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Czuwaj,
Oto przed Wami kolejna próba powrotu do regularnie wydawanych
„Zasiewów” dla Kręgu. Niestety, już ten numer wychodzi z opóźnieniem,
trochę przeze mnie, a trochę przez dostawców tekstów (ale głównie przeze
mnie). Będziemy mimo wszystko celować w regularność z dokładnością
mniej więcej miesiąca. Niech Was nie zwiedzie rekordowa objętość (38
stron!), bo tekstów nie ma raczej więcej, niż zwykle. Są dłuższe i – mam
nadzieję – interesujące. Chciałbym, żeby „Zasiewy” były miejscem, w
którym możemy porozmawiać o paru ważnych sprawach, bo rzadko mamy
okazję robić to w szerokim gronie, życie nie pozwala nam spotykać się zbyt
często. Wydaje mi się, że niniejszy numer jest bardziej „rozrywkowy” i
mam nadzieję, że kolejny będzie utrzymany już w poważniejszym tonie…
ale to zależy, jak zawsze, od Was. Sam wszystkiego nie napiszę  i
dlatego bardzo dziękuję osobom, które nadesłały teksty do tegoż numeru.
„Zasiewy” będą ukazywać się i tak, ale ich zawartość to wypadkowa
naszych ambicji. Tak czy inaczej – ja tam się cieszę, że są. Miłego
czytania!
Simon

BRATERSTWO NAJWYŻSZEJ PRÓBY, CZYLI WSPOMNIENIE AKCJI POD
ARSENAŁEM
Opowiadając o słynnej Akcji pod Arsenałem
(Szare Szeregi ochrzciły ją kryptonimem „Meksyk II”)
trudno uniknąć podniosłego tonu. Bo co, jeśli nie
bohaterstwo przyjaciół Rudego, zasługuje jeszcze na
choćby odrobinę patosu?
Owa wzniosła nuta pojawiła się w gawędach o
odbiciu Janka Bytnara dopiero post factum. W chwili, gdy
Rudy zamknięty był w katowni Gestapo, jego
przyjaciołom nie przyszło nawet do głowy, że porywają
się na coś bohaterskiego, na coś, co zapewni im
nieśmiertelność. Doskonale zdawali sobie sprawę z
powagi sytuacji i wiążącego się z nią zagrożenia, ale nad
tym wszystkim dominowało złowrogie przeświadczenie,
że ich przyjaciel znajduje się o krok od śmierci. I to od
śmierci w męczarniach, śmierci hańbiącej. Jak pisał w
„Kamieniach na szaniec” Aleksander Kamiński, ci młodzi
chłopcy potrafili zaakceptować śmierć w walce, z bronią
w ręku. „To jest wojna – my zabijamy Niemców, a Niemcy
zabijają nas” – mówili niejednokroć harcerze z Szarych
Szeregów. Ale torturowanie bezbronnego człowieka było
dla nich ciosem zbyt abstrakcyjnym. Buntownicza reakcja
była jedyną, na jaką potrafili się zdobyć, jedyną, jaka im w
ogóle przyszła do głowy.
Warto zarazem zaznaczyć, że nie był to bunt
zaciekły, nieprzemyślany. Nikt nie zaproponował szturmu
na Pawiak – członkowie Szarych Szeregów, zaprawieni w
niełatwej, wawerskiej robocie, znali okupacyjne realia.
Wiedzieli, że każda akcja musi być zaplanowana na
chłodno, w najdrobniejszych szczegółach. W tej Wielkiej
Grze nieistotne z pozoru przeoczenie mogło skutkować
nie stratą punktów, lecz stratą życia. Jednak ogrom
stojącego przed nimi wyzwania – zaatakowania
hitlerowskiej więźniarki na ruchliwej ulicy Warszawy,
gdzie roiło się od Niemców – nie grał w tym przypadku
roli. Nie dla tych chłopaków. Rudy został porwany, znaczy
– Rudego trzeba odbić. Między tymi dwoma
stwierdzeniami można było w ich sytuacji postawić znak
równości.
O wyjątkowości opisywanego zdarzenia świadczy
jeszcze jeden fakt – Niemcy aresztowali, torturowali i
zabijali setki osób. Janek Bytnar nie był w tym przypadku
wyjątkiem. Znaczniejsi od niego trafiali na owiany złą
sławą Pawiak, czy do więzienia Gestapo na Szucha. Ale
tylko Rudego spróbowano odbić. Nie znaleźli się chętni,
aby uwolnić z rąk wroga przedwojennych ministrów, czy
wysokich rangą oficerów. Ta rzekomo straceńcza misja
została podjęta, bo grupka harcerzy uznała, że pod
żadnym pozorem nie może opuścić przyjaciela w
potrzebie. Rozumiał i czuł to wybitny instruktor, hm.
Stanisław Broniewski „Orsza”, późniejszy Naczelnik
Szarych Szeregów. To jego wstawiennictwu przyjaciele
Rudego zawdzięczają zgodę dowództwa Armii Krajowej
na przeprowadzenie akcji. To właśnie Orsza zgodził się
objąć komendę nad całą akcją, swoim autorytetem
podbudowując inicjatywę młodych.

Bezpośrednim dowódcą akcji był jednak hm.
Tadeusz
Zawadzki
„Zośka”.
Niespełna
dwudziestodwuletni chłopak, który musiał powściągnąć
targające nim emocje i zdobyć się na bohaterstwo,
którego nikt od niego nie oczekiwał, zaplanował akcję
tak, że niemal żaden z uczestniczących w niej harcerzy nie
odniósł poważniejszych obrażeń – kule dosięgły phm.
Tadeusza Krzyżewicza „Buzdygana” i phm. Aleksego
Dawidowskiego „Alka”, których nie udało się już
uratować. Zośka w kluczowych momentach pokazał, że
jest liderem najwyższej próby. Gdy tuż przed gwizdkiem
Orszy, który oznaczał początek akcji, na ulicy pojawił się
niemiecki policjant, nie zawahał się sięgnąć po broń. To
właśnie Zośka poderwał do ataku grupkę harcerzy, gdy w
więźniarce ukrył się ostatni gestapowiec, zaciekle
ostrzeliwujący ukrytych za filarami szturmowców. I nikt
inny, tylko Zośka, czuwał do końca przy umierającym w
cierpieniu Rudym…
Co tymi chłopakami kierowało? Dlaczego akurat
oni podjęli się tego ryzykownego zadania? Odpowiedź
jest prosta i poruszająca zarazem – byli harcerzami.
Wychowani w duchu braterstwa i służby, potrafili w chwili
próby przekuć te ideały w czyn. Z drugiej strony
prawdziwe, heroiczne braterstwo wykazał Rudy. Trzy dni
i trzy noce nieludzkich tortur nie przełamały jego
milczenia – milczenia, które uchroniło od aresztowań i
śmierci szereg jego towarzyszy.
Zośka i jego przyjaciele doprowadzili swoje
zadanie do końca. W kwietniu 1943 r. wywiad Armii
Krajowej zidentyfikował głównych sprawców śmierci
Janka Bytnara. Byli to SS-Oberscharführer Herbert Schulz
i SS-Rottenführer Ewald Lange, wspólnie torturujący go w
czasie
przesłuchania.
Sąd
Polskiego
Państwa
Podziemnego skazał obydwu na karę śmierci. Egzekucji
podjęli się przyjaciele Rudego. 6 maja 1943 r. Zośka i phm.
Sławomir Bittner „Maciek” zastrzelili Herberta Schulza, a
w dwa tygodnie później Andrzej Góral „Tomasz” dopadł
na Placu Trzech Krzyży Ewalda Langego.
Rudy herbu Mnich

Trip po Polsce
2014
akacje dobiegły już końca! Ale zostało z nich to, co najlepsze – wspomnienia. A
Trip pozostawił po sobie jedne z najlepszych i udało mu się to zrobić w ciągu
zaledwie siedmiu dni. Mam nadzieję, że dobrze jeszcze pamiętam każdy z nich i
że nie pominę niczego ważnego. Na tripie było nas w sumie ośmioro, choć część osób
dojechała później, a część odjechała wcześniej. Tymi osobami były Marta J., Kamila, Ania,
Adam, Simon, Gargo, Rudy no i Ratatuj. Czyli ja.
A jak to dokładnie było?

Dzień 1.: Volkswagen, autostrada A1 i Kadzidłowo, czyli ruszamy w
podróż
Zebraliśmy się rano pod
boiskiem na Fikakowie. Początkowa
ekipa (czyli Kamila, Marta, Gargo,
Simon, Adam oraz ja) przywitała się
z wehikułem, który miał przewieźć
nas po całej Polsce – białym
Volkswagenem Transporterem. Ten
cudowny samochód wyposażony
był w zawrotną sumę aż dziewięciu
miejsc siedzących, w tym bardzo
wygodnego
miejsca
kierowcy,
równie wygodnego podwójnego
shotguna,
i
bardzo,
bardzo
przydatną klimatyzację.

A oto on, ach.

Wyposażeni w środek transportu ruszyliśmy – naszym pierwszym celem było Giżycko.
Droga po autostradzie nie jest i nigdy nie była
fascynująca, dlatego od samego początku
urozmaicaliśmy ją sobie jak się dało – niektórzy
jedzeniem arbuza kawałkiem łyżki, Gargo
trzymaniem wciśniętego pedału gazu, a ja i
Simon – pojedynkiem szachowym. Simon wygrał,
a później nie chciał w to wierzyć.
Odpaliliśmy również samochodowy radiowęzeł,
Arbuz i, hmm, 26% łyżki? 30%?
złożony z pieca Garga na baterie i jakiegokolwiek
podłączonego akurat do niego urządzenia muzycznego. Radiowęzeł był aktywny prawie
zawsze i, chociaż zasilany był bateriami, nie
wyczerpał się aż do końca. Magia, a może
fizyka, kto wie.
Przy tych fascynujących rozrywkach czas minął
nam tak szybko, że ani się obejrzeliśmy, a
znaleźliśmy
się
w
Szczytnie,
gdzie
postanowiliśmy zjeść obiad – pizzę, w
eleganckiej pizzerii „Grota” czy jakoś tak.
Radiowęzeł!

Otóż znajdujemy się w środku i po przejrzeniu
menu stwierdzamy, że pizzy tu nie zjemy, bo nie ma jej w jadłospisie. Wobec tego każdy
zamówił sobie coś innego, ale pamiętam tylko dwa dania – kopytka Marty i moje kluski.
Czekaliśmy na zamówienie dość długo. W międzyczasie podpatrzyliśmy, jak siedząca przy
stole obok rodzina wsuwa, niespodzianka, pizzę. Super.

W końcu się doczekaliśmy i kelnerka podała nam dania. Niektóre zamówienia nie dogodziły
naszym oczekiwaniom, o czym niektórzy z nas
postanowili powiadomić kelnerkę. Ale i tak zjedliśmy, bo
co mieliśmy wybrzydzać. W trakcie posiłku odkryliśmy,
że na stojaku na pieprz i sól znajduje się jakiś dziwny
przycisk. W celu sprawdzenia co robi, Adam go wcisnął.
Kilka razy. Okazało się, że przycisk wzywa kelnerkę,
która posłusznie przyszła na wezwanie, szczęśliwa, że
mogła jeszcze raz ujrzeć tak wspaniałych klientów,
jakimi byliśmy.

Posiliwszy się tą względnie wyborną strawą ruszyliśmy dalej – do parku dzikich
zwierząt w Kadzidłowie. Na samym starcie mieliśmy możliwość zakupienia
karmy dla zwierząt, złożonej z pokrojonej marchewki i jabłka. Karma była tania
jak barszcz i zastanawialiśmy się, czy nie opłacałoby się kupić jej stu
pięćdziesięciu sztuk i rozdać na przyszłym obozie jako podwieczorek.
Na razie jednak kupiliśmy ją dla zwierząt i ruszyliśmy na zwiedzanie. Było ich
mnóstwo, sztuk i rodzajów – były jelenie, sarny, egzotyczne jelenie, egzotyczne
sarny, rysie, wiewiórka, ptaki, psy Chihuahua,
a także osły i kózki. Te dwa ostatnie można Ratatuj: „Ej, jak inaczej nazywały
było karmić z ręki, jeśli się kupiło karmę (a my się rogi łosia? Łopaty?”
kupiliśmy). Dalej była zagroda z wilkami. Wilki Simon: „Eee, chyba nie…”
były płochliwe, ale i tak udało nam się je Ratatuj: „Szpadle?”
dostrzec. Ostatnie były łosie. Oglądając je,
Simon i ja zaczęliśmy zastanawiać się, jak
nazywały się ich rogi. W końcu do tego
doszliśmy, z drobną pomocą pani
przewodnik, która usłyszawszy nasze
przemyślenia postanowiła nam pomóc
(rosochy – przyp. przew.).

