Witamy. A to nowości:
Zlot BP.
Góry, góry, góry.
Piórkiem i czymkolwiek.
Sztuka.
Ni pies, ni wydra.
Komar Władysław.
Przesłanie.

9 kwietnia tradycyjnie na Polance Redłowskiej rozpoczęła się gra XXI Zlotu Baden – Powella.
Wszyscy wiemy, że Polanka jest dla nas miejscem szczególnym. W 1990 r. to właśnie „Leśna
Szkółka” ufundowała tam pomnik Baden Powella, naczelnego skauta świata, wizytującego wraz z
żoną obóz harcerski na Polance Redłowskiej w 1933 roku.
Choć w tym roku Zlot był dla nas trochę nietypowy (ograniczony do jednodniowej gry), to myślę,
że dobrze bawili się zarówno harcerze, jak i instruktorzy z "Leśnej Szkółki" oraz "LS – Drzewo
Pokoju".
Pamiątkowe znaczki zlotowe przedstawiają lilijkę narysowaną przez samego Baden Powella.

KRĘGIEM W TATRACH.
Wyjazd Kręgu w Tatry
w dniach 29 – 04.05.2011.

Super ekipa dzielnych, odważnych i mężnych instruktorów (więcej cech już nie będę wymieniać bo
bym się za długo musiała rozpisać) pojechała w Tatry. Bawiliśmy się świetnie, mimo kapryśnej
pogody i trudnych warunków atmosferycznych dzielnie zdobywaliśmy najwyższe szczyty. Było
ciężko, atakowały nas żarłoczne myszy, które tylko czekały na chwilę ciemności żeby dobrać się do
naszego jedzenia! Ale co to dla nas. Kilku farciarzom udało się nawet pochodzić po jaskiniach i
wjechać kolejką na Kasprowy. Natomiast inni mieli okazję pokonać ciężką trasę na Zawrat, ale w
rekompensacie mogli zjeść lody wg Wasilewskiego, ciepły jabłecznik oraz nacieszyć oczy widokiem
na Dolinę Pięciu Stawów. Jak każdy wie, jesteśmy bardzo sprytni i umieliśmy poradzić
sobie w każdej sytuacji. Nawet kiedy zabrakło nam ciepłej wody i miejsca gdzie
można wysuszyć buty (na szczęście Hania miała suszarkę).
Dzięki naszemu urokowi osobistemu mieliśmy zniżki na przejazdy
busami i nie tylko. Jedliśmy oscypki i karmiliśmy konie. Miło było,
ale się skończyło! Koniecznie musimy to powtórzyć!
Martucha!

Więcej zdjęć:
Wędrówka Kręgu - Tatry 2011

„- Ej, tu jest naprawdę niebezpiecznie.
- Tylko uważaj na aparat, dobra?”

Relacja Simona:

„Biega tutaj mysz morderca i obgryza paznokcie u nóg.”
„- Rudy, nie masz już trefli?
- A, to nie można używać atu kiedy się
chce?”

Tylko nie na
tym
gnojuuuu!
„Przed nami widać trzy stawy, a tam za górami
są jeszcze trzy. Łatwo można z tego
wywnioskować, że patrzymy właśnie na Dolinę
Pięciu Stawów.”

"Wieje tutaj trekiem."

„Musicie szybko ograć Bohdzika, bo zje nam pulę!”

„(M) Po lewej Siklawa, dziękuję, idziemy dalej.
(jakaś pani) Widziałaś jego odznakę? [znaczek ze
zlotu BP]
(druga) Tak, to pewnie Przewodnik Tatrzański.”

„- Będziemy mieszkać w żłobku, jak Jezus, w
końcu to Betlejemka.
- A będzie tam prąd?
- Nie, tylko wypalona dziura w ziemi i drewno
na prycze.”

„– Rudy, wymyśliłem świetnego suchara! To, co
widzimy to nie jest Czarny Staw Gąsiennicowy,
tylko Biały Staw Gąsiennicowy… bo jest
zamarznięty!
– To nie był nawet suchar, to był już LEMBAS!”

„Minęliśmy właśnie Skrzyżowanie
Niezłych Ludzi.”

„Dziękuję, bardzo smaczna ta ofiara ”

„… pi pi pi pi PI PI PI PIPIPIPI”

„- I jak się idzie?
- Nic do mnie nie mów!”

