Pismo Niezależnego Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka
Henryka Wieczorkiewicza

Czuwaj i czołem!
Minął już jakiś czas, od kiedy pojawił
się ostatni numer „Zasiewów” i było mi ich
brak. Brakowało mi też składania kolejnych
numerów i bogatych możliwości manipulacji
Waszymi
słowami,
które
oferowała
ta
działalność (hehe…). Mam
am nadzieję, że uda nam
się wspólnie pociągnąć ten wózek dalej.
Wydaje mi się, że przyda nam się, jak pisałem
w mailu, platforma wymiany poglądów. Nie
mieszkamy (przynajmniej nie wszyscy) na
jednej dzielnicy, nie spotykamy się razem
często, a gdy już to robimy,
bimy, to fajnie jest
też pograć w piłkarzyki, a nie tylko ględzić
o ważnych sprawach. Oczywiście nie chciałbym,
żeby w Zasiewach pojawiały się tylko poważne
teksty i nic na pewno nie zastąpi rozmowy,
ale będziemy mogli je trochę odciążyć.
Poprzednio miałem
em w zwyczaju męczyć
niektórych z Was o teksty mimo oporu i
wstrętu do pisania, obiecuję, że tym razem
robić tego nie będę. Kolejne numery będą być
może trochę krótsze, ale chciałbym, żeby
tworzyli je tylko ci, którzy rzeczywiście
mają na to ochotę. Dlatego
o zachęcam do
myślenia nad własnymi tekstami i przysyłania
mi ich obficie, choć oczywiście wiem jak
wygląda życie i zalewu się nie spodziewam.
Czasem
miewam
pomysły
na
teksty
dla
niektórych osób i na pewno będę je Wam
podsyłał, ale nie będę męczył nikogo, kto nie
chce pisać. Być może dzięki takiemu podejściu
zyskamy na regularności, a nuż Zasiewy będą
pojawiać się częściej niż raz na miesiąc (ale
nie zapeszajmy).
. Chciałbym też, żeby znalazła
się
osoba,
która
chciałaby
zająć
się
„Zasiewkami”,
„Zasiewami
młodszymi”
młod
jakkolwiek je nazwać, ponieważ ja ze względu
na dużą ilość obowiązków naukowych nie
chciałbym podejmować się zbyt wielu rzeczy
jednocześnie. Jestem jednak gotów do pomocy,
chętnie
przekażę
swoje
uwagi
a
także
udostępnię
bogate
archiwum
chętnemu
redaktorowi. Pamiętam reakcje harcerzy i
harcerek którzy dostawali pisemko i wydaje mi
się, że gra jest warta świeczki. To chyba
wszystko tytułem wstępu, zachęcam wszystkich
do nadsyłania na mój adres mailowy czy też
domowy (nawet gołębiem) uwag i przemyśleń n
no
i zapraszam do lektury!
Simon

Październik 2012

SPIS TREŚCI
Relacja z biwaku 11, 13 i 50
NGDH w Strzepczu (19 – 21
października 2012)
Relacja z biwaku 3, 20 i 33
NGDH w Lubocinie (19 – 21
października 2012)
Podróżuj z LSem – Boliwia
Chaszcze TO 2012 – Relacja,
wyniki, mapa,
, zdjęcia
Chaszcze TP 2012 – Relacja,
wyniki, mapa
WMK – Wędrowna Majówka Kręgu
Idea wędrownicza
Rubryka literacka
Rubryka muzyczna
Z archiwum – herby
Ogłoszenia drobne
Kącik satyryczny
Przesłanie

Biwak w
Strzepczu –
11, 13 i 50
Od 19 do 21 października 2012 roku
odbył się w Strzepczu biwak 11 n.g.d.h.
„Sherwood”, 13 n.g.d.h. „Birmingham” oraz 50
n.g.d.h. „Wrzosiwo”, którego komendantem była
org. Marta Janowitz „Jagoda”, oboźnym zaś
org. Jan Michalski „Jajek”.
Zajęcia na biwak przygotowywane były
przez
szeroko
pojętą
współpracę
międzydrużynową.
W ten sposób w piątek wieczorem po
zakwaterowaniu, rozmundurowaniu i zjedzeniu
kolacji odbyło się świecowisko przygotowywane
przez Noza, Małego i Zuzię Kościuszko. Oprawą
muzyczną zajęły się Asia i Cezar. Generalnie
mimo tego, że skecze były nie do końca
zrozumiałe szczególnie przez damską część
widowni, Świecowisko było całkiem udane.
W sobotę rano zajęcia robione przez
Jajka, Luxusa, Kwapka, mnie i Kaję odbyły się
w lesie (jako jedyne). Chociaż mapa była
straszliwie niedokładna, w związku z czym
spędziliśmy trochę czasu na błądzeniu w lesie
i prawie że nic nie wyszło zgodnie z planem,
to wszyscy świetnie się bawili .
Następnie,
po
obiedzie
przywiezionym
z
restauracji, odbyły się zajęcia robione przez
Asię, Pucię i Cezara.
Ogółem gra była
świetna, ale część organizacyjna nie wyszła
najlepiej – punkty były nie na swoich
miejscach, zadania się powielały i były
niedokładnie sformułowane.
Wieczorna kratka była przeznaczona na
zajęcia w drużynach. U nas zajęła się nimi
Ola. Odbywały się ona, ku uciesze zarówno
punktowych, jak i uczestników gry, w całości
w
szkole
i
polegały
na
podbijaniu
kontynentów.
Rano część starszej części uczestników
biwaku udała się prosto na trasę otwartą
„Chaszczy”, natomiast reszta wróciła do
Gdyni.
Podsumowując,
biwak
uważam
za
niezwykle udany, mimo tego, że praktycznie
nic nie poszło zgodnie z planem i mam
nadzieję, że będzie więcej wyjazdów w takim
właśnie składzie.
Monika

