
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Czuwaj! 
iestety i ten numer Zasiewów pokazuje 
się z poślizgiem, ponieważ, co tu dużo 
mówić, nie było z czego go złożyć. 

Spodziewałem się, że tak będzie, więc dopóki 
nie znajdzie się więcej osób, które mają coś 
do napisania, prawdopodobnie będzie to 
pisemko głównie mojego autorstwa. W gruncie 
rzeczy nie przeszkadza mi to, ale na pewno 
byłoby fajniejsze, gdybym nie pisał go w 40 
– 50 % sam, dlatego zachęcam mimo wszystko 
do pisania wszystkich członków Kręgu 
(nieważne jakich), a także, jeśli takowi 
istnieją, ludzi z Waszych drużyn, którzy 
Zasiewy czytują. Dziękuję też wszystkim, 
którzy coś napisali. Mimo zapaści tekstowej, 
pojawiły się dwie nowe rubryki, ciekaw 
jestem jak je przyjmiecie.  

Myślę, że następny numer pojawi się 
jeszcze w lutym, po zimowisku. Tymczasem 
miłej lektury i oby nadchodzący tydzień 
przygotowań był owocny.  
 

Simon 
*** 
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Podróżuj z LSem 
Namibia 

 
 wysokich Andów i rozległych terenów 
amerykańskiej pampy przeniesiemy się w 
tym numerze „Zasiewów” do Namibii - 

całkowicie nieturystycznego kraju pustyni, 
który w trakcie pory deszczowej przekształca 
się w prawdziwy przyrodniczy raj na Ziemi. 
 

Republika Namibii, podstawowe informacje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Obszar: 824 116 km² 
 Zaludnienie:2 mln. 
 Największe miasto: Windhuk (Windhoek) 
 Język: angielski(oficjalny język), 

afrikaans, niemiecki i kilka języków 
etnicznych 

 Religie: chrześcijaństwo 
 Waluta: Namibian dollar  

US $1=N$8.0 
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Ponad 2.5 raza większa od Polski, Namibia ma 
zaludnienie 2.2 miliona mieszkańców. 
Królestwo wszelkiego rodzaju pustyń, gdzie 
woda bywa czasami kilka dni w roku, pełne są 
życia i tajemnic. Znajdziemy tam dziewicze 
parki narodowe, bezkresne obszary pustynne, 
kilometrowe piaszczyste plaże, góry i 
płaskowyże oraz tereny podmokłe z rzekami i 
bagnami. Namibia zwiedzana od Okręgu Caprivi 
pozwoli wolno przeniknąć ze świata 
wodospadów, rzecznych rozlewisk do 
półpustynnych aż wreszcie pustynnych 
terenów. Znad wodospadów Popa wiedzie 
malownicza droga do Parku Narodowego Etosha. 
Słonie, lwy, oryksy, zebry, żyrafy, błękitne 
gnu i wiele innych gatunków żyje na 
równinach Etoshy. Łatwo wypatrzyć je przy 
wodopojach. Na północy Namibii żyje plemię 
Himba, trwające niezmiennie w swej tradycji 
od setek lat. Pięknie pomalowane ochrą 
kobiety, dumni wojownicy zatrzymali dla 
siebie czas by żyć zgodnie z prawami natury.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kobieta z plemienia Himba 
 
Kraina ludzi Damara wydaje się skalistą 
pustynią pozbawioną życia, jednak i tu 
pośród skamieniałych lasów żyją lwy, słonie, 
nosorożce białe przystosowane do 
pozbawionego wody wiecznego królestwa 
kamieni oraz "czyniąca cuda" welwiczja (łac. 
welwitschia) - roślina, której liście 
osiągają 3m, a wiek sięga czasami 2000 lat!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welwitschia 
 
Damaraland stanowi naturalną bramę do 
Wybrzeża Szkieletów, spowitego wieczną mgłą 
brzegu, gdzie spotykają się pustynne, gorące 
wydmy z zimnymi wodami Atlantyku. Liczne 

wraki spoczywające na piaskach wybrzeża 
dowodzą jak złudne są mgły na Wybrzeżu 
Szkieletów. Kolonia uchatek na Przylądku 
Krzyży zupełnie nie przypomina Afryki. 
Swakopmund, urocze, niewielkie miasteczko 
położone na wąskim pasie dzielącym sławne 
wydmy od oceanu słynie z atmosfery i masowo 
uprawianego tu sandboardingu. Pustynia 
Namib, bez wątpienia jest najpiękniejszą 
piaszczystą pustynią na świecie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pustynia Tok Tokkie 
 

Walory odwiedzenia Namibii 
Obojętnie kiedy odwiedza się Namibię, zawsze 
można tam zastać słoneczną pogodę. Namibia 
ma średnio 300 słonecznych dni w roku. 
Namibijskie lato zaczyna się w listopadzie i 
kończy w kwietniu, w tym czasie występuje 
tutaj pora deszczowa. Deszcz zmienia Namibię 
w kraj odmienny od wyobrażeń przeciętnego 
Polaka. Wydmy piaskowe ożywają dzięki trawie 
i kwiatom. Nizinne tereny wypełnią się wodą, 
w okolicy pojawia się wiele ptaków. Od maja 
temperatury zaczynają się obniżać, i czasami 
można sięgnąć po cieplejsze ubrania jeśli 
przyjdzie do podziwiania gwiazd na pustyni. 
Jest to najlepsza pora na czynne zwiedzanie 
Namibii. Od pięciodniowego szlaku wędrownego 
w dół kanionu rzeki Fish do łagodnego szlaku 
Tok Tokkie w Namib Rand. Namibia ma wiele 
wędrownych szlaków, spełniających wymagania 
nawet najbardziej wymagających podróżników. 
W sierpniu nizinne tereny wypełnione do tej 
pory wodą wysychają, zmuszając dziką 
zwierzynę do skupienia się przy istniejących 
jeszcze gdzieniegdzie wodopojach.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Camel Thorn - charakterystyczne dla pustyni 
Namib drzewo o suchych liściach i długich 

kolcach. 



W grudniu 2010 roku powstał w Namibii park 
narodowy nazwany Dorob. Dzięki temu cała 
długość wybrzeża Namibii z wyjątkiem tras 
komunikacyjnych i miast stała się jednym 
ogromnym parkiem narodowym. Nazwa powstałego 
w ten sposób chronionego obszaru to Namib 
National Skeleton Coast Park. Park jest 
największym rezerwatem w Afryce. Namibia 
jest jedynym krajem, którego cała długość 
wybrzeża podlega ochronie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skeleton Coast Park 
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Szczera wola 
(02/2008) 

 

am szczerą wolę… Te słowa jakże 
często pojawiają się w naszych 
rozważaniach nad ideą 

harcerstwa. Słowa z jednej strony 
bardzo proste w swoim wyrazie, a z 
drugiej jakże ulotne. Mam szczerą 
wolę, a nie „będę”, „muszę”. 
Przytoczyć tutaj można inne, znane 
bardzo powiedzenie z kręgów Czarnej 
Trzynastki, a mianowicie „jak raz 
harcerzem to na cale życie”. 
Składając Przyrzeczenie Harcerskie 
deklarujemy ową szczerą wolę do 
pełnienia służby całym życiem. To 
kolejne niezwykle proste i ulotne 
zarazem stwierdzenie. Bo cóż znaczy 
owo „całe życie”? Czy jest to nasze 
całe życie tu i teraz, czy całe 
życie od dzisiaj do jego końca? 
Myślę, że obie te definicje całkiem 
dobrze zawierają się w tych dwóch 
słowach. Przyrzeczenie Harcerskie 

sprawia nam nie raz kłopot. Jak 
bowiem można wymagać w pełni 
świadomej deklaracji na całe życie 
od małej harcerki czy harcerza, 
którzy z bijącym z przejęcia sercem 
wyciągają palce ku ogniowi i 
wypowiadają rotę Przyrzeczenia. Ich 
świat i sposób myślenia zmieni się, 
czasem nawet bardzo diametralnie. 
Upływające nieubłaganie lata są 
zabójcą ideałów. Coś, w co 
wierzyliśmy, czemu poświęcaliśmy 
całą naszą energię i zapał z czasem 
potrafi wyblaknąć i stać się tylko 
zbiorem pustych słów i nierealnych 
mrzonek. Ktoś wówczas pomyśli sobie: 
nie naprawię świata, nie zmienię 
innych. I tak Przyrzeczenie staje 
się tylko epizodem z przeszłości, 
którego wspomnieniem jest harcerski 
krzyż.  