Po bliskim kontakcie z przyrodą ruszyliśmy
dalej – robiło się już ciemno, a my
musieliśmy znaleźć sobie nocleg niedaleko
Giżycka. Wszystkie campingi miały paskudny
klimat, poza jednym – właśnie w nim się
zatrzymaliśmy. Camping znajdował się, rzecz
jasna, na brzegu jeziora.
Przejechaliśmy autem przez całe pole i
zaparkowaliśmy je na końcu cypla, gdzie
rozbiliśmy również namioty i zjedliśmy kolację. Po
kolacji część nas poszła spać, zaś Gargo i Simon
pojechali odebrać z dworca Anię. Ekipa liczyła
teraz siedem osób, które wszystkie poszły spać.

Dzień 2.: AirShow, czyli Giżycko
Jako, że do Giżycka przyjechaliśmy specjalnie na AirShow, który miał się tam odbyć drugiego dnia
naszej wycieczki, od razu się obudziłem, gdy rano usłyszałem odgłosy silników, dobiegające ze strony
jeziora. To niestety były tylko motorówki, też fajne, ale nie w tamtym momencie.
Zebraliśmy się do kupy, zwinęliśmy namioty i ruszyliśmy do Giżycka. Na skwerze tłok był
niewyobrażalny, ale dla nas i tak było miejsce. AirShow, czyli międzynarodowe pokazy lotnicze, były nieźle
opóźnione (przez długi czas jedynym, co przeleciało przez niebo przed nami, była jakaś kaczka), a skwar
niewyobrażalny, więc zaczęliśmy kombinować, jak by tu się ochłodzić.
Kamila, Ania, Gargo, Simon i ja postanowiliśmy
jakoś dostać się do jeziora. Plaże przy skwerze były
zawalone ludźmi, więc przeszliśmy nieco dłuższy
kawałek i znaleźliśmy wolny kawałek, nie tak gęsto
zaludniony. Weszliśmy do wody i w zasadzie od
razu odkryliśmy, skąd to małe zagęszczenie ludzi.
Dno jeziora było drańsko kamieniste, a do tego
płytkie. Sto metrów od brzegu woda sięgała mi do
kolan. Poszedłem dalej i dno przestało być
kamieniste już dwieście metrów dalej – zamiast
tego, stało się pełne glonów, które niezawodnie
wplątywały się między nogi, utrudniając
jakiekolwiek próby pływania w tej, już i tak
nienadającej się do tego celu, wodzie. W końcu
jednak AirShow się zaczął i nad naszymi głowami (dosłownie) zaczęły fruwać eskadry doświadczonych
pilotów z różnych krajów. Były nie tylko samoloty – znalazł się również śmigłowiec.
Pływasz w jeziorze z przyjaciółmi, woda jest przyjemnie chłodna, a nad głową przelatuje ci irańska
jednostka sił powietrznych i rysuje w powietrzu serce. Innymi słowy, wakacje.

AirShow!

Adam i Marta, którzy w tym czasie oglądali AirShow z bulwaru, wkrótce do nas dołączyli i razem
stwierdziliśmy, że pora się zwijać. Musieliśmy niestety rozstać się z Adamem, którego obowiązki wzywały z
powrotem do domu. Pożegnaliśmy się i tak nasze drogi się rozeszły; ruszyliśmy do Warszawy.

(Z małą przerwą na tankowanie wyczynowe.)
Naszym celem była jednak jeszcze nie Warszawa, a mała miejscowość pod nią [Teresin Niepokalanów –
przyp. red.], gdzie mieszkała przyjaciółka Simona - Klara, która mimo faktu, że przybyliśmy o dość późnej
godzinie, powitała nas pyszną obiadokolacją. Oraz arbuzem na deser. Klara miała również dwa koty; lubiła
50% z nich. Najedzeni poszliśmy spać, gotowi na kolejny dzień.

Dzień 3.: Koncert Jean-Michel Jarre’a, upał i czołgi, czyli Warszawa
Rano obudził nas profesjonalny koncert Garga na keyboardzie, momentami nawet z wokalem.

Wstaliśmy, ogarnęliśmy się i ruszyliśmy w drogę.
W końcu dotarliśmy do stolicy i jako pierwszy
na cel obraliśmy sobie Muzeum Wojska Polskiego,
wypełnione po brzegi najróżniejszymi sprzętami w
stylu czołgów, pojazdów opancerzonych, radarów,
samolotów, śmigłowców, wyrzutni rakiet, rakiet na
kołach i nie wiadomo jeszcze czego.

Za dopłatą można było także zwiedzić od środka
samolot. Za bardzo to on nie latał, ale i tak był fajny.

Również za dopłatą do zwiedzenia był czołg. Był ciasny i
wszędzie czyhały wystające metalowe elementy które
tylko czekały, żeby w nie uderzyć głową. A że tego dnia
było ciepło, czołg spełniał także funkcję jeżdżącej na
gąsienicach, strzelającej sauny.

„Witamy w czołgu, spróbuj tu wytrzymać
dłużej niż dwie minuty”

Następnie chcieliśmy zwiedzić muzeum Powstania Warszawskiego. Akurat był dzień, kiedy zwiedzanie
Muzeum było, rewelacja, za darmo! Ale jak wiadomo, takie dni nie są najlepszymi na zwiedzanie, o czym
my również się przekonaliśmy, gdy ujrzeliśmy kolejkę wystającą aż na ulicę. Wobec tego postanowiliśmy
obejrzeć równie ciekawe zewnętrzne ekspozycje Muzeum. Wśród nich była m.in. ściana z nazwiskami
poległych, ciekawe fotoplastykony (mam nadzieję, że użyłem tego słowa w odpowiednim kontekście),
kolorowe murale, a także bunkier. Nie aż tak ciasny jak czołg, ale jednak do robienia sobie wspólnych zdjęć
za bardzo się nie nadawał.

A nam i tak się udało.

Następnie ruszyliśmy na Krakowskie Przedmieście. Gorące i upalne Krakowskie Przedmieście.

Było tak gorące i upalne, że postanowiliśmy ochłodzić się w Warszawskim Banku Grzybicy
Multimedialnym Parku Fontann. Woda była chłodna i przyjemna, tego nam było trzeba. Chłodziło się w niej
również mnóstwo innych osób, młodszych i starszych, było ekstra. W którymś momencie odpoczynku
Simon poszedł sprawdzić jakość wody…

… która okazała się dobra, więc chciał ją pokazać też Ani…

… ale Ania za bardzo nie chciała…

… więc Simon zrezygnował.

E, kogo ja oszukuję :D
Ochłodzeni fontanną ruszyliśmy dalej zwiedzać Warszawę. W końcu jednak zrobiło się późno i musieliśmy
wrócić do domu Klary.

Dzień 4.: Rudy, lemoniada i jeszcze więcej upału, czyli Kazimierz Dolny
i Zamość
Tego poranka ponownie obudził nas koncert Jean-Michel Jarre’a. Trzeba było się zwijać. Klary nie było w
domu, więc postanowiliśmy zostawić jej w lodówce tradycyjny prezent pożegnalny:

Łabędzia z arbuza.

Ogarnęliśmy się i ruszyliśmy do Radomia, skąd zgarnęliśmy Rudego, który dopiero co wrócił z
Przystanku Woodstock. Rudy cały ociekał historiami z tegoż festiwalu, którymi umilał nam czas. Nasza ekipa
znów liczyła siedem osób, które ruszyły teraz do Kazimierza Dolnego.

Oczywiście, w Kazimierzu Dolnym panował wszechobecny skwar, a jakże inaczej. Miasto jednak miało
swoje uroki. W zasadzie mnóstwo uroku. Ale i
na skwar znalazło się rozwiązanie w postaci
dwóch, małych, przedsiębiorczych chłopców
sprzedających domowej roboty lemoniadę.
Dodajmy, że tanią.

Lemoniada była wyśmienita i od razu dodała nam sił. Ruszyliśmy zatem zwiedzać malownicze okolice.

A okolice istotnie były malownicze.

Obeszliśmy również ruiny zamku na wzgórzu (bo do środka wejść się nie dało), a także weszliśmy na
przyczepione do baszty.

Zeszliśmy na dół po jeszcze jedną kolejkę lemoniady. Bo była dobra.
Następnie poszliśmy zwiedzić klasztor sióstr zakonnych. Główną jego zaletą było to, że w środku było
przyjemnie chłodno. Było też ładnie, ale
nawet gdyby było brzydko to i tak byśmy
tam siedzieli, bo chłód był naprawdę
orzeźwiający. A tak ze zwiedzania płynęła
podwójna radość.

Po klasztorze skoczyliśmy na lody, odkryliśmy miejscowe dzieła sztuki…

… i zjedliśmy obiad w szwedzkim stole, a następnie udaliśmy się do Zamościa.
Dojechaliśmy do niego już po zachodzie słońca, ale to wcale nie przeszkodziło mu w uraczeniu nas
swoimi urokami.

Czas jednak minął dość szybko i musieliśmy iść spać. Problemem było to, że nie za bardzo mieliśmy
gdzie. Więc oczywistym rozwiązaniem był nocleg w samochodzie zaparkowanym głęboko w lesie.
Wcisnąłem się w szczelinę między ostatnim i przedostatnim rzędem siedzeń, położyłem na podłodze,
przykryłem śpiworem i, mimo zapewnień Simona, że nie ma gorszej rzeczy od spania w aucie, nawet szybko
zasnąłem i było mi całkiem wygodnie.
Ta noc była jednak o tyle ciekawa, że w nocy kilka osób miało schizy, że ktoś podchodzi naszego
Volkswagena. Schizy te wywołał Simon, który w pewnym momencie powiedział po prostu: „Słyszeliście
to?”.
W pewnym momencie też obudziłem się w środku nocy i odbył się następujący dialog:

*Odgłosy szukania czegoś w bagażniku*
Simon: „No szukam już piąty raz chyba…”
Ratatuj: „Yyy, czego szukasz?”
Simon: „Mojego śpiwora”
Ratatuj: „Ej…a jakby twój śpiwór miał imię,
to jakie by to było?”
Simon: „? No, nigdy w sumie mu nie
nadałem imienia, a co?”
Ratatuj: „A jakby miał imię, to byłaby to
może Patrycja?”
Simon: „Patrycja? No nie, no, gdyby już, to
pewnie byłaby Klementyna…”
…
Okazało się, że śpiwór w pokrowcu
z napisem „Patrycja”, który wyciągnąłem w nocy spod siedzeń i
podłożyłem sobie pod głowę, bo nie miałem poduszki, należał do Simona.

Tą drobną scenką dobiegł końca dzień czwarty.
To była jednak zaledwie połowa naszego tripu, a przed nami było jeszcze drugie tyle. Wszystkiego tego nie
dam jednak rady zawrzeć w jednym tekście, bo byłby on niewyobrażalnie długi i czytanie go w końcu
mogłoby się znudzić, a to się przecież w żadnym wypadku nie może stać. Część druga niedługo! 
Ratatuj herbu Harmattan

PS, czyli krótki opis podróży między Kazimierzem a Zamościem
Wiecie jak to jest. Przynajmniej Wy, którzy macie prawo jazdy. Zawsze ma się ochotę z niego korzystać, szczególnie przy okazjach
takich wycieczek jak nasza. Głównym architektem i kierowcą naszej wycieczki był Gargo, ale czasami udawało mi się go namówić, by dał się
zmienić za kółkiem. Tak też było przy okazji popołudniowej wyprawy z Kazimierza do Zamościa (dzień 4). Chwilę przed wejściem do samochodu
zapytałem Ani – białe? Na co ona – taaak! No i, że nawiguje. Twarz Garga wyraźnie wyrażała zaniepokojenie, ale już nie mógł odmówić. Co
oznaczają „białe”? Musicie wiedzieć, że do nawigacji używaliśmy przede wszystkim zwykłej, papierowej mapy Polski, na której poszczególne drogi,
zależnie od jakości, zaznaczone były różnymi kolorami. A więc, autostrady – czerwone, drogi wojewódzkie – też, drogi powiatowe – żółte, no i
białe… Zapowiadało się ekstra. Osobiście nie przepadam za jeżdżeniem samochodem po autostradach i zbyt prostych drogach, jest nudno,
nużąco, nudno i mało zakrętów. Za to, jeśli zjedziecie na drogę białą, tym bardziej w regionie kraju, który widzicie pierwszy raz na oczy,
możecie być pewni, że na brak wrażeń narzekać nie będziecie… a o to przecież chodzi w życiu, tym bardziej na wakacjach!
Co tam spotkaliśmy? Otóż to:
- burze,
- złociste pola,
- kawał asfaltu z wielkiej górki, po którym kręciło się chyba ze 20 rowerzystów (do wyminięcia
slalomem),
- lokalsów na spacerach, czasem całymi rodzinami, środkiem drogi,
- prześliczne krajobrazy,
- milion tabliczek z napisami „czosnek”, „sprzedam czosnek”, „czosnek sprzedam”, „no kupcie ten
czosnek”
- drobnego człowieka bez stresu wychodzącego z bocznej drogi, który machnięciem ręką przywołał WIELKI TRAKTOR WIOZĄCY BELE SIANA
WIĘKSZE OD KONI SŁONI
- górki, dolinki, wzniesienia,
- dziury w drodze, czasem większe niż droga,

