Od redakcji:
Dyskurs Zasiewów wyraźnie
kieruje się na rozrywkę,
zatem by nie straciły
klasycznego blasku
apelujemy – potrzeba nam
tekstów dydaktycznych,
konkretnych, z zakresu
harcerskich umiejętności i
specjalności. Tymczasem
oddajemy w Wasze ręce
nowy i świeży jak nigdy
numer. A w nim:
Z Sejmiku.
DMB.
Piórkiem i czymkolwiek.
Tajemnica magicznych kamieni.
Ni pies, ni wydra.
Thin Lizzy.
Komar Władysław.
Zagadka.

ZAPISANE NA Sejmiku...
•

•

Jak się nazywa koleś, który siedzi w Łodzi i mierzy? Włodzimierz.
PIOTR W.

Jako, że jestem chorążym Kręgu, codziennie poleruję drążek...
ADAM

S

•

-Obserwator chyba nie zalicza?
-Zalicza.
-To kolega właśnie nie zaliczył.

E

ZIĘCIU

•

Ja uważam, że każdy harcerz starszy, młodszy,
gruby, chudy powinien przestrzegać Prawa Harcerskiego.
SIMON
•

•

Może to dziwnie zabrzmi, ale ja się zgadzam z Gargiem.
ZIĘCIU

-Jeszcze Saimon!
-Nie! Ja się drapię, jak głosuję to tą ręką.
SIMON

•
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Gdybym nie mogła (być na Sejmiku) to nie byłoby
zuchów i niczego by nie było.
SZYSZKA

•

Jak widzisz, że dziecko wpada do stawu, to mówisz:
dziecko Kamili – wypad ze stawu!
GARGO

•

I

Pomóż mi Kręgu! Formułujemy treści!
CYBORG

•

•

Ja sobie i tak wykorzystam Zięcia.
GARGO

-To jest oczywiste, że nie wezmę chłopaków Rudego
i nie powiem, żeby wymasowali mi stopy.
-Ale swoich możesz...
-Swoich mogę.
GARGO

•

Cyborg skisł!
RUDY

K

DZIEŃ MYŚLI BRATERSKIEJ
Na Międzynarodowym Zlocie Skautowym na Węgrzech w 1933 r. Robert Baden-Powell rzucił hasło:

SZUKAJCIE PRZYJACIÓŁ!
Celem tych słów była nadzieja na to, że przyjacielskie kontakty młodzieży różnych krajów będą
przeciwdziałać szowinistycznemu nacjonalizmowi.
Dzień narodzin Baden-Powella – 22 lutego – angielscy skauci postanowili uczcić, ustanawiając go świętem
przyjaźni, czyli inaczej – Dniem Myśli Braterskiej. Pomysł zrodził się na Międzynarodowej Konferencji
Skautek i Przewodniczek 85 lat temu i początkowo był świętem wyłącznie dziewcząt, jednak z czasem
również skauci oraz harcerze i harcerki z całego świata dołączyli do jego obchodów.
Oprócz standardowego składania życzeń, wysyłania kartek i pozdrowień dla wszystkich braci harcerzy,
warto się zastanowić nad rzeczywistym odczuciem rozumianego przez nas pojęcia braterstwa. Łączą nas
piękne idee, które nie zawsze są „trendy” we współczesnych czasach, co powoduje, że nie jest łatwo znaleźć
osoby spoza harcerskiego kręgu o podobnych zasadach życiowych. Doceńmy to, że podążamy tą samą drogą
życiową i doceńmy siebie nawzajem.
Podczas tegorocznego Dnia Myśli Braterskiej każdy uczestnik
(działając indywidualnie, w obrębie patrolu, bądź w interakcji z
obcymi ludźmi) rozwijał 3 cechy swojego charakteru.
BRATERSTWO: o służbie dla innych możemy sporo
powiedzieć – jesteśmy harcerzami i to pojęcie nie jest nam
obce – dbamy o rozwój młodych osób, odwiedzamy
niewidomego pana, organizujemy różne akcje na rzecz innych
ludzi i zwierząt. To one sprawiają, że czujemy się lepiej. Ale
oddając się służbie obcym osobom, nie zapominajmy o
bliskich, a przede wszystkim szanujmy się nawzajem.
POCZUCIE HUMORU: jest bardzo przydatne w życiu. Nie
ograniczajmy się jednak do opowiadania śmiesznych
dowcipów. Nauczmy się nie traktować siebie samych
całkowicie poważnie, spójrzmy czasem na siebie z dystansem,
śmiejmy się z siebie samych, wówczas relacje z innymi ludźmi
będą dla nas łatwiejsze.
DOBRE SERCE: przypomina mi się wpis do pamiętnika z
podstawówki
„Bądź miła i grzeczna,
dla wszystkich serdeczna,
a zawsze i wszędzie
dobrze Ci będzie.”
Banał, co? Ale gdyby tak spróbować go wcielić w życie... :)
Ania