Biwak w
Lubocinie –
3, 20, 33
Jak dla mnie był to zdecydowanie
najdziwniejszy biwak na jakim byłam, a po
latach wyjazdów jako instruktor myślałam, że
nic mnie już nie zaskoczy.
Zaczęło się prawie jak zawsze –
zbiórką na wyremontowanym dworcu Gdyńskim.
Gdyby nie spóźnienie Adama i Sajmona, i fakt,
że młodsi instruktorzy w ich ekipach nie byli
w stanie doliczyć się ludzi czekających na
peronie to wyjazd byłby nudny jak zawsze. A
tak już na wstępie było sporo emocji.
Za to w Lubocinie c
czekała nas miła
niespodzianka – odnowiona szkoła. Przed
spaniem dzieciaki miały jeszcze szansę trochę
się pobrudzić podczas świetlika. Pr
Praktycznie
całą sobotę odbywały się wspólne zajęcia, co
zaowocowało wspaniałą integracją, szczególnie
wśród nowych członków
ków drużyn. A na obiad
czekały wszystkich smakowite niespodziankiniespodzianki
oprócz
standardowych
zupek
chińskich
z
kompocikiem można było zjeść makaron (który
był jednocześnie przegotowany i niedogotwany)
z sosem (chyba bolońskim) a do tego frytki!
Cóż za szaleństwo.
o. Reszta dnia minęła w miarę
spokojnie.
Ostatnią
dawkę
zbędnych
emocji
dostarczył nam PKS – do jego przyjazdu nie
widzieliśmy
eliśmy czy uda nam się wszystkim
wszystki
zapakować, bo Sajmon straszył że w niedzielę
z Karlikowa jeżdżą małe busiki. Na szczęście
się udało.
To o czym warto jeszcze wspomnieć w
ostatnim akapicie, to takie rzeczy jak
emocjonujące rozgrywki w karty pokemon, myszy
w kadrówce, pożegnalna galaretka z bitą
śmietaną, czy Kebab- kot wędrowiec. Osobiście
chciałabym jeszcze dodać gorące podziękowania
dla
wszystkich
ich
młodszych
instruktorów,
zastępowych,
a
nawet
wszystkich
wszyst
bez
szczególnej funkcji, którzy włożyli bardzo
dużo pracy w to, żeby było fajnie.
Bohdzik

Podróżuj z LSem –
Boliwia
Boliwia to
najbiedniejszy
kraj Ameryki
Południowej,
tym samym
najtańszy dla
turystów, jest
przy tym bardzo
czysty w
Większą część terytorium Boliwii zajmują Andy
porównaniu np.
z sąsiadującym Peru. W Boliwii mieszka ok.
12mln ludzi. Około 80% mieszkańców Boliwii
posługuje się hiszpańskim jako językiem
ojczystym,
a
dominującą
religią
jest
katolicyzm.
Kraj ten słynie ze wszystkiego co jest
najwyżej położone na świecie. Mają najwyżej
położoną stolicę - La Paz oraz miasto Potosi 4070 m n.p.m., wyciąg narciarski,
jezioro Titicaca oraz wiele innych miejsc.

Flaga Boliwii

W La Paz pracują na ulicach pucybuci i
nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby
nie fakt że są zamaskowani. Noszą czapki
kominiarki
niczym
członkowie
oddziałów
specjalnych.
Boliwijczycy, jak wszyscy Latynosi,
uwielbiają fiesty, czyli wszelkiego rodzaju
święta zarówno o charakterze religijnym, jak
i politycznym. Jest to okazja do hucznej
zabawy suto zakrapianej alkoholem, dlatego
też święta katolickie mogą tu wyglądać zgoła
inaczej niż w Polsce.
Salar de Uyuni, położona na wysokości
3653 m n.p.m.,to największa na świecie solna
pustynia. Dziś jest niemal niewyczerpalną
kopalnią i niesamowitą atrakcją turystyczną.
Zbudowano tam hotel z solnych bloków.

Kuchnia:
Jako typowe dania kuchni boliwijskiej poleca
baraniny z suszonymi ziemniakami i warzywami
lub
sajta
kurczak
w
ostrym
sosie
paprykowym. Popularnym dodatkiem do obiadu
jest biała kukurydza o dużych ziarnach.
Charakterystycznym napojem dla rejonu Andów
jest mate de coca, czyli herbata z liści
koki.

Chairo

Architektura:
Achitektura
prekolumbijska
przetrwała w Boliwii w
postaci
ruin
w
Tiahuanaco oraz licznych
zabytków
inkaskich,
rozproszonych po całym
kraju.
Najciekawsze
zabytki
z
czasów
kolonialnych
zachowały
się w Potosí, Sucre i La
Paz.
W
architekturze
La paz
boliwijskiej
wyróżnia
się
kilka
okresów
i
stylów, często rozwijających się równolegle.
Kościoły powstałe w okresie renesansu cechuje
prostota.
Dla
okresu
metyskiego
charakterystyczne było stosowanie wymyślnych
dekoracji
rzeźbiarskich.
Współczesna
architektura
dużych
miast
reprezentuje
najczęściej nowoczesny, pozbawiony wyrazu
styl, powszechny na całym świecie. Można
jednak czasem napotkać elementy tradycyjne,
jak współczesne wersje hiszpańskiego balkonu.

Kobiety w tradycyjnych strojach
Salar de Uyuni

Asia

Chaszcze TO Relacja
Trasa Otwarta Chaszczy 2012,
czyli hardkor do sześcianu
Sienkowe Chaszcze same w sobie łatwe
nie są, lecz w tym roku było nam ciężej, niż
zazwyczaj. W nocy z soboty na niedzielę,
zamiast smacznie spać w domowych pieleszach,
rozbijałem się do godziny piątej nad ranem po
lasach w okolicy bliżej nikomu nieznanej
miejscowości Strzepcz. Ostatnia noc biwaku
„Sherwood”, „Birmingham” i „Wrzosiwa”
obfitowała w obrzędy, przez co w śpiworze
spędziłem tylko dwie godziny z okładem. W
związku
z
tym
poziom
energetyczny
pobiwakowej ekipy chaszczowej w składzie
Monika Bolda, Rudy, Pampers, Goofy, Matiz i
Broka był co najmniej zatrważający. Dysponując
bezpiecznym
marginesem
czasowym,
wybraliśmy się zatem do uroczego baru w
Wejherowie, gdzie posililiśmy się pizzą i innymi
specjałami.
Wzmocnieni sporą dawką glukozy
(„Pizza krzepi!”) stawiliśmy się na punkcie
startowym nieopodal wejherowskiej kalwarii.
Wszystkie niedogodności zrekompensowała
nam piękna pogoda i cudowny las w jesiennej
szacie (ach, jaki jestem poetycki!). Ciekawostką
było to, że poza harcerską bracią z „Leśnej
Szkółki” na miejscu zastaliśmy bliżej nam
nieznanych mugoli, którzy okazali się
znajomymi z pracy małżonki Sienka, Ary. Rzecz
jasna, wpisałem się na listę wraz z Pampim, z
którym to druhem mieliśmy zamiar obronić
wywalczone rok temu zaszczytne trzecie
miejsce.
Wprawdzie do Wejherowa nie przybyła
cała
„topograficzna
śmietanka”
naszej
organizacji (zabrakło Kuchcika, Garga, czy
Simona), ale w końcu Chaszcze to Chaszcze.
Okazało się, że nie pomyliliśmy się ani o cal,

