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

Czuwaj!
lekkim opóźnieniem (jak zwykle) oto
jest nowy numer „Zasiewów”. Pomimo, że
pojawił się po tygodniu grudnia, tyczy
się listopada, więc na numer grudniowy już
możecie czekać (i do niego pisać). W HZD i
Kręgu sporo się ostatnio działo, czego
dowody możecie znaleźć również w postaci
relacji w niniejszym numerze. Chciałbym
tylko, żeby znalazły się też inne osoby,
które będą je pisać, bo mój monopol na takie
teksty może wytworzyć niejasną sytuację,
jeśli chodzi o Najbardziej Opiniotwórcze
Pismo Na Rynku Wydawniczym Leśnej Szkółki.
Zwyczajowo
zachęcam
wszystkich
chętnych z pomysłami i bez do kontaktowania
się ze mną w sprawie publikacji swoich
tekstów w „Zasiewach”. W numerze znajdziecie
m.in. historię Trójki z ostatnich 5 lat
pióra wybitnego historyka, tekst z numeru
Zasiewów, który nigdy się nie ukazał, a
także kilka tekstów refleksyjnych, stałe
rubryki i inne. Życzę miłej lektury!

Z

Simon
***
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poprzednich “Zasiewach” poznawaliśmy
Boliwię. W tym numerze pozostaniemy
jeszcze
na
kontynencie
południowoamerykańskim i zobaczymy, co
interesującego
może
nam
zaproponować
Argentyna – największe państwo Ameryki
Południowej.

Informacje ogólne
Oficjalna nazwa: Republika Argentyńska
Stolica: Buenos Aires
Ustrój: republika
Język: hiszpański (urzędowy), walijski
Religie: chrześcijaństwo (94% katolicy),
inne (6% żydowska i muzułmańska)
Na wakacje do Argentyny turystów
przyciąga bogactwo i różnorodność natury i
krajobrazów, tropikalne puszcze, jeziora,
imponujące szczyty górskie, monumentalne
lodowce oraz piękne, piaszczyste plaże.
Wschodnia część kraju to tereny nizinnej
pampy, podczas gdy zachodnia część Argentyny
zdominowana jest przez góry Andy o ostrej
rzeźbie. Znajduje się tu najwyższy szczyt
obu Ameryk – Aconcagua o wysokości 6962m. n.
p. m. Andy są rajem dla miłośników turystyki
górskiej. Ponadto wiele możliwości aktywnego
wypoczynku dają spływy górskimi potokami,
lotniarstwo oraz windsurfing.
Do
najciekawszych
miejsc
turystycznych Argentyny należy wysokogórski
park
Aconcagua,
wodopsady
Iguacu,
polodowcowe jezioro Nahuel Huari, park
narodowy Los Glaciares z fantastycznymi
tworami
skalnymi
i
polodowcowymi
oraz
nadmorski park narodowy Ziemi Ognistej –
Tierra del Fuego.

Wodospad Iguacu

Patagonia

Wodospad Iguacu jest najpotężniejszym
wodospadem
na
Ziemi,
chociaż
nie
największym, ani najwyższym. Położony jest
na granicy argentyńsko – brazylijskiej i
jest dwukrotnie szerszy od Niagary. Żaden
inny nie ma tylu osobnych kaskad, których
jest ok. 275. W pełni sezonu deszczowego, od
listopada do marca, do Diabelskiej Gardzieli
3
wlewa się w ciągu sekundy od około 1755m do
3
12750m wody. Jest to ilość wystarczająca do
napełnienia sześciu olimpijskich basenów.
Powstanie wodospadów Iguacu związane
jest z pewną przepiękną legendą, jaka krąży
wśród miejscowych Indian. Zgodnie z tą
legendą wodospady są wynikiem gniewu bogów,
którzy
w
odpowiedzi
na
prośbę
nieszczęśliwego
chłopca
Toroby
o
przywrócenie wzroku ukochanej dziewczynie
sprawili, że ziemia pękła i woda z płynącej
rzeki wpadła do rozpadliny. Zgodnie z
legendą
bogowie
przywrócili
wzrok
dziewczynie, ale jako zapłatę zabrali życie
Toroby, którego porwała spływająca woda. W
języku tubylców Iguacu znaczy "Wielka Woda".

Świat jest pełen naturalnych cudów. W
południowej części Ameryki Południowej leży
kraina geograficzna zwana Patagonią. Swoim
zasięgiem obejmuje tereny Chile i Argentyny.
W
argentyńskiej
części
Patagonii
leży
lodowiec
Perito
Moreno
–
jeden
z
najwspanialszych obrazów stworzonych przez
naturę.

Lodowiec Perito Moreno

Ciekawostki:

Wodospady Iguacu

Acconcagua

Buenos Aires
Głównym miastem, które cieszy się
największą popularnością jest oczywiście
Buenos Aires – stolica tanga. Będąc tu na
wakacjach warto zobaczyć Plaza de Mayo z
okazałymi budowlami i katedrą, w której
znajduje się grobowiec Jose de San Martin i
pałac prezydencki – Casa Rosada.

Podchodząc do obcych nieznanych osób na
odludnych terenach, należy klaskać w
dłonie – świadczy to tym, że mamy
pokojowe zamiary.
Na stacjach benzynowych są specjalne
dystrybutory z wodą o temperaturze 80
stopni... żeby sobie zaparzyć yerba mate.
Mate w języku Indian Keczua to suszona i
wydrążona tykwe (owoc Lagenaria), która
służyła jako naczynie do zaparzania
drobno roztartych liści ostrokrzewu.
Zalany wrzątkiem proszek tworzył
automatycznie pienisty napój.
Przy powitaniu wszyscy… całują się w
policzki. Argentyńczycy są bardzo
otwarci.
Mimo, że mieszkańcy są gościnni i
sympatyczni, Argentyna do bezpiecznych
krajów nie należy, lepiej nie prowokować,
pilnować gotówki i dokumentów. Nie
zapuszczać się też samemu w biedne
dzielnice.
Nocne życie – tutaj nikt nie chodzi
wcześnie spać , kolacja przeciąga się
nierzadko do północy.
Rozrywka i religia? Tak , w Argentynie
otwarto park rozrywki o tematyce
religijnej - Tierra Santa
Święta Bożego Narodzenia to wielkie
wydarzenie w Argentynie. Głównym daniem
jest pieczony prosiak. Zabawy, wesołe
świętowanie, tańce trwają do rana. O
północy przychodzi Papa Noël.
Asia
***

Historia 3 NGZH

N

a początek kilka słów wstępu – osoby
zainteresowane całą historią odsyłam do
numeru Zasiewów 01/2008, gdzie zawarta
jest jej część doprowadzona do tamtego
momentu. To, co możecie przeczytać poniżej,
obejmuje
wydarzenia
późniejsze.
Całość
znajdziecie na naszym blogu. Miłej lektury i
pozdrawiam z góry wszystkich wytrwałych!
*Pierwsza połowa 2008 upłynęła nam całkiem
błogo. Wartą odnotowania w tamtym czasie
działalnością był np. biwak w Rotembarku, w
domu wujka Marcina, który był pierwszym
biwakiem
zorganizowanym
przez
Simona,
Marcina i Worma. Dla oddania jego klimatu
przytaczam fragment relacji Bąka z Zasiewów
z marca 2008: „Zaraz po przyjeździe,
zdumiała nas próba kupna taśmy klejącej w
sklepie gdzie sprzedawca ani razu w życiu
nie sprzedał, w innej jednostce niż litr,
żadnego produktu. To wzbudziło w nas,
uczestnikach, grozę, zaczęliśmy się martwić
o zdania: „zapewnione wyżywienie” i „nie
trzeba
brać
niczego
do
jedzenia”
wypowiedziane przez organizatorów biwaku:
Saimona, Marcina i Worma. Po ustaleniu, że
schaboszczaki rzeczywiście istnieją i nie
czeka
nas
przymusowy
strajk
głodowy,
udaliśmy
się
w
kierunku
Rotembarku
oddalonego od Kościerzyny o jakieś 7 km.”

*Na biwaku i na zbiórkach, a czasem w
trakcie
teoretycznie
indyferentnych
harcersko wieczorów tygodnia powszechnego
kontynuowaliśmy nasz bohaterski pościg za
Nekromantą, czego efektem było np. śmierć
Marcina z toporem w głowie, zarąbanie pod
sobą przez Simona swojego własnego konia w
trakcie ucieczki, przyszycie Gargowi szczęki
od psa i inne ciekawe wydarzenia, na które
Mały spoglądał z politowaniem. Na zbiórki
spotykaliśmy się w słonecznych oliwskich
lasach, gdzie słuchaliśmy wykładów Worma o
Górze Wilk, skakaliśmy przez płoty i przez
większość czasu tłukliśmy się z radością.

Mieliśmy też zamiar zmienić nazwę drużyny,
ale ostatecznie do tego nie doszło.
*W międzyczasie zaczynaliśmy już myśleć
o obozie letnim. Wiadome było, że pojedziemy
na obóz, który organizowała Basia, siostra
Garga (był to rok oddzielnych obozów).
Chcieliśmy, by był co najmniej tak dobry,
jak poprzedni obóz w Gostomku, ale chęci to
nie wszystko. Na jakiś czas przed obozem Bąk
wybrał motor, co spowodowało, że nie
pojechał z nami i w końcu odszedł z drużyny.
W maju braliśmy udział jako obstawa w Robin
Hoodzie, co wyszło dość śmiesznie [Mały John
Rambo]. Przed obozem byliśmy też na Zlocie
Drużyn w składzie: Mały, Gargo, Marcin.