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK
STREET ART
czyli zabawa szablonem
Co takiego jest w malowaniu szablonami, że stały się tak popularne na całym świecie? Mimo, że
w Polsce nie ma zbyt wiele dobrych przykładów takiej sztuki, można śmiało powiedzieć, że
możliwości, które otwiera nam szablon są ogromne. Widać to było między innymi na pracy
namalowanej na sklepie ze spray’ami w Orłowie (doskonale widocznej z kolejki), ale niestety
szybko to zamalowano i znowu lśni tam jakieś badziewie. Nadal jednak można oglądać efekty
szablonów w Galerii Wrzeszcz (zejście z peronu SKM w Wrzeszczu) bądź wymalowaną po
całym trójmieście cygankę z dzieckiem z psychodelicznymi oczami (z uwagi na nielegalność
pracy pominę autora). Na jednym z Zaspowych bloków na ścianie szczytowej namalowany jest
ogromny sterowiec na 10 pięter. Jest także jeden tunel przy centrum Gdańska cały
wymalowany szablonowo. To wciąż jest jednak namiastka.
Wrócę jednak do pytania z pierwszego zdania. Szablony mają 3 doskonałe atuty. Po pierwsze,
zrobienie wzoru jest dość proste i dopóki nie maluje się ich samemu, a po prostu przerabia
jakieś zdjęcia, dopóty taki szablon wykonać może praktycznie każdy – nie wymaga to żadnych
umiejętności plastycznych. Po drugie, samo malowanie przebiega błyskawicznie (co zachwyca
amatorów nielegalnego psikania) i można je wielokrotnie powielać (dlatego zahacza to
miejscami o pop art). Po trzecie i najważniejsze – sztuka trafia bezpośrednio do ludzi, którzy
mają z nią kontakt na co dzień, także Ci, którzy na wystawie obrazów nie byli nigdy w życiu. To z
kolei doskonale otwiera furtkę na przekazanie ludziom wartościowych treści, które zauważa
artysta.
Niestety nie mam żadnych zdjęć moich prac już namalowanych na ścianie, ale ostały mi się
same szablony i projekty więc pokazuję niektóre z nich.

Jak widać zrobienie takiego
szablonu, tak jak mówiłem, nie
jest trudne. Po prostu weźcie do
ręki tekturę oraz nożyk do tapet i
do roboty=). Przy malowaniu
później możecie użyć zarówno
wałka, pędzla jak i spray’u.
Powyższe przykłady zrobione
zostały na formatach A3. Gdy
marzy się Wam większa praca
podzielcie cały projekt na kilka
części i odmalowujcie jeden
szablon po drugim. Ułatwi Wam
to samo malowanie, nie mówiąc
już o tym, że format tektury też
ma swoje ograniczenia =p.
Powyżej widzicie same twarze, ale wcześniej mówiłem o przekazie artysty. Tu już potrzebny
jest jakiś pomysł. Przede wszystkim na to, co w ogóle chcemy przekazać. Dopiero później
należy się zastanowić jak to zrobić. Poniżej pokazuję kilka moich zabaw z tego typu rysunkami.