kiedy w nasze ręce trafiła mapa, a raczej jej
nędzne resztki, poszatkowane niemiłosiernie
przez Sienka. Jak zwykle więcej miejsca na
kartce formatu A4 zajmowały wskazówki w
formie pisemnej, niż same poziomice i znaki
topograficzne,
ale
dzięki
wyobraźni
przestrzennej Pampersa udało się nam złożyć
do kupy cały ten bajzel. Początkowo wszystko
szło jak z płatka. Nie można było tego samego
powiedzieć o ekipie mugoli, którą spotkaliśmy
na trasie; jedna z dziewczyn trzymała mapę pod
dziwnym kątem i biadoliła, że nie wie, co ma
dalej z nią zrobić. Obserwując tę scenkę
rodzajową, Pampers nie powstrzymał się od
„mimochodem” rzuconej do mnie uwagi, że
trasa w tym roku jest wyjątkowo łatwa i „Sienek
się nie postarał”. Miny mijanego patrolu –
bezcenne.
Tak zwane „schody” zaczęły się na
fragmencie mapy z samą rzeźbą terenu. Po
przedzieraniu się przez najprawdziwsze
chaszcze, udało się nam zlokalizować punkt
dziewiąty, ale „dyszka”, niczym „Latający
Holender”, okazała się nieosiągalna. Na szczycie
sporego wzgórza spotkaliśmy jednak miłego
pana, który wraz z psem obozował sobie w
zamaskowanym liśćmi namiotem. Po użeraniu
się z punktem dziesiątym czasu zrobiło się
zatrważająco mało, więc szybkim krokiem
ruszyliśmy z powrotem, zgarniając po drodze
efemeryczny punkt „X” (Pampiemu udało się go
wyznaczyć).
W końcu pomiędzy drzewami zamajaczył
nam czerwony polar Sienka. Okazało się, że
poszło nam nadspodziewanie dobrze, ale
ostateczne słowo jeszcze nie padło. Pozostało
nam wracać do Gdyni i czekać z niecierpliwością
na wyniki…
Rudy

Chaszcze TO – wyniki
Skład zespołu

Przynależność

SUMA PK

całkowity czas [min]

Miejsce

Bartosz Maćkowiak "Pampers"
Filip Rudolf "Rudy"
Jędrzej Wasilewski "Marhefka"

LS
LS

12
35

122
102

1
2

Małgorzata Zagórska
Piotr Ananicz "Cyborg"

LS

60

108

3

Monika Bolda
Maciej Groth "Goofy"

LS

218

123

4

Patryk Wysocki
Mikołaj Kuchta

LS

320

141

5

Adam Władziński
Wojciech Gnas

LS

410

150

6

Magdalena Treppner
Zuzanna Bejm
Julia Tyran

LS

540

164

7

Karolina Graczyk
Magda Pipka
Rińska Maria

ZSP 3

675

102

8

Mikołaj Sondej
Jakub Szefler

LS

705

107

9

Mateusz Miler "Matiz"
Michał Broka

LS

780

115

10

Mateusz Blaszke
Mateusz Palczyński
Sebastian Mitrosoznek
Bartosz Mazgaj

ZSP 3

1260

69

11

Za co można było otrzymać punkty karne:

1 punkty karne za każda minutę spóźnienia w limicie czasu
10 punkty karne za każda minutę spóźnienia poza limitem czasu
punkty karne za brak potwierdzenia punktu kontrolnego zaznaczonego na mapie przez

90 organizatora
punkty karne za brak potwierdzenia punktu kontrolnego nie zaznaczonego na mapie przez

60 organizatora
punkty karne za potwierdzenie punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego zaznaczonego

25 na mapie przez organizatora
punkty karne za potwierdzenie punktu stowarzyszonego do punktu kontrolnego nie

15 zaznaczonego na mapie przez organizatora
30
30
10
10
30

punkty karne za potwierdzenie punktu mylnego (jeśli punkt kontrolny nie został później
poprawnie potwierdzony, to doliczane są punkty karne za BPK - 90pk)
punkty karne a potwierdzanie punktu w niewłaściwej kolejności
punkty karne za zly opis potwierdzenia na karcie startowej
punkty karne za zmianę - kolejne potwierdzenie danego punktu kontrolnego
punkty karne za pozostawienie wolnego pola na karcie startowej

Gratulacje dla zwycięzców i wszystkich, którzy wzięli
udział!

A tak wyglądała mapa…

I jeszcze kilka zdjęć…

… autorstwa Marhefki
(zdjęcia
punktów
to
zdjęcia z trasy TP).

