysunków niż notatek. No i rysowanie po
ławkach jest tam legalne=P Na koniec tego wywodu chciałbym Was przekonać, że żeby
rysować kogoś np. w pociągu nie trzeba mieć na to godziny. Postać, którą narysujecie … na
Miłość Boską … nie chodzi w niej o to, żeby do modela była podobna. Nie rysujcie rzęs,
zmarszczek, pryszczy. Nie liczcie ile mają włosów na głowie. Linia, którą rysujecie na kartce
nie musi a wręcz NIE MA być ostateczną. Macie SZUKAĆ FORMY. To znacznie ważniejsze niż
to, czy rysujecie ‘ślicznie’. Zazwyczaj jak słyszę, że ktoś rysuje ‘ślicznie’ to później oglądając
pracę zdaję sobie sprawę, że ta osoba z rysunkiem nie miała wiele wspólnego. Być może
naoglądała się za dużo mangi. Poniższe szkice powstały w przeciągu ok. 5 min. Powinny one
trwać MAXYMALNIE do 15 minut. Właśnie takie ćwiczenia Wam polecam.

Miejsce mi się już kończy więc muszę chyba pisać ciaśniej=P
Ostatnie ćwiczenie, jakie chciałbym Wam polecić jest szkicowanie ludzi bardzo linearnie. Weźcie do ręki najlepiej jakieś
grube narzędzie (flamaster, pisak, kubuś, marker) i spróbujcie ograniczoną ilością kresek odpowiedzieć na problem formy.
Przykłady przedstawiam poniżej.

Ostatnia moja uwaga jest taka, żebyście pamiętali, że pod
ubraniem modela/modelki choćby nie wiem co – zawsze znajduje
się ciało. Błagam nie róbcie krzywdy modelom traktując ich tak
jak projektanci mody. Rysujcie tak, żeby czuło się pod spodem
mięso, dopiero później zastanawiajcie się nad ubrankami.

rysunki i artykuł:
VMЛ

zrób to sam!

jak zrobić ozdobę na
choinkę...

przełam gałązkę na
5 części i ułóż
gwiazdkę...

opleć sznurkiem...

potrzebne: gałązka, sznurek,
złoty spray

pomaluj złotym
sprayem...

i gotowe! :)
skrzat

Przepis na ciasteczka z żurawiną:
Składniki na 30 ciastek:
-

150g mąki
pół łyżeczki proszku do pieczenia
pół łyżeczki soli
75g płatków owsianych
75g suszonej żurawiny
50g grubo posiekanych orzechów
włoskich

- 150g pokruszonej białej czekolady
- 125g miękkiego masła
- 75g ciemnego cukru trzcinowego
(lub zwykłego)
- 100g cukru pudru
- 1 jajko
- 1 łyżeczka cukru waniliowego

1. Wsyp do miski mąkę, proszek do pieczenia,
sól, płatki owsiane i wymieszaj.

2. Dodaj żurawinę , orzechy włoskie, białą
czekoladę i dokładnie wymieszaj.

3. W innej misce utrzyj na gładki krem masło
z cukrem trzcinowym i cukrem pudrem,
a następnie z jajkiem i cukrem waniliowym.

4. Połącz zawartość obu misek i wymieszaj.
Następnie ulep 30 nieco rozłpaszczonych
kulek i ułóż je na blaszkach wyłożonych
papierem.
5. Piecz 15 min. w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni. Gotowe ciastka będą
jasnożółte.

Smacznego!
Pszczółka

Pisząc ten artykuł postanowiłem skupić się na jednym z koncertów na jakim byłem.
Piszę o nim, ponieważ ostatnio znowu wróciłem do słuchania punk rocka. Prostego,
ale jakże melodyjnego i skocznego rodzaju muzyki. Polecam szczególnie ludziom z
problemami z obudzeniem się rano. Taka muzyka sprawia, że człowiek budzi się z
energią i humorem na cały dzień . Przynajmniej ja tak mam :D.
Wracając do tytułowego Punky Reggae Live... Jest to
właściwie trasa koncertowa, na której pomysł
zorganizowania wpadł zespół Farben Lehren.
Formacja ta powstała w 1986 roku z inicjatywy
Wojciecha Wojdy, wokalisty zespołu. Dziś grupa ma
w składzie Wojciecha Wojdę, Konrada Wojdę, Filipa
Grodzickiego oraz Adama Mikołajewskiego.
Chłopaki działają prężnie, mają dużo koncertów u
naszych granicznych sąsiadów, ale też grają w
Polsce. Ostatnio byłem na ich koncercie w sopockim
klubie Papryka (zdobyłem na nim podpisy
wszystkich członków zespołu, oraz kostkę
gitarzysty :D ).
Punky Reggae Live jest trasą koncertową po
większych miastach naszej pięknej Polski. Zahacza o gdyński klub Ucho. W trasie
uczestniczą zawsze wraz z Farben Lehren inne przez nich zaproszone zespoły. W tym
roku były to: mało znany zespół Zmaza, Hurt oraz Tabu. Zwykle organizatorzy starają
się zorganizować koncerty pół na pół czyli 2 zespoły punkowe oraz 2 zespoły reggae.
W latach poprzednich były to między innymi: Happysad, Akurat, Zabili Mi Żółwia,
Leniwiec, KSU i inni.
Koncert przebiegał fantastycznie z początku wystąpiła
Zmaza. Mało znany przeze mnie zespół, choć nie mogę
narzekać, ponieważ formacja przedstawiła się całkiem
nieźle. Grali fajne kawałki, choć mogli by zainwestować
w lepszy sprzęt koncertowy. Tuż po Zmazie na scenę
wkroczył Hurt z fajną choreografią. A mianowicie,
chłopaki poustawiali na całej scenie duże świecące w
różnych kolorach misie Haribo :D. Przy jakże skocznej i
radosnej muzyce taka sceneria nakłania do skakania z
wielkim „bananem” na twarzy :D. Właśnie przez tego
banana dostałem w pogo w twarz i rozwaliłem sobie
wargę, ale nawet wielki ból nie zatrzymał mnie przed zabraniem kostki gitarzyście na
koniec ich koncertu. W kulminacyjnym momencie koncertu wystąpił Farben Lehern.
To co się działo podczas ich występu... Nie powiem :D Pójdźcie i sami sprawdźcie