„Polska Bezdomność”

A może by tak pobawić się jakimś konkretnym miejscem? Gdy przechadzamy się chodnikiem na
spacer po mieście, któż nie chciałby odkryć w jakiejś nudnej ścianie „Tajnego przejścia”? =)

„Współczesny Jezus”

Wszystkie prace mają wspólnego autora:
phm. Mariusz „Zięciu” Piesik

WARTO ODWIEDZIĆ!

Kamienne Kręgi w Węsiorach – tajemnica magicznych kamieni!
W Węsiorach, na północnym brzegu jeziora Długie znajduje się pradawne cmentarzysko.
Kaszubskie legendy głoszą, że znajdująca się tam nekropolia została zbudowana przez mitycznych
przybyszów z północy – Stolemów. Ci zaś, według podań, to olbrzymi, którzy przed wiekami
zamieszkiwali tereny
Kaszub. Pozostałością
po ich obecności są
liczne wielkie głazy,
które
stolemowie
porozrzucali podczas
walk lub zawodów
siłowych.
Nad
brzegiem jeziora mieli
oni odbywać narady i
sądy, a swoje decyzje
pieczętować
ustawianiem kamieni.
Trochę bardziej
wiarygodne acz mniej
porywające
są
doniesienia
archeologów,
którzy
twierdzą, że kamienie
postawili Goci przybyli
ze Skandynawii jakieś
2 (?) tys. lat temu.
Ta nietypowa
nekropolia składa się z
dwóch
części
–
kurhanów
oraz
kręgów kamiennych. Pierwsze z nich to kopce usypane z ziemi i mniejszych kamieni, pod którymi
składano zmarłych. Kręgi natomiast to innego rodzaju konstrukcje. Składają się z pionowo ustawionych
głazów będących miejscem obrad starszyzny plemienia.
Tajemnica tego miejsca wiąże się nie tylko z historią. Niektórzy twierdzą, że to miejsce magiczne.
Wiele razy obserwowano tu zjawiska nadprzyrodzone związane z UFO, a także interesujące układy
gwiazd, tzw. zbieg wszystkich gwiazd nad kręgami. Wielu jest przekonanych, że miejsce nasycone jest
specjalną energią. Wpływa ona kojąco na żywe istoty, odsuwając od nich chaos, przywracając spokój i
harmonię.
Więc jeśli chcecie poczuć jedność z „siłą” drzemiącą w tym ciekawym miejscu koniecznie je
odwiedźcie. Może akurat uda Wam się zasłużyć na błogosławieństwo Starożytnych? ;)

Bohdzik.

Ni pies, ni wydra...
Sarna
Wygląd: Zwierzę o smukłym ciele i długich nogach
(nazywanych cewkami), średniej wielkości.
Sierść zmienia kolor w zależności od pory rokuw lato jest czerwono- brązowa, a w zimę- siwo
brązowa lub siwo- żółta. Biała plama na
pośladkach nazywana jest lustrem. Na ciele
młodych do szóstego tygodnia występują białe
plamki. Samce mają poroże, które rośnie w
okolicach kwietnia i zrzucane jest na jesień.
Występowanie: Europa (w Polsce szczególnie na zachodzie), Azja Mniejsza, region Morza
Kaspijskiego
Warto o niej wiedzieć: Samiec nazywany jest kozłem lub
rogaczem, a samica kozą. Mieszka w rzadkich
lasach liściastych, zaroślach, a niektóre na polach i
łąkach. Żyją w stadach dowodzonych przez
doświadczoną
samicę,
liczących
około
kilkudziesięciu sztuk. Są aktywne w dzień, w nocy
mogą poszukiwać pożywienia (grzyby, liście,
trawy, zioła, owoce leśne). Ciąża u saren trwa około
10 miesięcy. W odosobnionym miejscu rodzą się 13 koźlęta. Młode na czas karmienia pozostawione
są w kryjówce.
Ola z 50 NGDH