*Obóz miał miejsce w sierpniu, jako, że
byliśmy jedyną ekipą męską, która była na
jego całości, udaliśmy się na miejsce
wcześniej jako kwaterka w składzie: Mały,
Gargo, Marcin, Worm, Simon + Pacjent.
Osiągnęliśmy
mistrzostwo
w
rozstawianiu
namiotów. Na obozie szyki trochę mieszało
nam oboźnictwo Małego i fakt, że wokół było
wiele kobiet, którym należało pomóc. Mimo
tego, udało nam się zrobić kilka fajnych
rzeczy, jak np. walka na jajka życia,
trzydniowe chatki wraz z 44 NGZH o głodowych
racjach
żywnościowych,
nocna
mini
–
wędrówka, pojedynek w jedzeniu kotletów,
obserwacja
„dzikiej
przyrody”
czy
też
wspaniała zupa, którą jednak daliśmy do
zjedzenia innym. Na obozie działaliśmy w
dużym stopniu z Pacjentem, który pełnił też
funkcję kwatermistrza. Spotkaliśmy też po
raz pierwszy, jeszcze jako zuchów, wielu
obecnych członków Trójki, m.in. Wojtka,
Lolka, Wojtka K., Stefana, Marka, Jasia K. i
innych. Zakiełkowała nam w głowach myśl o
naborze i, może kiedyś, podebraniu Gumisiom
kilku chłopaków jak złoto… którym już wtedy
w trakcie pogawędek przy obiedzie skutecznie
wytłumaczyliśmy,
która
drużyna
jest
najlepsza 
Obóz ostatecznie zostawił po sobie mieszane
odczucia, co w moim przekonaniu było
przyczyną
wielu
podjętych
decyzji
w
następującym po nim roku harcerskim. Z
pewnością nie podobał nam się tak mocno jak

Gostomko ’07, ale miał za to koszulki w
lepszym kolorze (zgadnijcie jakim).

Gdańsku. Po pewnym czasie wykrystalizowała
się ekipa o sporym zróżnicowaniu wiekowym
składająca się z dwóch rodzeństw i Janka Ch.
Nasza
struktura
wyglądała
wtedy
dość
skomplikowanie – byliśmy nadal samodzielnym
zastępem, z Małym jako szefem i Gargiem jako
podzastępowym, natomiast ekipa młodsza była
patrolem, którego szefem był Marcin z
Simonem i Wormem jako pomocnikami.
*Plany na cały rok były ambitne –
mieliśmy (Marcin, Worm, Simon) co sobotę
organizować zbiórki ekipy młodszej, raz na
dwa tygodnie spotykając się w starszym
gronie dbając o swój rozwój. Ostatecznie
niewiele z tego wyszło, bo okazało się, że
prawie każdy z nas coraz mocniej skupiał się
na swoim życiu pozaharcerskim.
*Jesienią
przyszło
nam
wrócić
do
Rotembarku, tym razem na Dni Skupienia
organizowane przez Małego. Innym wyjazdem
był świąteczny biwak wraz z 2 NGDH i 33
NGDH, na którym przede wszystkim musieliśmy
znaleźć należącego do Franka szczura. W
międzyczasie Gargo zrezygnował z organizacji
zimowiska i udał się na urlop, z którego
powrócił dopiero latem by zorganizować obóz
w Zalesiu. Nie oznaczało to jednak jego
absolutnej absencji na zbiórkach.

*Gargo z Małym rozwijali się muzycznie,
formując i pchając do przodu obecne C4030,
nasza trójka często spotykała się na grę w
Wormsy, często też z Gargiem oraz kilka
innych ciekawych aktywności (np. umiejętność
gry w pokera). Simon i Marcin nadal bawili
się w szkolny zespolik nieudolnie próbujący
zmusić
perkusistę
do
nastrojenia
instrumentu.
Patrząc
z
perspektywy,
najważniejsza i najbardziej wartościowa w
tym wszystkim była dobra zabawa.

*Po
obozie,
we
wrześniu,
zorganizowaliśmy nasz czwarty już, w końcu
udany nabór w szkole na Niedźwiedniku w

*Zimowisko po raz kolejny odbyło się w
Rozłazinie. Nie pojechał z nami Worm,
ponieważ był w tamtym czasie na szkolnej
wymianie w USA, w stanie Iowa. Pisał do nas,
że
mieszkał
w
rodzinie
Tajwańskich
imigrantów, którzy jako zwierzątko domowe
trzymali w kartonie kurczaka. Zimowisko było

dość chaotyczne i nie udało nam się zrobić
na nim zbyt wiele, ale mam też wrażenie, że
brakowało zapału.

organizację zbiórek starszych przez każdego
z nas po kolei. Trzy z nich doszły do
skutku, Marcina, w Matembewie, związana z
terenoznawstwem, na której nagabywał nas
trochę
niedźwiednikowy
ksiądz,
Simona
historyczna po centrum Gdańska związana
m.in. z pisaniem na maszynie oraz Garga,
która ostatecznie przybrała kształt gry z
kilkoma znanymi z dawnych harcerskich czasów
i zaprzyjaźnionymi kobietami, a obejmowała
np. wizytę w jedynej w Gdańsku synagodze i
meczecie. Niestety plan nie zadziałał do
końca, na żadnej ze zbiórek nie pojawił się
Mały. W ekipie młodszej też nie działo się
najlepiej,
czego
świadectwem
była
np.
wędrówka, na którą Simon z Jankiem poszli
sami. Ale sytuacja nie była zupełnie zła, bo
wędrówka, choć krótka, wyszła fajnie.

*Po zimowisku ten brak zapału ujawnił
się jeszcze mocniej, np. w fakcie, że
zbiórki starsze nie odbywały się. W marcu
pojechaliśmy na biwak do Darżlubia wraz z 2
NGDH i 7 NGDH. Nie wyróżnił się on niczym
szczególnym, ale dzisiaj można zauważyć, że
był to ostatni biwak, na którym byli z nami
Worm i Mały.

*Zbliżał się obóz, na krótko przed nim
odbył się kolejny deszczowy Zlot Drużyn, na
którym byli Simon i Gargo. Podczas pisania
planu pracy na obóz byliśmy trochę w kropce,
ponieważ z naszych pięciu ludzi z ekipy
młodszej jechał na niego tylko Janek. Na
krótko przed wyjazdem okazało się też, że
nie będzie na nim Marcina, a Worm i Mały
pojadą tylko na pierwszych kilka dni. Gargo
natomiast miał być komendantem, a warto
podkreślić, że był to najdalej wysunięty od
Trójmiasta obóz całości od dobrych kilku
lat, słowem, spore przedsięwzięcie. Powstał
więc plan połączenia sił z 20 NGDH i
działania na obozie wspólnie z nimi.

*Około maja
stagnacji,

pojawił
który

się plan odegnania
przewidywał
m.in.

*Okazało się, że plan był przedni, a
obóz, mimo wielu zawodów na krótko przed
nim, na nim i ogólnie kiepskiego klimatu
panującego w Trójce, wyszedł wspaniale,
przynajmniej dla Simona i Janka, a i Gargo
pewnie miał z niego sporo satysfakcji. Oto
kilka rzeczy, które robiliśmy: chatki w
ulewie, noszenie obiadu pod górę i na sporą
odległość, sauny z pałatek, pizza, pączki,
bułki, tama na strumieniu, latawce, dwie
bardzo długie wędrówki, w tym pizza w
Wadowicach i wykład Szeflera na Babiej
Górze, pieczone ziemniaki i noclegi w
wiatach, wizyta na Słowacji i „żuwaczka”,
nielegalny przemyt czekolady Studentskiej i

wiele
innych.
Wszystko
okraszone
było
specyficznym humorem i klimatem z pogranicza
Trójki
i
Dwudziestki
oraz
komentarzem
niezapomnianego Żaby. Na obozie Janek, jako
ostatni członek Trójki dostał chustę od
Małego, warto też nadmienić, że jest to
ostatnia chusta z dawnej beli materiału. Tym
samym zamknięta została pewna epoka. W
trakcie obozu nastąpiło też przekazanie do
Trójki z Gumisiów kilku zuchów – Wojtka,
Marka, Lolka, (wtedy jeszcze) K2, oraz
zaocznie K1 i Baryły. Mieli oni stanowić
trzon przyszłego zastępu Simona, który
startował od września 2009. Wróciliśmy do
domu bardzo zadowoleni, choć Simon i Gargo
wrócili tylko na jeden dzień, zaraz po
obozie wyruszając na pamiętnego eurotripa,
po relację z którego odsyłam do Zasiewów
01/2011.

*Od
września
Trójka
o
odmienionym
zupełnie
składzie,
image’u,
celach
i
charakterze wystartowała prężnie jako zastęp
składający się w większości z byłych zuchów
od Zięcia i Janka. Zbiórki od tamtego
momentu odbywają się pod szkołą 46 na
Karwinach. Organizował je Simon, w miarę
możliwości z pomocą Garga. Przez pierwsze
pół roku w wyniku wahań był z nami jeszcze
Marcin,
ale
na
koniec
2009
odszedł
ostatecznie.
*Na pierwszej zbiórce, co mogło wydawać
się złym omenem, padał deszcz i było tylko
TRZECH
ludzi
–
Janek,
Wojtek
i
K3.
Początkowe miesiące mijały przede wszystkim
na zapoznawaniu się ze sobą i wypracowywaniu
swego
rodzaju
wspólnej
płaszczyzny
porozumienia. Efektem tego były takie hasła
jak
„siła
zjednoczonej
grzeczności”,
„elitetruppe”, „Baryła turbo”, lub stara,
dobra „banda durniów”. Wszyscy musieli
oswoić się z nową rolą – Simon jako
zastępowy, chłopaki jako harcerze.
*Naszym pierwszym wspólnym wyjazdem był
biwak w Darżlubiu wraz z 33 NGDH i 20 NGDH.
W międzyczasie odbyliśmy wspólną zbiórkę z
38 NGDZ „Gumisie”. Kolejny biwak odbył się
przy mrożącej krew w żyłach temperaturze
średnio około -18 C w Strzebielinie Morskim.
Był
to
biwak
świąteczny,
na
który
pojechaliśmy razem z 13 NGDH.

*W Zalesiu pewnego wieczoru odbyliśmy
też szczerą rozmowę podsumowującą poprzedni
rok i tyczącą się przyszłości. Byliśmy
naprawdę blisko zawieszenia działalności
drużyny, ale nie wszyscy chcieli już kończyć
przygodę
z
harcerstwem.
Simon
powziął
decyzję o stworzeniu zastępu z przejętych
zuchów i Janka z zastępu Marcina, z Gargiem
w charakterze mentora i pomocnika, natomiast
Mały, Worm i Marcin postanowili odejść z
drużyny. Dotychczasowa ekipa młodsza miała
zostać rozwiązana. Tamtejszą sytuację dobrze
oddawało wypowiedziane przez Garga zdanie –
„Trójka
to
ekipa
składająca
się
ze
świetnych, najlepszych ludzi, z których co
jakiś czas ktoś okropnie daje ciała.”