- ciężarówki do wyprzedzania żwirowym poboczem,
- drewniane chatki,
- masę opuszczonych domków, jak również zamieszkałych,
- małe, spokojne miasteczka, które aż proszą się, żeby zatrzymać, rozglądać się i myśleć: jestem
w dziurze, której nazwy nawet nie zapamiętam, ale jest tu pięknie, spokojnie i przytulnie,
- i masę innych,
A to wszystko w ciągu 3 godzin. Okraszone naszym komentarzem, salwami śmiechu… warto
zjechać z głównych szlaków i przyjrzeć się temu, co jest pomiędzy nimi na mapach – nawet zza
samochodowych szyb przygody rzucają się nam w ramiona! Odtąd białe to hasło – klucz
oznaczające po prostu drogę z przygodami. Niestety Garga było po tym coraz trudniej przekonać do oddania kierownicy…
Simon

Najgłupszy i najlepszy pomysł tej jesieni
asiewy pismo Kręgu. Niech więc opisuje życie jego członków, szczególnie, jeśli jest na tyle barwne, że
warto o nim pisać! Nawet, jeśli częścią powodu do napisania tego tekstu jest potrzeba pochwalenia
się, to nie ma w tym nic złego, w odpowiednich proporcjach.
Ale, do rzeczy.
Jak wiedzą wszyscy, którzy mieli okazję z nią odrobinę poprzebywać, Ania jest… no, trochę
szalona. W pozytywnym tego słowa znaczeniu, oczywiście. We wrześniu jeszcze, usłyszałem, jak mówi o
pomyśle wyprawy rowerem do rodziny w Bydgoszczy w ciągu jednego dnia. Pomyślałem sobie,… (odsyłam
do tytułu tekstu), potem „yolo” i zapytałem, czy mógłbym partycypować. W ten sposób zaczęły się przygotowania, polegające głównie na
rowerowych dojazdach do różnych wydziałów UG (polecam), albo na Hel (tym bardziej!). Parę rozmów z różnymi osobami (opinie: „jak Wam
śnieg p…e”, „kretyński pomysł”, „zabijecie się”, „powodzenia”, „wrócisz chory!”, „zmokniecie”, „może i Ty sobie poradzisz, ale ona jest
dziewczyną… [na co ja: hahaha]”). Później wystarczyło wytyczyć trasę (niezawodny mr. Garmin Pacjenta), kupić snickersy, schabik i jechać!
Nadszedł długo wyczekiwany dzień, chwila, czyli 1 listopada, godz. 3.00.
„- Wstałaś?
- Oczywiście!
- No to do zobaczenia za godzinę!”

Na miejscu spotkania (spot arcyharcerski – pętla Dąbrowa Tesco) okazało się, że rower Ani ma pewien problem z dętką. Tj., dętka w
tylnym kole niestety… nie działa. I, że pompka wcale jej nie pomaga. Pojawiło się kilka pomysłów, ale na najlepsze rozwiązanie wpadła szybko
Ania: Wojtek!
[4.17]
„- Cześć Wojciech, sorry, że Cię budzę, ale, to może zabrzmieć śmiesznie, musisz pożyczyć rower Ani.
- Co?
- No wiesz, dostaniesz jej rower w zastaw. Będziemy u Ciebie za 15 minut.

[tak pięknie, po prostu]
- Dobra.”

Wojtek poznał i jednocześnie wypełnił w ten sposób najlepsze tradycje Trójki i Leśnej Szkółki. Gdy później rozmawiałem o tej sytuacji z Kamilą,
słusznie zauważyła, jeśli ktoś z nas zadzwoniłby do kogoś innego z wyznaniem „Ej, pomóż, mam trupa w bagażniku” to prawdziwy LSowiec
odpowiedziałby „OK., na ostatnim biwaku zgubiłem saperkę, ale mogę zakopywać równie dobrze menażką. Za ile będziesz?”
Kiedy w końcu ruszyliśmy, zegarek wskazywał 4.37. Dobrze, że spotkaliśmy się tak wcześnie! Przejazd przez Trójmiasto przed wschodem
słońca byłby wspanialszy, gdyby nie padający deszcz. Wrażenia oniryczne (wcale nie dlatego, że byliśmy niewyspani, adrenalina działała), ale, nie
minęło wiele czasu i byliśmy oboje całkowicie przemoczeni. Musiałem schować okulary do kieszeni, bo wycieranie ich co minutę w trakcie jazdy
stało się po prostu bez sensu. Pocieszaliśmy się, że rankiem będzie trochę cieplej i wymyślaliśmy różne sposoby, gdzie można by zdobyć suche
dresy.

Świt zastał nas pod gabinetem dentystycznym na wylocie z Pruszcza Gdańskiego, gdzie pod daszkiem odbyliśmy pierwszy postój.
Okazało się niestety, że wcale nie zrobiło się cieplej, za to nawet w ruchu można skostnieć, jeśli ma się mokre nogi, na zewnątrz jest 5°C i
nadal pada… Trzymaliśmy się jednak planu. Przejechaliśmy o tyle: l-------------l od znaku rozpoczynającego autostradę!
Z krótkimi postojami na dwóch przydrożnych stacjach benzynowych, które niestety w obu przypadkach wystarczały dokładnie na tyle,
żeby skorzystać z toalety, wydmuchać nos i stracić resztki ciepła, dotarliśmy do większej stacji w Starogardzie Gdańskim. Zegarek wskazywał
9.20, a liczniki przejechane 80 km. Czas i tempo były dobre, zgodne z planem, ale po prostu potrzebowaliśmy trochę dłuższej przerwy, herbaty i
kawy, żeby do kończyn wróciło krążenie. Uznaliśmy wtedy, że, żeby nie ścigać się ze zmierzchem (stres na pewno popsułby atmosferę), zmienimy
plan i dojedziemy do Laskowic Pomorskich („mam tam kumpla z liceum, byliśmy razem na koncercie Metallicy…”), a stamtąd już do Bydgoszczy
dotrzemy pociągiem (Mama: No i bardzo dobry pomysł ). Dodatkowym argumentem przemawiającym za tym rozwiązaniem był fakt, że Ania
nie jechała swoim rowerem, no i nie było jej tak wygodnie jak powinno. A przy większych odległościach takie rzeczy mają znaczenie i to duże.
Ze Starogardu w o wiele lepszych humorach (o ile to możliwe!) ruszyliśmy około 10.20. Pomimo godziny spędzonej w ciepłym wnętrzu
stacji benzynowej, zimno zrobiło nam się dosłownie od razu. Od tamtej pory jechaliśmy trochę mniej głównymi drogami, co odczuły rowery, w
postaci błota, piachu i momentami… no, różnych rzeczy, które leżą na wiejskich drogach. Ruch samochodowy wyraźnie zrobił się
intensywniejszy, ale głównie w pobliżu cmentarzy. Deszcz padał nadal i nie chciał przestać. Przejeżdżaliśmy przez miejscowości o wdzięcznych
nazwach takich jak Bobowo, Pączewo, Wolental. Krajobraz: kwadratowy różowy dom, kiosk, ODZIEŻ Z ANGLII: DOSTAWY WE WTOREK, przystanek
PKS z reklamą zajęć tanecznych, ładny domek z ładnym gankiem, drewniana chatka pomalowana na zielono, reklama fryzjera 3x5 metrów, krzyż,
cmentarz, ceglany kościół, na słupach wybory, w tle pola – Najjaśniejsza na 200%. Znamy to od kiedy żyjemy, szeroki uśmiech do siebie.
„- Mama powiedziała: mamy być dzielni.”

No to byliśmy!

Około 11.40 dotarliśmy do Skórcza. Postanowiliśmy, że zrobimy tam kolejny postój na rozgrzewkę, poza tym wiedzieliśmy, że mamy
sporo czasu i dlaczego mielibyśmy spędzić go tylko na jeździe. Miejscowość wydawała się raczej wymarła, wszystko pozamykane, szukaliśmy
kolejnej stacji. Uwagę przykuł jednak szyld „najlepszej restauracji w mieście”.
„- Nie no, lepiej tam nie wchodźmy, spójrz na nas, jak wyglądamy… a tam na pewno dziś przyszli na rosół prosto z
Kościoła, przed cmentarzem…
- E tam, yolo, chodźmy!”

(Przemoczone nieprzemakalne kurtki, jedna z cudownym krojem przypominającym frak bez ogona, w kolorze najładniejszych niebieskich oczu,
dresy – gustowny „szary tynk” i „lumpeksowy granat” – w kostkach opięte odblaskami, błoto, wszystko mokre, nasze świeże twarze… rower
Wojtka nie ma tylnego błotnika.)
W środku na stołach wielopoziomowe nakrycia z misternie ustawionymi konstrukcjami z serwetek, kręciło się trochę lokalsów w garniturach.
Podeszła do nas pani kelnerka i zaczyna:
„- Dzień dobry, my tu dziś niestety mamy…

(Drugie Oczy – o nie, naprawdę nas właśnie wyrzuca)
…[jakąś imprezę, chyba stypę], a więc menu dość ograniczone, ale proponuję świetnego schabowego!…
[ulga!!!, kelnerki drugie spojrzenie na nas]
… albo może coś ciepłego do picia? Herbatkę?
- O tak, poprosimy dwie…”

Obiecaliśmy sobie nie pokazywać zebranym, jak wyglądamy od pasa w dół. Byliśmy jednak bardzo zadowoleni, herbata była ciepła, słodka i
miło rozgrzewała. Za oknem wreszcie robiło się jaśniej. Rozmawialiśmy leniwie dłuższą chwilę, która (już czuję) zapadnie mi w pamięć –
mógłbym tam siedzieć wieki.
Nadszedł jednak czas jechać dalej. Znowu zimno. Ale nareszcie skończył się deszcz! I po chwili miejscami wśród chmur zaczął pojawiać
się nawet błękit! Sugerując się mapą GPSem, droga wyglądała na dość ważną, ale była przede wszystkim prosta i ruch na niej niewielki. Pewnie
dlatego, że daleko do cmentarza. Krajobraz zmienił się o tyle, że pojawiło się więcej drzew, jakieś bagienka, jeziorka. Mniej ludzi. Światło zrobiło
się mniej trupie, a bardziej żółte, choć niebo nadal zasnute było rodzajem mgły. Nawet trochę wyschliśmy! (poza stopami). Na rozstajach
przyszedł czas na decyzję: albo zostanie już jak jest, dojedziemy do Warlubia (6 km mniej), czy może jednak Laskowice, a droga troszkę kręta
i… biała? Wiadomo.
I to była bardzo dobra decyzja! Ostatnie 30 km było najbardziej urokliwym odcinkiem, wąska, dość dziurawa asfaltowa droga (coś tam
czasem jeździło, ale niezbyt uciążliwie), lasy, pola, piękne krajobrazy, powoli już zachodzące słońce (mamy listopad, było trochę po 14.00, to jest
po prostu głupie) i pełne rozluźnienie, ale tempo dobre. Nogi dawały już znać, że są zmęczone, temperatura zaczęła na powrót spadać. Pod
koniec okazało się, że przy skrzyżowaniu na mapie to nie są jeszcze Laskowice (Pomorskie tylko na dworcu), a Jeżewo, skąd pociąg odjeżdża

dopiero o 16.20, a nie 15.40. Była 15.20, zielona tabliczka Laskowice 2. Ania, nie wiadomo skąd wydobyła z energię i ostatni odcinek
(tabliczka kłamała…) pokonaliśmy z prędkością, moim zdaniem, jakieś 27 km/h („nieee, niech ona już nie jedzie szybciej…”). Na peron
dotarliśmy dokładnie tak, by móc zobaczyć koniec odjeżdżającego pociągu spółki Arriva. Ale, nie ma tego złego. Po takim dniu mogliśmy
zareagować tylko uśmiechem. Bo – następny pociąg 16.30. Wokół już szaro.
Daliśmy przejść panu, którego opatrzność tego dnia prowadziła raczej krętymi ścieżkami (po pół godziny przeszedł przez poczekalnię
jeszcze raz – co ciekawe, w tym samym kierunku, musiało mu się jakoś udać obejść budynek dworca) i usiedliśmy na ławce, żeby jakoś tego
pociągu doczekać. Byliśmy przemoczeni, więc… jak zwykle, zimno. Zostało nam za to sporo zapasów z podróży, co też wykorzystaliśmy. Powstał
pomysł: „może, jak ten kibel kosztuje 2 zł, jest w nim cieplej?”. Czuliśmy się wspaniale.
„- No cześć, dojechaliśmy do tych Laskowic, uciekł nam pociąg, ale następny chyba mamy o 16.30. Tak
mówi rozkład, ale wiesz, jest 1 listopada, mógłbyś to sprawdzić w necie? Będę spokojniejszy.
- OK., ale pomysł i tak był KRETYŃSKI.”