Thin Lizzy
Howgh. Z okazji tego, że już drugi dzień wracam do świata żywych (mam nadzieję, że na trwałe), piszę w
końcu tekst do Zasiewów. Tyle kiedyś marudziłem, że ludzie do nich nie piszą, a sam póki co nie byłem wiele lepszy.
Ale to się zmieni. Mam kilka kontrowersyjnych pomysłów (He He), ale dzisiaj chciałbym skupić się na kolejnym,
osobistym, odkryciu muzycznym, którym chcę się z Wami podzielić. Zanim przejdę do meritum, chciałbym zaznaczyć
kilka rzeczy – poza informacjami „encyklopedycznymi” i tymi do potwierdzenia w innych źródłach, cały tekst jest
absolutnie subiektywny. I dlatego z góry zaznaczam, że przed każdym zdaniem wartościującym muzykę w jakikolwiek
sposób w myślach dodaję „moim zdaniem”. Piszę to po to, by zaoszczędzić sobie zachodu w pisaniu tego setki razy
oraz ułatwić wyrażenie oceny.
Kiedyś napisałem w Zasiewach tekst o Budgie, w którym pisałem o swoim postanowieniu zgłębiania się w
„klasyczną” muzykę rockową. Między kolejnymi odsłuchaniami „Master of Puppets” (nic tak nie relaksuje…) to też
uskuteczniam już drugi rok. Dlatego dzisiaj tekst będzie o muzyce rockowej, głównie z lat ’70 i trochę ’60 i ’80
ubiegłego wieku. Żaden ze mnie ekspert, wielu klasycznych zespołów nadal nie znam. Ale muzykę, jak historię, należy
poznawać (nie śpiesząc się!) przez losy jednostek  Dzisiaj chciałbym skupić się na zespole Thin Lizzy i napisać o nim
trochę tego, co sam wiem i myślę.
Zacznijmy od początku. Nazwę Thin Lizzy kojarzyłem od dobrych kilku lat,
jak zwykle z Metallicą. Mój idol Cliff Burton, wymieniał ich kilkukrotnie w
wywiadach jako inspirację. Metallica nagrała swoją wersję jednej z ich piosenek,
którą być może wielu z Was zna – „Whiskey in the Jar”. Na tym przez długi czas
moje skojarzenia się kończyły. Pewnego dnia, gdy nie chciało mi się słuchać po raz
kolejny „South of Heaven” Slayera, postanowiłem sięgnąć po coś nowego. Wybór
padł na Thin Lizzy. W międzyczasie mijał wrzesień 2010 i w kinach pojawił się
nowy film Sylvestra Stallone – „The Expendables”, do czego za chwilę wrócę.
Dowiedziałem się, że podobno najlepszym albumem Thin Lizzy jest „Jailbreak”,
który serdecznie wszystkim polecam, ale moim zdaniem dwa inne go przebijają.
W każdym razie, najpierw garść
informacji – Thin Lizzy powstało pod koniec lat ’60 w Dublinie. Mimo
momentami bardzo „amerykańskiego” (w dobrym znaczeniu) image,
zespół jest jak najbardziej europejski  Jego duszą, głosem i basem był
nieodżałowany Phil Lynott. Tym, co rzucało się u niego od razu w oczy, był
jego niezbyt europejski wygląd. Jego ojciec był Brazylijczykiem i opuścił go
w dzieciństwie, w spadku zostawiając ciemniejszą karnację skóry i
niesamowitą czuprynę trochę w stylu afro. Lynott jest odpowiedzialny za
praktycznie każdą piosenkę Thin Lizzy jeśli chodzi o muzykę (głównie
melodie), za każdą tekstowo. Zaznaczyć warto, że jego teksty w wielu
przypadkach mają dużą wartość liryczną, z tego co wiem, wydawał je
nawet jako tomiki wierszy. Pisał znacznie więcej, niż na potrzeby zespołu.
Miał bardzo fajny styl ubioru – chodził w dzwonach (czym zainspirował
np. Burtona) i często nosił palta i koszule skrojone trochę po indiańsku.
Takie były czasy, więc można znaleźć jego, jak i reszty zespołu zdjęcia w
butach na sporych obcasach i z czubem. Poza dużym talentem
kompozytorskim i dość unikalnym stylem gry na basie Lynott miał piękny,
łagodny głos. Można by go słuchać w każdej aranżacji z prawdziwą
przyjemnością. Niewielu słyszałem wokalistów z tak delikatną a
jednocześnie mocną barwą głosu. Jak wielu rockmanów, popadł w
uzależnienie od narkotyków i zmarł z tego powodu w 1986. Dla wielu osób, także ze względu na skojarzenia jakie
budził wyglądem, był Jimim Hendrixem gitary basowej. Wydaje mi się, że to opinia trochę na wyrost, ale potrafię sobie
wyobrazić, dlaczego ktoś tak mówi. Od niedawna w Dublinie stoi jego pomnik.
W różnych stadiach rozwoju Thin Lizzy składało się z 3 lub 4 osób, ze „zwykłymi” instrumentami. Poza Philem
Lynottem osobistością wartą odnotowania był gitarzysta Gary Moore, który zmarł niecały miesiąc temu. Grali łagodną
muzykę rockową, która pomimo dość delikatnego brzmienia miała w sobie bardzo dużo energii i pazura. Ich piosenki
nigdy nie były bardzo wymyślne, jest to raczej prosta muzyka, co nie znaczy, że banalna.