Kiedy przyglądamy się stopniom 
harcerskim to możemy zauważyć bardzo 
wyraźną linię cięcia przebiegającą 
pomiędzy ćwikiem i harcerzem orlim. 
Czytając opis stopnia dowiadujemy 
się, że ćwik to harcerski wyga, 
który poradzi sobie w różnych 
sytuacjach i z niejednego pieca 
obozowego jadł już chleb. To stopień 
doskonale pasujący do młodych ludzi, 
którzy poszukują jakiejś formy 
sprawdzenia się. Opanować trudne 
techniki, pogłębić swoją wiedzę, 
krótko mówiąc udowodnić, ze jest się 
kimś więcej, niż tylko zwykłym 
zjadaczem chleba, któremu zdarzyło 
się może nawet być na jakimś 
wyjeździe. Ale kiedy zastanowimy się 
nad tym głębiej to możemy dojść do 
wniosku, że wielu „cywili” można 
określić mianem ćwika. Może nie 
znają idei harcerskich, historii i 
zwyczajów, ale za to potrafią 
doskonale radzić sobie w terenie, 
biwakować pod gołym niebem itd. Nie 
są jednak harcerzami i 
najprawdopodobniej nigdy nimi nie 
będą. Co więcej, wielu harcerzy nie 
wychodzi poza ów etap ćwika. Czasem 
z powodu braku chęci do dalszego 
zdobywania stopni, a czasem z powodu 
takiego, że nie czują się na siłach 
kroczyć drogą wytyczaną w sposób 

M 



bardziej wyraźny ideałami 
harcerskimi. Harcerz orli to 
poszukiwacz. W swoim dotychczasowym 
życiu harcerskim zdobył już całkiem 
dobre wyrobienie, a teraz zaczyna 
zastanawiać się, czy harcerska droga 
życia jest właśnie tą, którą 
chciałby podążać. Można by ten 
stopień porównać do nowicjatu w 
zakonie. W owym czasie kandydaci na 
braci zakonnych starają się odkryć 
swoje prawdziwe powołanie, próbują 
przekonać się, czy życie w zakonie 
jest drogą ich życia. Harcerz orli 
próbuje właśnie w taki sposób 
odnaleźć się w rzeczywistości 
używając jako kompasu ideałów 
harcerskich. Wymagania na stopień 
harcerza orlego nie mają takiej 
samej struktury, jak w ma to miejsce 
w przypadku poprzednich trzech 
stopni. O wiele więcej jest tam 
miejsca na świadome kierowanie 
rozwojem. Pomocą w tym służy opiekun 
próby, który powinien być swego 
rodzaju mentorem, a może raczej 
przewodnikiem, który może pomóc w 
próbie wejścia na tą niełatwą 
harcerską ścieżkę.  

Życie płynie do przodu i 
przynosi z sobą nowe zdarzenia, 
doświadczenia. Kończymy szkołę, 
robimy maturę, potem studia. 
Rozwijamy się intelektualnie i 
przygotowujemy do startu w ów 
„dorosły świat”. W liceum jeszcze 
mało kto tak naprawdę ma precyzyjny 
pomysł na to, co będzie robić w 
przyszłości. Owszem, kształtują się 
zainteresowania i idee na ten temat, 
bo przecież trzeba wybrać jakiś 
kierunek studiów. Skończenie studiów 
wnosi kolejną zmianę jakościową. 
Nasze życie zaczyna nabierać owych 
„dorosłych kształtów”. Podejmujemy 
pracę, zaczynamy myśleć o założeniu 
rodziny, zbudowaniu swojego własnego 
domu. A jak do tego wszystkiego ma 
się harcerstwo? Czy wciąż jeszcze 
„mamy szczerą wolę”? Harcerz 
Rzeczypospolitej to ktoś, kto wszedł 
w dorosłe życie, albo właśnie w nie 
wchodzi krocząc drogą harcerskich 
ideałów. Otrzymując stopień HR 

przypieczętowujemy tylko nasze 
głębokie przekonanie o trafności 
wyboru i podkreślamy, że w rzeczy 
samej jesteśmy harcerzami na całe 
życie. Tutaj pojawia się 
zadziwiająca dwoistość Przyrzeczenia 
Harcerskiego, bo właśnie w tym 
momencie jesteśmy w pełni świadomi, 
że mamy szczerą wole całym życiem 
być harcerzem. Dlatego też HR jest 
bardzo trudnym stopniem. Trudnym, bo 
stanowi on klarowną deklaracje, że 
to właśnie harcerskie ideały są 
naszą drogą życia. I może już nie 
będziemy mieli swojej drużyny, może 
już nie będziemy spotykać się w 
gronie innych harcerzy i może nawet 
nie założymy już munduru, ale 
jesteśmy harcerzami. Przecież 
harcerstwa nie zdejmuje się wraz z 
mundurem, nawet, jeżeli nie jest się 
HR, ani nawet i ćwikiem. 

Dla wielu z nas HO zdaje się 
być czymś bardzo odległym, o HR już 
nie wspominając. W rzeczy samej, 
może zaczniemy robić te stopnie za 
5, za 10 lat, ale jednak kiedyś je 
będziemy mogli zdobyć. Kiedyś 
staniemy przed decyzją, czy mamy na 
tyle siły i woli, żeby przekroczyć 
tą niewidzialną linię.  

Mały 
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Plany wędrówki 
C.D. 

 

Niestety nie udało mi się 
ostatnim razem napisać o 
planach wędrówkowych. 
Zrozumiałem, że pomysłów jest 
tak wiele, że nie ma sensu ich 
aż tak rozwlekle rozpisywać.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dlatego w tym numerze postaram się w 
kilku zdaniach opisać parę pomysłów 
jakie przewinęły się w mojej głowie. 
 
1. Tatry 

a. Po stronie Polski 

Na myśli mam wędrówkę podobną do tej 
sprzed 2 lat. Piekne krajobrazy z 
rana, ośniezone szczyty oraz blask 
Słońca odbijający się w 
przyceimnianych okularach 
kregowiczów.  Jedno zdjęcie jak 1000 
słów, więc: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

b. Po stronie Słowacji 

Tu też jest wiele ciekawych rzeczy 
do zobaczenia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Zapierająca dech w piersiach 

kolejka linowa Łomnicę 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2) Możliwość wdrapania się na Rysy 

od łatwiejszej strony 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Słowacki Raj (jednodniowy wypad) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KuchDzik 
Tańczący Bizon 