*Nadszedł czas na kolejne zimowisko,
które odbyło się w Gołubiu. Pojechaliśmy na
nie prawie całym zastępem, a pomagał nam w
organizacji
życia
codziennego
Pacjent.
Zbudowaliśmy m.in. igloo, strzelaliśmy z
wiatrówki, przegraliśmy mecz piłki nożnej z
7 NGDH jakieś 10:2, a także, co wydaje się
prawie
niemożliwe,
zadaliśmy
(niestety,
każdy odpowiada za to, czym w całości
jesteśmy jako Trójka) ratownikowi pytanie
„czy można złamać dupę?”.

*W
pierwszym
półroczu
2010
kontynuowaliśmy
zbiórki
z
dużą
regularnością. Kilka wartych odnotowania
działalności to budowa bałwanów, fortów i
zamków ze śniegu, chodzenie po linie,
zbiórka rowerowa itp. Nie pojechaliśmy na
Zlot BP ze względu na maturę Simona. W
międzyczasie Mały ożenił się.
*Na Zlocie Drużyn w Lipuszu stawiliśmy
się tłumnie, zajmując zaszczytne ostatnie
miejsce w Turnieju Drużyn. Rok harcerski
zakończyliśmy
wędrówką
w
czteroosobowym
składzie, której najfajniejszym elementem
było pieczenie mięsa kurczaczego na ognisku.

*Obóz letni, na który pojechaliśmy w
roku 2010 odbył się w miejscowości Wygon.
Był to obóz 3 NGZH, 7 NGDH, 20 NGDH i 50
NGDH. Trójka stawiła się w składzie: Lolek,
Marek, Janek, K3 i Simon. Miejsce obozu było
wyjątkowo urokliwe, z czego korzystaliśmy
np.
przez
częste
kąpiele.
Działaliśmy
głównie planem centralnym. Z ciekawszych
zajęć należy wymienić chatki bez butów,
budowę tratwy, nocne porwania, wędrówkę do
MRU, oglądanie finału mistrzostw świata w
piłce nożnej i inne. Na obozie nowym
członkiem przyjętym do Trojki stał się
Lolek, który dostał chustę.

*Po lipcowym obozie, pod koniec wakacji
Simon wraz z Kasią udali się z 38 NGDZ na
ich obóz w charakterze pomocników. Pod
koniec wyjazdu, który miał miejsce w
Sobączu, dołączyli do niego Lolek, Wojtek i
Marek, którzy przywędrowali tam wraz z
Gargiem i siostrą Wojtka, Sensi. W Sobączu
kolejnym czonkiem Trójki z chustą stał się
Wojtek,
miało
miejsce
także
znaczne

poszerzenie składu o kolejnych rekrutów z
Gumisiów – Oskara, Karola, Pawła W., Piotrka
i Jędrka.

*Na Zimowisko w Rozłazinie stawiliśmy
się w ponad 15 osobowym składzie. Simon był
jego komendantem, co zabrało mu część czasu.
W związku z tym połączyliśmy siły z 13 NGDH,
a z rzeczy które robiliśmy należy wymienić
teleturnieje bez telewizora, grę w rugby na
korytarzu, kolejne odmiany kostek, rugby w
błocie i kałużach, a także grę z zamkami,
której efektem było zawołanie „Opole Atak
Kurczak.” Na zimowisku chusty otrzymali
Marek i Borys. Tym samym w Trójce było
najwięcej osób z chustami od 2005.

*W tym czasie Kuchcik powziął decyzję o
zawieszeniu działalności 7 NGDH, w związku z
czym dokonano transferu „gdańskiej czwórki”
do Trójki – tj. Stefana, braci Kaczmarków
(Wojtka i Michała) oraz Kurczaka. Trójka
szybko zwiększała swoją liczebność, co miało
być
jej
cechą
dominującą
przez
cały
nadchodzący rok harcerski.
*Od
września
znów
prężnie
wystartowaliśmy ze zbiórkami pod szkołą 46
na Karwinach, w mocno rozszerzonym składzie.
Było nas już kilkunastu, a w ciągu całego
roku harcerskiego okazało się, że chętnych
do bycia w Trójce było więcej. Co jakiś czas
na zbiórkach pojawiał się ktoś nowy, w ten
sposób dołączyli do nas: Borys, Rysiek,
Witek, Jasiek K., Wojtek B., Miłosz, Janek
Fasola a pod sam koniec roku Błażej i kilku
innych, którzy nie zostali z nami na dłużej.
Skład Trójki stale fluktuował.

*Drugie półrocze charakteryzowała spora
ilość
śniegu,
który
z
wielką
chęcią
wykorzystywaliśmy na zbiórkach na różne
sposoby. Tak minął luty i marzec, natomiast
na początek kwietnia wybraliśmy się na biwak
do miejscowości Tuszkowy wraz z 2 NGDH.
Miejsce okazało się być wyjątkowo ładne oraz
przyjazne harcerzom, nie dopisała jedynie
pogoda. Na biwaku była astronomiczna ilość
19 osób.

*Pierwszym
wyjazdem
był
biwak
w
Strzebielinie Morskim wraz z Gumisiami i
Fluenti, na którym przyrzeczenie harcerskie
złożył Janek Chabik. Było słonecznie i
przyjemnie,
a
na
biwaku
sporo
się
ruszaliśmy. Tam też nastąpiło delikatne
wyodrębnienie w Trójce dwóch patroli z
Jankiem i Wojtkiem jako ich szefami.
*Na zbiórkach w tamtym okresie przede
wszystkim bawiliśmy się w najróżniejsze
odmiany kostek i młócki, co spotkało się z
aprobatą przeważającej większości. Ekipa z
poprzedniego roku już się ustabilizowała,
natomiast nowi członkowie wnieśli do naszego
klimatu sporo świeżości i energii, której
czasem było aż nadto.
*W grudniu zamiast świątecznego biwaku
odbyła się kameralna wigilia w harcówce w
szkole
46,
podczas
której
wybraliśmy
mistrzów mózgu, młócki oraz braterstwa
(Marka, Wojtka i Borysa). W związku z prośbą
o „zabranie ze sobą jakiś ciastek, np.
delicji”,
potrawą
wigilijną
w
przytłaczającej większości były delicje.

*W kwietniu i maju odbyło się całkiem
sporo wspólnych zbiórek z resztą LS, z
których
Zlot
BP
organizował
Gargo.
Odwiedziliśmy także oliwskie ZOO.

*Na obóz Trójka pojedzie w składzie
liczącym sobie w porywach do 15 osób, co
należy uznać za niezły wynik. Kto wie, co
przyniesie przyszłość? Wiemy tylko, że
maluje się w brązowych kolorach, i dobrze.
PISANE W GRUDNIU 2012:
*Obóz we Wdzydzach był naszym pierwszym
w tak dużym składzie, a drugim pod nowym
kierownictwem. Przyniósł mnóstwo emocji –
czasem było wesoło, czasami strasznie,
czasami
smutno…
Z
wartych
odnotowania
aktywności wymienić należy grę z jajami,
konkurs malarski, perpetuum mobile – grę z
więzieniami wspólnie z 20 NGDH, bitwę
czołgów wraz z wybuchami, a także kilka gier
wspólnych i przerwane (niestety) chatki.
Cieniem na całości położył się przymusowy
wyjazd K3 do domu. Atmosfera w Trójce była
niezła, choć nie można powiedzieć, że nie
mogłoby być lepiej, humorów nie poprawiały
nam też obiady (leczo) i brak pomostu. Na
mniej więcej połowie obozu był z nami Gargo.
Pogoda była czasem niesprzyjająca, ponieważ
obóz odbył się o stosunkowo późnej porze
roku – w drugiej połowie sierpnia. Plusem
rozwiązania był fakt, że już w tydzień po
nim odbyła się pierwsza zbiórka. Wyjazd był
też owocny harcersko – Michał, Twardy,
Kurczak i Stefan dostali swoje chusty, a
Wojciech złożył przyrzeczenie harcerskie.

Napis na murze – „NORTH COAST GANG”
*W czerwcu pojechaliśmy na Zlot Drużyn w
składzie liczącym sobie 18 osób, śpiąc pod
namiotami oraz trójkowymi do cna pałatkami.
Niestety
nie
poprawiliśmy
wyniku
z
poprzedniego roku w Turnieju Drużyn, ale
większość
zaznajomiła
się
z
urokami
obozowania bez dachu nad głową. W tym też
miesiącu
zaczęliśmy
uczęszczać
w
reprezentacyjnym
składzie
na
Harcerskie
Dyskusyjne Koło Filmowe.
*Rok harcerski zakończyliśmy wędrówką
pomiędzy Kolbudami i Pomlewem na sam koniec
czerwca, na której było 10 osób. Atmosfera
była fajna, choć wypad był odrobinę męczący,
m.in. ze względu na wagę namiotów. Dał nam
za to możliwość poznania uroku kiełbasy
(relacja Zasiewy .