Chaszcze
Relacja

TP

Był chłodny, październikowy ranek.
Czując na powiekach trud całego tygodnia
wstałem,
po
przygotowaniach
(herbata
w
termosie i czekolada) ruszyłem pod SP 46 na
Karwinach, żeby zgarnąć Trójkę na Chaszcze.
Zdarzyło się Wam kiedyś, że prowadziliście
Chwarznieńską swoją drużynę w szyku i nagle
jadący z naprzeciwka czarny mercedes na Was
zatrąbił podczas zawracania? Zdziwiłem się,
ale kierowcą mercedesa okazał się tata mojego
człowieka (Janusza). Bez wahania wyrzucił z
samochodu gościa w mundurze i odjechał.
Dalsza podróż minęła bez większych
przygód (jak na nasze Trójkowe standardy). Po
dłuższym spacerze dotarliśmy do Owczarni,
gdzie podzieliliśmy się na 4 patrole.
Uznałem, że warto postawić na pozytywną
motywację i zapowiedziałem chłopakom, że za
miejsca niższe niż czwarte będą robić 5
pompek X miejsce. Gdy wszyscy już ruszyli,
dla sportu i z racji tego, że nie byłem na
trasie TO, również wybrałem się (z Cezarem,
jako nieklasyfikowany patrol) na trasę w
poszukiwaniu punktów. Muszę przyznać, że
trasa wcale nie była prosta. W szukaniu
trochę przeszkodził nam fakt, że musiałem w
pewnym momencie odłączyć się od Cezara, by
znaleźć dwóch chłopców z Sherwood, którzy
rozłączyli się ze swoim kumplem. Okazało się,
że strach był przedwczesny i radzili sobie
zupełnie dobrze, zajmując ostatecznie drugie
miejsce. Jak już mówiłem, Marhef postanowił
nie ułatwiać życia naszym ludziom i, jak
mówiłem, trasa wcale nie była prosta. Wydaje
mi się, że tylko jeden lub dwa punkty (z 8)
nie miały „stowarzyszy”. Dodatkowo były
cztery punkty „azymutowe”, znajdujące się w
pewnej odległości od punktów zaznaczonych na
mapie. Tutaj daliśmy się z Cezarem złapać,
ponieważ
przeczytaliśmy
instrukcje
po
przejściu części trasy, a okazało się, że dwa
z nich znajdują się niedaleko startu –
nauczka na przyszłość.
Mimo odczuwalnej mentalnie temperatury
spod Stalingradu i pierwszych oznak późnej
jesieni (Osowa – śnieg), bardzo przyjemnie
było przespacerować się po lesie, ponieważ
nadal jest tam bardzo kolorowo (widać na
zdjęciu powyżej). Urozmaiceniem byli ludzie
jeżdżący w okolicy na koniach. Po powrocie na
miejsce udaliśmy się z Cezarem do Marhefki i
jak się okazało, wcale nie udało nam się
przejść trasy bezbłędnie. Ku powszechnej
satysfakcji, kredek zabrano z punktów mniej
niż w zeszłym roku. Gdy wszystkie patrole
powróciły
na
miejsce,
rozeszliśmy
się
drużynami w kierunku swoich domów. My (3) ze

względu silne lobby składające się głównie z
osób, które nie dały rady doczytać, że
zbiórka potrwa dłużej i nie zabrały nic do
jedzenia, udaliśmy się w drodze powrotnej
jeszcze do Biedronki.
Niefortunnie się stało, że w (chyba) w
SP 46 tego akurat dnia ciało pedagogiczne
postanowiło urządzić podopiecznym odrabianie
zaległych
lekcji
z
przyszłości,
co
spowodowało absencję 20 i 50, na pewno byłoby
nam weselej w większym gronie. Spędziłem
jednak na dworze 7 godzin i byłem z tego
faktu bardzo zadowolony, szkoda że Chaszcze
są tylko raz do roku (no dobra, chyba, że się
je rozdzieli).
Simon

Chaszcze TP
Wyniki
MIEJSCE 1
Armia Czerwona: Adi
i Kuba B. (310p.) –
11 NGDH „Sherwood”
MIEJSCE 2
Chudy, Piżmak i KUBA
(640p.) – 11 NGDH
„Sherwood”
MIEJSCE 3
Ola, Pola i Justyna
(685p.) – 13 NGDH
„Birmingham”
Gratulujemy!

WMK – Wędrowna Majówka Kręgu
Kilka słów wstępu. Co miesiąc w Zasiewach będę się starał przybliżyć moje
pomysły odnośnie Wędrownej Majówki Kręgu (WMK). Mam nadzieję, że uda nam się wykreować
w miarę wspólną zajawkę do najblizszego Sejmiku. Pozwolę sobie na niezbyt duże
uszczegółowienie opisując propozycje.

GÓRY STOŁOWE I SOWIE

Trasa oczywiście nie byłaby pokonywana tylko za pomocą nóg :)

1. Góry Stołowe (Szczeliniec). Ciekawych miejsc do zobaczenia jest na 2-3 dni:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Szczeliniec
Błędne Skały
Skalne Grzyby
Kaplica Czaszek
Kudowa Zdrój
Leśniczówka w Karłowie

Fotozagadka: jaki napis widnieje na tabliczce przy leśniczówce?
(odpowiedzi na kuchdzik@gmail.com)

Góry Sowie. Ciekawych miejsc na 2-3 dni.

2.1 Kompleks Riese
2.2 Srebrna góra
2.3 Inne tematy

h
ttp://gorysowie.org/
http://kompleksriese.pl/

3. Teplice i okolice (Czechy). Ciekawych miejsc na 1-2 dni.
3.1.
3.2.

Skalne Miasto
Inne tematy

http://www.skalnimesta.cz/

4. Szczegóły
Jak już wyżej wspomniałem, szczegóły takiej wyprawy zostaną dokładnie
policzone dopiero po wyborze. Dodatkowym atutem tej wyprawy jest znajomość
okolic. Na pewno jest to wędrówka, która łączy ze sobą trasy górskie jak i
turystyczne. Proponuję również poklikać w internecie żeby dowiedzieć się
więcej – ten krótki opis to tylko weirzchołek góry atrakcji i ciekawostek do
zobaczenia.
KuchDzik
Tańczący Bizon
herbu Thor

Pierwszym

moim staraniem nauka i dom
rodzinny, na nich bowiem zasadza się moja
przyszłość, a Narodu przyszłość – to ja.
Staję się doskonalszy z każdym dniem, by
wspiąć się na szczyt i iść dalej, by nigdy
się nie zatrzymać. By coraz lepiej, coraz
pełniej służyć Ojczyźnie mojej.