Herbu Thor 



Genetycznie 
Modyfikowane 
Organizmy 

 

a początek należało by zająć się 
definicją. Co oznacza skrót GMO? 
Są to organizmy, których genom 

został zmieniony metodami inżynierii 
genetycznej w celu uzyskania nowych 
cech fizjologicznych lub zmiany 
istniejących. Najczęściej utożsamianą 
dziedziną nauki z organizmami GMO jest 
biotechnologia. Jest ona dyscypliną 
nauk technicznych wykorzystująca 
procesy biologiczne na skalę 
przemysłową. I tyle w kwestii 
definicji.  
 Pod koniec XX wieku w środkach 
masowego przekazu pojawiły się 
doniesienia mówiące o szkodliwości i 
zagrożeniach jakie niesie ze sobą 
wykorzystywanie organizmów GMO. 
Jednak, przeciwnicy tego procederu nie 
chcą przyznać, że biotechnologia jest 
jedną z najstarszych (a może naprawdę 
najstarszą) dziedziną nauki. Dlaczego? 
Otóż źródła historyczne podają, że 
pierwsze działania jakie można uznać 
za podwaliny biotechnologii zostały 
zapoczątkowane przez ludzi…… 17000 lat 
przed naszą erą. Było to udomowienie 
psów. Prawdziwa biotechnologia była 
stosowana przez ludzi już 6000 lat 
p.n.e., a była to produkcja piwa, 
którą kontynuuje się do dnia 
dzisiejszego. Przeciwnicy GMO powiedzą 
od razu, że te działania nie były 
prowadzone przy użyciu „metod 
inżynierii genetycznej”. I będą mieli 
rację, ponieważ nie ma czegoś takiego 
jak „metody inżynierii genetycznej”. 
Jest to termin utworzony wyłącznie na 
potrzeby środków masowego przekazu, 
ponieważ brzmi ładnie i „wpada w 
ucho”. Możemy mówić o metodach 
genetyki czy też biologii 
molekularnej, ale nie inżynierii 
genetycznej. Powszechność użycia tego 
terminu świadczy jednak o jego 
sukcesie medialnym.  
 No dobrze, a jak w takim 
układzie tworzono GMO np. w czasach 
Faraonów czy Imperium Rzymskiego? A no 

metodą żmudnego krzyżowania 
odpowiednich okazów między sobą. 
Klasycznymi produktami biotechnologii, 
których się już w ogóle nie zauważa są 
muły. Jest to hybryda międzygatunkowa 
konia i osła (samica konia, samiec 
osła). Trudno jest określić, kiedy 
ludzie rozpoczęli „produkcję” mułów, 
ale źródła pisane donoszą, że już V 
wieku p.n.e. były wykorzystywane 
powszechnie. Dlaczego ich się nie 
boimy? Ponieważ znamy je od bardzo 
dawna i szeroko rozumiana opinia 
publiczna zdążyła się już do tego 
przyzwyczaić. Czy stanowią one 
zagrożenie dla środowiska naturalnego 
i jego różnorodności? Sądzę, że w 
czasie gdy uzyskano pierwsze osobniki 
mułów nikt o tym nie myślał, a 
przecież mógł powstać jakiś potwór 
pożerający wszelką roślinność i 
doprowadzić do zagłady świata.  

Spróbujcie przedstawić 
racjonalne argumenty, że ten 
scenariusz, powstania potwora roślino-
zżeracza był niemożliwy. Jest to 
bardzo trudne, a może wręcz 
niemożliwe. Dlatego że nasza wiedza 
opiera się na tym co BYŁO. Nawet ta 
najnowocześniejsza, bazuje na tym co 
JUŻ SIĘ DOWIEDZIELIŚMY. Przewidywanie 
przyszłości jest niesłychanie trudne 
(zobaczcie jak jest z prognozą pogody) 
i w odniesieniu do dłuższych okresów 
czasu (np. 100 czy 5000 lat) 
praktycznie niewykonalne. Innymi słowy 
każdy postęp niesie ze sobą ryzyko. 
Zobaczcie ile zła wyrządziło ludzkości 
wynalezienie koła. Gdybyście 
spróbowali policzyć (uwzględniając 
pre- i historię) ile ludzi zginęło pod 
różnymi rodzajami kół, to pewnie nie 
zdecydowalibyście się świadomie na 
rozpowszechnienie tej idei.  
 Wracając do naszych genetycznie 
modyfikowanych organizmów. O co chodzi 
teraz? Otóż w drugiej połowie XX wieku 
genetyka i biologia molekularna 
poczyniły ogromne postępy w 
gromadzeniu wiedzy na temat 
funkcjonowania żywych organizmów. 
Konsekwencją tego jest pojawienie się 
wielu narzędzi umożliwiających 
modyfikowanie właściwości różnorakich 
organizmów poprzez manipulowanie ich 
materiałem genetycznym. I tu mamy 
„nowoczesne” GMO. Takie zrobione w 
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laboratorium. Brzmi groźnie, co? Ale 
jeśli się na to popatrzy nieco 
szerzej, to każdy z Was może sobie 
wyprodukować własne GMO w domowym 
zaciszu i wcale nie potrzebujecie do 
tego skomplikowanego laboratorium. 
Kluczowe jest żeby widzieć jak to 
zrobić. Zainteresowanych zapraszam do 
studiowania kierunku biotechnologia na 
Uniwersytecie Gdańskim lub 
Politechnice Gdańskiej. Są to legalne 
(!) studia i do tego jeszcze mające 
status „kierunków zamawianych” czyli 
specjalnie wspieranych przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Powodem zaniepokojenia opinii 
publicznej jest obecna szybkość 
tworzenia GMO. Aby osiągnąć pożądane 
cechy u świń (duża szynka!) czy kur 
(duże jajka) trzeba było setek pokoleń 
tych zwierząt, co zabrało bardzo dużo 
czasu, być może nawet tysiące lat. 
Teraz potrafimy to robić znacznie 
szybciej, w ciągu kilku-kilkunastu. I 
to powoduje niepokój. Drugą kwestią 
poruszającą opinię publiczną jest 
sprawa stara jak ludzkość, a 
mianowicie chęć zysku. Organizmy żywe 
mają niejako „wbudowaną” możliwość 
kontynuowania gatunku. Dzisiejsi 
twórcy GMO często są nastawieni na 
osiąganie korzyści majątkowych i 
wprowadzają modyfikacje pozbawiające 
organizmy GMO możliwości kontunuowania 
swojej linii. Rośliny wydają 
niekiełkujące nasiona a zwierzęta są 
bezpłodne. To powoduje uzależnienie od 

firmy dostarczającej ziarna siewnego 
lub odpowiednich zwierząt. Co może 
powodować różne perturbacje natury 
ekonomicznej.  
 Czy zatem organizmy GMO są 
zupełnie bezpieczne? Oczywiście, że 
nie, ponieważ nasze możliwości 
przewidywania skutków ich wytworzenia 
zarówno z punktu widzenia środowiska 
naturalnego jak i wszelkich przejawów 
działalności człowieka są niemożliwe 
do przewidzenia w dłuższej 
perspektywie czasu. Jednak nie powinno 
to być argumentem przemawiającym za 
tym aby tego nie robić. Trzeba to 
robić, ale robić z głową. Niech celem 
będzie poprawa smaku, jakości, 
trwałości czy też walorów odżywczych 
produktów powstających z organizmów 
GMO a nie tylko chęć zwiększenia 
zysków osiąganych przez ich 
producentów, ponieważ wizja zysku 
powoduje, że ludzie maja skłonność do 
ignorowania sygnałów o potencjalnych 
zagrożeniach.  
 Czy Was przekonałem? Wątpię. 
Temat jest ogromny i można by o nim 
bardzo długo pisać i jeszcze dłużej 
dyskutować. Powiem Wam jednak pewną 
ciekawostkę. Przeciwnicy GMO często 
powołują się na szkodliwość spożywania 
żywności zawierającej obcy materiał 
genetyczny, np. ryż odporny na 
szkodniki (tzw. ryż bt) zawiera nieco 
materiału genetycznego bakterii. 
Jednak każdy z Was spożywa codziennie 
całkiem sporą ilość materiału 
genetycznego bakterii, ponieważ ich 
eliminacja z naszego pożywienia i 
otoczenia jest niemożliwa a wręcz 
niezdrowa. I nikomu to nie szkodzi od 
początku ludzkości.  
 Na koniec pytanie: lubicie 
iPad’y i tablety różnych firm? A nie 
boicie się że poodpadają Wam uszy jak 
będziecie z nich korzystać? Skąd 
wiecie że tak się nie stanie? 
 Tak samo trzeba podejść do 
organizmów GMO. 
 