*Tuż po obozie rozpoczął się nowy rok
harcerski, którego początek był momentem
kilku pożegnań. Głównie ze względu na klimat
obozu pożegnali się z nami Rysiu, Witek i
jakiś czas później K3. Niezależnie od tego,
zbiórki odbywały się dalej, we wrześniu
jeszcze trochę nieregularnie ze względu na
końcówkę wakacji Simona.
*W październiku pojechaliśmy na pierwszy
biwak w nowym roku harcerskim, do Darżlubia,
w którym byliśmy wcześniej i w którym
później odbyło się też zimowisko. Był to
całkiem zwyczajny wyjazd, zawierający w
odpowiednich
proporcjach
wszystkie
najważniejsze pierwiastki harcerstwa wg.
Trójki – lynchu, mózgu, dyscypliny i
śmiechu. W październiku odbyły się też
Chaszcze,
na
które
poszła
tylko
reprezentacyjna część drużyny, świata jednak
nie zawojowała.
*Listopad
rozpoczęliśmy
zbiórką
we
Wrzeszczu, w ramach której udaliśmy się na
grób Józefa Grzesiaka „Czarnego”. Mimo
poważniejszej
okazji
już
na
cmentarzu
mogliśmy dowiedzieć się o kilku nowinkach i
nie tylko dotyczących Marynarki Wojennej. W
grudniu istniały ambitne plany wyjazdu na
biwak świąteczny z 13 i 33 NGDH, niestety z
przyczyn od nas nie zależnych do biwaku nie
doszło i wigilia odbyła się w harcówce SP
46. Mistrzami mózgu, młócki i braterstwa
zostali
Janusz,
Lolek
vel.
Biceps
i
Wojciech.

*Styczeń minął na przygotowaniach do
sesji na uniwersytecie, poprawianiu ocen w
szkole, przygotowaniach do zimowiska i
pamiętnej zbiórce z jabłuszkami, które
dożyły swych lat. Od tamtego czasu nikt nie
powie nam, że nie podchodzimy poważnie do
zjeżdżania z górki w śniegu.
*W lutym pojechaliśmy wraz z resztą
Leśnej Szkółki na zimowisko w Darżlubiu
organizowane przez Rudego. Było to moim
zdaniem (Simona) najfajniejsze zimowisko, w
jakim do tej pory uczestniczyliśmy. W Trójce
zrobiliśmy wiele fajnych rzeczy, takich jak
mechy z lego, podchodzenie szkoły w środku
dnia, czy wielka bitwa wprost z II Wojny
Światowej. Gry centralne też wypadły bardzo
dobrze, wspomnieć warto szczególnie grę
zorganizowaną
przez
Kuchcika
(statki).
Mieszkaliśmy we własnej sali, co dało się
odczuć już na korytarzu do niej prowadzącym.
Klimat
całego
wyjazdu
był
naprawdę
pozytywny, dało się odczuć, że nie tylko
nasza drużyna jest z niego zadowolona. Wtedy
też w dialekt Trójki wkradł się „czosnek”.
Po
powrocie
z
zimowiska
i
po
zakończeniu ferii kontynuowaliśmy zbiórki,
akcją trochę odbiegającą od standardu było
wyjście do kina na „Mroczne Widmo”, ale kto
zna Trójkę, ten wie, że nie był to
przypadek.

*W marcu zbiórki odbywały się nadal,
poza zbiórką nad morzem w Gdyni i wizytą na
cmentarzu w Kolibkach, miesiąc ten przyniósł
nam pierwszy wyjazd we własnym tylko gronie
(do
Lubocina).
Biwak
obejmował
zapach
skarpet, 30-sto kilometrową wędrówkę do
Mechowa i z powrotem, żarcie kapusty
kiszonej w środku lasu, sporo głupot i
kostki Rubika, a także gry w Magic i
Pokemony, wreszcie wizytę 7 NGDH, która
próbowała się wtedy reaktywować. Mimo, że
był to marzec, na biwaku była piękna pogoda
i czuć było wszechogarniającą wiosnę. Poza
zbiórkami, Simon i Gargo udali się w
pamiętną podróż do siedziby Hufca Wadowice w
Wadowicach, by z komendantem Homlem ustalić
warunki obozu. Udało nam się przejechać całą
Polskę w mniej niż 24 godziny, zobaczyć po
drodze zamek w Malborku, Stadion Narodowy i
Pałac Kultury, Wawel i rynek w Wadowicach,
zjeść kremówki i odbyć planowaną rozmowę.
Podróż miała napięty plan i niewiele
brakowało, by Wróg w postaci studentek z
Hiszpanii, pani w Okienku i pośpiesznego PKS
Transszwagra (czy jakoś tak) pokrzyżował nam
plany powrotu. Do pociągu zdążyliśmy wbiec
około 15 sekund przed odjazdem…
Gdzieś w tym okresie na budynku
naprzeciw SP 46 na Karwinach umieściliśmy
swój podpis, by wiadomo było do kogo należy
ta dzielnica. Jeśli macie wątpliwośco –
stańcie przed wejściem do szkoły, na
schodach i spójrzcie na ostatni budynek
przed lasem, w stronę mostu nad obwodnicą na
Fikakowie.

*W kwietniu odbył się deszczowy Zlot BP wraz
z LS – DP. Mimo tego humory nadal nam
dopisywały, a zbiórki odbywały się całkiem
regularnie. Regularność załamała się trochę
w maju, z racji różnych koncertów i
zbliżającej się sesji letniej na studiach, a
także przygotowań do obozu. Mimo tego udało
nam się pojechać na biwak do Rogulewa,
obejrzeć Terminatora 2 w kameralnym gronie i
powoli oswajać się z myślą o obozie nad
morzem.
*Czerwiec
był
miesiącem
egzaminów,
kończenia
szkół
(podstawówek),
przygotowywania się do obozu i oczywiście
zbiórek, takich jak rowerowy wypad na dwa
dni przed obozem. Nie pojechaliśmy niestety
na Zlot Drużyn, bo dokładnie w połowie czasu
jego trwania Simon miał egzamin na studiach.
*Z
początkiem
lipca
(rano,
2.07)
wyruszyliśmy na pamiętny obóz do Pogorzelicy
wraz z 13 i 33. Wyjazd zapamiętamy z różnych
względów (pozytywnych i negatywnych) jako
wyjątkowy. Przede wszystkim, miejsce, w
którym
znajdowała
się
baza
nie
było
harcerskie
wg.
naszych
standardów
–
Pogorzelica to kurortowa miejscowość nad
morzem, w której mieści się mnóstwo ośrodków
organizujących kolonie i wczasy. Wszystko
przypominało trochę obozowanie w lasach
sopockich. Hufce ZHP Wadowice i Myślenice, z
którymi przyszło nam dzielić obóz również
hołdowały wielu zwyczajom przez nas nie do
końca rozumianych (wystarczy wspomnieć ich
umundurowanie
lub
urządzanie
wieczorami
dyskotek, nieprzestrzeganie ciszy nocnej).
Nie oznacza to jednak, że nie byli to
harcerze. Dzięki wszystkim minusom udało się
nam z samych siebie w obcym środowisku
(nawet jeśli nasze własne wysyłało z Gdyni
dziwne sygnały) wykrzesać wiele znaczących
plusów – mogliśmy docenić i zrozumieć wagę
tego, kim jesteśmy i staramy się być,
poziomu, który próbujemy reprezentować, a
także zżyć się ze sobą przez te dwa tygodnie
masie w bądź co bądź obcych ludzi. Dlatego
też pomimo nieharcerskiego miejsca atmosfera
w podobozie NKIH „LS” była świetna i na
Pogorzelicę będziemy patrzeć zawsze przez
jej pryzmat. Wrażenie swojskości potęgowało
ustawienie
namiotów
(wszystkie,
których
używaliśmy stały w dużym okręgu). Mieliśmy
do dyspozycji nawet oświetlenie podobozu.
Spaliśmy w NS’ach, co też było dość
wyjątkowe. Jeśli chodzi o działania to warto
wspomnieć boks w koszulkach, ligę magic, grę
Adama z prowincjami (Bractwo odwiedziło nas
i było na połowie obozu), sporo wypadów na
plażę,
półchatki
(deszcz…),
wilkolaki,
ognisko z Hufcem Myślenice, Wielki Plankton
i inne. Komendantura Simona przed i w
trakcie
obozu
wymagała
godzenia
z
zajmowaniem się drużyną, co miało swoją
cenę, ale ostatecznie udało się wszystko

pogodzić. Pogoda była niestety nienajlepsza,
przez większość obozu padał deszcz, mimo
tego nie poddawaliśmy się i wróciliśmy z
obozu zadowoleni, ale bardzo zmęczeni. Na
obozie chusty otrzymali Jędrek, Miłosz i
Oskar, a przyrzeczenie złożył Marek.

*Tydzień po obozie wybraliśmy się w
kameralnym gronie na wędrówkę by odwiedzić
drugi obóz Leśnej Szkółki w Gostomku.
Przeszliśmy
spory
kawałek
łącznie
z
przedzieraniem się przez chaszcze, było
gorąco, ale fajnie. Na obozie udało nam się
być na ognisku, rozejrzeć się po znanej
(przynajmniej Simonowi) okolicy, pogadać ze
wszystkimi i skorzystać z gościny na kolacji
i śniadaniu. Zaczerpnęliśmy Mocy z miejsca
po ziemiance z 2007 i wróciliśmy do domu
następnego dnia. Była to niestety ostatnia
działalność harcerska w wakacje ze względu
na wyjazdy i poprawki na uczelni.

*Z
powodu
moich
(Simona)
poprawek
zbiórki
zaczęliśmy
z
tygodniowym
opóźnieniem, ale za to dużą chęcią. Po
obozie odszedł od nas niestety Miłosz,
liczebność Trójki trochę spadła w porównaniu
np. do września 2010, czy pierwszej połowy
2011, ale myślę, że jak zawsze chcemy iść w
jakość, a nie tylko ilość. Można być pewnym,
że z osób, które w obecnym roku harcerskim
pojawiają się na zbiórkach, wszyscy wiedzą
już co to jest harcerstwo, co ze sobą niesie
i czego od człowieka wymaga, co pozwala nam
czynić Trójkę tylko silniejszą. Pomimo tego,
że najstarszy trzon zastępu jest już w
całości w gimnazjum, nadal na zbiórkach
pojawiają się nowi ambitni ludzie jak np.
Mateusz i Maurycy.
Plany na wczesną jesień były ambitne,
niestety ile razy chcieliśmy wybrać się na
rower, tyle razy padał deszcz. Udało nam się
za to obejrzeć „Za garść dolarów” razem.
*W międzyczasie w Kręgu zmieniły się
władze, komendantem został Kuchcik. Wydaje
się, że atmosfera trochę się odświeżyła, w
związku z czym Simon podjął się prowadzenia
KIMu (w którym uczestniczy 7 osób z Trójki)
wraz z Kamilą i Martą, reaktywowane zostały
„Zasiewy”,
Gargo
zorganizował
entuzjastycznie przyjętą grę o pomorskiej
konspiracji i jest wiele ambitnych planów
innych działań…
*Pierwszym biwakiem w roku harcerskim
2012/2013 był wyjazd do Lubocina wraz z 20 i
33. Pogoda znów była przepiękna (w Lubocinie

chyba nie bywa brzydko), atmosfera bardzo
fajna, choć trochę chaotyczna, bo w małej
szkole
zmieściło
się
ponad
50
osób!
Przeżyliśmy Szeflera w kuchni, prawie udało
nam się zainstalować zjazd linowy, a na
obiad były… frytki.