jaką atmosferę potrafią stworzyć. Po żywiołowym skakaniu w pogo, zmęczony jak po
jakimś „harpaganie” :), wystąpiła formacja Tabu. Eh.. No i cóż by tu napisać… 100%
reggae, dla zmęczonego ciała to idealna muzyka na odprężenie. Chłopaki chyba
urodzili się na Jamajce uczyli się u samego Boba Marleya i przyjechali do Polski
szerzyć kulturę rasta.
Wszystkie Kawałki możecie obejrzeć na YouTube.com, jeśli wam się spodoba
śmigajcie na koncerty tych zespołów, (ale to kieruję do starszych czytelników), bo
moim zdaniem nie ma nic lepszego od obejrzenia występu na żywo bez playbacku czy
innych tego typu rzeczy.
Człowiek na takim koncercie od razu przekonuje się z jakimi ludźmi ma do czynienia.

Piotr W.

Sprawa którą miałem rozwikłać, nie była prosta. Dlaczego Adam wygrał
Chaszcze? hm.. od razu przypomniałem sobie dawno zapomnianą historię.
W roku 1941 podczas działań armii niemieckiej na terenie Tunezji,
nazistowscy oficerowie odebrali miejscowej ludności potężne medium...

Nie zdawali sobie sprawy z mocy i wartości
stworzenia... Być może dlatego, że medium
przybrało postać pięknego kota..

Umieścili go i poddali badaniom w
jednej ze swoich twierdz lecz nigdy
nie nauczyli się wykorzystywać
jego mocy do celów militarnych.

Pod koniec wojny medium
dostało się w ręce aliantów i
dalej nie znamy losu kotka.

Już
w
roku
1942
medium
dostarczyło Niemcom informacji o
4. bramkach i 3. asystach Ronaldo
na mundialu we Francji w 1998
roku...

Ta historia nie pomogła mi
rozwiązać zagadki adamowego
zwycięstwa. Postanowiłem zatem
śledzić
życie
podejrzanego.
Zwiedziłem jego mieszkanie i od
razu uderzył mnie porządek i
gust właściciela...

Następnie
przewidziało
zwycięstwo Harry'ego Pottera
nad siłami lorda Voldemorta,
co nawiasem mówiąc, nie
wszystkim się podobało...

Obserwowałem
go.
Adam
stereotypowo
uznawany
przez
innych za twardziela okazał się być
człowiekiem
wyższej
kultury..
uwielbiał impresjonistów i grę na
wiolonczeli.. w jesienne wieczory
wychodził na pobliskie karwinom
łąki żeby ćwiczyć utwory Vivaldiego.

Nie można było tego powiedzieć o
jego rodzonym bracie. Piotrek był
pozbawionym skrupułów ulicznym
rozrabiaką który cały wolny czas
spędzał z koleżkami na pobliskiej
siłowni. Ludzie z miasta mówili na
niego Piotr Żyleta.

Powiedział mi, że jedna z ekip z
trasy dla młodszych była tak
doskonała
że
zrobiła
w
regulaminowym czasie także trasę
starszą.
Osobiście
podejrzewał
podmianę wyników. Postanowiłem
podążyć tym tropem... dotarłem do
nagrań monitoringu z bazy LS do
której zaniesiono wyniki przed
podliczeniem, które miało miejsce
dnia następnego.

...ale
nagrania
były
wstrząsające i nie pozostawiały
cienia
wątpliwości...
ktoś
majstrował przy świeżutkich
wynikach chaszczy... ocenę
tego materiału pozostawiam
Wam...

Sprawę
uznano
za
tajną
i
konieczną do zatuszowania.. Mi
kazano milczeć ale nawet gdy trąby
jerychońskie zamilkną ja nie
zamilknę (nie jestem karaluchem
ale jednak nie będę siedzieć cicho!).

Wracając do Adama... uwielbiał
tańczyć... domyśliłem się że nie
miał ze swoim zwycięstwem w
chaszczach nic wspólnego.. cała
sprawa musiała zostać ukartowana
przez jakichś potencjalnych innych.

Tak! Nagrania z dachu bazy
pokazywały atak zorganizowanej
grupy. Ktoś włamał się tej nocy
do siedzib LS...

Podczas ogłaszania wyników nikt nie
zauważył nieprawidłowości, i braku
karty jednej ekipy... To zamiana
dała Adamowi wygraną, ale pewnie
nigdy nie dowiemy się na czyje
zlecenie działali włamywacze.

Wtem dostałem anonimową
informację, że jeden człowiek
jest
gotów
zaznawać
w
sprawie Chaszczy. Dla potrzeb
ochrony świadka kazałem mu
zmienić aparycję.

nie potrafię rozpoznać ich
twarzy i nie wiem na czyje
zlecenie działali...

Gdy przedstawiłem wyniki śledztwa
komendzie nie uzyskałem poklasku.
Taka prawda nie mogła wyjść na jaw.
Obciążałaby sprawdzających i wysoko
postawionych członków komendy którzy
im pomagali.

Kolejny tom przygód Komara Władysława już za
miesiąc. Będzie to premiera odcinka pod tytułem:
„Czego pragną kobiety?” lub „Powrót jeti”.