Idea
wędrownicza
Drodzy czytelnicy,
Zostałem

poproszony

Drugim

przez

druha

redaktora o napisanie krótkiego artykułu na
temat książek o Wędrownictwie jakie u mnie
przyuważył. Pomyślałem – czemu nie, przecież
przeczytałem je kilkakrotnie i doskonale znam
ich treść. Rozumiem symbolikę i przesłanie
jakie

niosą.

Wiem

też,

że

te

treści

są

niezwykle ważne i nadają sens pewnej idei. Do
kanonu tej literatury włącza się jeszcze tzw.
„Zwitek Kory Brzozowej”. Na pewno niektórzy z
was już wiedzą czego dotyczą. Tak, tematem
jest

szeroko pojęte Wędrownictwo.

W dwóch

pierwszych rozwijana jest idea, w kolejnej
praktyka jak to może wyglądać.

w naszym skromnym Kręgu mamy własne tradycje
wędrownicze.

osobny

gatunek

Harcerza

(tak

jak

harcerz starszy, czy zuch). Wytłumaczeniem
kilku kwestii chciałbym zająć się w kolejnych

prologu.

a

tutaj

skupić

Przedstawiam

się

wam

na

pewnym

fragment

czegoś

bardzo ważnego. Tekst ten jest wzorowany na
„Katechizmie M”. W latach 40 potrzebna była
idea

dla

którzy
chcieli

harcerzy

nie

byli

się

mających

ponad

instruktorami,

rozwijać

i

20

ale

być

lat,
nadal

wierni

przyrzeczeniu. Ta swego rodzaju spowiedź dnia
dzisiejszego

moim staraniem kultura własna i
mojego Narodu, którą wzbogacam i wciąż
odkrywam, którą poznaję i doskonalę, którą
tworzę
wreszcie
kształtując
moją
indywidualność, gdyż przyszłość i ratunek
Polski spoczywa w rękach zespołów wybitnych
indywidualności. I takim z każdym dniem się
staję, tak służyć będę Ojczyźnie mojej.

Czwartym

moim staraniem moje ciało, moje
zdrowie, które z każdym dniem staje się
mocniejsze i trwalsze. Dbam o siebie i w ten
sposób służę Ojczyźnie mojej.
moim
małość,
głupota,
każdy
przejaw bezmyślności i niesprawiedliwości,
fałsz,
obłuda,
szowinizm,
nacjonalizm,
interesowność, wreszcie własna słabość i
lenistwo – nigdy człowiek.

Celem

Nie, nie chodzi mi o stopień, ale o

numerach,

Trzecim

Wrogiem

Zdziwi to pewnie niektórych z Was, ale

pewien

moim staraniem mój bliźni, którego
widzę w każdym człowieku, którego bronić będę
zawsze, gdy zajdzie potrzeba i dla którego
uczę się wyrzekać. Bliźni, którego ulepszam
przykładem i tak służę Ojczyźnie mojej.

powinna

rozpocząć

nasza

przygodę. Mam nadzieję rozbudzić w was apetyt
na kolejne artykuły.
AW

moim – dobro i wolność. Każdego dnia
wzorem przodków staję o 21.00 do raportu,
rozliczając sam siebie z minionego dnia,
świadom jedności z moimi braćmi, którzy w tej
chwili robią to samo. Ja – Polak.

Literatura:
Melchior
Wańkowicz –
„Szczenięce
lata”
Kto
z
Was
w
ciągu
ostatniego
tygodnia
kupił
Snickersa? Z tego co pamiętam,
kosztuje obecnie około 2 złotych.
Następnym razem, gdy będziecie u
progu ponownej decyzji o takim
zakupie,
proponuję,
żebyście
poszli
do
najbliższego
antykwariatu i zaopatrzyli się w
książeczkę Melchiora Wańkowicza
pt. „Szczenięce lata”. Gwarantuję,
że będzie to najlepiej wydane 2
złote w całym Waszym literackim
życiu.
Melchior Wańkowicz to jedna
z
najbarwniejszych
postaci
polskiej
przedwojennej
i
powojennej
literatury.
„Szczenięce
lata”
to
tylko
malutki wycinek jego bogatej twórczości
(obejmującej kilkadziesiąt książek), ale
jeden z najbardziej urokliwych i lepiej
znanych. Wańkowicz nazywany jest jednym
„ojców
polskiego
reportażu”
(obok
np.
Ksawerego Pruszyńskiego, ale o to pytajcie
Rudego), popularyzując ten sposób pisania
jeszcze przed II Wojną Światową. Jego
życiorys
obejmuje
działalność
niepodległościową przed rokiem 1918, cały
okres międzywojnia, emigrację podczas II
Wojny (w Rumunii, Afryce, Włoszech, Wielkiej
Brytanii), życie w USA, wreszcie powrót do
powojennej Polski. Jego największym i tak
naprawdę jedynym tematem była zawsze Polska,
Polacy i ich losy we wszystkich zakątkach
świata i podczas wszystkich zawirowań XX
wieku.
Pisarstwo
Wańkowicza
to
bardzo
nieszablonowy, niepodręcznikowy i przewrotny
przewodnik po naszej historii najnowszej.
Zawdzięczamy mu między innymi opisy walk pod
Monte Cassino, oddziału Hubala czy obrony
Westerplatte
oraz
ich
popularyzację
w
powszechnej
świadomości,
ale
też
opisy
działań pierwszych polskich ministerstw w
1916,
gdy
ministrowie
własnoręcznie
rozklejali w mieście swoje obwieszczenia,
albo
przekaz
powiedzonka
generała