Świadomość życia…

T
*Druga połowa października i pierwsza
listopada minęły szybko, w tym okresie
wybraliśmy się całą ekipą na Chaszcze w
Owczarni, ale nie zajęliśmy miejsca wyższego
niż czwarte. Miesiąc szybko minął i pod
koniec listopada wybraliśmy się znów na
biwak do Szymbarku. Był wyjątkowy już w
założeniach, ponieważ był to pierwszy biwak
wszystkich męskich drużyn LS (3,8,11,20).
Początki były trudne, ponieważ marsz przez
ciemne pola i lasy we mgle może wystawić na
próbę morale nawet najtwardszych zawodników,
ale nikt nie pękał. Biwak był przepełniony
zajęciami
organizowanymi
przez
szefów
wszystkich drużyn obecnych na wyjeździe, był
oczywiście obowiązkowy piątkowy świetlik,
gra w której Mars, Chiny i inne nacje
walczyły o dominację nad światem, turniej
sportowy, budowanie miast z setek pudełek po
zapałkach (po 18 tysiącach zapałek…) i nawet
świecowisko. Warto nadmienić, że na biwaku
zadebiutowały wreszcie trójkowe bluzy.
*Ostatnia zbiórka po dziś dzień odbyła
się już w padającym śniegu. W trakcie
jesiennych
biwaków
podjęliśmy
działania
służące dalszemu samorozwojowi i zamierzamy
je kontynuować. Wiemy już, że zimowisko 2013
odbędzie
się
w
otoczonych
lasem
Studzienicach, a na obóz letni pojedziemy
wraz z całą Leśną Szkółką i obozować
będziemy w dobrze znanym, pięknym miejscu w
Wygonie. Trójka ma już 20 lat, oby dane nam
było być jej częścią jak najdłużej.
Simon
***

ak, chciałabym właśnie o tym napisać.
Ale
nie
w
jakimś
głębokim,
czy
filozoficznym znaczeniu. Zwłaszcza, że
po pierwsze - artykuły przeznaczone są dla
trochę starszych osób, które w trakcie swego
cudnego żywota pewnie z oktyliard razy
zadawały
same
sobie
już
pytania
egzystencjalne, a po drugie - teraz właśnie
jest taka pora roku, gdzie te melancholijne
cholerstwa same się narzucają i nie potrzeba
im dodatkowych prowokacji.
Chodzi mi o aspekt konsumencki (bleh,
samo
to
słowo
już
niefajnie
brzmi).
Jakkolwiek
negatywne
byłoby
jednak
to
określenie dla każdego z nas, tak naprawdę
wszyscy jesteśmy konsumentami i nie da się
od tego uciec (chyba, że jakaś ścieżka
Amiszów może?). Nie twierdzę, że nasz pogląd
odpowiada definicji konsumpcjonizmu, ale tak
naprawdę
nie
ma
to
znaczenia
dla
producentów. Dla nich liczy się ilość
sprzedanego towaru, często bez wgłębiania
się w naszą ideologię. Kupując dany produkt,
oddajemy na niego głos – to jest kluczowe
zdanie, na podstawie którego chciałabym się
skupić. Żeby dobitniej zobrazować to, co mam
na
myśli,
posłużę
się
przykładem
z
ostatniego wyjazdu (nierzeczywistym).
Komenda
wpadła
na
fajny
pomysł
kultywowania wymarłej tradycji związanej ze
sprawnością „Szyszki”. Do realizacji tego
projektu były potrzebne właśnie… szyszki.
Żeby jednak nie były one jakieś brzydkie czy
cherlawe - postanowiono je zakupić. Wracając
z Borowa zadawałam sobie absurdalne pytania
- kto te szyszki w ogóle zbiera? Jest jakiś
zawód
szyszkozbieracza,
działający
na
podobnych zasadach jak zbieranie grzybów,
bądź jagód w lesie?
Wyobraźmy sobie, że w jednakowym
czasie dwie osoby, mieszkające na terenie
Polski,
wpadły
na
innowacyjny
pomysł
otwarcia Fabryki Szyszek. Znajdując tym
samym niszę na rynku, postanowiły założyć
taki biznes. Każdy oddzielnie. Jeden z nich
był złym człowiekiem - wykupił wszystkie

sosny na Kaszubach, zabierając okolicznym
wiewiórkom domy i wyżywienie oraz nakazał im
pracować: od rana do nocy, również dzieciomwiewiórkom i starcom-wiewiórkom. Drugi, jak
się domyślacie, był dobrym człowiekiem i
wykupiwszy wszystkie sosny na Mazowszu,
zatrudnił wiewiórki, oferując im korzystne
warunki pracy, wraz z premiami świątecznymi
i
mieszkaniami
służbowymi
(dobra,
nie
wchodzę już na wyższe poziomy absurdu).
Logiczny jest fakt, iż kupując szyszki od
„Złego Biznesmena” oddajemy głos na całość
jego poczynań, wspieramy go finansowo,
pozwalamy, żeby to się dalej kręciło.

Wędrownictwo
Czuwaj!
W
tym
numerze
Zasiewów
postanowiłem
podzielić się z wami wstępem do mojej
książki pod tytułem „Wędrownicy”. Zawarłem w
niej metaforę, która w bardziej przystępny
sposób pokaże, czym jest nasz ruch. W
poprzednim numerze opisałem historycznie kim
są wędrownicy, oraz zawarłem do przeczytania
pewną „dewizę”, która w życiu się kierują.
Wzorowana była na bardzo starych, ale bardzo
patriotycznych tradycjach i idealnie oddaje
naszego ducha. Tych którzy jeszcze się z nią
nie zapoznali zapraszam!
Adam
A teraz fragment
wspomniałem:

tego

wstępu,

o

którym

„Wędrownictwo”
Takie głupawe porównanie jest mi
potrzebne do przekonania siebie i Was, że
podobnych wyborów dokonujemy codziennie, bo
codziennie robimy zakupy. Nie twierdzę, że w
każdej dziedzinie sprzedaży panuje wyzysk,
ale uważam, że warto poświęcić trochę czasu
na sprawdzeniu źródeł pochodzenia niektórych
produktów, które kupujemy i mieć pewność, że
nie wspieramy poczynań, na które nie pozwala
nam nasza ideologia. Ponieważ bez popytu nie
ma podaży.

A było ich tam kilku. Jedni by szlaki wskazywać ,
znali się na księgach i drogi opracowywali. Potem
mapy tworzyli i do opracowywania przekazywali.
Inni zaś z tych map użytek robili i szlaków szukali,
eksploracją się trudzili. Mapy owych mędrców
księgowych brali i je poprawiali. Byli tez tacy co
te szlaki oznaczali, szersze drogi budowali, trasy
tworzyli gdzie poprzedni wskazali. Dzięki nim
bezpieczniej i szybciej się podróżowało. Byli też
tacy co ów szlaków pilnowali i dróg doglądali. A
gdy tylko bruk gdzieś się obsuną to go od razu
reperowali. I na końcu trzeba wspomnieć tych
najważniejszych. Ludzi którzy tymi szlakami
podróżowali. Ludzi, którzy z w pocie dróg
przygotowanych korzystali. Ci ludzie co
potomkami Wielkich odkrywców się zwą, teraz
potocznie przez resztę ludów, zwani są:
~Wędrownikami~

Chciałabym tym wstępem zapoczątkować serię
artykułów,
w
których
będę
opisywała
przypadki, na które (moim zdaniem) nie
powinniśmy oddawać głosu swoimi zakupami.

Ania

***
***

Wielki Biwak
Męski
Pomysł
pojawił
się
jeszcze
we
wrześniu, gdy Nozo przysłał nam maila z
propozycją. Ochoczo na nią przystałem.
Przygotowania ruszyły pełną parą na początku
listopada. Plany były wielkie i jak czas
pokazał, udało nam się je zrealizować.
Przyjechaliśmy do Krzesznej, gdy było
już ciemno, zimno i mgliście. Gdy wszyscy
chłopacy zobaczyli, że nie żartujemy wcale
na temat dłuższego marszu, wokół nie było
widać żadnych świateł, a nawet krańców pól i
lasu, ich morale zaczęło lekko podupadać.
Doszliśmy jednak do jakiejś miejscowości,
która
okazała
się
Szymbarkiem.
Nie
wiedzieliśmy wtedy tego do końca, ponieważ
nie
dysponowaliśmy
niczym
więcej,
niż
wydrukiem z Internetu. Wtedy Rudy strzelił
do wszystkich mową motywacyjną, jaką tylko
on potrafi ze sobą wykrzesać. Jej głównym
przesłaniem był fakt, że czeka nas jeszcze
około godzina marszu, po czym… doszliśmy do
szkoły po 7 minutach. Troll!
W
piątek
odbył
się
obowiązkowy,
tradycyjny (na biwakach z 20) świetlik. W
sobotę
z
kolei
zaczęliśmy
od
przedpołudniowej Bitwy 4 Armii, w której
zwyciężyli
Marsjanie.
Po
zmaganiach
pozostało nam półgodzinne nagranie relacji z
frontu, w której można m.in. usłyszeć, że
Chińczycy oblegają Strefę Gazy i mają
lasery. Po obiedzie odbył się turniej piłki
noZnej,
który
(niespodziewanie)
wygrała
ekipa Noza. Zaraz po turnieju wystartowała
gra, w której zadaniem uczestników było
wybudowanie miasta z pudełek po zapałkach
(poprzedniego
wieczoru
musieliśmy
je
opróżnić z zapałek, w ramach walki z
pokusą).
Po
kolacji
było
krótkie
świecowisko,
ponieważ
następnego
dnia
musieliśmy się szybko zmywać. Pośpiech
okazał się na wyrost, bo nasz pociąg spóźnił
się 17 minut.
Biwak był bardzo intensywny i zleciał
naprawdę szybko. Atmosfera była świetna, gry
udane, młoda kadra (poza mną, bo ja jestem
stary) sprawdziła się świetnie, słowem – za
rok musimy to powtórzyć!
Simon
***