 

Pacjent 
Herbu Mikroskop 

 
 

*** 
 
 



Trupy z szafy 
 

akiś czas temu chciałem przyszyć sobie 
guzik od spodni i udałem się do 
garderoby mamy po nasz domowy zasobnik 

z nićmi. Ku mojemu zdziwieniu, poza nićmi, 
znalazłem w nim taką oto rzecz: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jak widać, naszywka dzisiaj już bardzo 
historyczna, spodziewam się, że obecnie w 
Kręgu może ją nosić, a co dopiero jest w 
stanie ją znaleźć, jedynie kilka osób. Ja 
oczywiście nie jestem jedną z nich, bo na 
tamtym obozie byłem, ale nie jako harcerz, a 
jedynie „przeszkadzacz”. Zamyśliłem się nad 
przemijalnością zjawisk i pokoleń i ta 
melancholia podszepnęła mi pomysł na rubrykę 
do Zasiewów o wdzięcznym tytule, który 
widnieje u góry.  
 Pamięć ludzka jest zawodna i ma to do 
siebie, że paruje. Byłoby fajnie spisać 
historie związane z takimi okazami nim 
przepadną w naszych mózgach, a mamy na pewno 
w domu więcej takich ciekawych rzeczy i z 
każdą z nich wiąże się jakaś ciekawa 
opowieść. Proponuję więc z rubryki tej 
uczynić kącik wspomnień „starych, dobrych 
czasów”, może nawet tak starych, że nikt już 
nie będzie w stanie przypomnieć sobie, czy 
rzeczywiście były tak dobre. Przysyłajcie 
zdjęcia swoich przedmiotów – naszywek, 
przypinek, kartek, dokumentów i wszystkiego, 
co wyda się Wam na tyle ciekawe, by 
podzielić się tym z innymi, a nuż uda nam 
się zrobić z tego ciekawy projekt, który 
może pomoże Rudemu w pisaniu historii LS.  
 Wracając do tematu naszywki, jest ona 
pamiątką z obozu całego LS-u w 1999, który 
odbył się nad jeziorem Wdzydze, w miejscu, w 
którym w roku 2009 byliśmy na deszczowym 
Zlocie Drużyn. Dokładnie na tamtej polanie 
stał podobóz męski. Na pewno znalazłby się 
ktoś, kto mógłby lepiej i obficiej ów obóz 
powspominać, mi pozostało z niego jedynie 
kilka migawek. Ale pamiętam, że oboźnym 
podobozu męskiego był tam dh Skromny, który 
zabrał na niego psa (sporego). Pamiętam, że 
do podobozu centralnego trzeba było przejść 

niezły kawałek i że Trójka (też wtedy ngZh), 
której członkami byli wówczas np. Szwagier, 
Rychu, Bączek, Gargoo, Zięciu czy Żarówa, 
nazwała swój namiot „The Bille”, malując 
całkiem ładne biladrowe kule na tabliczce 
przed nim. Spytałem Szwagra na początku 
obozu, skąd ta nazwa, odpowiedział, że 
dowiem się w swoim czasie. W dniu rozbijania 
obozu przyglądałem się z ciekawością jak z 
obłędem w oczach i sporą ilością hałasu 
zamieniał na drzazgi szkielet prycz młotkiem 
– Stefanem, powiedział wtedy: „Już wiesz, 
skąd nazwa”. Z obozu pamiętam jeszcze 
niejakiego Sknerusa, który zrobił dla mnie 
super wyścigówkę całą z gwoździ i kory 
sosnowej – mam ją do dziś. Mam przed oczami 
jeszcze jedną scenę – drogą z podobozu 
centralnego do męskiego idzie Mały, a z 
przeciwka wspomniana przeze mnie Trójka. 
Ktoś nagle krzyknął „MAŁY!” i wszyscy 
rzucili się na niego, przewrócili, siedli na 
nim i rzekli: „Teraz powiemy Ci, po co do 
Ciebie przyszliśmy”. Jak widać, są pewne 
rzeczy wieczne i niezmienne, a jedną z nich 
jest duch drużyny… 
 
Oto wspomniana wyścigówka od Sknerusa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trup nr. 2 (właściwie nr. 3): 
… to coś takiego: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tak, nie mylą Was oczy, jest to totalnie 
oldskulowa, znaleziona za szafą przy 
przemeblowaniu, kaseta audio – w dodatku 

J 



opisana tylko w ten sposób (nadmienię, iż 
niebieską kredką, z tyłu zdawkowe „cz II”). 
Przyznam się szczerze, że nie miałem jeszcze 
odwagi jej odsłuchać. Wydaje mi się też, że 
jest jeszcze starsza niż wyścigówka i 
naszywka, bo pochodzi chyba z jakiejś 
zbiórki z czasów aktywnego w nich 
uczestnictwa moich rodziców, czyli dalszych 
głębi lat ’90. Jedyny trop, którym dzisiaj 
dysponuję to niejasne wspomnienie opowieści 
mamy o tym, że Woody zrobił kiedyś zbiórkę 
Kręgu z magnetofonem w lesie. Chętnych do 
sprawdzenia jej zawartości zapraszam na 
odsłuch, wszystkich zapraszam też do 
nadsyłania Waszych „trupów”… bo u mnie, z 
racji koligacji rodzinnych, znajdzie się ich 
sporo  ale mam nadzieję, że nie tylko moje 
graty się tu pojawią. Nie dajmy zginąć tym 
strzępom wspomnień, które jeszcze z nimi 
wiążemy, a nuż dowiecie się czegoś ciekawego 
o fancie, który właśnie chcieliście 
wyrzucić. Tyle na początek! 
 

Simon 
*** 

Rubryka 
literacka 

Maja Lidia Kossakowska – Siewca 
wiatru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

eśli chodzi o tak zwane angel fantasy, 
to zawsze podchodziłam do niego z 
rezerwą. Tym bardziej, że od dziecka 

przeczytałam już tony mang wykorzystujących 
ten motyw. Nie chcąc więc psuć sobie 
wyobrażenia aniołków komiksowych, nie brałam 
się za tego typu literaturę.   
 Aż pewnego razu wpadł mi w ręce 
Siewca. Nie powiem - podchodziłam do niego 
trochę jak pies do jeża. Tu jeden rozdział, 
tam jeden rozdział, w między czasie ze 2 

inne książki, aż w końcu przekroczyłam 
połowę. I wtedy się zaczęło. Od tego momentu 
nie mogłam się już oderwać. 
 Z pozoru nudna historia o aniołach 
porzuconych przez "Jasność" zaczęła rozwijać 
się we wspaniałą powieść o walce o marzenia, 
ideały, władzę etc. Kossakowska przedstawia 
nam mieszkańców Nieba i Głębi. Choć z pozoru 
anioły są istotami doskonałymi- w końcu to 
Bóg dał im życie (a on przecież się nie 
myli), prezentują swoimi osobami 
najróżniejsze postawy. Gniew, mściwość, 
próżność, nienawiść, oddanie, wrażliwość, 
czy w końcu pragnienie miłości- to uczucia 
które kierują nie tylko kruchymi ludźmi, ale 
też boskimi istotami. 
 Do walki o ocalenie świata przed 
najazdem tytułowego Siewcy Wiatru, stają 
Daimon Frey i jego przyjaciele - 
archaniołowie: Gabriel, Michał, Rafał i 
Razjel. Muszą zmierzyć się nie tylko z 
siłami ciemności, ale też intrygami aniołów 
zawistnych o ich pozycję w Królestwie. Ale 
czy bohaterom wystarczy sił i wiary by 
uratować świat?..... Przeczytajcie sobie 
sami. 