Pomimo prostoty (która dla mnie jest zaletą, taka muzyka do mnie trafia) często można natknąć się u nich na
naprawdę godne uwagi nuty. Z czasem, pod koniec lat ’70 zaczęli jak większość w tym czasie zbaczać trochę w stronę
heavy metalu, co słychać przede wszystkim na ostatnim albumie z 1983. Pochodzi z niego piosenka „Cold Sweat”,
którą później zagrał np. Sodom, albo Chuck Billy i Steve Souza ze swoim Dublin Death Patrol. Ale to thrash metal, w
który się dziś nie zagłębiam  To zejście w stronę metalu sporo im odjęło, a
dowodem, że to prawda niech będzie samo to, że taki zatwardziały metaluch jak
ja w ogóle mówi coś takiego. W muzyce Thin Lizzy w wielu momentach słychać też
trochę bluesa, co zdecydowanie wychodzi jej na dobre. Mają wiele spokojnych
piosenek, znaczna większość z nich mimo niewielkiego użycia instrumentów ani
przez moment nie nudzi. W brzmieniu wyeksponowana jest trochę gitara basowa,
czemu nie należy się dziwić. Dzięki temu ich muzyka mimo przesterowanych gitar
jest bardzo łagodna. Teksty i problemy, których dotykają ich piosenki dzielą się w
moim przekonaniu na dwa główne nurty. Jeden z nich to nurt „miejski”, albo
„amerykański”. Bardzo nowoczesny w wydźwięku i klimacie, doskonale oddaje
ducha masowej, choć nie banalnej kultury zachodniej lat ’70. Napisałbym, o czym
opowiadają piosenki, ale wydaje mi się, że wystarczą same tytuły – „Call the
Police”, „Jailbreak”, „Chinatown”, „Hollywood”, „Toughest Street in Town” i tym
podobne. Brak mi niestety słów, dlatego powiem, że jak dla mnie są po prostu
„cool”, jeśli chodzi o oddanie ducha tych spraw. Włączcie pamięć migawkową,
przypomnijcie sobie filmy o bandytach i taksówkarzach z Nowego Jorku,
Rocky’ego, Henry’ego Chinaski, wszystkich dzielnych i bezimiennych policjantów z
USA poległych w walce z przestępcami, w tle kobiety z utapirowanymi włosami,
faceci w butach z czubem i dzwonach oświetleni neonami, wielkie amerykańskie samochody i masę innych rzeczy,
które po prostu się kojarzą z tymi dźwiękami. Nie jestem najlepszy w oddawaniu takich skojarzeń, każdy ma po prostu
własne a na papierze (czy też ekranie) i tak wyglądają blado.
Drugi nurt nazwałbym „historyczno – legendarnym”. Piosenki, które się w niego
wpisują są inspirowane starymi (pewnie też irlandzkimi) legendami, np.
wspomniana już „Whiskey in the Jar”, która jest irlandzką piosenką ludową. Lynott
pisał o Indianach, rycerzach, zamkach, wilkołakach i innych bohaterach, którzy