Wdzydze 2011
(zaległy tekst do Zasiewów widmo, które
nigdy się nie ukazały – „Zasiewki” 10/2011)
mm..
Obóz,
obóz,
obóz..
Tyryryry.. od czego by tu zacząć..?
Miejsce było korzystne, bo kto nie lubi
chodzić w stylu, góra dół, góra dół? Kalorie
się same nie spalą! Hmm… Owe górki były
bardziej zauważalne przy podobozie żeńskim…
Czyżby jakaś aluzja? ;>
Jeziorko również, nie ma co narzekać
większość obozowiczów jednak się w nim
skąpała,
na
chrztach.
Żarełko
pyszne,
kucharz się spisał. Chociaż nie wiem jak!
Przecież nic nie robił całymi dniami, tylko
czasem machnął różdżką i... *puf* ..był
obiad. Magia! I tu pojawia się zagadka.
Zauważyliście, że na obozie, w nieznanych
okolicznościach znikali chłopcy? Chwilami
dało się zauważyć, jak kucharz bawił się z
żabami. Czyżby przemienił w nie, niejednego
księcia?
Pogoda
chwilami
coś
słabo
dopisywała... Ale co to dla nas?! Przecież
my lubimy patrzeć „jak aniołki grają w
kręgle”! Niektórzy z nas nie obeszli się też
bez
raportów
karnych.
^^
A
co!
Oczywiście nie zabrakło różnych, fajnych
zajęć. Jak np.:
*bieg na stopień, gdzie za pomocą papieru
toaletowego można było zajść… ..daleko;
*odwiedzanie skansenu, w którym mimo wakacji
każdy chętnie wbijał do szkoły, a w wolnych
chwilach robiłyśmy sobie fitness dance;
*kajaki, gdzie słychać było tylko: „Szybciej
wiosłuj! Co Wy tak daleko!? No machaj
wiosłami! JUUŻ!”;

H

*ognisko Kuchdzikowe, dostaliśmy bajeranckie
śpiewniki,
jacyś
tenisiści
z
wioski
zabłądzili i się do nas dołączyli, zakochani
puszczali lampiony. O! i nawet jakiś zespół
dla nas zagrał! Nie pogardzę, oj nie;
*chatki, ciężko mi oceniać, ale chyba też im
było miło, ktoś tam po nocy po skrótach
błądził, ktoś tam wiązał komuś sznurówki, a
jeszcze ktoś inny walił;

*wędrówka z 11, do celu dotarliśmy, grzybów
do jajecznicy nazbieraliśmy, chyba się
spisaliśmy;
*eurotrip, ja osobiście z Rudym i Saymonem
udaliśmy się na wyprawę po europie, a inni w
tym czasie toczyli wojnę o tron, który w
efekcie zdobyła Skrzat;
*wizyta na strusiej fermie, zauważyliście,
że strusie mają kolana wykrzywione w drugą
stronę nóg niż ludzie i że nie mają uszu a
dziury w głowach?!;
*chrzty, istna męka i tortury! Ach Ci
niewyżyci instruktorzy..;)
*śluby<3 oraz wesele z ucztą i tańcami,
które jak powszechnie wiadomo, wygrała para
najbardziej
zgrana,
utalentowana,
wszechstronna, oglądana przez wszystkich z
podziwem i niedowierzeniem;
*watra, klimacik, najwytrwalsi zdzierali
gardła do rana.
Podsumowując, „Na tym obozie nie
działo się nic, a jednak działo się tak
wiele.”

Wakacje
z
utopcami,
wyprawy
na
wampiry, polowania na mamuty, czarowników
czy
neandertalczyków,
krasnoludki
przychodzące w nocy, walka z myślącymi
drzewa, pojedynki z potężnymi czarownikami,
podróże w czasie czy spotkania ze Św.
Mikołajem to tylko niewielka część zajęć
staruszka na emeryturze. W przygodach często
towarzyszą mu przyjaciele: Józef Korczaszko
(wychowany w carskiej Rosji), Józef Paczenko
(właściciel statku z kosmitami) oraz klacz
Marika.
Historie z Jakubem w roli głównej nie
mogą być nudne. Powiedziałabym, że są
niesamowicie śmieszne, wielce zabawne i
ogólnie radosne. Może nie dla rodziny
Bardaka, ale co tam. Autor umiejętnie wplata
w wątki postaci z najróżniejszych stronbajek, filmów, książek czy też własnej
chorej wyobraźni. Tworzy z tego kolaż iście
zabawnych opowiastek, które dobrze się
czyta.

Królikarnia – Maciej Guzek

xoxo
Jagoda Ja(s)nowitz
***

Rubryka literacka
Pilipiuk i jego "heros"

O

bohaterze książek Andrzeja Pilipiuka
można powiedzieć wiele, tak jak o jego
przygodach. Bo Jakub Wędrowycz to
postać
ciekawa.
Całkowite
zaprzeczenie
wszelkich wartości jakie wpajano wam od
dziecka. A co najdziwniejsze - można go za
to polubić.
Nasz
bohater
jest
podstarzałym
egzorcystą amatorem, zapalonym bimbrownikiem
oraz ogólnie pojętym pasożytem społecznym.
Jednocześnie
jest
nieprzeciętnie
inteligentny,
bystry,
sprawny
fizycznie
(niczym jakieś sprawne fizycznie zwierzę) i
raczej miły. Zapewne chciałby spędzić życie
na spokojnym piciu bimbru, ale co tu
poradzić kiedy autor wymyśla dla niego co i
rusz nowe zajęcie?

Każdy z nas marzył w dzieciństwie,
żeby
zostać
magiem/czarodziejem/wiedźmą.
Rzucać
zaklęcia,
głaskać
jednorożce
i
podróżować na magicznym dywanie. Niestety takie rzeczy nie w Polsce. A może jednak?
Spójrzmy na bohatera 1 rozdziału
książki. Spokojny biznesmen zatrudniony w
korporacji,
powolnie
wspina
się
po
szczeblach kariery. Współpracownicy próbują
go wygryźć z posady, żona go zdradza, a on
biedny jeszcze na dodatek zaczyna widzieć
dziwne rzeczy. Zdawałoby się że nie mogą być
realne, ale co jeśli są? Może to właśnie on
nieświadomie znalazł wejście do króliczej
nory, w której gdzieś na granicy jaźni czają
się Biały Królik i Kapelusznik?
Puff! I nagle młoda nauczycielka z
wizją cierpień związanych z chorobą poznaje
mężczyznę marzeń, który zostawia jej jajo
smoka?
A
zaraz
w
kolejnym
rozdziale
znajdujemu się już w Poznaniu - Ezoterycznym
centrum świata magii. Polska jawi się tu
jako główny eksporter magicznych akcesoriów
z innego wymiaru, znajdującego się na drugim
końcu sławnej króliczej nory. A na straży
spokoju w kraju i w innym świcie stoi
tytułowa Królikarnia - jednostka do zadań
specjalnych i magicznych. Na koniec dodajmy
jeszcze przedmiot, który może zagrozić
całemu
światu
uwolnieniem
strasznych
potworów i boom! przepis na książkę gotowy.
Niewiele
jest
książek,
które
przeczytałam z takim przejęciem. Można by
nawet rzec- że "wchłonęłam"- każdym drobnym
fragmentem wyobraźni. I jak zawsze to co
piękne szybko się skończyło. Pozostawiając
ogromny niedosyt, rozpaloną do czerwoności
wyobraźnię i chęć pogłaskania jednorożca z
innego świata.
Bohdzik
***

Z

Rubryka
muzyczna

nów ja. Nie mam pojęcia, czy ktoś
posłuchał moich polecanek z zeszłych
Zasiewów, ale pisanie tekstów tutaj
zawsze ma w sobie coś z misji. Dziś
chciałbym, przez polecenie Wam dwóch płyt,
przedstawić choć w małym stopniu muzykę
psychodeliczną (psychodelicznego rocka?). Ma
ona swoje korzenie w przełomie lat ’60 i ’70
ubiegłego wieku, początek biorąc w muzyce
progresywnej
i
przemianach
społecznych
tamtego okresu. Później różne były jej
koleje, wiązała się z takimi stylami grania
jak
np.
elektronika,
funk,
krautrock,
industrial. W ostatnich latach następuje
nawrót do klasycznych wzorców i właśnie
płyty
nowych
wykonawców
chciałbym
Wam
polecić. Jednocześnie wypada zaznaczyć, że
muzyka psychodeliczna to tak szeroki worek
pojęciowy, że można jej słuchać całe życie i
nadal się dziwić, w ramach tylko jednego
„gatunku”. Jej twórcy to głównie wykonawcy
mało znani, ale kultowi.

jednocześnie wszystko pozostaje w ciągłym
ruchu i delikatnie wiąże się z resztą, jedno
wynika z drugiego. Ta płyta jest jak
obserwowanie ognia albo pary – każdy kształt
jest inny i nie można się od niej oderwać.
Była to moja pierwsza płyta z gatunku
i zaintrygowała mnie na tyle, że szukam
podobnych
do
dzisiaj.
Póki
jej
nie
posłuchałem, nie wiedziałem nawet, że coś
takiego może istnieć. Całości dopełnia
zdjęcie zespołu, które możecie znaleźć w
Internecie (nawiązanie do Beatlesów) w
atrapach kosmicznych spodków i sama ich
nazwa, brzmiąca jak mieszkańcy jakiegoś
dalekiego kąta Wszechświata. Dla osób, które
chcą skróconego kursu, polecam kawałki
„Xulux”, „Atlanta Brook” i mój ulubiony
„Gaussian
Castles”
(tutaj
polecam
też
teledysk, piękny!). Całość trwa około 50
minut, naprawdę warto.
2. Magic Lantern – Magic Lantern (2008)