Bohdzik 
*** 

Rubryka 
muzyczna 

Verbal razors, czyli dlaczego i jaki metal 
kocham (1) 

 
adal nie znalazł się nikt, kto 
odebrałby mi zaszczytną pozycję 
redaktora działu muzycznego, dlatego i 

w tym numerze tekst będzie mojego autorstwa. 
Ostatnie dwa dotyczyły muzyki, o której nie 
można by raczej powiedzieć, że jest pop, 
jeśli nie trzymamy się wyłącznie starego 
podziału na pop i muzykę klasyczną. Tym 
razem dla rozluźnienia chciałbym zająć się 
czymś (chyba) przystępniejszym, czyli 
metalem, a konkretniej jego podgatunkiem 
nazywanym thrash. 
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Co to jest 
Thrash metal to odmiana muzyki 

metalowej, która powstała na początku lat 
’80 XX wieku i na tą dekadę przypadł też jej 
największy rozkwit, przynajmniej 
artystyczny. Najważniejszym składnikiem jest 
p r ę d k o ś ć. Jeśli dodamy do tego 
zwyczajową ciężkość ówczesnego metalu i 
coraz wyraźniejsze dążenie do ekstremy (bo 
thrash to pierwszy prawdziwie ekstremalny 
gatunek metalu), można uzyskać całkiem 
niezły obraz brzmienia. Tempa perkusji 
Slayera na płycie Reign in blood dochodzą do 
280 uderzeń na minutę. Cały ten szał wziął 
się z inspiracji punk rockowych, klasycznym 
heavy metalem i domieszki europejskich 
nowości – początki thrashu kojarzone są z 
tzw. NWOBHM, czyli New wave of british heavy 
metal, stylem reprezentowanym przez zespoły 
takie jak Iron Maiden, Tank, Diamond Head i 
inne, a który pojawił się około roku 1978 na 
Wyspach. W jednym z wywiadów członkowie 
Metalliki mówili, że chcieli w Stanach grać 
po europejsku, no i wyszło jak wyszło… 

Termin „thrash” pojawił się około 
roku 1984 w jednej z recenzji. Jest raczej 
kretyński, jak większość nazw metalowych 
gatunków, ale przynajmniej precyzyjny, 
dlatego się przydaje. Warto nadmienić, że 
np. członkowie Metalliki nigdy nie 
przepadali za tym określeniem i raczej 
irytowali się, gdy ich muzykę tak nazywano, 
a ciężko o „klasyczniejesze” płyty, niż ich 
pierwsze cztery. Byli też i tacy, którzy 
mieszkając w Nowym Jorku przycinali sobie 
spodnie na szorty i robili zdjęcia na 
słonecznej plaży, by być tylko bardziej 
„thrashowym” (Anthrax…) 
 
Krótka historia 

Dziś mówi się, że pierwszym zespołem, 
który grał thrash był angielski Venom, ale 
jest to moim zdaniem poszukiwanie sensacji 
na wyrost. Prawdziwym początkiem gatunku 
było wydanie przez Metallikę pierwszej płyty 
– Kill ‘em All. Jeśli chcielibyście 
sprawdzić, jak to brzmi, to najlepszy, wręcz 
książkowy przykład. Oczywiście do wydania 
płyty od powstania zespołu daleka droga, 
pierwsze zespoły (choćby Metallica właśnie) 
powstawały już w 1981. Można uznać, że 
thrash to amerykański wynalazek, ale w tym 
samym czasie w Europie (przede wszystkim w 
Niemczech) i w Ameryce południowej także 
pojawiały się zespoły grające szybko i 
ciężko (Kreator, Sodom, Destruction, 
Sepultura…).  

Niemniej jednak kolebką pozostaje 
USA, a szczególnie Zachodnie Wybrzeże. 1981 
to powstanie pierwszych zespołów, 1983 to 
pierwsze płyty, ale już 1986 to 
ogólnoświatowa popularność. Styl szybko 
„chwycił” i w krótkim czasie opanował gusta 
metalowców na całym świecie. Powstała nawet 
swoista subkultura, z własnym wyglądem – 

obowiązkowe długie włosy, dżinsowa „katana” 
z oddartymi rękawami i naszywkami zespołów z 
branży, koszulka Slayera, „ekran” na 
plecach, czarne spodnie – rurki i białe 
sportowe buty za kostkę + skóra tu i tam. 
Thrash był najpopularniejszym stylem w 
muzyce metalowej przez prawie całą dekadę, 
usuwając nawet odrobinę w cień tak wielkie 
zespoły jak np. Judas Priest. Szczyt 
popularności przypadł na przełom lat ’80 i 
’90, wtedy wspólne trasy np. Slayera i 
Megadeth potrafiły zapełniać stadiony na 
całym świecie, a najpopularniejsze zespoły 
pojawiały się nawet w MTV (nie wierzycie? – 
http://www.youtube.com/watch?v=8u2E-z-Kh-M). 
Koniec „mainstreamowej” bajki to rok 1991, 
czyli pojawienie się Nevermind Nirvany i 
eksplozja popularności stylu z Seattle, ale 
to temat na inną opowieść. Wiele zespołów 
źle zniosło nagłe odcięcie od komercyjnych 
plusów swojej twórczości i postanowiło 
zawiesić działalność, niektóre próbowały 
złagodzić i zmienić styl i wyszło marnie 
(Exodus), niektórym się to udało (Metallica, 
Megadeth). Zdarzały się też takie, które 
podążyły w stronę większej ekstremy, 
inspirując się o kilka lat młodszym death 
metalem (np. Testament) Niemniej jednak 
pewna epoka w muzyce została wtedy 
zamknięta, ponieważ po roku 1992 pojawiło 
się już dosłownie tylko kilka płyt 
thrashowych, które można uznać za 
dorównujące poziomem albumom wcześniejszym.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
By unaocznić sobie skalę zapaści, 

wystarczy spojrzeć na samą ilość 
publikowanych płyt w gatunku w kolejnych 
latach. ’90 to czas, w którym thrash 
zniknął, zszedł z powrotem do podziemia, lub 
zatracił swoje dawne oblicze, słowem, nie 
istniał. Popularne były wtedy wynalazki w 

http://www.youtube.com/watch?v=8u2E-z-Kh-M


rodzaju SOAD czy Toola. Od początku lat ’00 
daje się zauważyć pewien powrót do starego 
stylu grania (sławny koncert Thrash of the 
titans, w 2001, nawiązujący nazwą do trasy z 
1990), pojawiać się znów zaczęły nowe 
zespoły grające „czysty” thrash i 
reaktywować stare. Nie da się jednak oprzeć 
wrażeniu, że było to zjawisko jedyne w swoim 
rodzaju i osadzone w jednym tylko czasie, 
ponieważ nowe, młode zespoły (np. Bonded by 
blood), pomimo dbania o ilość naszywek, biel 
adidasów i poprawne politycznie wywiady 
(„Exodusa słuchałem jeszcze w brzuchu 
mamy!”) nie mają do zaoferowania nic poza 
mało świeżym młóceniem dawno zagranych 
motywów przeprodukowanych na dzisiejszą 
modłę. Nie wróżę im długiej przyszłości, bo 
moda na starocie w nowym opakowaniu 
przeminie i to niedługo, jeśli nie będą 
mieli do zaoferowania nic poza byciem cool i 
oldschool.  
Z kolei starzy wyjadacze zadowalają się 
nagrywaniem co jakiś czas (znacznie rzadziej 
niż kiedyś) płyt, których właściwie mogłoby 
nie być, bo można o nich powiedzieć 
najwyżej, że są przyzwoite, ale cóż z tego 
że Slayer nagra kolejną przyzwoitą płytę, 
skoro można po prostu posłuchać starych? 
Plusem sytuacji jest możliwość zobaczenia 
takich zespołów jak Death Angel, Forbidden 
czy nawet Razor na żywo, ale to oczywiście 
nie to samo co w starych nagraniach z 
youtube; ci goście są po 50-tce i to widać i 
słychać. Taka jest niestety natura tego 
świata, wszystko się kiedyś musi skończyć, 
pozostaje żałować, że nie urodziło się 
wcześniej.  
 