W pociągu było nam już wszystko jedno. Wtedy obiecaliśmy sobie, że po powrocie rowery do marca lądują w piwnicy, no bo… bez przesady.
Konduktor okazał się również rowerzystą, gdy już sprzedał nam bilety:
„- To co, byliście na wycieczce?
- Tak…
- Ja byłem kiedyś ze znajomymi w Szwecji, jednego dnia zrobiliśmy tam 100 km, drugiego 60. A Wy dzisiaj jak?
- No my z Gdyni…

[troszkę niedowierzający uśmiech]

- To ile to było?
- 160
…
- hehe, gdzie chcieliście dojechać, do Bydgoszczy?
- Tak, było po prostu za zimno… ale zrobilibyśmy to gdyby nie deszcz!
- No ja jutro też się wybieram, pogoda sprawdzona, ma być 12 stopni, słonecznie.”

W Bydgoszczy (17.06) na dworcu remont. Trochę zbrodniczego noszenia rowerów po schodach, a potem jeszcze 5km (bez siadania…).
I wreszcie, jesteśmy…! Dalszy opis będzie na pewno zbyt skąpy, ale sami wiecie, jak wielu wrażeń dostarcza poznanie większej ilości osób
jednocześnie, w dodatku w połączeniu z doświadczeniem nieznanego wcześniej domu. W każdym razie, już na wejściu czekała na nas Ciocia i
Wujek Ani, kawałeczek dalej nareszcie suche skarpetki…!, ciepłe wnętrze, na zasłanym obrusem stole parujący obiad (przepyszny) i porady: „bo
na takie dystanse potrzebny jest twardy tyłek! A taki składa się przede wszystkim z mięśni!” Resztę wieczoru spędziliśmy na kąpielach, bardzo
miłych rozmowach (np. o żużlu!), jedzeniu, poznawaniu nowych osób (dla mnie) i… no cóż. O 20.00 nadszedł czas na sen. Ania po prostu
padła na łóżko i zasnęła chyba, zanim… zresztą wiecie, jak brzmi to powiedzonko.
Następnego dnia wstaliśmy o 10.40. 14 godzin snu! Za wszystkie obozy, za
wszystkie biwaki, za wszystkie wędrówki, za wszystkie wakacje, za wszystkie łyżwy i to, co
po nich. I za poprzedni dzień.
„- Spójrz za okno…
-?
- Całe niebo jest BŁĘKITNE…”

Wstaliśmy oczywiście prosto na śniadanie. Po śniadaniu trochę rozmów, rodzinnych,
zachwytów WIELKIM KOTECZKIEM, spacerek nad Brdę (coś pięknego, mieszkać nad rzeką).
Tam powstały kolejne pomysły na harce, byle do wiosny…! Choć dzień był tak piękny,
wydawało się, że zima 2014 zrezygnowała z Polski i ona już jest. Pyszny sernik, kawa,
facebook, film, a później obiad. Po obiedzie, niestety, musieliśmy już ruszać na dworzec
(pociąg do domu – 15.02). Niestety, bo żal było tak prędko opuszczać tak miłą gościnę.
Wierzcie mi lub nie, ale nie pożyczyłem od kuzynki Ani komentarza do k.p.k. tylko
dlatego, że nie miałem go jak zabrać! Sprawdźcie sami, ile takie książki kosztują.
Odprowadzili nas na rowerach Wujek i Ciocia Ani, musicie wiedzieć, że oboje, szczególnie
Wujek, są zapalonymi cyklistami. Nasze 160 km to nie 240… no i nie osiągnęliśmy na
pewno średniej 26 km/h. Jeszcze.
W pociągu pozostała rozmowa, snucie kolejnych planów i niedługo Trójmiasto.
„- Nie robiliśmy zdjęć…
- Jak chcieli nas oglądać, trzeba było jechać z nami!”

Z basenem daliśmy sobie jednak spokój. W Oliwie byłem o 17.01, ale odpuściłem sobie już jazdę w górę… Jestem zmęczony, nie minęła nawet
doba, a już mi żal odstawiać rower.
Podsumowanie. Na pewno możemy Wam udzielić paru technicznych porad, bo podczas tego wyjazdu zebraliśmy sporo doświadczenia (i
następnym razem je wykorzystamy), ale najważniejsza brzmi: RÓBCIE TAKIE RZECZY!
Walczcie z entropią każdym sposobem. Nie słuchajcie The Cure – Last Day of summer 5 padździernika. Jesień, zima, te pojęcia istnieją tylko w
Waszych umysłach. Nie czekajcie na lepszą porę roku, szkoda czasu. Zimno to tylko brak ciepła, wilgoć to tylko trochę banalnie prostych w
budowie cząsteczek, które akurat powtykały się między nitki Waszych ubrań. Wiatru – nie ma. Słońce jest za to zawsze, choć fakt, wysoko.
Noce też można wykorzystać. Dni nie są nigdy za krótkie. A słówko „za” nie pojawia się przed wyrazem daleko. Głupie pomysły to najlepsze
pomysły. Nie namyślajcie się długo. Róbcie to, co mówicie. Nieważne gdzie, nieważne kiedy, nieważne po co, ważne z kim. W Skórczu dają dużo
dobrej herbaty za 3zł. Średnio co 50km, w którąkolwiek stronę patrząc, mieszkają Wasi znajomi i Wasza rodzina, kochają Was i uwielbiają być
odwiedzani. Bez zapowiedzi, z zapowiedzią. Polska jest przepiękna. Cała. Możecie wszystko. I zawsze warto!
Ania & Simon

Przyznam, że pomysł na tekst podsunąłem Kamili ja (Simon), ale wiecie, jak to jest – dobry pomysł dla dobrego człowieka, szaleńczy
chichot i oto są! Dla chwili śmiechu, refleksji, a może inspiracji? Miłego czytania, wspominania i poznawania dawnej rzeczywistości! Wybór –
Kamila.
"To, że ostatnimi laty Sejmiki to tylko bluzgi, fochy, krzyki i problemy, to nie cecha samego Sejmiku, tylko problem naszego podejścia. Sejmik
nie jest tak naprawdę po to, abyśmy wyciągali przed sobą wszelkie brudy (choć troszkę tak), ale po to, abyśmy mogli zrobić LS bardziej
NASZE!!!! Sejmik, nie licząc funkcji destrukcyjnej, której stosowanie opanowaliśmy do perfekcji, ma też funkcję konstruktywną, której niestety
nie umiemy używać, a szkoda. Na Sejmiku możemy zmienić każdy nasz Regulamin (a przypominam: do remontu jest Regulamin służby
obozowej) składy władz, zdecydować o kupnie czegoś bardzo drogiego albo sprzedaży czegokolwiek, podjęcia jakiś masowych działań...
Sejmik jest po to, aby tworzyć, a nie rozpiepszać! Aby zarażać innych swoimi ambicjami, realizować swoje wielkie plany, a nie czepiać się
nawzajem o duperele...
Nastawcie się tak: jadę na Sejmik (z uśmiechem), zobaczę swoich przyjaciół (w dodatku robiących to samo, co ja), dogadam się z Nimi, co i jak
robimy przez najbliższy rok (wspólnie), poddam pod głosowanie to, co mnie denerwuje (żeby to obalić i żeby mnie więcej nie denerwowało),
zaproponuję uchwalenie tego, co moim zdaniem powinno być (np. żeby Junior uruchomił wreszcie stronę, bo to przecież wstyd, żeby LS nie
miał strony), potem w lesie spotka mnie kilka obrzędowych niespodzianek, a te są zawsze miłe...
Ja się nastawiam tak, jak wyżej, a Wy? :)
A co do tego, kto może a kto nie... Cóż, nie możemy do nikogo mieć pretensji, że ten ktoś ma mało czasu. To już zbyt powszechne, każdy z nas
jest zabiegany, każdy ma rodzinę, szkołę/pracę (lub jedno i drugie), masę zajęć i problemów, kolegów, spraw, terminów... Jeżeli ktoś na ten
Sejmik nie może przyjechać - trudno... ale jest na to pewne rozwiązanie - jak nie możesz sam(a) przyjechać - przyślij kogoś "swojego", kto
będzie reprezentował Ciebie i Twoją drużynę, jej problemy i sprawy, które chcesz załatwić (też z uśmiechem:) ). To naprawdę działa....:)
A na przyszłość - uważam, że na tym Sejmiku musimy z góry ustalić plan zbiórek drużyn i Kręgu na najbliższe 12 miesięcy, wliczając w to
zimowisko, obóz, jakieś tam Zloty BP, zbiórki mniejsze i większe... wszystko!!!! Wtedy każdy może swój czas zaplanować na tyle dobrze, że
przyjedzie wszędzie, gdzie będzie zaproszony, a jeśli nie będzie Mu to pasować - będzie to wiedział z dużym wyprzedzeniem i załatwi kogoś
innego:) to taka moja idea:)
Moja następna idea - ustalmy sobie na Sejmiku - minimum 1 zbiórka Kręgu (członkowie + inni, młodsi instruktorzy) na 1-2 miesiące. Tak ma
być i już!!!! I staramy się na te zbiórki jeździć!!! To jest tak naprawdę jedyny duży problem LS - my nie stanowimy jedności, bo zbyt mało
czasu poświęcamy sobie nawzajem. Jak to zniknie, to wszystko w LS będzie o wiele piękniejsze i przyjemniejsze (Pszczoła, pamiętasz, jak
byliśmy na kursie zastępowych (później przybocznych) 1999/2000? Jak my kochaliśmy nasze zbiórki? Jedna zbióra się kończyła, a my już nie
mogliśmy się doczekać następnej??:))))) ).
Kojelna idea - Leśna Szkółka jest dla nas, a nie my dla niej!!!! Niech każdy sam to zdanie przemyśli (z pozytywnym nastawieniem :) ).
No dobra, już nie marudzę:) idę sprać, a Wy wszyscy uszy do góry!! Sejmik jest po to, abyśmy mogli robić to, co chcemy. nie ma czego się bać!
na tym sejmiku nie będziemy się bluzgać:)"
Junior, 31.08.2006

Niestety czasem się zdarza że Śniegu w styczniu nima ;/
Niestety najnowsze prognozy są dla nas bezlitosne …;/
niema szans na snieg 12 stycznia, czyli w dzień kuligowy ;/
Ale nie rospaczajacie ! MEGA ZIP TURBO NINJA SQUAD (patrol 2 PD)
Niepowiedział jeszcze ostatniego słowa !
Kulig zostanie przełożony najprawdopodobniej na 9 lutego,
//patrol 2 PD
Patrol 2 PD, 10.08.2008

"kuligu nie bedzie. nie ma sniega - nie ma kuliga, bedzie snieg - bedzie kulig"
Kuchcik

"Koszt [zimowiska] jeszcze nie jest ustalony, ale bardzo wzrośnie w porównaniu z zeszłymi latami, może nawet do 100 zł."
Cyborg, 4.01.2008

Siemka!
Krótka sprawa- fajna zabawa.
Pytanie jest takie: kto jest chętny?
Do Kolbud jest drezyn dostawa
Przyda się każdy pompownik namiętny.
Koniec rymowania bo
Mi zabrakło pomysłów ;]
Kuchcik, 14.02.2008
"Proponuję też by 11 i 20 uczyła obu piosenek. Obie mają wartości, a
nie możecie mówić, że Wasi chłopcy nie będą śpiewać poetyckich piosenek.
A może niektórym się spodoba? Nie możecie im Wędrowca odebrać. Chcecie
też by nie śpiewali Opadły Mgły i Aniołów Bieszczadzkich?"
Cyborg, 20.08.2008
"jak macie pytania to nie pytajcie. nie no zartuje, chetnie odpowiem jak bede wiedzial :)"
Kuchcik, 20.02.2008
"Przypominam także o zabraniu jednego polskiego złocisza marki Złocisz"
Gosia, 20.02.2008
"Witaj Skrzaciczkuniu ;) Mam do Ciebie wielgachną sprawę (...)"
Kasia, 29.05.2008

"jeszcze raz wysyłam..nie wiem co sie stało, ze ten załacznik pusty sie okazał...chyba jakieś czary"
Pszczółka, 28.05.2007
Więcej – w następnym numerze!