1. Lumerians – Transmalinnia (2011)

Jest to ich pierwszy LP. Znam tę płytę na
pamięć, słucham jej regularnie od kiedy
wyszła, a jednocześnie brakuje mi siatki
pojęciowej, by ją opisać. Opis będzie więc
trochę „strumieniem świadomości”, bo nigdy
nie byłem dobry w opisywaniu muzyki, co
dopiero takiej. Co tu można znaleźć? Tak
naprawdę,
wszystko.
Gdyby
kosmos
miał
brzmienie, brzmiałby jak ta płyta. Wszystko
stworzone za pomocą kilku dobrze dobranych
efektów i „zwykłych” instrumentów. Bywa
zagadkowo,
bywa
transowo,
bywa
melancholijnie i wzruszająco, a przede
wszystkim jest CIEKAWIE. Jak kolory na
okładce, dźwięki są plastyczne i wyraźne, a

Choć ciężko w to uwierzyć, Magic Lantern to
zespół
jeszcze
lepszy
niż
Lumerians.
Nasłuchałem się już trochę rzeczy z gatunku
i wydaje mi się, że widać u nich tę nutkę
geniuszu, którą spotykamy wśród najlepszych
zespołów takich jak Led Zeppelin czy
Metallica. Wydali kilka kaset i płytę w
2010. Moją ulubioną jest właśnie kaseta z
2008, na której ich muzyka jest trochę
cięższa niż na płycie „Moon Lagoon Platoon”
z 2010, ale chyba też ciekawsza. Kto czytał
mój ostatni tekst, znajdzie tutaj też
odwołania do drone’u, wschodnie wokalizy,
świergotliwe solówki i … cały muzyczny
świat. Nie potrafię opisać tego słowami,
skończę więc polecając konkretne piosenki:
„Chance Encounter” i „At the mountains of
madness” (nadal nie wiem, czy to nie
odwołanie do Lovecrafta). Jeśli macie ochotę
na chwilę zapomnienia i galopady wyobraźni –
nie czekajcie, słuchajcie!
Simon
***

G – Force
T
(nr. 01/2008)

ransformacja! Któż to pamięta? Chyba
juz niewielu z nas. Dzielna grupa ludzi
wiecznie
walcząca
z
czarnym
charakterem. I pomimo przemyślnych jego
wybiegów
i
tak
sprawiedliwość
zawsze
zwyciężała. Czyż to nie wspaniałe?

Jednak
transformacja
to
szersze
słowo. Nie odnosi się ono tylko do przemiany
zwykłych, z pozoru oczywiście, ludzi w
superbohaterów zdolnych do przenoszenia gór
i pokonania wszelakich przeciwności, jakie
zgotował im złośliwy los. Transformacja to
zmiany, którym może podlegać cokolwiek,
gdziekolwiek i kiedykolwiek. Przez ostatnie
kilkanaście
lat
byliśmy
świadkami
transformacji naszego państwa, które z
przedstawiciela i propagatora demokracji
ludowej
przemieniło
się
w
państwo
demokratyczne,
rządzące
sie
prawami
teoretycznie wolnego rynku, a który to rynek
kieruje
się
zasadami
kapitalizmu.
W
ostatnich latach transformacji uległ również
system edukacji w naszym kraju. Gimnazja,
trzyletnie licea, licencjaty a w końcu i
trzeci stopień studiów, którym stały się
studia doktoranckie. Wszystkie te zmiany
dotyczą wszystkich nas, bo żyjemy przecież w
kraju, który sie zmienia. Właściwie, to albo
żyjemy w tym kraju, albo nie do końca w tym,
bo tutaj mamy kolejną transformację. Jeżeli
polskie realia ekonomiczne, rynek pracy i
wszystko co się z tym wiąże pozostawia dużo
do życzenia, lub po prostu nie pozwala na
egzystencję inną niż wegetacja wówczas
szukamy swojego miejsca za granicą.

No dobrze, przecież wszyscy wiedzą
to, co jest napisane powyżej. Nie jest to
żadna nowość ani odkrycie. Po co wiec pisać
tego typu komunały i zabierać cenne miejsce,
ktore
druh
red.
nacz.
z
pewnością
zagospodarowałby w sensowny sposób. Nie jest
też tekst, który pojawił się z powodu
nadmiaru wolnego miejsca, którego może
jednak nie było łatwo wypełnić. Mianowicie
obserwując różne transformacje i nie tylko
nachodzą mnie przemyslenia, które może
skłoniłyby do zastanowienia również innych.
Transformacje
bowiem
dotyczą
również
harcerstwa. Chyba nikogo nie dziwi, ze
harcerstwo przedwojenne i współczesne różni
się zasadniczo. Niby to samo prawo, te same
ideały, a jednak to już zupełnie coś innego.
Oczywiście mentalność ludzi żyjących przed
wojną
była
inna
od
mentalności
nam
współczesnej i w tym można by upatrywać
źródła
owych
zmian.
Jednakże
ową
transformację harcerstwa można zaobserwować
w znacznie mniejszej skali czasowej. Mój
pierwszy obóz w NKIH „LS” miał miejsce w
Kuźnicy Żelichowskiej pod Piłą w roku 1993.
Od tamtego czasu wiele się zmieniło, a
przecież to dopiero 15 lat. 15 lat, hm...
Nasi harcerze nierzadko mają mniej niż 15
lat. I w zasadzie nic nie zmieniło się w
idei obozowania. Bierze się namioty, kuchnię
i ekipę, a następnie jedzie się do lasu na
dłuższy czas. OK, kiedyś były to trzy
tygodnie, teraz już tylko dwa. Zmieniły się
niewątpliwie
przepisy,
które
narzucają
sposób organizowania imprez typu obozu
letniego. Zmieniły się ceny.
Harcerstwo to dosyć szczególna forma
pracy z młodymi ludźmi. Wymaga dużo od nas,
instruktorów,
ale
równie
dużo
wymaga
od
członków
naszych zastępów i drużyn. I
dlatego też staje się ono
dosyć
problematyczną
alternatywą dla innych form
spędzania wolnego czasu.

Poczynając od bardzo szczytnych i
absolutnie
uzasadnionych
aktywności
pod
tytułem język angielski, jazda konna, tenis,
czy coś temu podobnego, na co rodzice
naszych harcerzy są skłonni łożyć grube
pieniądze. Wówczas „chodzenie do harcerstwa”
staje się jedna z wielu aktywności, które
młody człowiek próbuje wcisnąć w harmonogram
swojego tygodnia. Odrębną i zdecydowanie
trudniejszą do zrekompensowania aktywnością
jest korzystanie ze zdobyczy cywilizacji.
Komputer, konsola do gier, czy wręcz

poczciwy telewizor. Magiczne szklane okienko
pozwala na łatwe i bezstresowe spędzanie
długich godzin bez zaangażowania fizycznego,
a nierzadko i umysłowego. I jak powiedzieć
takiemu
człowieczkowi,
że
przysłowiowe
bieganie po lesie jest ciekawszym zajęciem
od zdobywania kolejnego poziomu w WoW, czy
też przejścia kolejnej mapy w COD (znawcy
tematu bez problemu zdekodują skróty).
Organizacje harcerskie radzą sobie z
tymi
problemami
w
różnoraki
sposób.
Począwszy
od
zbiórek
internetowych
na
wprowadzaniu coraz to większych atrakcji na
zbiórkach
i
wyjazdach
skończywszy.
A
wszystko podporządkowane jednemu celowi –
przyciągnięciu ludzików do harcerstwa. I tak
oto całkiem normalną sprawą zaczyna się
wydawać obecność sali telewizyjnej lub wręcz
komputerowej w bazie harcerskiej, do której
przyjeżdża się na obóz.
Transformacja
harcerstwa
którą
obserwuję objawia się nie tylko w formie
urozmaicania
zbiórek
zdobyczami
technologicznymi ludzkości. To także pewna
zmiana sposobu myślenia. Nie myślę nawet o
tak ekstremalnych zmianach jak elastyczność
traktowania prawa harcerskiego (jesteśmy w
mundurach to jest OK, zdejmujemy mundury i
idziemy na piwo). Przewartościowanie pojawia
się
w
innych
punktach.
Ot
chociażby
koedukacja. Leśna Szkółka zawsze starała się
propagować brak koedukacji w tych miejscach,
w których byłby on oczekiwany. Na przykład
nocleg na biwaku. Zaraz ktoś zarzuci mi, że
to trąci jerzyzmem, ale z drugiej strony nie
można odmówić słuszności rozdzielenia pań i
panów w pewnych miejscach i momentach. W
końcu to harcerstwo, a nie organizacja
młodzieżowa propagująca idee „sex, drugs &
rock’n’roll”. Ktoś inny powie, że przecież
czasy się zmieniły i młodzi ludzie mają
teraz więcej swobody i nienaturalnym wręcz
byłoby
wprowadzanie
jakiś
sztucznych
podziałów. A ja powtórzę raz jeszcze, idea
harcerstwa była taka sama 50 lat temu i jest
teraz.
Kolejna zmiana to
nasze
podejście
do
działania harcerskiego.
Zmienia
się
bowiem
definicja
działań
harcerskich, to znaczy
odpowiedź na pytanie co
jest harcerskie, a co
nie do końca może się
trochę różnic od tej,
którą podałby instruktor przysłowiowych 15
lat temu. Niech posłuży mi tutaj za przykład
propagowana intensywnie ostatnimi czasy idea
strzelania się na różne sposoby. Zgadzam
się, że nocny wypad z ekipą instruktorów i
innych znajomków z LS w celu pobiegania z
plastikową strzelbą to całkiem fajna sprawa
i nie neguję, że chętnie bym sam coś takiego
porobił. Jednak zadam pytanie następujące:

jak ma się to do idei harcerstwa? Jak ma się
to do założeń Leśnej Szkółki, która zawsze
chlubiła
się
przeciwstawianiem
się
militaryzmowi i wojskówce? Znowu, ktoś
zarzuci mi, ze mam jakieś staromodne
poglądy, bo przecież taki wypad nie dość, że
integruje instruktorów to jeszcze na dodatek
jest całkiem niezłą zabawą. A ja mimo
wszystko uważam, że nie do końca pasuje do
harcerstwa. Pewnie, że przesadą byłoby
narzucać instruktorom to, co mają robić w
wolnym czasie. Przecież może akurat się tak
złożyło,
że
mieli
ochotę
pobiegać
z
pistoletami na wodę i postrzelać do siebie.
Z tym, że jeżeli owe bieganie zaczyna
przybierać formę części działań Kręgu, albo
co gorsza HZD to już chyba nie jest
najlepiej.
Transformacje
pociągają
za
sobą
nieuchronne ofiary w postaci zapomnianych i
zagubionych tradycji, zwyczajów i innych
drobiazgów, których nie da się zapisać, a
które funkcjonują jako przekaz ustny. Czasem
coś w pewnym momencie okazuje się być zbyt
przestarzałe, może zbyt naiwne, albo może
zbyt trudne. Wówczas mimowolnie spychane
jest na dalszy plan i pokrywa się rosnącą
warstewką kurzu. Aż w pewnym momencie tego
kurzu jest na tyle dużo, że już nikt nie
może tego odcyfrować. Biologicznie rzecz
biorąc jest to całkiem naturalne, bo
nieużywany
organ
zanika.
Dlatego
też
zapominamy
piosenki,
których
nikt
nie
śpiewa, zapominamy o zwyczajach kręgowych,
które jeszcze kilka lat temu były na
porządku dziennym. Dopiero kiedy jakimś
dziwnym trafem pojawi się jakiś stary smok,
albo dinozaur, który jeszcze całkiem nie
skamieniał to pewne zapomniane idee mają
szanse znowu wydostać
się na światło
dzienne.
Z
tym,
że
w
tych
wszystkich
transformacjach tkwi pewne zagrożenie, a
mianowicie takie, że kiedy już wszystkie
piosenki, których nikt nie śpiewa zostaną
zapomniane, kiedy zbiórki przeniosą się już
całkiem do kafejki internetowej, albo kiedy
wizyta w lesie będzie traktowana jako
rokroczna impreza to czy owe harcerstwo
będzie w dalszym ciągu harcerstwem?

Zastanówmy się czasem nad tym, co się
dzieje. Czy naprawdę chodzi o to, żeby
działo się „coś”, nieważne co, a ważne to,

żeby się działo i żeby ludzie dobrze się
bawili? Harcerstwo to droga pod górę, którą
nie każdy potrafi iść. Bo przecież można ją
zmienić,
wyasfaltować
i
zabezpieczyć
barierkami, a wówczas bez problemu będzie
można wjechać na nią samochodem. Tylko, że
wjechać samochodem na górę potrafi każdy i
czy z samej definicji będzie mianował się
zdobywcą szczytu?
Mały
***

Mięsko

Chciałabym uniknąć personalnej wypowiedzi na
temat sumienia i współczucia, aby zostawić
to pod Wasz moralny osąd, ale warto również
wiedzieć
o
zagrożeniach
płynących
ze
spożywania takiego mięsa. Długo konające
zwierzę zanieczyszcza się potwornie w mękach
konania i te fekalia oraz uryna dostają się
do mięsa przez głęboko przecięte tętnice i
żyły. Skutkiem tego jest powstawanie wielu
bakterii. Dlatego takie mięso tym bardziej
faszerowane jest chemią.
Sprawdzenie źródła kupowanych przez nas
produktów jest często dość czasochłonne
(szczególnie w przypadku supermarketów), ale
jednorazowe. Przypomnę to, o czym pisałam
wcześniej – kupując, oddajemy swój głos.
Ania
Fragment artykułu zaczerpnęłam ze strony dostępnej w
Internecie:
http://www.polityka.pl/spoleczenstwo/reportaze/1525331,
1,ubojnie-rytualne-biznes-brutalny.read

***

Ogłoszenia
1.
Zastanawiam się, ilu z Was wie, jak dużym
eksporterem mięsa do państw, gdzie żyje
wielu
wyznawców
muzułmańskich
i
judaistycznych jest
Polska. Jak wiadomo,
religie
te
wymagają
spożywania
mięsa
koszernego, którego „przygotowanie” jest
związane
z
określonymi
procedurami.
Przytoczę fragment z artykułu „Polityki”
opisujący, na czym ów rytuał polega (!nie
dla osób wrażliwych!):
„Najpierw, poganiane elektrycznym pastuchem, wchodzą
pojedynczo do stalowej komory w kształcie walca. Walec
zamyka się, krowa musi wystawić głowę przez jedyny
otwór. Stalowe pudło obraca się o 180 stopni, krowa leży
w klatce do góry nogami, pneumatyczny chwytak
unieruchamia jej głowę, wyginając szyję do tyłu. Rzezak
wypowiadając słowa modlitwy podrzyna zwierzęciu gardło.
Krew chlusta do góry. Walec wykonuje następne pół obrotu,
krew leje się już zgodnie z prawami fizyki. Walec otwiera się
i krowa wypada na stalową kratownicę. Co któraś wychodzi
o własnych siłach, wierzga i rzuca głową, czasem wstaje i –
mimo że wszystko jest śliskie od krwi – próbuje uciec.
Agonia trwa około dwóch minut. Wszystko w rytm
łomoczącej maszynerii. Czasem rzeźnik od razu podwiesza
zwierzę za nogę do góry na łańcuchu. Krowa, jeszcze żywa,
pręży się i próbuje uwolnić. Następna, już w klatce, widzi
konającą poprzedniczkę. Tak wygląda ubój rytualny.”

Tak się złożyło, że nasz kraj jest
liderem w posiadaniu ubojni rytualnych.
Wspominam o tym nie dla statystyk, ale dla
podkreślenia skutku wynikającego z tego
faktu. Otóż wg wspomnianych wyżej religii –
zadnie części zwierzęcia nie są koszerne.
Toteż trafiają do polskich sklepów.

Bohdzik apeluje do drużynowych i nie tylko,
by pomyśleli nad zorganizowaniem w swoich
drużynach akcji zbierania wyposażenia dla
schroniska dla zwierząt w Gdyni. Święta do
dobry czas na takie inicjatywy. Potrzebne
rzeczy to np.: koce, ciepłe swetry, kurtki,
ręczniki i tym podobne rzeczy, które na
pewno
znajdą
się
w
domach
podczas
świątecznych
porządków.
Można
przywozić
karmę suchą i mokrą, kasze czy inne pasze.
Można też np. na zbiórce zamiast kolejnego
karmnika zbudować z drużyną/zastępem
ocieplaną budę dla psa. Więcej szczegółów na
stronie:
http://ciapkowo.pl/8136

2.
Komenda
KIM
zaprasza
na
cotygodniowe
spotkania w ramach Harcerskiego Klubu Gier,
które będą się na razie odbywać zamiast
HDKFów. Termin to czwartki 17.30 – 20.00 w
harcówce SP 46. Zabierajcie najfajniejsze
planszówki i karcianki jakie macie i
przychodźcie z ludźmi ze swoich drużyn!

3.
Kilka wstępnych informacji o Wigilii Kręgu:
Czas: 20 grudnia(czwartek) godz. 18/19
(czas trwania ok. 2,5 godziny)
Miejsce: Hacówka 13 NGDH "Birmingham"
Adres: Gimnazjum nr 21; ul. Kołobrzeska 75 ,
80-396 Gdańsk

Kącik satyryczny

Przesłanie
'Hello,' said Luna vaguely, glancing around at him as she stepped back from the notice.
'How come you're not at the feast?' Harry asked.
'Well, I've lost most of my possessions,' said Luna serenely. 'People take them and hide them, you know. But
as it's the last night, I really do need them back, so I've been putting up signs.'
She gestured towards the noticeboard, upon which, sure enough, she had pinned a list of all her missing
books and clothes, with a plea for their return. An odd feeling rose in Harry; an emotion quite different from the
anger and grief that had filled him since Sirius's death. It was a few moments before he realised that he was feeling
sorry for Luna.
'How come people hide your stuff?' he asked her, frowning.
'Oh, well,' she shrugged. 'I think they think I'm a bit odd, you know. Some people call me "Loony" Lovegood,
actually.'
Harry looked at her and the new feeling of pity intensified rather painfully.
'That's no reason for them to take your things,' he said flatly. D'you want help finding them?'
'Oh, no,' she said, smiling at him. 'They'll come back, they always do in the end. It was just that I wanted to
pack tonight. Anyway, why aren't you at the feast?'
Harry shrugged. 'Just didn't feel like it.'
'No,' said Luna, observing him with those oddly misty, protuberant eyes. 'I don't suppose you do. That man
the Death Eat-ers killed was your godfather, wasn't he? Ginny told me.'
Harry nodded curtly, but found that for some reason he did not mind Luna talking about Sirius. He had just
remembered that she, too, could see Thestrals.
'Have you,' he began. 'I mean, who, has anyone you known ever died?'
'Yes,' said Luna simply, 'my mother. She was a quite extraordinary witch, you know, but she did like to
experiment and one of her spells went rather badly wrong one day. I was nine.'
'I'm sorry' Harry mumbled.
'Yes, it was rather horrible,' said Luna conversationally. 'I still feel very sad about it sometimes. But I've still
got Dad. And anyway, it's not as though I'll never see Mum again, is it?'
'Er - isn't it?' said Harry uncertainly.
She shook her head in disbelief.
'Oh, come on. You heard them, just behind the veil, didn't you?'
'You mean…'
'In that room with the archway. They were just lurking out of sight, that's all. You heard them.'
They looked at each other. Luna was smiling slightly. Harry did not know what to say, or to think; Luna
believed so many extraordinary things, yet he had been sure he had heard voices behind the veil, too.
'Are you sure you don't want me to help you look for your stuff?' he said.
'Oh, no,' said Luna. 'No, I think I'll just go down and have some pudding and wait for it all to turn up, it
always does in the end, well, have a nice holiday Harry.'
'Yeah, yeah, you too.'
She walked away from him and, as he watched her go, he found that the terrible weight in his stomachseemed to have lessened slightly.
***