kojarzą się z bajkami. Jest też kilka piosenek historycznych, jak np. „Opium Trail”.
Najlepszym świadectwem wszystkich tych inspiracji jest utwór „Roisin Dubh (Black
Rose) a Rock Legend”, w który wpleciony jest nawet fragment znanej nam
Shenandoah. Są też wątki o Irlandii współczesnej, np. „Eire”.
Poza nagraniami które można zaliczyć do dwóch wyżej wymienionych tematyk, jest
też wiele takich, które dotykają po prostu problemów, które w ciągu życia ludzie
tworzą sobie wzajemnie. O zerwanej przyjaźni, nałogach, miłości, czy nawet
sieroctwie. Jest też wiele innych, bo byłoby nudno. Gdy tak się wymienia, brzmi to
banalnie, ale uwierzcie mi na słowo, piosenki te banalne nie są. Są naprawdę trafnie i urokliwie napisane, wyśpiewane
pięknym, łagodnym głosem z muzyką rockową najlepszego gatunku, z riffami i melodiami zapadającymi w pamięć.
Niektóre są szybkie i energetyczne, „czadowe” („The Rocker”) inne oszczędne w wyrazie i melancholijne. Klamrą, która
łączy wszystkie jest ich pozytywny, nawet jeśli czasem smutny wydźwięk. Thin Lizzy gra muzykę, przy której nie można
się nie uśmiechać – czasem z radością, czasem z niewypowiedzianym „coś o tym wiem”. Ich twórczość potrafi wywołać
bardzo szerokie spektrum emocji, skojarzeń i myśli, co cechuje sztukę z najwyższej półki.
Moim ulubionym albumem Thin Lizzy jest pierwszy, który nazywa się po
prostu „Thin Lizzy”. Wyszedł w 1969, gdy (mam nadzieję), skończę uczyć się prawa w
różnych szkołach, będzie miał 50 lat! Mimo tego, w ogóle się nie zestarzał. Zawiera
kilkanaście wspaniałych piosenek i jest na moje ucho trochę odmienny od płyt, które
Thin Lizzy wydało później. Brzmienie tej płyty nie jest jeszcze stricte rockowe, słychać
tu chyba najwięcej nawiązań do bluesa. Bardzo wyeksponowana jest gitara basowa,
bardziej niż w późniejszych nagraniach, ale to nie powoduje wcale, że inne
instrumenty mają pośledniejszą rolę. Ona odpowiada głównie za całość piosenki,
gitarzysta, co ciekawe, zajmuje się głównie solówkami, czasem grając razem z basem i
to z brzmieniem zbliżonym do czystego. To, co najbardziej lubię, to melodie zawarte
na tym albumie. Np. w piosence „Old Moon Madness”. Zachęcam Was, by zwrócić
uwagę szczególnie na piosenkę „Remembering (part I)” która jest po prostu o nieudanym związku. Za to muzyka,
szczególnie w końcówce, chwyta za serce (dosłownie). Wydaje mi się, że tak duża moja sympatia dla tej płyty wynika w