Konwencja Szczenurska
onwencja Szczenurska jest jedną z legendarnych części z jakich składa się całokształt
ideowy Leśnej Szkółki. Określana mianem „kodeksu moralnego” Kręgu, powstała na biwaku
w Szczenurzu wiosną '86 (stąd też nazwa). Miała ona na celu, jak podają "źródła
historyczne", zapobieganie tarciom na linii pomiędzy młodymi wiekiem – „starymi”
stażem członkami Kręgu, a starszymi wiekiem, ale „młodymi” stażem kręgowym członkami Sęka
(Sęk, jakby ktoś miał problemy, to Sekcja Ekspertów Kręgu). Do dnia dzisiejszego w Kręgu
pozostało już niewielu świadków początku tej konwencji, jednak ona wciąż trwa. Trwa i nie
straciła ani trochę na wartości. Niestety, ostatnio zauważalne są tendencje do zapominania
o tej krótkiej, choć głębokiej w wyrazie, sprawie.
Jak to jest z tą Konwencją? Co ona tak naprawdę nam daje? Otóż wbrew pozorom
Konwencja Szczenurska jest głęboko zakorzeniona w Prawie Harcerskim. Może w momencie
uchwalania jej nikt o tym nie myślał w ten sposób, ale jednak tak jest. Konwencja dotyka
takich spraw jak prawdomówność, poszanowanie bliźniego, zaufanie do drugiej osoby. A
wszystko to zawiera się w Prawie Harcerskim. Szczególnie wyraźnie wiąże się ona z punktem
czwartym Prawa. Wszak my - harcerze jesteśmy jedną rodziną, niezależnie czy mamy dużo czy
mało lat, czy jesteśmy drużynowymi czy zastępowymi. Jakże często o tym zapominamy, albo po
prostu nie chcemy o tym pamiętać. Tak, przestrzeganie Konwencji jest trudne, czasem nawet
bardzo trudne, ale musimy próbować. Oczywiście nikt z nas nie ma kryształowego charakteru,
jednak przyrzekaliśmy "Mam szczerą wolę...". "Mam szczerą wolę..." a nie "Muszę...
Będę...". Deklarowaliśmy się starać żyć w zgodzie z Prawem, w zgodzie z innymi regułami
jakie narzuca nam harcerstwo. Jedną z tych reguł jest Konwencja.
Konwencja także mocno łączy się z punktem dziesiątym Prawa. Wszak być czystym w
mowie, to też nie kłamać. Być czystym w myśli, to też nie życzyć komuś "samych
najlepszości" tylko dlatego, że zrobił coś nie po naszej myśli. Jak bardzo obłudna jest
czasem pozorna radość i prezentowane zadowolenie, kiedy całe wnętrze pali się żywym
płomieniem, czasem nawet większym niż złość. Jak można zasiąść w takim stanie wokół
wspólnego ognia? Przecież on ma nas łączyć,
a nie rozpalać niezdrowe emocje i podsycać
zawiść, złość.
Prawda często boli. Niejednokrotnie przekonaliśmy się o tym. Jednak jeśli naprawdę
nie chcemy powiedzieć prawdy, to rzeczywiście nie mówmy nic. Czasem lepiej ugryźć się w
język, niż palnąć jakieś głupstwo, które niekoniecznie pokrywa się z rzeczywistością. Jeśli
nie chcemy mówić, to nie mówmy tylko dlatego, by coś powiedzieć. Bo jak nic nie powiemy, to
możemy
wyjść na nie obeznanego w danym temacie. Jednak nie można uciekać w milczenie.
Sprawy należy wyjaśniać - jak głosi Konwencja - raz i do końca. To bardzo ważne, aby nie
rozgrzebywać starych, już przykurzonych rzeczy, czy też wrzucać na tapetę przy każdej
możliwej okazji, jakiś dyżurny temat.
Punkt drugi Prawa także znajduje wyraźne odzwierciedlenie w Konwencji. Jeśli
powiedzieliśmy komuś, że nic z tego czym się on z nami podzielił, nie przekażemy dalej, to
bądźmy konsekwentni. Nie musimy zaznaczać "Daję ci słowo harcerza...". Przecież jesteśmy
harcerzami. Pamiętajmy, że ktoś dzieląc się z nami swoją tajemnicą, sekretem obdarza nas
zaufaniem. Jeśli zawiedziemy, to tego zaufania możemy nigdy nie odzyskać. Zatem jeśli
wiemy, że będziemy mieli problemy z dotrzymaniem tajemnicy, czy danego słowa, to lepiej
zatknijmy uszy i przeprośmy tego, który chciał nam ją przekazać. Zdarzają się jednak czasem
sytuacje, w których podzielenie się jeszcze z kimś problemem może pomóc danej osobie.
Jednak to, czy tak zrobimy, zależy wyłącznie od nas, od naszego sumienia.
Tak więc jak widać Konwencja Szczenurska nie była tylko doraźnym bezpiecznikiem
stworzonym dla potrzeby chwili. Niesie ona z sobą wartości, które wciąż są ważne i
ułatwiają wbrew pozorom życie. Należy także pamiętać, że nie ogranicza się ona tylko do
Kręgu. Wszak harcerzami jesteśmy zawsze i wszędzie.

Mały

Wielki Brat Patrzy
Jak czytam „Rok 1984” George’a Orwella
Ach, „Rok 1984”. Przeczytałem parę miesięcy temu. Ale miałem zamiar zrobić to już znacznie wcześniej,
głównie za sprawą kręcącej się po powietrzu amerykańskiej afery z podsłuchiwaniem swoich obywateli,
a czasami nawet nie swoich. Ludzie zaczęli trąbić na lewo i prawo: „Przeczytaj Rok 1984. Serio. Zwłaszcza
teraz.” Nie mogę powiedzieć, że nie narobili mi smaka na tę książkę. Plus lubiłem Orwella, chociaż moja
znajomość jego tekstów ograniczała się do przeczytania w gimnazjum (?) fragmentu rozdziału „Folwarku
Zwierzęcego”. Mimo to postanowiłem sobie, że na pewno przeczytam „Rok 1984”. Ale jakoś za bardzo
nie mogłem się za niego wziąć.
Czas leciał sobie do przodu, a że był to akurat mój trzeci rok w liceum, czekały mnie matury. A
razem z nimi ustna prezentacja maturalna z języka polskiego. Wtedy jakoś nie potrafiłem sobie wyobrazić
mnie prowadzącego taką prezentację. Nie żebym nie lubił prowadzić prezentacji, a skąd – ja je wręcz
uwielbiałem. A zwłaszcza z polskiego. Klasa też lubiła, gdy prowadziłem prezentacje. Moja pani profesor z
kolei niezbyt. Prawdopodobnie przez sposób, w jaki przedstawiałem temat. Wszystkim się podobał, ale nie
jej. Któregoś razu za tekst: „… i po uderzeniu w głowę Boryna był, generalnie, warzywem” prawie
wyleciałem z klasy z moją prezentacją. Uznałem to za komplement.
Ale jak każdy musiałem wybrać sobie temat ustnej prezentacji maturalnej. W końcu w gablotce
zawisła długa lista tematów. Każdy dziwniejszy od poprzedniego. Aż w końcu spojrzałem na sam dół, na
ostatni temat. „Na wybranych przykładach scharakteryzuj zjawisko nowomowy i języka propagandy”.
Pomyślałem sobie: „Język propagandy, nowomowa -> PRL -> łatwa prezentacja”. Bo lubiłem PRL. Lubiłem o
nim czytać. Gadać o nim nigdy wcześniej nie próbowałem, ale naczytałem się tyle, że wypadało spróbować,
chociażby na prezentacji maturalnej z polskiego, bo czemu by nie.
„Zabierzcie się za te prezentacje już wcześniej, bo będziecie je robić w noc przed właściwą
prezentacją przed komisją” – mówiła nam kobieta od polskiego. A ja myślałem sobie, że bez żartów, ja taki
nie będę. I że zacznę pracować mniej więcej w trakcie ferii zimowych. Chciałem jej udowodnić, że nie ma
racji.
I nie miała racji! Bo nie robiłem prezentacji w noc przed jej terminem. Wcześniej też nie. Nigdy jej
nie zrobiłem. Nie napisałem tekstu, bo bałem się, że okaże się, że jest go za mało. Wobec tego jedynie
powtarzałem sobie po cichu swoje kwestie przy stoperze, byleby tylko dociągnąć do minimalnego czasu
trwania prezentacji.
Ale wracając do tematu, musiałem też ogarnąć bibliografię. Nie za bardzo wiedziałem, jakie książki
wybrać. Koleżanka z ławki (na imię jej było Ola) poleciła mi, żebym koniecznie zawarł w niej „Rok 1984”,
gdyż w tej książce powstało pojęcie nowomowy. To była dobra rada, a dodatkowo pojawił się powód, dla
którego w końcu przeczytałbym tę książkę.

Więc któregoś dnia poszedłem do szkolnej biblioteki i wypożyczyłem sobie jeden egzemplarz.
Jego okładka wyglądała tak:

Była fajna. No i ten schizowy obrazek. Wiedziałem, że to Beksiński. Nie umiałem rozpoznawać
artystów po ich dziełach, ale Beksiński był wyjątkiem. Lubiłem te jego schizy.
Papier też był fajny. Zdążył już trochę pożółknąć i zrobił się miękki, nadając książce charakteru.
Wróciłem z książką do domu i zacząłem ją czytać. Była ok. Czytało się w miarę fajnie, miała łatwo
wyczuwalny klimat.
Ogólnie długo by o nim opowiadać, ale w skrócie – mamy przyszłość, rok 1984 (wtedy to jeszcze
była przyszłość, teraz już niezbyt). Świat podzielony jest na trzy supermocarstwa – Oceanię, Eurazję,
Wschódazję i sporne ziemie. Wyglądało to tak:

Krótko mówiąc, mocarstwa się nienawidziły. Bardzo. Największym cwaniakiem była jednak Oceania
– przez jakiś czas potrafiła być w sojuszu z jednym z pozostałych mocarstw i prowadzić wojnę z drugim,
przykładowo dajmy na to, że wojowała z Eurazją, a przyjaźniła się ze Wschódazją. I w losowym momencie
potrafiła zmienić zdanie – od teraz jej sojusznikiem była Eurazja, a odwiecznym wrogiem – Wschódazja.
Dodatkowo, jej rząd wymazywał z historii, książek, gazet i dokumentów wszelkie ślady starego sojuszu.
Głównym bohaterem jest niejaki Winston Smith, członek tak zwanej Partii Wewnętrznej, zajmujący
się właśnie tym – fałszowaniem historii. Śledząc jego losy, mamy szansę dokładnie zobaczyć, jak wyglądało
codzienne życie urzędnika partyjnego.
A życie członków partii jest pod stałą kontrolą rządu. Każdy ich ruch jest obserwowany, każde ich
słowo słyszane, każda myśl przewidziana. Nie wolno robić niczego, co rząd uzna za szkodliwe. A na czele
Partii stoi Wielki Brat – postać-legenda, przedstawiana na wszechobecnych plakatach, każdy o nim słyszał,
nikt nie widział na własne oczy. „Wielki Brat Patrzy” – to tylko jedno z niewielu propagandowych haseł,
które dla członków partii były codziennością. Wielki Brat istotnie patrzył.
W „patrzeniu” pomagała mu Policja Myśli, która zajmowała się, nazwijmy to, „neutralizowaniem”
problematycznych jednostek. Jeśli ktoś zaczynał myśleć zbyt samodzielnie, Policja Myśli szybko pomagała
mu z tym problemem. Na różne sposoby. Czasami taka osoba po prostu znikała. A razem z nią wszelkie
ślady jej istnienia, czy to w dokumentach, czy to w rejestrach. Krótko mówiąc, członkom partii wolno było
prowadzić tylko takie życie, na jakie pozwolił im rząd.
Winston prowadzi właśnie taką smutną, przepełnioną propagandą i indoktrynacją codzienność. Ale
nie za długo. Bo pewnego dnia w jego życiu staje się coś, co zmienia je na zawsze – spotyka pewną osobę,
dziewczynę imieniem Julia.
Zaczyna brzmieć jak typowe, nudne, love story? Błąd. Ale nie mam zamiaru za dużo zdradzać. Oj, w tej
książce jest co zdradzać. Jedno słowo za dużo i wszystko bym zepsuł.
Ogólnie rzecz biorąc, na początku książka była taka, jak określiłem to wcześniej – ok. Czytało się ją
spoko, klimat był wyczuwalny, a świat przedstawiony w opowieści – ciekawy. Aż do pewnego momentu.
Akcja zaczęła się rozwijać, kawałek po kawałku, robiło się coraz ciekawiej. Wiele książek tak robi, nic
specjalnego. Ale tutaj było inaczej. Do tej pory byłem w stanie wziąć „Rok 1984” do ręki, przeczytać kilka
stron, odłożyć go i iść robić coś innego.
Od czasów liceum tak miałem, niestety. Nie umiałem czytać książek. Wszystko przez te absurdalnie
długie lektury, które kazali nam czytać. Zmuszony do czytania czegoś nie potrafiłem za bardzo się na tym
skupić. Po kilku przeczytanych zdaniach dekoncentrowałem się i zaczynałem rozmyślać o wszystkim, tylko
nie tekście. I rozmyślałem, cały czas nieświadomie czytając. Koncentracja wracała mi dopiero na dole
strony, gdy zdawałem sobie sprawę, że nie pamiętam nic z tego, co właśnie przeczytałem. I z powrotem na
górę. Przez takie cyrki przestałem lubić czytanie, więc niechętnie sięgałem po książki, po które zresztą i tak
nie miałem za bardzo czasu, bo szkolna lektura goniła szkolną lekturę.
Ale w tym wypadku było inaczej. Poczułem, że „Rok 1984” nie jest taką książką, którą po prostu
sobie odłożę w dowolnym momencie i zajmę się czym innym. Nie, stało się coś, czego dawno nie było.
Czytałem płynnie. Po raz pierwszy od długiego czasu. Już samo to sprawiło, że „Rok 1984” zyskał w moich
oczach. A akcja robiła się coraz lepsza.