„- Zapytam tych ludzi, czy na Psią Trawkę to tak samo
ciężko jak tutaj, co?
- Nie, nie zgadzam się! Mam swoją godność!”

„Moje nogi mówią: Dziękuję, bardzo fajna ta wędrówka!
Ale jak je pytam czy chcą więcej i mówię: Weź, weź
To one odpowiadają: nie, nie, już dziękuję.”

"Gramy w pokera Teksas Zębem."
„- Ej, patrzcie, tam ktoś wychodzi na tą półkę!
- Wow, ma nawet raki i czekan!
- Ale gdzie, gdzie, nie widzę?
- No tam, gdzie wczoraj wieczorem wyszedłem zrobić siku.”
A wiecie, że na jesieni Illusion zagra w Polsce trzy
koncerty: w Gdańsku, Warszawie i Katowicach?

PIÓRKIEM I CZYMKOLWIEK
CISZA I MILCZENIE
Chciałbym aby ten tekst był swojego rodzaju esejem. Ciągiem przemyśleń dlatego być może
przyjmie formę nieco chaotycznego. Aby jednak zupełnie nie porzucić konwencji moich artykułów,
pod koniec nawiążę też do ciszy w sztuce.
Ostatnio zaintrygował mnie temat języka. Języka, którego akt werbalny jest jedynie małą częścią.
Oczywiście mamy język pisany i czytany chociaż mnie bardziej zainteresowały pozostałe: poezja,
taniec, muzyka, obraz. Każdy z nich całkowicie od siebie różny. Nie da się wytańczyć wiersza, ani
wyrecytować obrazu. To nawet głupio brzmi. Myślę, że tak samo groteskowo objawia się każda
próba mówienia o obrazie. Tym zajmują się krytycy. Sądzę, że to właśnie dlatego artyści tak
bardzo nie przepadają za krytykami. Tadeusz Boy-Żeleński pisał „Krytyk i eunuch z jednej są
parafii, obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi”. Spotkałem się nawet z takim podejściem, że na
obronach prac magisterskich w Akademii Sztuk Pięknych wisiały arkusze papieru i flamastry.
Chcesz skomentować obraz? Narysuj to! Mów tym samym językiem bo inaczej doprowadzisz do
swoistej kakofonii.
Innym ważnym językiem jest oczywiście język ciała, gestów. Dlaczego taki ważny? Jest on z
pewnością absolutnie nierozerwalny z mową werbalną. Konieczna jest tutaj zachowana
równowaga. Każde zaburzenie wygląda po prostu śmiesznie. Nie odczytamy naturalnie człowieka
mówiącego permanentnie na jednym tonie z niewzruszoną twarzą pokerzysty. Tak samo i w drugą
stronę. Powrócę do pytania dlaczego ten język jest taki ważny? Po pierwsze chyba dlatego, że jest
wcześniejszy. Dziecko nie potrafi jeszcze mówić ale z miny jego mama odczytuje czy jest
zadowolone czy nie. Samo doświadczenie ciała jest dużo silniejsze. Przytulenie matki, dotyk piersi,
becik przy chrzcie. Po drugie mowa ciała jest bardziej dobitna. Mam tu na myśli wyrażanie emocji.
Uważam, że każde wyrażanie emocji słowami jest bestialskim spłaszczeniem uczucia. Płacz
kobiety na widok swojego ukochanego po długiej rozłące jest o niebo istotniejszy i bardziej trafiony
niż sto razy powtarzane ‘kocham cię’. Z resztą myślę, że mężczyźni to bardzo mocno czują i
dlatego nie powtarzają tego zwrotu w nieskończoność, ku zaniepokojeniu kobiety, która być może
nie odbiera sygnałów mowy ciała. Po trzecie – i chyba najważniejsze – język gestów jest
prawdziwy. Nie kłamie. Chociaż może to nienajlepsze zestawienie, gdyż zaprzeczeniem prawdy
jest fałsz a nie kłamstwo. Tak więc powiem, że jest to przekaz pozbawiony zafałszowania. „Słowa
są po to aby ukryć myśli”. Ciało tych myśli nie ukryje. Gdy matka powie do swojego dziecka
„nienawidzę cię” przy tym płacząc i je przytulając, to uważam to za jeden z najbardziej jaskrawych
przykładów okazania ogromnej miłości. Czasem jednak można zauważyć jak dziecko wyciąga rękę
do mamy, lecz ta jest teraz np. zdenerwowana. Mówi ‘kocham cię’ ręką odpychając dłoń dziecka.
Nic mu nie zrobi większego mętliku w głowie niż sprzeczne sygnały. W dodatku widać
jednoznacznie, że sygnał ciała jest cokolwiek silniejszy.
Myślę, że ciało możemy tu rozpatrywać w dwóch kategoriach: jako przedmiot czytania oraz jako
podmiot czytania. O tym pierwszym zazwyczaj są wszystkie książki. Pokazują jak czytać ciało jak
tekst. Co oznaczają poszczególne pozy człowieka. Tego się uczą politycy. Poza otwarta,
zamknięta i tak dalej. Zostawię to, gdyż uważam to za rzecz drugorzędną. To co mnie interesuje to
ciało jako przedmiot czytania. A to już nic innego jak po prostu zmysły. Nie bez powodu wszystkie
zmysły skoncentrowane zostały na ludzkiej twarzy. Chociaż chyba dopuściłem się tutaj grzechu
tautologii. Bo tylko człowiek ma twarz. Z resztą to także tłumaczy geneza językowa. ‘Twór – Twor –
Twarz’ nie oznacza to przecież nic innego jak ‘stworzony przez Boga’. Jesteśmy podobni do Baga
właśnie w twarzy. Twarz w ogóle jest bardzo istotną częścią naszego życia. Swojego czasu były
prowadzone dyskusje we Francji czy można ustanowić prawo zabraniające muzułmankom
zasłaniania twarzy w miejscach publicznych, gdyż uniemożliwia to identyfikację. Wtedy jedna z
osób zainteresowanych napisała książkę „Pupa i Twarz”. Kobieta ta pisze o tym, że dla nas
europejczyków pupa jest ważniejsza od twarzy. Ponieważ pupę zasłaniamy, a twarz jest jakby na
sprzedaż. W pewnym sensie to taki swoisty ekshibicjonizm.
Pozostając przy zmysłach zwracam swoją uwagę ku jednemu z nich. Temu, który podporządkował