większym stopniu niż w przypadku pozostałych z gustu, dlatego nie jestem pewien, czy każdemu spodoba się tak
mocno.
Z czystym sercem mogę jednak każdemu polecić album „Black Rose: A Rock
Legend” z 1979. Składa się z 8 krótkich i jednej dłuższej piosenki, trwa w sumie niecałe
40 minut. Pierwsze osiem piosenek to klasyczne utwory rockowe, ich brzmienie jest
już znacznie bardziej „gitarowe” niż na debiucie. Są piosenki żywsze, są wolniejsze, a
dosłownie każda jest świetna. Niewiele mam płyt, na których podoba mi się każda
piosenka, jest ich dosłownie kilka. Moi faworyci to „Toughest Street in Town” i „Got to
give it up”, ale wybrać jest bardzo ciężko. Ostatnia piosenka trwa ponad 7 minut i w
recenzji płyty spotkałem się ze stwierdzeniem, że to romans Thin Lizzy z
„ambitniejszym” stylem pisania utworów. Być może coś w tym jest, bo piosenka jest
bardziej rozbudowana, skomplikowana i zawiera więcej różnych pomysłów
kompozytorskich niż zazwyczaj. Dobrym albumem na początek jest też na pewno
„Jailbreak” z 1976, który zawiera chyba największy przebój zespołu, obok „Whiskey in the Jar”, czyli „The Boys are
back in Town”. Któregoś dnia oglądałem w Internecie nagrania tej piosenki z koncertów i ktoś w komentarzach napisał
– „an ultimate friendship song”, co podsumowuje ją chyba najlepiej.
Na koniec jeszcze kilka słów o Thin Lizzy obecnie. Po śmierci Phila Lynotta nie
zawiesili działalności i grają aż po dziś dzień. Niestety, nie można ich traktować
poważnie, o czym świadczy fakt, że od 1983 nie napisali ani jednej (!) nowej piosenki.
Fani, w tym ja, zgodnie twierdzą, że to Phil Lynott to Thin Lizzy i odwrotnie i nie
sposób temu zaprzeczyć. Ich muzyka trochę odchodzi w zapomnienie, ale nie ma co
spodziewać się, że wszyscy będą znali zespół, który był popularny 35 lat temu. Mimo
tego, w niektórych kręgach pamięć trwa, czego najlepszym dowodem jest
wspomniany na początku przeze mnie film „The Expendables”. Bardzo lubię filmy o
Rambo, Terminatorze, Rockym Ballboa i tym podobnych, dlatego nie mogłem tego
przepuścić. Fajnie obejrzeć taką podróż w przeszłość w dużą ilością wybuchów. Byłem
na filmie w kinie trzy dni po pierwszym zetknięciu się z Thin Lizzy i gdy film się
skończył, nie mogłem opanować szerokiego uśmiechu, jaki zagościł na mojej twarzy. A
dlaczego, to już sprawdźcie sobie sami 
10 piosenek na początek: Remembering (part I), Got to give it up, Do anything you want to, The Rocker, The Boys are
back in Town, Toughest street in Town, Old Moon madness, Fighting my way back, Freedom Song, Saga of the ageing
orphan. A zaraz za nimi cała reszta 
Simon