W końcu sprawy zaczęły przybierać taki obrót, że stawałem się coraz bardziej przykuty do lektury. Ze zgrozą patrzyłem,
jak książka mi się kończy. Zmuszałem się do odkładania jej, żeby tylko móc cieszyć się tą historią trochę dłużej.
Egzemplarz książki, który wypożyczyłem, był już, jak wspomniałem wcześniej, dość stary. Poza pożółkłym papierem jego
wadą było to, że miał poluźnione szwy przy ostatnich kilku stronach, przez co czasami, gdy trzymałem książkę w rękach, te
ostatnie kilka stron przypadkiem się otwierało. Za każdym razem, gdy to się działo, natychmiast zamykałem oczy, bo bałem się,
że przypadkiem zobaczę choć kilka wyrazów, które zdradzą mi zakończenie. W książce działy się już takie rzeczy, że wyobrażałem
sobie, jak genialny musi być jej koniec. Ciekawość zżerała mnie całego, ale nie pozwoliłem, żeby te odchylające się strony
zaserwowały mi takiego wrednego spoilera. Za każdym razem po omacku je zamykałem.
I w końcu przeczytałem całą.
Ogólnie rzecz biorąc, takiego napięcia, jakiego doświadczyłem czytając niektóre fragmenty, nie dała mi żadna inna
książka. Nawet niektóre filmy jej nie dorównywały. A napięcie momentami aż wyłaziło z tej książki i chwytało za gardło. Po
skończeniu czytania dochodziłem do siebie jeszcze przez kilka dni i przetwarzałem to, co przeczytałem.
Do tej pory „Rok 1984” pozostaje książką, która zrobiła na mnie największe wrażenie. Siedzi dumnie na tronie i czeka na
utwór, który zagrozi jej pozycji na miejscu numer jeden.
I coś mi mówi, że jeszcze długo poczeka.

Ratatuj

Czołem,
Ostatnio myślałem trochę o tym, jak „usprawnić” Zasiewy, żeby były ciekawsze. W końcu
dążenie do doskonałości powinno cechować każde harcerskie działanie. Głównie tym się kierując,
postanowiłem zmienić trochę formę rubryki muzycznej, przynajmniej w moim wykonaniu (może ktoś mi
ją zabierze? ) i zamiast pisać konkretnym gatunku czy zespole, wybrałem dla Was trochę
piosenek, które razem składają się na skrajnie subiektywną, możliwe, że skojarzeniowo momentami
niezrozumiałą i dość osobistą… jesienną listę przebojów Saimonixa. Ciężko było wybrać te utwory,
ostatecznie stanęło na 33 (przypadek…?), które trwają razem 133 minuty (tak…), choć w pierwszym,
„wstępnym” wyborze było ich… 83! I tak mam nadzieję, że wytrzymacie. Piosenki nie wiążą się ze
sobą stylistycznie, zdarza się, że jakiś wykonawca się powtarza, ale tak naprawdę, jedynym
czynnikiem, który umieścił je razem w worze, jestem ja  Jedyne co mogę zagwarantować, to to, że
na mój gust i ocenę, są naprawdę dobre. Jeśli komuś z Was zdarza się przebywać ze mną częściej,
pewnie niektóre z nich już znacie, hehe…
Muzyka to dziedzina sztuki, którą trudno opisać i która bardzo zależy od odbiorcy (dwie
osoby mogą zupełnie różnie odbierać ten sam utwór), w dodatku nawet po przygotowaniu (czytaniu
biografii, wywiadów i artykułów) najczęściej okazuje się, że tak samo oczytane osoby i tak
rozumieją ją inaczej. A więc, mając ten wstęp z tyłu głowy, zapraszam do słuchania!
PS jeśli ktoś ma trudności z odnalezieniem gdzieś tych piosenek, chętnie się nimi podzielę po
indywidualnym zgłoszeniu się do mnie 
1 – The Long Shadow Falls (Current 93)
C93 to zespół, o którego twórczości można napisać kilkanaście doktoratów i
nadal nie wyczerpać tematu. Dlatego tutaj nie będę ich przedstawiał, bo tekst
wydłużyłby się do absurdalnych rozmiarów, ale polecam się zainteresować, bo
to bardzo ciekawy przypadek. Skrótowo najczęściej określani jako apocalyptic
folk, liderem jest David Tibet, postać tak samo ciekawa, jak sam zespół,
którego reszta składu często się zmienia. Znam tylko kilka płyt, a ten utwór
rozpoczyna ich płytę z 1996 pt. „All the pretty little horses”, która jest
moją ulubioną (choć znam tylko kilka – są bardzo trudni w odbiorze, w dodatku
w ciągu kariery przeszli przez absurdalnie wiele stylów muzycznych) i w
oczach krytyków i gawiedzi (rateyourmusic.com) uznawana za najlepszą, wraz z „Thunder perfect
mind” z 1992.
Krótka, ambientowo – drone’owa (prawda, że brzmi strasznie?) forma stawiająca w prosty sposób
fundamentalne pytanie, które kołacze się po mózgu w chwilach największego zmęczenia. Proste, ale
skuteczne, można powiedzieć.

2 – Porn Piece or the Scars of Cold Kisses (Ulver)
Kolejny zespół – kameleon, którego twórczości nie zgłębiłem jeszcze od początku do końca
dlatego, że na każdej płycie prezentują coś innego. Piosenka pochodzi z
albumu
„Perdition
city”
(rok
2000),
który,
podobnie
jak
przy
poprzedniej, uznawany jest za ich najlepszy, a przynajmniej najbardziej
popularny.
Ulver
na
początku
swojej
kariery
(1992)
byli
przedstawicielami black metalu z Norwegii, by potem, aż do dziś, grać
chyba w każdym możliwym stylu i to na wysokim poziomie.
Intrygujący i tajemniczy utwór, dla mnie, wraz z całą płytą, nadaje się
do słuchania przede wszystkim nocą.

3 – Philadelphia Morning (Bill Conti)
Dla odmiany coś z filmu, konkretnie Rocky’ego I.
Jesień to taka pora roku, która czyni ludzi
szczególnie podatnymi na wahania nastrojów i
emocji, dlatego trzeba czasem zaaplikować sobie
jakiś stymulant w postaci motywującej piosenki.
Nie lubię jednak robić tego w zbyt „bezczelny” i
oczywisty
sposób,
dlatego
zamiast
wiodącego
motywu lub „The Final Bell” z tej samej płyty,
wolę utwór, który towarzyszył Rocky’emu gdzieś w
środku filmu, kiedy rano musiał zwlec się z wyra
na kolejny dzień biegania, wcale nie będąc
pewnym, że odniesie sukces (no, chyba, że zdawał
sobie sprawę, że jest bohaterem amerykańskiego
filmu ).
4 – Heaven beside you (Alice in Chains)
AiC nie trzeba chyba przedstawiać każdemu. Jeden z wielkich grunge’owych
zespołów, które przypominają nam o dzieciństwie, bo trzęsły światem w
kolorowych latach ’90. Z „czwórki” (Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam i
oni właśnie) mój ulubiony, bo wydaje mi się najciekawszy. Przekrój
stylistyki, którą prezentują dowodzi, że pojęcie „grunge” to bardziej
określenie czasowo – miejscowe (Seattle), niż rzeczywisty gatunek
muzyczny. AiC o sobie samych mówili, że grają… heavy metal.
Lubię ich przede wszystkim za świetne melodie w piosenkach i po prostu…
klimat, który umieją stworzyć, też tekstami. Warto posłuchać takiej
piosenki po szaleńczym wakacyjnym ciągu, kiedy wydaje się nam, że
następnego lata nie dożyjemy, mając w perspektywie cały ponury i
jednostajny rok…
5 – Saturday Morning (Eels)
Kim są Eels? Przypomnijcie sobie Shreka (ale tego z kin, świniaki!) i scenę, w
której nasz gruby bohater zrobił Fionie watę cukrową z pajęczyny. Za tło robiła
ich piosenka z najbardziej hiciarskiej debiutanckiej płyty pt. „Beautiful Freak”.
Jeszcze będzie o nich mowa, więc tyle z biografii.
Piosenka trochę nie pasuje klimatem do pozostałych, jest wesoła i szybka, ale
wsłuchajcie się w tekst… a sami zobaczycie, że to hymn każdego instruktora
harcerskiego! I nie tylko  warto zobaczyć też teledysk. Była jednym z moich
odkryć w trakcie KIMu 2013, zgadzało się wszystko, łącznie z naleśnikami.
6 – Russian Autumn Heart (The Church)
Kolejna szybka i pogodna piosenka, która jak sam tytuł wskazuje
dotyczy jesieni. Jeśli nie byliście jeszcze tego roku na spacerze w
Parku Oliwskim, albo w jakimś lesie, gdzie leży na ziemi mnóstwo
kolorowych liści, to koniecznie zróbcie to z nią na uszach,
wzbijając kończynami ich tabuny w powietrze. O samym zespole
jeszcze napiszę.

7 – This World (Lungfish)
Lungfish to kolejny zespół, o którym mógłbym pisać godzinami. Ich
styl określa się jako post – punk, ale tak samo mówi się o Killing
Joke czy Joy Division, co dowodzi, że „post – punk”, podobnie jak
grunge, to tylko zbiorcza nazwa, nie gatunek. Lungfish pochodzi z
Waszyngtonu, a więc wydawaniem ich twórczości zajmowała się sławna
wytwórnia Dischord, założona przez Iana McKaye (o nim też jeszcze
coś przeczytacie). Grali (bo niestety nie grają już od 2005…) prostą

muzykę opartą przede wszystkim na gitarach… ale nie ma w tym solówek, ani zwykłej konstrukcji
piosenek zwrotka – refren – zwrotka – refren – przejście – refren – zwrotka – itd. Ich utwory są
transowe, unoszą się wokół nas jak dym z kadzidła, powoli krążąc w powietrzu. Co zresztą nie
jest przypadkiem, bo teksty pisane przez lidera zespołu Daniela Higgsa (zobaczcie, jak on
wygląda!) bardzo często dotyczą zwykłych rzeczy, ale pisane są w prawie że biblijnej stylistyce,
czego piosenka This world jest niezłym przykładem. Warto dodać,
że utwory przez wykorzystane melodie i hipnotyzującą konstrukcję,
chwytają
umysł
w
garść
jak
umięśniona
łapa.
Polecam
w
szczególności posłuchać albumu „Love is Love” z 2003, który moim
zdaniem jest po prostu przepiękny. Mógłbym całymi dniami słuchać
go i wpatrywać się w obracającą się płytę, która go zawiera
(gdybym ją miał, hehe). Mówi się, że Lungfish nie mieli fanów,
tylko wyznawców i ja chyba się do nich zaliczam. Dodam jeszcze,
że wysoki poziom trzymali na każdej płycie, i na każdej
zawieszali poprzeczkę jeszcze wyżej. Większość z nich na
okładkach zdobią dzieła Higgsa. Kończąc, This world najbardziej
lubię słuchać jesiennymi wieczorami właśnie.
8 - No Direction (Oscar Suave)
Młody zespół, który w swojej muzyce nawiązuje do dziedzictwa festiwalu
Woodstock i przełomu lat ’60/’70 w muzyce, w skrócie do szeroko pojętej
muzyki psychodelicznej (ale nie takiej, jak np. Queens of the stone age).
Zespół jest na tyle „hipsterski”, że ciężko ich znaleźć nawet w dużych
internetowych
muzycznych bazach danych, nie mówiąc o poprawnej pisowni
nazwy. Warto jednak pamiętać, że mają potencjał.
Piosenka jest w sam raz na chwile zwątpienia i zagubienia, które jesienią
zdarzają się chyba najczęściej.