Żeligowskiego. Nie mniej fascynującym od
historii, które nam serwował, był sam autor.
W sile wieku był to wielki grubas z rozwianym
włosem, jowialny, pełen podstępnego poczucia
humoru,
jednocześnie
bardzo
ludzki
i
autentycznie zatroskany o Polskę i jej
mieszkańców, ale nie tych w mundurach i
frakach mieszkających w Belwederze, a raczej
tych, którzy nie mieli pieniędzy na własne
buty. Najlepszą ilustracją jego światopoglądu
i podejścia do życia będzie kilka faktów:
• Po jego powrocie z USA do Polski w
1954 miewał konflikty z władzą i
cenzurą. Pewnego razu wytoczono mu
proces karny o zniesławienie ludowej
władzy
i
państwa,
który
przegrał,
ale
o
którym
dowiedziały
się
media
i
emigracja na Zachodzie, darzące
go
wielką
estymą.
Wybuchł
skandal obyczajowy i władze PRL
nie chcąc tracić twarzy do
reszty, chciały wyciszyć sprawę
i
nie
wykonywać
wyroku.
Wańkowicz stawił się sam pod
więzieniem z poduszką, śpiworem,
kilkoma książkami i oczywiście
maszyną do pisania, domagając
się wykonania kary!
• Gdy zapraszał rozmaitych
ludzi na pierogi lub kołduny,
przynajmniej
kilka
zawsze
musiało zawierać trociny,
• Zapytany
o
to,
jak
wyobraża
sobie
własny
nagrobek,
odpowiedział:
"Chciałbym
na
moim
grobie zainstalować fotokomórkę; kiedy
ktoś się zbliży, fotokomórka będzie
włączała magnetofon i będzie się
rozlegał z głębin mój głos: "Czego się
gapisz, idź dalej!"
• Miał
szlacheckie
pochodzenie,
jednocześnie
zwalczając
wszelkie
przejawy
przywiązania
do
idei
szlachectwa tylko dla niej samej, za
co przez większość międzywojnia (i
później)
objęty
był
ostracyzmem
rodzinnym i towarzyskim wśród wielu
osób,
• Uczestniczył
w
pierwszych
kursach
instruktorskich
organizowanych
w
Polsce przez Andrzeja Małkowskiego i
jego współpracowników w roku 1912
(pisał, że ćwiczenie podchodzenia było
przydatne przy przekraczaniu granicy
rosyjsko – austriackiej),
• Nigdy nie opowiedział się zdecydowanie
za
żadną
z
„polskich”
opcji
politycznych obecnych w XX wieku –
endecją,
sanacją,
ludowcami,
emigracją, komunistami itp., zawsze
obserwując polskie życie „z boku”, jak
na prawdziwego reportera przystało,
• Występując publicznie lubił zakładać
się ze znajomymi pisarzami o to, że do

wystąpień wplecie gdzieś słowo „dupa”
(i wygrywał).

Humor Wańkowicza był jedną z form jego walki
z ponurą i tragiczną rzeczywistością, jaką
często serwowała nam historia. We wszystkich
jego książkach i tekstach „witaminy humoru”
wręcz atakują naszą jaźń co drugą stronę,
powodując autentyczne zaśmiechy. Mógłbym o
nim samym pisać tekst, ponieważ jego styl
życia jest dla mnie dużą inspiracją, ale
skupmy się i na książce.
„Szczenięce lata” to mała książeczka,
w której Wańkowicz opisuje swoje dzieciństwo.
Dorastał w dworku położonym „w powiecie
ihumeńskim”, czyli dzisiejszej Białorusi.
Książka pisana jest charakterystycznym stylem
Wańkowicza, czyli szlachecką gawędą, której
właściwości
zostały
tutaj
wysunięte
na
pierwszy plan. Jest pełna słów, które dzisiaj
są archaiczne (i były nawet gdy powstawała,
czyli w 1934), neologizmów i zdań składanych
w sposób dziś już niespotykany. Ma formę
długiego opowiadania, dzieli się na dwie
tylko części i krótki komentarz. O czym można
w niej przeczytać? O pierwszych polowaniach
młodego chłopca, o tym, jak upolować głuszca,
o rozrywkach przychodzących wiosną wraz z
roztopami – czyli o skakaniu z jednej
przepływającej
rzekę
krowy
na
drugą
(chciałbym to kiedyś zrobić w formie zajęć
drużyny!), o białoruskiej seksualności sprzed
rewolucji październikowej, o zwyczajach w
szlacheckim dworku, o powstaniu styczniowym
oczami babki pisarza, o dokumentach z
podpisem króla Zygmunta Starego, które można
znaleźć na strychu, o „krotochwilach” i
dowcipach, które dzisiejszym ludziom chyba
już nie przychodzą na myśl, o kresowej kuchni
(ślinka cieknie sama) i o wielu innych.
Książeczka
w
zamierzeniu
autora
miała
dokumentować
ówcześnie
już
zmieciony
z
powierzchni ziemi styl i tryb życia, który w
jego opinii był pasożytniczy, a jednak
niezwykle urokliwy. Jej wydaniem osiągnął
efekt w dużym stopniu niezamierzony, ponieważ
podobnie jak „Pan Tadeusz”, jego książeczka
wzbudziła
wśród
rodaków
kolejną
falę
fascynacji
i
przywiązania
do
staropolskodworkowej kultury.

Nic dziwnego, bo w „żywocie człowieka
poczciwego” można się zakochać od pierwszego
wejrzenia. Gdy otwieram „Szczenięce lata” na
dowolnej stronie, najczęściej kończę czytanie
dopiero
na
tyle
okładki.
Niesamowita
sugestywność i wyrazistość opisu powoduje u
mnie zawsze skrajne emocje, tj. zachwyt i
straszny żal, że wszystko to już dawno nie
istnieje. Wtedy przypominam sobie jednak
wańkowiczowskie podejście do życia i jestem
pewien, że ów żal skomentowałby tak, że ze
wstydu zapadłbym się pod ziemię na tydzień,
gdybym tylko na bezproduktywnym dla otoczenia
żalu się w swojej reakcji zatrzymał. Uważam,
że jedną z form przedłużenia istnienia
zjawisk takich jak życie opisane w tej
książeczce jest przekazywanie dalej wiedzy o
nim i czerpanie z niej inspiracji albo
pocieszenia w jesienne wieczory i tę funkcję
spełnia najlepiej na świecie. Gdybym na
bezludną wyspę mógł zabrać tylko trzy
książki, „Szczenięce lata” byłby na pewno
jedną z nich. Szczerze zachęcam Was, byście
sprawdzili czy i Wy tak nie wybierzecie.
Simon