Motywy 

Thrash, jak cały metal, w większości 
przypadków charakteryzuje się raczej 
głupkowatymi tekstami, w których 
najważniejsze są odniesienia do agresji, 
bicia się z kimś, niszczenia czegoś itp. 
Bywają piosenki i albumy autorefleksyjne, 
ale zdarzały się też zespoły podejmujące się 
ambitniejszych tematów, głównie politycznych 
(np. Megadeth czy Sacred Reich).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jeśli chodzi o symbolikę, tj. okładki, loga 
i nazwy, to musiały przede wszystkim oddawać 
energię muzyki i bezkompromisowość jej 
twórców, a jednocześnie ducha dobrej zabawy 
który chyba bardziej niż w pozostałych 

przypadkach towarzyszył tej odmianie metalu. 
Dlatego spotkamy naprawdę dużą ilość dość 
kiczowatych okładek płyt, nazwy zespołów 
takie jak „Vio–Lence”, tytuły piosenek w 
rodzaju „Mad butcher” itp., ale należy brać 
to wszystko z przymrużeniem oka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thrash w Polsce i na świecie, odmiany 

Aby nie być gołosłownym, na 
potwierdzenie moich słów o popularności 
thrashu na całym świecie, krótka wzmianka o 
zespołach grających w tym stylu nawet w 
Polsce. Najważniejszym i najpopularniejszym 
był i jest chyba KAT (w 1987 grali przed 
Metallicą, ale oni są specyficzni, 
sprawdźcie sobie ich teksty…), było też 
kilka innych, takich jak Dragon, Wolf 
Spider, Open Fire, Stos, Turbo, a w 
późniejszych czasach np. Acid Drinkers, 
Flapjack czy Tuff Enuff. Nazw można by 
wymienić znacznie więcej, ale większość to 
byłyby zespoły, które grały np. przez 7 
miesięcy w Krośnie, po czym się rozpadły. 
Jeśli przeszukacie Internet, znajdziecie tam 
maniaków próbujących dowieść, że istniało 
nawet coś takiego jak polska szkoła thrash 
metalu. Podchodziłbym do takich wynurzeń 
sceptycznie, ale nie słyszałem jeszcze 
wszystkiego… Wydaje mi się, że w naszym 
kraju bardziej popularne są mocniejsze 
odmiany grania, co widać po sukcesie Vadera 
czy innych zespołów deathowych, poza tym 
lata ’80 to nie był wesoły czas i mało 
rzeczy z Zachodu do nas docierało.  

Jak mówiłem, thrash był popularny nie 
tylko w Stanach. Drugim co do popularności 
krajem były Niemcy, gdzie już na początku 
lat ’80 powstało mnóstwo zespołów, z 
najważniejszych warto wymienić wspomnianego 
już Kreatora, inne to Destruction, Sodom, 
Tankard, Holy Moses, Vendetta, Mekong Delta, 
Exumer, Padarox itp. itd. Niemiecki styl 
grania charakteryzował się większą 
brutalnością, ale też większą prostotą, tam 
ważne było po prostu granie naprawdę szybko 



bez bawienia się w melodie, przejścia, czy 
skomplikowane solówki. Są miłośnicy tego 
typu grania, ale mnie osobiście trochę to 
zawsze nudziło. Nie odmawiam ich twórczości 
uroku, ale zawsze była dla mnie bardziej 
ciekawostką i dodatkiem do rzeczy 
pochodzących z USA.  

Pozostałe europejskie kraje też mają 
coś do zaoferowania, ale nie można 
powiedzieć, żeby wykształciły się tam sceny, 
takie jak w Niemczech czy Stanach. Z 
zespołów wartych uwagi wymienić wypada 
Artillery z Danii i Coronera ze Szwajcarii, 
Xentrix i Sabbat z Wielkiej Brytanii. 

Wedle mojego stanu wiedzy i 
osłuchania są jeszcze dwa kraje/rejony, 
które wykształciły coś w rodzaju własnego 
stylu grania thrash metalu. Pierwszym jest 
Ameryka Południowa ze wskazaniem na 
Brazylię, stamtąd pochodzi Sepultura. 
Tamtejsze zespoły grały jeszcze mocniej niż 
Niemcy, często przechodząc ewolucję od 
rzeczy przypominających death metal do 
lżejszych. Warto wymienić jeszcze Sacrofago, 
czy Rigor Mortis.  

Drugim krajem jest Kanada. Nie było 
tam może wielu zespołów, ale prawie każdy 
jest godzien odsłuchu. Polecam zwrócić uwagę 
przede wszystkim na Razor, jeden z moich 
ulubionych zespołów, o którym marzę by 
zobaczyć go na żywo, co niestety wydaje się 
mało prawdopodobne. Można powiedzieć że ich 
styl to wypadkowa amerykańskiej 
„progresywności” z niemieckim podejściem do 
tempa. Drugi to Annihilator, ich granie jest 
lekkie, co nie znaczy, że pozbawione 
prędkości i że nie jest to już metal. 
Wreszcie, Voivod, pierwszy prawdziwie 
progresywny thrashowy zespół. Ich styl można 
porównać jedynie do Coronera. Można też 
posłuchać Excitera, z którym Metallica w 
początkach kariery miała wspólną trasę. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Małe podsumowanie 

W zamyśle chciałem zrobić z tego 
jeden tekst, ale thrash interesował 
(interesuje?) mnie chyba za mocno i nie 
jestem w stanie bardziej ograniczyć 
objętości tego co piszę, bo mógłbym gadać o 

tym godzinami! Dlatego na dalszy ciąg 
zapraszam do następnego numeru Zasiewów (a 
może i jeszcze jednego), tam opiszę Wam co 
właściwie, poza samą muzyką, jest w tym 
wszystkim fascynującego, najciekawszych 
ludzi związanych ze sceną, zjawisk, które 
się przy okazji tej muzyki pojawiły, co 
ciekawszych nurtów i sposobów „wchodzenia” w 
tę muzykę również tematycznie, postaram się 
też dokładniej scharakteryzować konkretne 
muzyczne nurty w gatunku, nie zabraknie 
interesujących historyjek, w tym mojej 
własnej (ale krótkiej, obiecuję). Na koniec, 
żeby nie pozostawić Was w próżni, polecam 
zainteresowanym kilka płyt, (pomijam 
najpopularniejsze zespoły, np. Metallica, 
Slayer, Megadeth) które odsłuchane w miarę 
razem pomogą Wam wyłapać regionalne różnice 
i magnetyzm tej muzyki, a jednocześnie 
należą do najlepszych z gatunku: 
Zachodnie wybrzeże USA (scena Bay Area): 
Testament – The Legacy (1987) 
Exodus – Fabulous Disaster (1989) 
 
 
 
 
Reszta USA: 
Anthrax – Among the living (1987) 
Overkill – Horrorscope (1991) 
 
 
 
 
Niemcy: 
Kreator – Pleasure to kill (1986) 
Sodom – Agent Orange (1989) 
 
 
 
 
Europa:  
Coroner – Mental Vortex (1991) 
 
 
 
 
Kanada: 
Razor – Open Hostility (1991) 
 
 
 
 
Ameryka Południowa: 
Sepultura – Beneath the remains (1989) 
 
 
 
 
Polska: 
Kat – Oddech wymarłych światów (1988) 
 

 
Smacznego! 