sobie wszystkie inne. Temu, który przy wartościowaniu poszczególnych zmysłów wydaje się być
najbardziej kluczowy dla człowieka. Mowa tu oczywiście o wzroku. Tutaj znowu widzimy
tłumaczenie w nomenklaturze. Widzieć – Wiedzieć. Mówimy „do widzenia” a nie „do powąchania”.
Mówi się „szafka jaka jest każdy widzi”. Chcemy aby ktoś nam coś podał i mówimy „pokaż mi to” i
wyciągamy rękę. Gdyby węch był dla nas najważniejszy chodzilibyśmy na czworaka. Z resztą
przejęliśmy to już od starożytnych Greków. To samo mamy też w j. angielskim. Chcemy coś komuś
wytłumaczyć i zdanie rozpoczynamy od ‘look’. Mówimy „I see” gdy coś rozumiemy. Wyjątkiem
jednak wydają się być Żydzi. Tutaj najważniejszym jest słuch. Pewnie dlatego, że Bóg nie jest
obrazem, za to słowa Bożego mamy mnóstwo. „Słuchaj Izraelu!”. Tutaj wiedzieć = słyszeć.
Wracając jednak do naszych realiów łatwo można spostrzec jak wykorzystują ten fakt producenci.
W perfumach zapach jest tak samo ważny jak wygląd flakonika. Jak coś brzydko wygląda to tego
nie jemy. Gdyby zasłonić nam oczy to nie rozpoznalibyśmy połowy potraw nam podawanych.
Ostatnim obrazem z tego potoku myśli jest język milczenia. Czy to w ogóle jest język? Chyba jest.
W przeciwieństwie do ciszy. Mamy ten komfort, że w języku polskim rozróżniamy te pojęcia.
Anglicy mają jedynie ‘silence’. Francuzi także nie widzą różnicy. Za to Niemcy już owszem: ‘stil’ i
‘schweigen’. Rosjanie także. Gdyby znowu rozpracować te słowa antonimicznie to zaprzeczeniem
ciszy byłby dźwięk, natomiast milczenia – mowa. Czym w ogóle jest milczenie? Myślę, że
jakbyśmy mieli ubrać to w jakąś definicję to brzmiała by ona mniej więcej następująco:
intencjonalne powstrzymanie się od mówienia gdy jest ono możliwe. Cyprian Norwid, oprócz
doskonałych szkiców rysunkowych, jest oczywiście znany ze swych rozpraw. Napisał jedną pod
tytułem „Milczenie”. Dziwi się, że wśród części mowy pomija się tak istotną kwestię jak milczenie.
Twierdzi, że jest to najważniejszy sposób wypowiadania się. Ludwig Wittgenstein napisał osiem
traktatów. Siedem z nich rozbija się na podpunkty, te na kolejne, wychodzi z tego poważna
rozprawa, a ósmy brzmi jednym zdaniem „O czym nie można mówić, o tym trzeba milczeć”. I
rzeczywiście. Są byty, które istnieją dopóty, dopóki nie mają imienia. Gdy się je nazwie przestają
istnieć. To słowo je całkowicie dominuje. Dlatego nie da się mówić o Bogu. Mojżesz próbował raz
wyłuskać od Boga Jego imię. Usłyszał „Jahwe” – „Jestem Który jestem”. To nie jest imię jak Karol
czy Tomek. Cześć, jestem Karol / cześć - Jahwe. Uważam także, że samo słowo ‘miłość’ jest
największym spłyceniem miłości. Mówienie o miłości osobie której jej nie doświadczył jest jak
gadanie ze ślepym o kolorach. Po co mam o niej mówić? Przemilczę ją i ją okażę. Identycznie
sprawa ma się z seksem. Akt sam w sobie jest tak ponadludzkim doświadczeniem, że każda jedna
próba opisania go jest pornografią. Myślę też, że jest to jeden z bardzo poważnych dowodów na
to, że związek pomiędzy kobieta i mężczyzną jest dojrzały – potrafią znieść i przebywać ze sobą w
milczeniu. Nie wymyślają głupich tematów byle gadać aby tylko zabić ‘niezręczną ciszę’. Siedzenie
w milczeniu jest tym czego potrzebują. Nie oznacza ono, że nie mają o czym ze sobą rozmawiać.
Obiecałem, że odniosę się jeszcze do sztuki. Są obrazy potrafiące przekazać ciszę. Obrazy
przedstawiające same instrumenty. Zazwyczaj grające muzykę, teraz milczące. Mężczyzna
siedzący w fotelu w tle kobieta upiększa się w łazience. Obraz ilustrujący absolutna ciszę. To były
obrazy, które mówiły o ciszy. Z definicji są one ekspresyjne. Przyszedł jednak w końcu moment na
obrazy mówiące ciszą. Początkowo nazywano przedstawicieli tego nurtu obelżywie
‘impresjonistami’. Śmiano się z tego. Wytykano całkowity brak warsztatu. Ale oni mówili – tak, my
tacy jesteśmy. Pokazywali swoje wnętrze. Ciszę wychodzącą z ciała. O tym mówi impresjonizm.