9 – The Blood Bells Chime (Current 93)
Druga piosenka Current 93 na naszej liście. Jak już wspominałem, ich
twórczość jest bardzo trudna w odbiorze, bo jest bardzo wielopoziomowa,
mnóstwo w niej delikatnych i nieoczywistych odniesień do rzeczy, które
można wygrzebać gdzieś w londyńskich antykwariatach lub okultystycznych
książkach (bo takie są zainteresowania Davida Tibeta), a także
słowotwórstwa i niebanalnego tekściarstwa. Anglia to jednak nie jest
nasza rodzima kultura, stąd trudność jest jeszcze większa. Myślę, że
komuś z Wielkiej Brytanii też ciężko byłoby zrozumieć np. Lao Che, choć
wydaje mi się, że Current 93 to zupełnie inna półka. Dla lepszego
zrozumienia tej piosenki polecam sprawdzić, kim był Louis Wain, a wtedy
pierwsze wersy, poza tym, że są w oczywisty sposób doskonałe („Sell all
you have and give it to the kittens…”), staną się bardziej zrozumiałe. Na
wspomnianych przeze mnie płytach, a także na płycie „Of Ruine Or Some
Blazing Starre” C93 prezentowali styl neofolkowy, stąd są one pełne
podobnych utworów, które moim zdaniem są bardzo piękne nawet, jeśli nie
próbujemy wgryźć się w warstwę tekstową. A warto, bo to muzyka pełna
wyobraźni, choć bardzo smutna, stąd dobra na obecną porę roku.
10 – Lightbulb Sun (Porcupine Tree)
I jeszcze jeden zespół o kilkulinijkowym spisie prezentowanych gatunków.
Głównie jednak Porcupine Tree zalicza się do zespołów z nurtu progresywnych,
ale to porównanie na niewiele się zdaje, jeśli przypomnimy sobie, że główni
przedstawiciele tegoż gatunku to Pink Floyd i King Crimson. PT są znacznie
młodsi i ich twórczość nie jest chyba aż tak wybitna, ale to przyjemna
muzyka, a różnorodność stylów jaką prezentowali, powoduje, że większość z
Was ma szansę znaleźć na ich płytach coś dla siebie. Moją ulubioną jest
Lightbulb Sun z 2000, którą otwiera, jako tytułowy, opisywany przeze mnie
utwór. W sam raz na dni, które musimy spędzić w łóżku z książką, chwila
refleksji i oddechu w świecie goniącym ciągle za czymś bez ustanku.
11 – Wednesday Evening Blues (John Lee Hooker)
Johna Lee Hookera przedstawiać nie będę, bo robiłem to kiedyś w Zasiewach
 tutaj wystarczy przypomnieć ciekawostki takie jak fakt, że grał na
gitarze ponad 70 lat, nie nauczył się nigdy czytać ani pisać (wszystkie
swoje utwory pamiętał!), no i że wystąpił w The Blues Brothers.
Kto inny mógłby zaśpiewać w tak przejmujący sposób o środzie? Bo co jest
o tym dniu do powiedzenia tak ważnego, by tworzyć o nim muzykę? Jak widać
- można. A dni tygodnia liczy się tylko w „życiu powszednim”, czyli
jesienią właśnie.

12 – A Familiar Face (Neo)
Świetną metodą na poznawanie nowej muzyki jest
zwracanie na nią uwagi w oglądanych filmach. Neo
to węgierski zespół popowo – elektroniczny, który
stworzył muzykę do głośnego w swoim czasie filmu
Kontroll (gorąco polecam!) z 2003. Niektóre utwory
pochodziły z ich poprzednich płyt, ale większość
napisali specjalnie w tym celu. Płyta o tym samym
tytule co film, z roku 2003, jest tak dobra, że
nadaje się do słuchania nawet bez jego znajomości,
choć sprawia wtedy chyba mniejszą frajdę. Ciężko
wybrać z niej jakiś wybijający się utwór, bo
wszystkie stoją na bardzo wysokim poziomie, ale
ten szczególnie pasuje do jesiennej pory.

13 – 133 (T.Love)
No, o T.Love i Muńku chyba naprawdę nie muszę opowiadać nikomu. Dlatego
ograniczę się do paru ciekawostek – 133 to piosenka otwierająca ich płytę
Antyidol z 1999, która, można powiedzieć, zakończyła „klasyczny” okres
działalności zespołu, po którym byli blisko rozpadu. Dzisiaj sami w
wywiadach uważają ją za najsłabszą w swoim dorobku. Widać dobrze, że stylem
i klimatem odbiega od większości płyt T.Love, jest bardziej poważna i chyba
nawet depresyjna, ale moim zdaniem to wcale nie są wady. 133 to piosenka,
która całkiem dobrze ilustruje styl pisania tekstów Muńka – bezpośredni i
można powiedzieć, „poufny” w stosunku do odbiorcy, pełen odniesień, złożony
trochę z tworzonych i przerabianych popkulturowych haseł, z umiejętnie
używanym językiem, który można by nazwać kolokwialnym. Mimo tego, słucham
tej piosenki od kiedy znam T.Love, niedługo będzie to już 10 lat, a nadal
nie rozumiem jej do końca. Zawsze jednak pasowała mi bardziej do szarych
dni, niż lata.
14 – With Love (Thin Lizzy)
O Thin Lizzy też już kiedyś w Zasiewach pisałem. Piękne melodie, solówki,
najklasyczniejsza klasyka hard rocka, wspaniały wokal (nikt tak jak Phil Lynott
nie umiał wypowiadać i wyśpiewywać słów po angielsku, każde miało moc),
poetyckie teksty, no po prostu zjawisko, nie zespół.
With Love to piękna melancholijna piosenka o miłości, w sam raz na jesień.
Jeśli obejrzycie teledysk, możecie sobie tak samo melancholijnie wyobrazić,
jaka kiedyś była estetyka muzyki pop i podumać, co i dlaczego się zmieniło…

15 – Message in a bottle (The Police)
Stinga kochają przede wszystkim kobiety, ale warto pamiętać, że kiedyś zaczynał w
zespole. Piosenka odrobinę się postarzała, jeśli chodzi o muzyczną formę, ale mi
akurat to nie przeszkadza. Jesienią, kiedy wszystko wokół robi się smutniejsze,
fajnie czasem posłuchać sobie dobrej piosenki o tym, że „nie stać cię na baton”,
jak tłumaczył jej tekst w jednej z audycji Wojciech Mann.
16 – Under Milky Way (The Church)
Jak mówiłem, filmy to świetny sposób na poznawanie nowej muzyki. Under
milky way poznałem oglądając Donnie Darko, film, który pokazał mi
Kuchcik, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Piosenka tak mi się
spodobała, że postanowiłem bliżej zaznajomić się z zespołem i nie
żałuję. Pochodzi z ich najpopularniejszego albumu, Starfish z 1988. Był
to czwarty z kolei album zespołu, lubię słuchać pierwszych sześciu,
gdzie nagrali sporo pogodnych i ładnych utworów, na kolejnych ich muzyka
stała się bardziej progresywna i dla mnie, niestety, trochę nudna. Tamte
warto jednak sprawdzić. Wg. RYM (rateyourmusic.com) grali tzw. jangle
pop, gatunek, którego najwybitniejszym przedstawicielem jest chyba
R.E.M. Teraz, kiedy dni są krótsze i często wraca się do domu, gdy jest
już ciemno, czasem, gdy mamy więcej farta i ładnej pogody, fajnie jest
posłuchać Under milky way i spróbować np. wyobrazić sobie, jak wygląda ona w Australii, skąd The
Church pochodzą.

17 – In my time (Kurt Vile)
Kurt Vile to ostatnimi czasy artysta, którego
twórczość zgłębiam najwytrwalej. Jest jeszcze
młodym
twórcą,
wydał
niewiele,
ale
mimo
wszystko, by porządnie poznać tych kilka płyt
(5) i dodatkowych wydawnictw, trzeba trochę
czasu poświęcić. Kurt pochodzi z Filadelfii w
USA i przez niektórych nazywany jest bardem,
pewnie dlatego, że sporo wydaje pod własnym
nazwiskiem,
ma
długie
włosy
i
jest
dość
tajemniczą postacią. Mocno identyfikuje się ze
swoim miastem. Jego muzyka jest oniryczna,
delikatna
i
bardzo
melancholijna,
ale
jednocześnie dość optymistyczna, choć często w
tekstach (na które zdecydowanie warto zwrócić
uwagę)
czuć
trochę
ironii,
ale
takiej
w
spojrzeniu na siebie samego. Wydaje mi się, że
świat zmienił się na tyle, że takie gwiazdy jak The Beatles czy Led Zeppelin już w historii się
nie pojawią, ale czasem wyobrażam sobie, jak by to było żyć, kiedy wydawali nowe płyty, tj. czy
rzeczywiście czuło się wtedy, że obcuje się z czymś wyjątkowym i epokowym. Kurt nigdy nie
zdobędzie takiej popularności jak wyżej wymienieni, ale chyba ani mi, ani jemu to nie
przeszkadza.
18 – Air Bud (Kurt Vile)
Kolejna piosenka Kurta, tym razem pochodzi z jego
najnowszego, zeszłorocznego albumu pt. Wakin on a
pretty daze. Poprzednia pochodziła z albumu
chronologicznie wcześniejszego, Smoke ring for my
halo z 2011. Od tych dwóch polecam zacząć
przygodę z K.V., bo naprawdę warto. Reszta jego
twórczości jest trochę trudniejsza w odbiorze,
więcej w tym eksperymentów gatunkowych, co wcale
nie oznacza, że na dwóch ostatnich płytach
poszedł w stronę czegoś, co niektórzy nazywają
mainstreamem. Takie mu po prostu wyszły, a na
dowód, że nie był to zabieg „pod publikę”, niech
posłużą
ich
oceny
na
RYM,
które
dobitnie
świadczą, że to jego najlepsze płyty, póki co. Bo
najlepsze
chyba
dopiero
nadejdzie.
Piosenka
najlepsza na szare poranki, kiedy przychodzi do
Was gość na naleśniki!
19 – He’s Alright (Kurt Vile)
I jeszcze raz Kurt, tym razem odrobinę starsza
piosenka z EP o tym samym tytule z roku 2009.
Kolejny
delikatny,
trochę
marudny,
ale
z
pozytywnym wydźwiękiem utwór, idealnie trafia w
moje gusta. Melodie, które Kurt tworzy mają w sobie coś wciągającego i hipnotyzującego, a jego
maniera wokalna, pozornie niedbała, bardzo wciąga. Jeśli spodobały się Wam te trzy piosenki,
polecam sprawdzić jego twórczość, może znajdziecie coś też na inne pory roku 
20 – Paper ships (Dead man’s bones)
O tym zespole wiem niewiele, płytę z 2009 o tej samej nazwie polecił mi
znajomy, na którego guście mogę polegać i nie zawiodłem się też tym
razem. Delikatny utwór, którego fajnie się słucha z herbatą i książką w
dłoni. Cały album ma w sobie coś (tworząc to wrażenie razem z okładką)
jednocześnie z teatrzyku lalek i Tima Burtona.
21 – Orion (Metallica)
Jedyny utwór, który na naszej liście ma coś wspólnego z metalem, bo w
gruncie rzeczy za bardzo metalowy nie jest. Pochodzi z mojej ulubionej
płyty ulubionego zespołu i jest… ulubiony, a więc gdybym musiał wybrać
tylko jeden utwór, którego mógłbym słuchać do końca życia, byłby to właśnie ten. Jeden z trzech
wielkich instrumentalnych utworów Metallicy, z piękną partią basu, który powszechnie kojarzony
jest z postacią Cliffa Burtona, ich tragicznie zmarłego w 1986 roku basisty, który dla mnie był
zawsze swojego rodzaju wzorem. Rocznica jego śmierci mija 27 września, dlatego Orion pasuje do
jesiennego klimatu, ale w moim odczuciu jest uniwersalnym utworem o przemijaniu. Choć ta
interpretacja jest dość osobista, szczególnie, że, jak wspomniałem, utwór nie zawiera partii
wokalnych.