Simon 



Wiatr 
(02/2008) 

zy kiedykolwiek zastanawialiście się, co to jest właściwie wiatr? Pytanie nie jest tak 
trudne, każdy z pewnością odpowie bez problemu. Zobaczymy jak wam pójdzie z następnym – 
dlaczego wieje wiatr? Tu nastąpi dłuższa chwila zastanowienia, potem odpowiedź… że… tak 

jest i już… Cóż… po części to prawda, choć jest to nieco dziwny punkt widzenia. Wiatry powstają 
na skutek różnicy ciśnień pomiędzy dwoma ośrodkami na Ziemi. Zapewne zapytacie: jak i dlaczego 
powstają różnice ciśnień? Przyczyn powstawania różnic ciśnienia jest bardzo wiele, a większość 
z nich związana jest z nasłonecznieniem i co paradoksalne, z pogodą. Powietrze atmosferyczne 
miejscowo nagrzewane, chłodzone, nasączane parą wodną, następnie tracące parę wodną wywołuje 
nieustanne przemieszczanie się mas powietrza, co właśnie zwykli zjadacze chleba określają 
słowem: „wieje”. 
 Ludzie uwielbiają wszystko zaklasyfikować i pomierzyć. W tym celu wymyśla się i stosuje 
wszelkiego rodzaju skale i podziałki. Skalą do mierzenia wiatru jest między innymi skala 
Beauforta. Oto ona i niektóre informacje z nią związane: 
 

Siła 
wiatru 

Średnia szybkość 
wiatru (m/s) 

Średnia szybkość 
wiatru (km/h) 

Oznaczenie 
słowne 

Średnie ciśnienie wiatru 
(kg/cm²) 

0 0,2 0,7 cisza brak 

1 1,1 4 powiew 0,2 

2 2,5 9,2 słaby wiatr 0,8 

3 4,3 15,9 łagodny wiatr 2,3 

4 6,3 23,3 
umiarkowany 

wiatr 
3,5 

5 8,6 31,8 świeży wiatr 7 

6 11,1 41,1 silny wiatr 10 

7 13,8 51,1 
bardzo silny 

wiatr 
14 

8 16,7 61,8 
gwałtowny 

wiatr 
20 

9 19,9 73,7 sztorm 30 

10 23,3 86,3 silny szorm 45 

11 27,1 100,3 
gwałtowny 
sztorm 

65 

12 29 107,4 huragan 80 

Jak zapewne zwróciliście uwagę, podane prędkości wiatru nie są imponujące. Zgadzam się 
całkowicie, bo przecież nawet zwykły „kaszlak” potrafi się rozpędzić powyżej 107 km/h, czyli 
wtedy względna siła wiatru przekraczałaby 12 – kę. Ale przyjrzyjmy się temu problemowi z 
drugiej strony. Będąc w terenie, zwłaszcza otwartym, nie raz czuliście „siłę” wiatru, która was 
popychała lub zatrzymywała. Powierzchnia ciała człowieka to około 2 m². Załóżmy, że tylko 40% 
tej powierzchni to „przód” naszego ciała, gdy idziemy. Otóż, jeśli wiatr wieje nam w twarz z 
siłą 4 (jest umiarkowany), to oznacza, że może na nas naprzeć siłą aż 28 ton! Jeśli zrobicie 
podobne obliczenie dla np. powierzchni waszego domu/bloku, to wtedy zobaczycie, że jest to 
potęga, o której nie należy zapominać.  
 Na zakończenie jeszcze jedna uwaga. Wiatr w mieście bardzo rzadko bywa stały, ponieważ w 
mieście jest ogromna ilość przeszkód, o które się załamuje i rozprasza swą siłę. Dlatego rzadko 
odczuwamy jego prawdziwą moc. 
 

         Pacjent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C 



Z życia LS i 
HZD 

… czyli zbiorcza rubryka dla relacji z 
imprez, biwaków, ciekawych zbiórek, a także 
dla ogłoszeń o najbliższych zbiórkach, 
wyjazdach itp. Mam nadzieję, że pomożecie mi 
ją zapełnić, moim marzeniem jest, żeby, gdy 
jakieś dwie drużyny zbierają się razem na 
biwak, na spotkaniu organizacyjnym 
wyznaczały od razu osobę, która napisze z 
niego relację do Zasiewów, nawet krótką… 
może Komenda zechce pomóc  Tymczasem 
zapraszam do lektury i korzystania.  
 

Biwak KIM PZ 28 – 30.12.2012 
 Zaczęło się tradycyjnie – na Placu 
Wypędzonych w Gdyni, gdzie lekko oszołomieni 
kursanci dostali koperty z instrukcją 
dojazdu na miejsce. Po odesłaniu ich w drogę 
ruszyliśmy z Martą i Kamilą cieplutkim 
samochodem do szkoły w miejscowości Góra, w 
której odbywała się cała impreza. Po drodze 
dyskutowaliśmy o dentystach, ssaliśmy swoje 
kciuki i robiliśmy masę innych głupot, byle 
wygrać – ale to tajne, co. 
 Przed przybyciem kursantów zabraliśmy 
się za przygotowanie obiadu – ryż z 
jabłkami, blee. Po południu odbyły się 
pierwsze zajęcia z regulaminów, na początek 
zajęliśmy się musztrą. Hitem dnia była 
komenda „poczet flagowy do podniesienia 
flagi państwowej – wystąp” w wykonaniu 
Martyny. Wieczorem trochę ruchu i jeszcze 
trochę regulaminów, a na noc oczywiście gra 
nocna (warto nadmienić, że o walorach 
edukacyjnych…).  
 Drugi dzień zaczęliśmy, również 
tradycyjną, grą z michą, w której pomógł nam 
Rudy, który przyjechał do nas z wizytą 
(przed pobudką). Gra wyszła nieźle, jak dało 
się zauważyć i jak to określiliśmy – 
wystarczy odwołać się do Masłowa i od razu 
ludzie mają +100 motywacji. Po południu 
zajęliśmy się, dla odmiany, znów 
regulaminami, a także zaległymi (w dużych 
ilościach…) pracami domowymi i KIMowym 
obrzędem. Wieczór upłynął pod znakiem 
Integracji.  
 Tak w skrócie wyglądał plan zajęć, 
ale wszystkiemu towarzyszyła duża dawka 
krzyku, śmiechu, zapachu skarpet, może 
trochę szoku, ale wydaje mi się też, że 
dobrej zabawy. Kursanci na biwaku wyraźnie 
zżyli się ze sobą (nie mieli wyjścia, bo 
spali w jednej sali). Pogoda była świetna, 
na biwak trafiły nam się trzy dni wiosny w 
grudniu, aż się chciało biegać po dworze 
mimo mrozu i wiatru. Patrząc z perspektywy, 
mam wrażenie, że biwak był pewnym momentem 
przełomowym w tegorocznym kursie i unaocznił 
nam (Komendzie), komu na nim rzeczywiście 

zależy, a kursantom z kolei, czego my tak 
właściwie od nich chcemy i co możemy im 
zaoferować. Wydaje mi się, że obie strony są 
zadowolone z poczynionych obserwacji.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gacek: „Janusz tu jest… i tańczy dla mnie…” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chwile na placu zabaw przed apelem – 
bezcenne.  