phm. mariusz piesik ‘zięciu’

Sztuka.
...podchodzenia. Nie piszę z pozycji autorytetu, bo nim nie jestem. Piszę z pozycji osoby
doświadczonej. Wakacje zbliżają się nieuchronienie zatem myślę, że warto zareklamować te
specyficzną zabawę. Tym bardziej jest to celowe gdyż okazji do uprawiania podchodzenia
mało, a osób które chcą/mają odwagę próbować jeszcze mniej. Podchodzenie to jedna z
licznych typowo harcerskich form działania przeznaczona głównie dla harcerzy powyżej 15
roku życia. Najczęściej polega na penetracji i eksploracji nocnej terenu jakiegoś
obozowiska. Harcerze dbający o bezpieczeństwo obozowiska od zawsze stosują system wart.
W czasach gdy obozów było bez liku, stacjonujące w niedużej odległości obozowiska
decydowały tą zabawę bardzo często. Później powstał pewien kanon tej zabawy i wszyscy
zrozumieli, że podchodzenie uzupełnia harcerskie techniki o doskonały sprawdzian. Każda
ekipa harcerska mogła zdecydować się na podchodzenie dowolnego innego obozu, nawet bez
uprzedzenia. W podchodzeniu oczywiście obowiązywały zachowania godne harcerskiego
stylu. Klasyczne podchodzenia mają swoje niepisane (zatem spróbuje to zrobić) reguły:
•