Muzyka
drone
Znów ja – mam nadzieję, że na przyszły
miesiąc znajdzie się więcej chętnych do
rubryk „kulturowych”. W krótkim tekściku
chciałbym Was zachęcić do poznania pewnego
gatunku muzyki, jakim od pewnego czasu się
interesuję.
Ileż można słuchać Slayera? To pytanie
jest nieuniknione w przypadku osób takich jak
ja, prędzej czy później dociera do niego
każdy fan ciężkiej muzyki. Myślę, że mogę
nazwać się fanem nie tylko ciężkiej muzyki,
ale muzyki w ogóle, dlatego staram się

rozwijać wszechstronnie na tym polu i od
pewnego czasu słucham rzeczy, o których moje
16-sto letnie ja nawet nie śniło (nie są
metalem). Jedną z nich jest muzyka nazywana
„drone”. Wydaje mi się, że podobnie (a może
nawet bardziej) niż Slayer, ma w sobie coś z
ekstremy – wielu z Was miałoby pewnie
trudności z nazwaniem jej muzyką w ogóle.
Utwory i albumy „drone’owe” nie przypominają
muzyki jako takiej – nie mają melodii,
najczęściej też słów, nie dzielą się na
wyraźne części, często ciężko określić za
pomocą jakich instrumentów zostały stworzone,
gdyby ktoś chciał zapisać je nutami byłyby
też bardzo… nudne. Otóż, są to utwory
składające się przede wszystkim z jednego,
długiego dźwięku, do których dodawane są
inne, „poboczne”. Standardowy utwór z gatunku
trwa około 15 – 20 minut i brzmi trochę jak
komputer nowej generacji, który się zaciął.
Muzyka
ta
ma
w
sobie
jednak
urok,
tajemniczość, które przyciągają. Mogłoby się
wydawać, że będzie nudna, ale wcale taka nie
jest.
Drobne
różnice,
zmieniająca
się
wysokość,
natężenie
i
rodzaj
dźwięku
prowadzącego tworzą rozmaitość. Drone to
muzyka, która doskonale nadaje się do
odpoczynku, tworzy bardzo fajne tło np. do
czytania
książki,
ponieważ
nie
wymaga
skupiania się np. na słowach, solówkach czy
poszczególnych partiach utworu. Pozwala się
wyciszyć i zapomnieć o świecie wokół.
Dźwięki – podstawy utworów wydobywane
są na bardzo różne sposoby – czasem są to
bębny, czasem instrumenty elektroniczne, a
nawet gitary lub po prostu ludzki głos.
Momentami natężenie jest tak duże, że może
się wydawać wręcz hałaśliwe, a czasem jest
tak cicho, że trzeba zgłaśniać sprzęt. Wbrew
pozorom
drone
nie
jest
nowoczesnym
wynalazkiem, pierwsze (i klasyczne) albumy
pojawiły się już pod koniec lat ’60. Rozwój
tej muzyki wiąże się z muzyką psychodeliczną
i elektroniczną (szkoła berlińska), a także
gatunkiem ambient i podobnymi.
Na pewno nie jest to muzyka, która
każdemu przypadnie do gustu, ale polecam
wszystkim na zasadzie ciekawostki no i w myśl
maksymy – „Your mind is like parachute, if it
doesn’t open, you’re f…d”. Korzystając z
okazji,
chciałbym
Wam
jeszcze
opisać
pokrótce, gdzie można szukać nowej muzyki.
Niektórzy
z
Was
znają
zapewne
stronę
www.lastfm.com,
jest bardzo fajna ponieważ
opiera
się
na
sieci
powiązań
między
wykonawcami na zasadzie „tagów”. Znając jakiś
zespół metalowy, mamy od razu 10 innych w
polecanych, uważanych przez użytkowników
serwisu za najbardziej podobne. Ich ilość
gwarantuje
swojego
rodzaju
rzetelność.
Kolejną
wartą
uwagi
stroną
jest
www.rateyourmusic.com,
która
jest
w
rzeczywistości ogromną bazą danych na temat
muzyki,
tworzoną
przez
użytkowników
Internetu. Jeśli potrzebujecie informacji na

temat wydań ulubionej płyty, na temat
zespołu, historii, składu czy dyskografii,
jest to jedno z lepszych miejsc. Strona
również operuje systemem tagów, ale poza tym
pozwala
użytkownikom
na
tworzenie
tematycznych list albumów. Są one oczywiście
subiektywne, ale gwarantuję Wam, że pozwalają
na kompleksowe poznawanie kolejnych gałęzi
muzyki. Zgłębiając się w gatunek drone,
wyszukałem sobie kilka list albumów i raz na
kilka dni słucham kolejnych pozycji – moim
zdaniem świetny sposób. Jeśli się Wam nie
spodoba, możecie znaleźć inną listę, gatunek
czy cokolwiek – bogactwo informacji w necie
jest ogromne, trzeba tylko mieć czas na
korzystanie z niego. Lista, którą polecam
zainteresowanym dronem:
http://rateyourmusic.com/list/Phimister/music
_that_can_swallow_all_misery_whole__drone
Fajnym
sposobem
są
strony
w
rodzaju
www.stereomood.com. Są także muzyczne fora,
gdzie możecie spotkać niezłych dziwaków
mających w głowie encyklopedie współczesnej
muzyki, zawsze warto korzystać z czyjegoś
doświadczenia, bo ludzie są jednak mądrzejsi
niż jakakolwiek strona internetowa. Wreszcie,
jest w sieci mnóstwo blogów muzycznych,
niektóre z nich skupiają się na konkretnych
gatunkach czy stylach, inne są bardziej
ogólne (sam przez pewien czas bawiłem się w
coś takiego). Kilka blogów, które polecam:
http://weedtemple.tumblr.com/
http://yamaslair.blogspot.com/
http://tripjam.blogspot.com/
http://spacerockmountain.blogspot.com/
http://astralvoyages.wordpress.com/ (he he)
Na pewno zdarzają się Wam momenty, w których
macie ochotę czegoś posłuchać, ale nie do
końca wiecie czego – wtedy śmiało uderzajcie
w któreś z tych źródeł i dajcie się porwać
nieznanemu.
Jeśli ktoś poczuł się zachęcony, na
początek polecam dwa albumy:
1) Horseback – The Gorgon Tongue: Impale
Golden Horn + Forbidden Planet (od
niego zaczynałem),
2) La Monte Young – Black album (skrócona
nazwa, ale na pewno znajdziecie).
Miłego odkrywania!
Simon