Witam. Mówi wasz ulubiony komar. Od
pewnego
Zasiewów

czasu

na

przychodzi

liczba maili

adres

redakcji

coraz

większa

i nie jest to bynajmniej

kwestia zwiększonej aktywności Komendy. Wielu z Was pragnie podzielić się swoimi
wątpliwościami, anonimowo zadać jakieś pytanie...
Redakcja Zasiewów uznała, że powinienem pełnić funkcję harcerskiego eksperta –
komara, który będzie wsparciem w trudnej działalności instruktorów LS. Zgodziłem się.
Zatem odpowiem a na kilka przysłanych listów. Na początku zupełnie anonimowa
prośba. Autor napisał – „Droga redakcjo, dlaczego dzieci w moim zastępie zawsze wejdą
w potencjalną kałuże, nawet gdy wydaje wyraźne polecenie żeby nie wchodziły do
kałuży?”
– Odpowiedź jest prosta. Nasi podopieczni najczęściej słyszą tylko ostatnie słowo z
wypowiadanego zdania. Słaba percepcja harcerza czy harcerki wobec takiego rozkazu
rejestruje tylko słowo KAŁUŻA, po czym następuje błyskawiczne przemieszczenie do
wnętrza

ewentualnej kałuży. Zatem dla rozwiązania problemu – zawsze formułuj

komendę w następujący sposób – dzieci,

przejdźcie trawnikiem (jeżeli kałuża jest na

chodniku).
Oto treść następnego listu: „Droga redakcjo, moje dziewczynki nie chcą uczyć się węzłów,
co mam robić? Zrozpaczona K. lat 20.”
– Moja odpowiedź – w takim razie zabieraj
dziewczynki do ZOO.
„Jak się zamiata?” – napisał do nas druch
Sz. z 20NGDH
– Zamiata się szybko i dokładnie mój
drogi.
„Czy z powodu braku pagonu kręgowego
mogę nie zaliczyć służby?”– pyta inny anonimowy list.
– Otóż szanse na ewentualne niezaliczenie nie są wielkie, na Twoim miejscu spałbym
spokojnie.
„Z jaką prędkością drukuje drukarka kręgowa?” pyta Harcerz z Gdyni.

– Prawdopodobnie z prędkością bliską 14 stron na minutę, oczywiście w czerni.
„Jak poprosić o kręgowy urlop w przypadku porwania?” – pyta Harcerka lat 21.”
– Trzeba to zrobić z udziałem kancelarii prawniczej poprzez wcześniej wybranego
adwokata – reprezentanta. Najlepiej już dziś wypełnić stosowne podanie i zebrać komplet
dokumentów, a następnie zdeponować je w wybranej kancelarii. Specjalne druki już
niedługo będą do pobrania na oficjalnej stronie NKIH.
„Droga

redakcjo.

czasopisma

padła

Na

łamach

obietnica

waszego
ujawnienia

ulubionej potrawy wg druha Simona. Cały czas
czekamy na odpowiedź – fanki Simona.”
– Chodziło oczywiście o Kotlet.
A raczej Kotlety (6).
I na koniec mail z Gdańska „Droga redakcjo,
od 3 dni czytam regulaminy LS i cały czas nie mogę znaleźć definicji TOTEMU. Czy w XXI
wieku to możliwe aby nie istniała właściwa i rzetelna definicja? – początkująca
instruktorka. ”
– To smutna prawda, niestety wiele ważnych i strategicznych elementów harcerskiego
stylu nie otrzymało jeszcze swojej definicji. To nie jedyny taki przypadek. Wyobraź sobie,
że żaden wewnętrzny regulamin nie definiuje także pojęć takich jak: menażka, ogień,
suwak, skecz. Nie mniej mam informacje, że od pewnego czasu wybrana ekipa
opracowuje stosowne dokumenty i być może doczekamy sejmikowych głosowań w tych
sprawach.

Piszcie, przysyłajcie swoje listy. Na wszystkie na pewno
odpowiem, żaden list nie pozostanie bez echa.
W tym miesiącu to już wszystko.
Gorąco pozdrawiam.

OGŁOSZENIE PŁATNE
W tym szczególnym dniu zapraszamy do obejrzenia:
http://www.tackfilm2.se/?id=1299017658828ID598

zagadka

Znajdź 10 różnic. Odpowiedzi
należy przysyłać do 10. 03 na
adresredakcji@gmail.com.
Wśród pierwszych 5 adresatów
poprawnych odpowiedzi
wylosowana zostanie nagroda
niespodzianka.