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

Celem jest chęć sprawdzenia swoich umiejętności i wykazania niefrasobliwości obronnej
mieszkańców podochodzonego obozu (tradycyjnie jeden z największych powodów do
wstydu to dać się podejść).
Działania mogą trwać w godzinach czuwania wart nocnych (najczęściej 22.00 – 6.00).
Podchodzący mogą wchodzić na teren obozu podochodzonych i zostawiać informacje o
tym, że wtargnęli niezauważeni. Najczęściej informacja jest w formie karteczek
przyczepianych w różnych miejscach lub napisów ułożonych z gałęzi, szyszek itp.
Podchodzący mogą zabierać różne przedmioty z obozu podochodzonych. Najbardziej
pożądane są proporce drużyn, obuwie, elementy umundurowania. Należy pamiętać, że
niektóre środowiska nie włączają w to elementów umundurowania więc ich zabieranie
jest ryzykowne i może skutkować niepotrzebnym nieporozumieniem.
Nie wolno zabierać, flagi państwowej. W wielu środowiskach jest to widziane jako bardzo
nieharcerskie.
Nie wolno zabierać sprzętów drogich, lub potrzebnych do funkcjonowania obozu (np.
Telefonów).
Podchodzący, który zostanie klepnięty przez jakiegokolwiek członka obozu
podochodzonego staje się więźniem obozu, nie może uciekać, stawiać oporu. Osoba,
która ucieka mimo klepnięcia zachowuje się w sposób nieharcerski.
Złapany podchodzący powinien dostać miejsce do spania na terenie obozu
podochodzonego, w którym czeka na wymierzenie kary.
Podchodzący, który zdobył trofea i opuścił teren obozu powinien stawić się na apelu
porannym w obozie, który podszedł i zameldować się. Następnie ma prawo wyznaczenia
okupu za zdobyte fanty.
Kary wymierzane przez obóz osobom złapanym nie powinny być dotkliwe (np. obieranie
ziemniaków, porąbanie drewna).
Nagrody za zdobyte trofea powinny być realistyczne (np. stosowna ilość podwieczorków).
Istnieje możliwość wykupienia więźniów, gdy część podchodzących została złapana, a
część zdobyła trofea. Koszta wymiany negocjuje się (np. zdobyte buty za 2 więźniów).
Wartownicy muszą stosować się do regulaminu wart również podczas podchodzenia.

Ponadto istnieje kilka typów podchodzeń:
• Umówione z określoną datą – gdy ostrzegamy komendanta obozu o zamiarze
podchodzenia (komendant podochodzonego obozu nie powinien informować o tym
członków obozu, ani wartowników).
• Umówione z datą niedokładnie określoną – ostrzegamy o zamiarze podchodzenia w ciągu
kilku dni (np.4) i wtedy komendant ma prawo zakomunikować zagrożenie członkom obozu
(zakładamy, że ta wiedza podnosi atmosferę rywalizacji nie zmniejszając szans
podchodzących).
• Nieumówione, gdy podchodzimy obóz, który nie ma informacji o naszym działaniu.

Możemy także wprowadzić podział na podchodzenia:
• Dwustronne – gdy dwa obozy decydują podchodzić wzajemnie. Pertraktuje się wspólny
określony przedział czasu na podchodzie. W tym przypadku siły obozu są dzielone na
defensywne i ofensywne.
• Jednostronne – gdy człowiek bądź ekipa podchodzą obóz bez własnego zakwaterowania.
Chyba tyle suchej teorii. Jak wygląda praktyka?
Podchodzie jest super emocjonujące. Działamy pod presją i czujemy sporą adrenalinę. Musimy
się bardzo starać, często mamy mało czasu na decyzje. Możemy planować i układać taktykę.
Wykazujemy się kondycją fizyczną, przełamujemy strach. Liczą się nie tylko siła, ale i spryt.
Nawet samo bronienie obozu przed podchodzącymi może dostarczyć niezapomnianych wrażeń.
Ja doskonale pamiętam wszystkie przygody związane z podchodzeniem. Oto kilka przykładów,
powiązanych z tematem.
Przykład wykorzystania siły:
Podczas każdej mojej przygody musiałem uciekać i to szybko.
Przykład wykorzystania sprytu:
Pamiętam jak minęliśmy wartowników obozu sami podając się za wartowników. Sytuacja była
patowa. Było nas 2 podchodzących i leżeliśmy niedaleko punktu centralnego obozu schowani za
samochodem. Wartownicy nieświadomi niczego zbliżali się powoli w naszą stronę. Obóz był
ogromy zatem postanowiliśmy wstać, wyjść naprzeciw warcie i minąć ich ze słowami:
– Z tej strony spokój a jak u was?
– W porządku... – odpowiedzieli.
Minęliśmy się i dopiero po kilku sekundach tamci zrozumieli że wartownicy rzadko mają
zakamuflowane twarze. Szybkim krokiem odchodziliśmy, gdy zapytali:
– A wy to właściwie skąd?
Wtedy wrzuciliśmy do wykorzystania siły i rzuciliśmy się do ucieczki, ale gdyby nie ten trick to ci
dwaj zobaczyliby nas leżących na ziemi i na pewno nie dalibyśmy rady uciec.
Przykład nieporozumienia:
Kiedyś zapomnieliśmy powiedzieć jednemu z nas, że istnieje umowa na niezabieranie sprzętu
(którą wcześniej umówiliśmy). Podchodziliśmy obóz wodniacki i skończyło się tym, że
nieświadomy odpłyną jedną z łodzi motorowych.. nad ranem musieliśmy się tłumaczyć.
Przykład spostrzegawczości:
Druh M. podczas jednego z podchodzeń zauważył, że warta nie interesuje się pilnowaniem, a
jedynie obserwuje jezioro.
Przykład braku spostrzegawczości:
Pewna grupa podeszła kiedyś kemping myśląc, że to obóz harcerski (ten znajdował się 1km
dalej).
Po eskapadzie na niebronione pole namiotowe zabrali kilka pomidorów...
Tyle na dziś, pamiętajcie, że wakacje coraz bliżej a autor tego tekstu rzadko odmawia dobrze
zorganizowanym eskapadom.
g.