 
 
 
 
 

Simon 

„Pierwszy biwak po końcu 
świata”  
czyli 13 NGDH i 3 NGZH w Borowie, 4 – 6 
stycznia 2013 
 

Chcieliśmy z Aśką pojechać w jakieś 
miejsce, które nie jest szkołą. No to 
mieliśmy za swoje… ale od początku. Biwak 
zaczął się całkiem zwyczajnie, o ile 
zwyczajne jest rozwalenie jajec w torbie z 
jedzeniem już w pksie. W trakcie 
przemieszczania się z Trójmiasta do Borowa 
zostaliśmy poinformowani, że w Borowie pękła 
rura i prawdopodobnie nie będziemy mieli 
wody w rurach. Taa… 

Na miejscu okazało się, że to prawda. 
Postanowiliśmy całą rzecz potraktować z 
ironią, bo co innego nam zostało. Nie 
przeszkodziło nam to w podjęciu 
zaplanowanych działań. Jeszcze w piątek 
wieczorem wysłaliśmy najlepszych mózgowców 
na spacer dookoła jeziora, podczas którego 
mieli wykazać się umiejętnością nadawania 
Morse’m, chodzenia z pomocą mapy w nocy i 
podążania za otrzymanymi instrukcjami. 
Skończyło się tradycyjnym „darciem ryja” 
przez jezioro, bieganiem po bagnie i 
rozkopaniem miejsca ogniskowego. Mogło być 
gorzej… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W sobotę zrobiliśmy rano apel w 

fajnym miejscu – Komendantka, dla 
zaznaczenia dystansu dzielącego ją od reszty 
Biwaku, stała na wodzie (dosłownie). Później 
harcerze i harcerki udali się na grę 
terenową, podczas której zdobywali 
komponenty i żarcie do zrobienia na kuchni 
polowej. W planach dawaliśmy im na 
przygotowanie posiłku jakieś 1,5 – 2 
godziny, zeszły jedyne cztery… i widzieliśmy 
zielony ogień. W tym czasie dzielna Cezar 
zrobiła… 50 naleśników. 

Po południu odbyła się gra w 
pomieszczeniu, której głównym celem było 
rozwinięcie swojego miasta. W jej trakcie 
udało nam się odkryć nieznane talenty u 
kilku osób (Sandrusia…), a miasta wyszły 
ładne. Było dużo krzyku, znaczy, że się 
podobało. Wieczorem wykorzystaliśmy 



specjalnie przygotowane kartki ze śpiewnika, 
które, mam nadzieję, będą fajną pamiątką. 
Rano udaliśmy się do domu, maszerując 
najpierw przez świeżo zaśnieżony las.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biwak wyszedł naprawdę udanie mimo 

ciężkich warunków bytowych (po wodę do 
spuszczania treści toalety trzeba było 
biegać do jeziora). W przeprowadzeniu 
całości wydatnie pomógł nam Rudy. Myślę 
sukces że to przede wszystkim zasługa 
pełnych energii członków obu drużyn, a także 
zaangażowania kadry i ścisłego 
przestrzegania pkt. 8 prawa harcerskiego. 
Oby tak dalej! 
 

Simon 

Sprawności 
W styczniu odbyło się spotkanie grupy 
roboczej ds. aktualizacji regulaminu 
sprawności, przygotowaliśmy pakiet dodatków, 
który chcielibyśmy zaproponować jako całość 
już nawet na najbliższym Sejmiku. W 
spotkaniu organizowanym i prowadzonym przez 
Asię wzięli udział: Adam, Bohdzik, Simon i 
Szefler. Wszystko odbyło się w domie Asi w 
Gdańsku Oliwie. Kolejna runda rozmów 
zaplanowana jest na wolną chwilę podczas 
zimowiska (jeśli się uda).  
 

Sejmik 
Najbliższy Sejmik Kręgu odbędzie się w 
terminie 23 – 24 lutego 2013 i będzie miał 
formę zbliżoną do ostatniego, tj. biwaku na 
którym Rudy przegra ze mną kilka razy w 
pokemony.  

(krasnal) 

Spotkanie zimowiskowe 
Odbędzie się w sobotę 3 lutego na Witominie, 
u Bohdzika.  
 

Zimowisko 
Ø  Termin biwaku: 09-14 II 2013 r. (sobota-
czwartek).  
Ø Zakwaterowanie: Zespół Szkół im. 
Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu ul. Pucka 
74. 
Ø  Organizator: NKIH „Leśna Szkółka”.  
Ø  Dojazd: SKM i podnajęte* autokary. 

Ø  Zbiórka: 9 II (sobota) o godzinie 7:30 na 
stacji Gdynia Główna. 
Ø  Powrót: 14 II (czwartek) o godzinie 11:20 
na stacji Gdynia Główna.  
 
* zapraszam do dyskusji na temat instytucji 
podnajmu – Simon.  
 

Harcerska akcja wiosenna 
Zbliża się kolejna wiosenna akcja Sherwood, 
informacja o niej pojawiła się nawet na 
portalu trojmiasto.pl, ciekawych odsyłam tam 
po więcej informacji, a życzliwych proszę o 
jej rozpowszechnianie.  
http://rozrywka.trojmiasto.pl/11-NGDH-
Sherwood-makulatura-i-honorowe-krwiodawstwo-
imp343789.html  
 

Aktualizacja strony nkihls.pl 
Ze względu na wykorzystywanie księgi gości 
niezgodnie z jej przeznaczeniem, temat 
wypłynął znów na powierzchnię i oto się 
doczekaliśmy  na stronie pojawiły się 
informacje na temat możliwości 1% a także 
jej wyniki z zeszłego roku. Księga gości na 
razie została odłączona.  
 

Ogłoszenie ws. rozliczania 
biwaków 
Uwaga! 
Przypominam o obowiązku przesyłania sprawozdań 
finansowych z biwaków zgłoszonych do Komendy Kręgu. 
Termin przesyłania sprawozdań to dwa tygodnie od 
zakończenia biwaku. 
 Proszę by w sprawozdaniach znalazły się następujące 
informacje: 
 -jakie drużyny brały udział w biwaku 
 -ilu było uczestników 
 -ilu było opiekunów (niepłacących) oraz kto to był 
 -ile wynosiła opłata jednego uczestnika 
 -suma wpływów 
 -wszystkie wydatki z wyszczególnieniem: 
 -kosztów dojazdu 
 -kosztów wyżywienia 
 -kosztów zakwaterowania 
 -koszty programu z krótkim opisem (nie wpisujcie taśm 
czy kartek tylko jeżeli kupiliście coś większego lub 
ew. przydatnego również po biwaku) 
 -inne koszty z opisem 
 -pozostała nadwyżka finansowa i jak została 
zagospodarowana 
 -ewentualny deficyt finansowy i jak został pokryty. 
 
 Uwaga 2! 
 Pieniądze, które zostają z biwaku to nie superata. 
Superata jest wtedy, kiedy pieniądze nie mieszczą się w 
rozliczeniu. Pieniądze, które zostały z biwaku, ale 
możemy dojść do ich pochodzenia w rozliczeniu to 
nadwyżka. Tak samo jest z mankiem kiedy brakuje 
pieniędzy, a powinny być wg rozliczenia. Jeżeli po 
prostu wydaliśmy więcej niż zakładaliśmy, wtedy mamy 
deficyt. 
 
 Zarówno superata jak i manko są wielce niepożądanym 
zjawiskiem. 
 
 Uczcie tego też osoby, które robią sprawozdanie po raz 
pierwszy, bo potem dostaję wyróżniany wiersz w tabelce 
z opisem superata. To była taka dygresja lingwistyczno-
księgowa. 
 

 Pampers herbu Żółw

http://rozrywka.trojmiasto.pl/11-NGDH-Sherwood-makulatura-i-honorowe-krwiodawstwo-imp343789.html
http://rozrywka.trojmiasto.pl/11-NGDH-Sherwood-makulatura-i-honorowe-krwiodawstwo-imp343789.html
http://rozrywka.trojmiasto.pl/11-NGDH-Sherwood-makulatura-i-honorowe-krwiodawstwo-imp343789.html


Kącik satyryczny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przesłanie 
 

halo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