Herby
(nr. 09/2007)
Słów kilka o herbach Kręgowych. Otóż w
Kręgu istnieje tradycja, w myśl której
pełnoprawni członkowie kręgu (zwykle są to
pełnoletni instruktorzy, członkowie zwyczajni
Kręgu)
otrzymywali
herb
który
miał
symbolizować
ich
osobowość,
wyrażać
najważniejsze cechy charakteru lub stosunek
do świata. Herbowi towarzyszyło zawołanie
stanowiące
dopełnienie
symbolu
herbu.
Zwyczajowo herb był nadawany przez Komendanta
Kręgu jako wodza. Pomysł nadawania herbów
instruktorom został zaczerpnięty z tradycji
szlachty europejskiej gdzie herb szlachecki
był
charakterystycznym
znakiem
rodowym
ustalonym
według
określonych
reguł
heraldycznych. W założeniu jest znakiem
niepowtarzalnym. Do opisu herbu stosowano
specjalistyczną
terminologię
zwaną
blazonowaniem (fr. blason - herb). Herby,
jakimi posługiwały się rody szlacheckie były
skomplikowane. Również ich opis był niełatwy,
spójrzcie
na
rysunek
przedstawiający
poszczególne elementy znaku herbowego. Na
pewno nie udałoby się wam opisać go zgodnie z
zasadami heraldyki. Opis herbów należał do
heroldów, którzy w zwięzły sposób opisywali
go podczas turniejów, uczt czy audiencji.
Ciekawostką
jest,
iż
herb
był
zawsze
opisywany od strony rycerza trzymającego
tarczę. Z tego powodu patrzący nań widzą
kierunki (lewo-prawo) odwrócone w stosunku do
opisu.
W
Polsce
herby
były
opisywane
najczęściej po łacinie. Niestety polska
terminologia blazonowania nie zachowała się
do czasów dzisiejszych o ile w ogóle
powstała. Inną specyfiką dotyczącą herbów w
dawnej Polsce jest fakt wykorzystywania tego
samego
herbu
czasem
przez
kilka
lub
kilkanaście rodzin, które mogą być z sobą
zupełnie niespokrewnione. Taka sytuacja nie
miała miejsca nigdzie poza Polską. Jej
uzasadnienie tkwi w sposobie prowadzenia
działań wojennych. Otóż, rycerze polscy byli
zorganizowani w tak zwane chorągwie, które
stanowiły
podstawową
formację
zbrojną
wykorzystywaną podczas działań wojennych.
Chorągiew zwykle miała swoje godło i herb,
który był przyjmowany przez wszystkich jej
członków. Stąd też pojawiało się wiele rodów
posiadających jednakowy herb bez więzów krwi.
Najpełniejsze
opracowanie
heraldyki
polskiej zostało wydaje pod nazwą „Herbarz

Polski” w 2005 roku i obejmuje ponad 12
tysięcy szczegółowych opisów rodzin oraz
blisko 400 tysięcy wzmianek o ludziach
żyjących między XIV a XIX wiekiem na
terytorium Rzeczypospolitej.
Herby nadawane w Kręgu są znacznie
mniej skomplikowane. Składają się z symbolu
oraz zawołania. Symbolem może być zwierzę,
roślina (lub ich część np. łapa, liść) albo
przedmiot niezwiązany z przyrodą (słońce,
wyspa, busola).
klejnot
zawołanie
zawój lub
korona
labry
hełm
korona
rangowa

trzymacze

pole
trzymacze
figura

godło
tarcza

order
Źródło:
pl.wikipedia.orgpostument
dewiza
Rysunek przedstawiający symbol jest
wykonany prostą kreską bez użycia kolorów.
Instruktorzy „herbowi” mogą wyszyć symbol
herbu na lewym pagonie i wykorzystywać go
jako podpis lub znak rozpoznawczy (umieścić
pod np. rozkazem lub przed namiotem).
Zawołanie
towarzyszące
herbowi
stanowi
uzupełnienie znaku i nie jest wykorzystywane
w praktyce.
Od powstania Kręgu (1981) chwili obecnej
nadano 47 herbów. W tym samym czasie przez
Krąg przewinęło się około 200 osób.

W celu uniknięcia pomyłek związanych z
symbolami
graficznymi
istnieje
rejestr
nadanych herbów wraz z rysunkami ich symboli
oraz pseudonimami osób ich noszących. Na
rysunku herb pierwszego Komendanta Kręgu.
Pacjent

Ogłoszenia
Zapraszamy wszystkich Kimowców, członków Kręgu i osoby przez nich wyznaczone na
HDKFy w czwartki o 17.30 w harcówce SP 46 – Komenda KIM
Od przyszłego numeru w Zasiewach będą się pojawiać (mam nadzieję) kolejno
historie wszystkich drużyn LS – trochę czasu już minęło, od kiedy ostatni raz
je spisywaliśmy.
Czy ktoś ma w domu moją wiatrówkę? – Simon

Kącik satyryczny
Tegoroczny KIM oczami komendanta…

EXPECTATIONS

REALITY

Światowe metropolie wg. LS

Kamila

Przesłanie
„- Tak… - rzekł Robin, kiedy garbarz zakończył pieśń – dobrze zapamiętałem, śliczna ballada i o
melodii bardzo przyjemnej.
- Często mi się wydawało – odezwał się Sz
Szkarłatny Will – że kryje się w niej pewna myśl, coś
koło tego: nieraz człowiekowi się zdaje, że ma odrażający i paskudny obowiązek, ale jeśli, że
tak powiem, śmiało pocałuje go w usta, to okaże się, że wcale nie jest taki plugawy.
- Masz chyba rację – powiedział Robin – i na odwrót, całujesz w usta uciechę, bo wydaje się
taka cudna, a potem odżałować
ować tego nie możesz, prawda, Mały Johnie? (…)”
(…)
Howard Pyle, „Wesołe
Wesołe przygody Robin Hooda”
Hooda