„NI PIES, NI WYDRA”- wywiad z Jenotem!
Cześć, nazywam się Bogdan i jestem jenotem . Z wyglądu przypominam kojarzonego
przez was wszystkich szopa pracza, lecz ja mam
bardziej odstające uszy i miłe, puszyste, szare futro,
po którym wzdłuż grzbietu idzie ciemna pręga.
Jestem bardzo elegancki, noszę czarne bokobrody i
mam czarny pyszczek. Jestem mniej-więcej
rozmiarów kota domowego, ważę od 5 do 9 kg.
Gdzie mieszkasz?
Mieszkam w Azji i Europie, przeniosłem się tu z
Dalekiego Wschodu. W Europie jestem od niedawna
(w Polsce po raz pierwszy zauważono mnie w 1955 roku), moi kuzyni mieszkają w całym
kraju. Oprócz Polski mam też kolegów w Skandynawii, Niemczech oraz w Rumunii, a także
na Ukrainie, Białorusi i Litwie, lecz tam są oni niestety zabijani z powodu miłego futerka, z
którego robią kurtki lub same kaptury…  Nawet w Polsce można
polować na nas cały rok…
Jakie środowisko lubisz?
Wprost przepadam za dużymi
lasami, lubię mieć łatwy dostęp do wody. W dzień
jestem sobie w dziuplach drzew lub w którejś z nor
wykopanych wcześniej przez borsuka lub lisa.
Co i kiedy jesz?
Jem gryzonie, jaja, pisklęta (które są na ziemi),
drobne kręgowce i skorupiaki, np. ślimaki (mniam,
łapy lizać). Z reguły jestem drapieżnikiem, ale nie pogardzę roślinami.
Jak dojrzewa mały jenot? Ciąża u pani Jenot trwa zwykle około 2 miesięcy. Po przyjściu od
7 do 9 małych na świat mama karmi je swoim mlekiem przez kolejne dwa miesiące. Jenot
staje się całkiem dojrzały po upływie około roku.
Co ciekawego możesz jeszcze o sobie powiedzieć?
Jestem mało agresywny i łatwo daję się oswoić, przez co łatwiej mnie upolować.
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"Nie, nie, ludzie w naszym kraju nie mają
umiejętności zrzeszania się i tworzenia wspólnoty (...).
To kraj neurotycznych indywidualistów, z których
każdy, gdy tylko znajdzie się wśród innych, zaczyna ich
pouczać, krytykować, obrażać i okazywać im swoją
wyższość.
Myślę, że w Czechach jest zupełnie inaczej. Tam
ludzie potrafią spokojnie dyskutować i nikt się z nikim
nie kłóci. Nawet gdyby chcieli, nie mogliby, bo ich język
nie nadaje się do kłótni."

[O. Tokarczuk, Prowadź swój pług przez kości umarłych.]