22 – Co było to było (Voo Voo)
Od jakiegoś czasu Voo Voo wydaje mniej więcej co dwa lata płyty jesienią. W tym roku premiera
najnowszej, pt. „Dobry wieczór” zaplanowana jest na końcówkę października. Co było to było
otwiera ostatnią płytę z 2012, która nosi charakterystyczny dla nich tytuł Nowa płyta. Bardzo
lubię twórczość W. Waglewskiego za jego nonszalanckie podejście do tekstów i śpiewu, to chyba
mnie w Voo Voo najbardziej urzeka. Zacząłem śledzić ich karierę około 2010 roku i robię to z
przyjemnością do dziś.
23 - It Don't Mean A Thing (If It Ain't Got That Swing) (Thelonious
Monk)
Jazzowy standard w wykonaniu pianisty odpowiedzialnego za bop, o którym
wiele jest wzmianek w książce Jacka Kerouaca On the Road. Październik i
listopad to dla mnie osobiście miesiące, w których staram się czytać
książki o USA i dlatego utwór wylądował na liście. Skojarzenie jest
więc dość osobiste, ale jeśli przesiadujecie czasem w kawiarniach, w
tych fajniejszych można usłyszeć podobne rzeczy. No a kawiarnie
jesienią są bardziej kuszące, gdy nie można tego samego czasu spędzić
gdzieś na trawie.
24 – Re (Dif Juz)
Dif Juz to zespół pochodzący z czasów, gdy popularne były takie akty jak Talk Talk, Duran Duran,
Alphaville, Tears for fears itp. Swoją muzyką wpisuje się w tę samą stylistykę, z tą różnicą, że
w ich muzyce nie ma wokalu. Osobiście lubię słuchać muzyki bez śpiewu, bo więcej mogę sobie
dopowiedzieć. No i z punktu widzenia praktycznego można sobie ją puścić np. do nauki. Dif Juz
wydali niestety tylko jedną płytę z prawdziwego zdarzenia, ale warto posłuchać całej, zawiera
kilka naprawdę ładnych kompozycji.
25 – End Times (Eels)
Wiodącą postacią Eels jest postać Marka Oliviera Everetta, znanego pod
pseudonimem mr. E. W kontekście jego twórczości (bo to on odpowiada za
teksty i większość kompozycji Eels) warto znać jego biografię, która jest
dość trudna. Brodaty facet w okularach, można powiedzieć, że w młodszym
pokoleniu całkiem rozpoznawalna w popkulturze postać. End Times pochodzi z
płyty Eels z 2010, która dla mnie osobiście jest jedną z lepszych, jakie
nagrali. Ich muzyka najczęściej jest rozpoznawalna, bo dość do siebie
podobna, ale mimo tego nie nudna. E często śpiewa o wewnętrznych rozterkach
delikatnego faceta swoim charakterystycznym głosem. A tacy też są światu
potrzebni.
26 – Fashion Coat (The National)
Zespół, z którym też dopiero jestem w trakcie poznawania.
Zacząłem od płyty, z której pochodzi utwór (Sad songs for dirty
lovers z 2003). Muszę przyznać, że ta piosenka to ostatnio chyba
mój faworyt spośród wszystkich, które dla Was opisuję. Krótka,
prosta, rytmiczna, z piękną melodią. The National można spotkać
m.in.
na
znanym
wszystkim
festiwalu
w
Gdyni,
są
dość
rozpoznawalni. Dla mnie kolejny zespół z nurtu delikatnej
męskości, bo takiego głosu nie ma i nie może mieć każdy…
„I’ll die fast in this city, outside I die slow…” Czy trzeba
dodawać coś jeszcze? Wszystko, co czujemy jesienią!
27 – Patterns of fairytales (The National)
I jeszcze raz oni, kolejny dowód na to, że o miłości można
śpiewać bez końca, wcale nie trzeba za bardzo oryginalnie, byle
z przekonaniem. Piosenka pochodzi z tej samej płyty i następuje
bezpośrednio po poprzedniej, najczęściej słucham ich razem i Wam
też polecam. Polecam sprawdzić też inne płyty The National, ot choćby zeszłoroczną, Trouble will
find me. Gdyby cała muzyka pop puszczana w radiu była na tym poziomie, nie wyłączałbym go nigdy.
28 – Lie in light (Cloudland Canyon)
Kiedy robi się coraz zimniej i pojawiają się pierwsze przymrozki, czasem potrzeba odwołać się do
jakiś dobrych wspomnień, żeby przeżyć. Ja tak robię, a pomaga mi w tym oczywiście muzyka.
Słuchając tego kawałka, wyobraźcie sobie, że właśnie idziecie leniwym krokiem przez obóz,
szukając kogoś bliskiego, słysząc z każdej strony głośne oznaki zabawy i szczęścia „ponad 150
harcerek i harcerzy”. Widzicie zachodzące słońce w koronach sosen, które oświetla scenerię w
najładniejszy możliwy podczas dnia sposób, drzewa szumią Wam nad głową, pachnie żywicą (Polska
też!) jest tak ciepło, że można chodzić boso (gdyby nie szyszki…, ale można być jak Rumun ),
czyli po prostu… na własnej skórze doświadczacie niemożliwości i snu wszystkich filozofów od
starożytności po dzień dzisiejszy – przez krótką chwilę żyjecie w utopii. Z dzisiejszej
perspektywy można to docenić jeszcze bardziej, a wspomnienia tego rodzaju dają moc na życie w
każdych warunkach. Muzycznie utwór należy do gatunku drone, o którym kiedyś pisałem, o zespole
wiem niewiele, znam tylko jedną płytę, a ten utwór jest na niej… jedyny w swoim rodzaju.

29 – Nadzieja Śmiełowska (Jacek Kaczmarski)
Kolejny refleksyjny utwór, ale w zupełnie inny sposób. Jacka Kaczmarskiego przedstawiać nie
zamierzam, mam nadzieję, że nie muszę. Nawet tylko muzyczna jego twórczość to wielki zbiór, w
który można zagłębiać się latami i codziennie odkrywać coś nowego. Czy ten wiersz jest
optymistyczny, czy nie? Pozostawiam Waszej ocenie.
30 – We all fall down (Egg Hunt)
Egg Hunt to mały, poboczny projekt Iana MacKaye, o którym pokrótce
pisałem przy okazji Lungfish. Jest pół – legendarną (bo jeszcze
żyje ) postacią muzyki, którą określa się mianem hardcore punku, a
której czołowymi przedstawicielami są takie zespoły jak Black Flag,
Minor Threat (zespół Iana), Discharge, Dead Kennedys, Bad Brains.
Każdy z tych zespołów ma na tyle ciekawą biografię, że można by o
tym napisać książkę, a to tylko wierzchołek góry lodowej. Ian
MacKaye założył zasłużoną dla ruchu wytwórnię Dischord Records,
której siedzibą jest Waszyngton, miasto ważne dla sceny HC. Jest
przyjacielem Henry’ego Rollinsa, który także bardzo nietuzinkową
postacią – polecam się zainteresować. Odpowiedzialny za rozwój
ruchu tzw. sXe, lub inaczej straight edge. Wspaniale jest wgłębiać
się w gatunek muzyki, który wytworzył własną scenę, poznawać
zależności między wykonawcami, ich wzajemne relacje i próbować
zrozumieć, jak powstaje to rzadkie na świecie zjawisko.
We all fall down to jeden z dwóch utworów Egg Hunt (niestety, nagrali tylko tyle) i dowód
ewolucji muzycznej Iana MacKaye, który niedługo później założył swój najdłużej istniejący
projekt muzyczny pt Fugazi. Piosenkę można ściągnąć za darmo po zarejestrowaniu się na stronie
Dischord. Pomimo, że Egg Hunt wydał tylko jedną malutką EP (extended play, coś więcej niż
singiel, ale mniej, niż album, LP, long play), pamięta się o nich do dziś. Utwór prosty, ale coś
w sobie ma… warto też wgryźć się w tekst.
31 – Salad days (Minor Threat)
Tak się rozpisałem o HC, że nie mogło zabraknąć
czegoś z gatunku na liście. Salad days pochodzi z
ostatniej EP wydanej przez Minor Threat przed
rozpadem. Ich twórczość jest króciutka, w całości
trwa zaledwie 45 i mieści się na 3 tego typu
wydawnictwach, a mimo tego jest to legendarny
zespół. Hardcore punk tym się różni od klasycznego
punku (Sex Pistols, The Ramones, The Clash), że
poza muzyką (która, o ile to możliwe, jest jeszcze
bardziej hałaśliwa, szybka i prosta), jest to
także styl życia. Oryginalni punkowcy ubierali się
w ćwieki, stawiali sobie irokezy i farbowali
włosy, natomiast ikonowi przedstawiciele sceny HC
(Mackaye i Rollins dla przykładu właśnie) w tym
czasie chodzili w zwykłych trampkach i podartych
spodniach (raczej z lumpa). Chcieli w swojej
muzyce wyrazić coś więcej niż niezadowolenie i
przede
wszystkim
zmusić jej odbiorców
do myślenia. Żyli szybko, lecz świadomie, wcale nie chcieli umierać
młodo, w swojej twórczości i własnym przykładem (poczytajcie o
straight edge) starali się brać odpowiedzialność za swoje życie,
jednocześnie będąc jeszcze bardziej bezkompromisowym.
Salad days to piosenka moim zdaniem w wymowie podobna do poprzedniej.
Jej tekst czytam regularnie od kilku lat, ale nadal nie rozgryzłem go
do końca. Moim zdaniem naprawdę fajna i trafna refleksja nad
starością, a jesień to dobra pora na takie przemyślenia. W dodatku
wspaniała muzycznie, kto mnie zna, ten wie, że uwielbiam szybką i w
sumie prostą muzykę, z dużą dawką energii, a tutaj nie brak nic z
tego. Polecam zajrzeć na youtube i sprawdzić, jak wyglądały koncerty
Minor threat – to była prawdziwa dobra zabawa!

32 – Long life (Primal Scream)
Słabo znam Primal Scream, tak naprawdę tylko płytę, z której pochodzi opisywany kawałek, a ona
nie jest zwyczajna. Na pewno są wśród Was osoby, które znają ich lepiej. Otóż Long life zamyka
płytę pt Vanishing point, inspirowaną legendarnym filmem, pomyślaną, jako fanowska propozycja
ścieżki dźwiękowej do niego. Film pochodzi z 1971, a płyta z 1997, także są od siebie raczej
odległe czasowo. Vanishing point to jeden z moich ulubionych filmów i będąc jego fanem śmiało
mogę powiedzieć, że płyta nieźle wpasowuje się w jego klimat. No i jest na tyle dobra, że można
słuchać jej nawet bez znajomości filmu, choć polecam sprawdzić obie rzeczy!

33 – Take Yr. Time (Kurt Vile)
O Kurcie pisałem już sporo, akurat tyle, żebyście resztę mogli wyszukać sami…
Dobra piosenka na koniec dnia, albo na poniedziałek, który w październiku i listopadzie zdarza
się jakby częściej. Nawet w największym psychodeliczno-harcersko-uczelnianym ciągu potrafi
trochę uspokoić skołatane nerwy no i, moim zdaniem, fajnie zamyka naszą listę.

Mam nadzieję, że taka forma artykułu muzycznego będzie dla Was czymś ciekawym i
oczywiście, że posłuchacie choć niektórych proponowanych przeze mnie piosenek. Starałem się
ułożyć je w konkretnej kolejności, tak, żeby fajnie ze sobą współgrały. Będzie super, jeśli
znajdziecie wśród nich coś dla siebie, ale nawet jeśli nie – nie przestawajcie szukać i
słuchajcie dużo jakiejkolwiek muzyki! To wielki świat i warto go eksplorować jak najszerzej i
najwytrwalej, wzbogaci Wasze życie. No to miłego słuchania!
Simon

Kącik Filmowy druha Cyborga

Ghost in the Shell

Moon

The Road

JAK PISAĆ TEKSTY DO „ZASIEWÓW”
OD STRONY TECHNICZNEJ

Chciałbym napisać taki poradnik dla Was o tym, jak pisać teksty do Zasiewów. Pewnie niektóre nieśmiałe osoby w
tym miejscu ucieszą się, że wreszcie dostaną garść konkretnych podpowiedzi, ale niestety je zawiodę. Absolutnie nie chodzi
mi o część merytoryczną, za którą odpowiadacie Wy, biorąc na siebie odpowiedzialność za to, co piszecie. Mam raczej na
myśli formę plików, w jakich mi przysyłacie teksty. Im lepiej będziemy się dogadywać na tym polu, tym prościej będzie mi
składać numery w całość, szybciej się będą ukazywać i wszyscy będą szczęśliwsi. No i oczywiście każdemu jestem wdzięczny
za punktualność  Moje opóźnienia biorą się z Waszych, niestety (choć nie tylko!).
Ale, dobra, przejdźmy do rzeczy. Oto pierwsza z nich:
1. Format
Duże znaczenie ma format pliku, w jakim mi przysyłacie tekst. Najbardziej cieszę się z plików w formacie .docx (czyli
dokument Worda 2007 i nowszych), bo składając Zasiewy używam Office 2007 ale, jeśli go nie macie, zwykły .doc też jest
fajny. Umiem sobie radzić także z formatem .odt (OpenOffice), choć czasem wiąże się to z niezłą gimnastyką, muszę je np.
przerabiać na komputerze w szkolnej uczelnianej bibliotece uciekając z lekcji wykładów (no… [stary] żarcik). No i w
żadnym wypadku nie przysyłajcie mi plików tylko w formacie .pdf, bo nie ma możliwości łatwego skopiowania ich do
dokumentu Worda. Pdfy wyglądają ładnie, ale tylko jako wzory, nie coś, na czym się pracuje. Są za to bardzo dobre, jeśli
chcecie mi pokazać, jak tekst ma wyglądać w numerze.
Jeśli nie macie na komputerze żadnego z wydań Worda lub OpenOffice, nic nie stoi na przeszkodzie, byście pisali wasze
teksty po prostu w mailu, a ja je sobie stamtąd skopiuję.
2. Wygląd
Niektórym z Was zależy na tym, by teksty, które przysyłacie, wyglądały dokładnie tak, jak je sami sformatujecie.
Jestem w stanie to zrobić, ale jest to tym trudniejsze, im bardziej odległy od .docx format mi przyślecie. Już nawet plik w
formacie .doc po wrzuceniu do .docx zmienia wygląd, więc jest z tym trochę zabawy. Dlatego, tutaj apel do Was, jeśli
możecie, przysyłajcie mi dokładnie sformatowane pliki w formacie .docx. Jeśli jednak nie ma takiej możliwości, będę się
starał robić wszystko, co mogę. Wtedy najlepiej właśnie przysłać mi plik też w .pdf, tak, bym wiedział dokładnie, jak ma
wyglądać. Jeśli nie znacie się na edycji tekstu, a macie ochotę, by Wasz tekst konkretnie wyglądał, opiszcie mi w mailu lub
zadzwońcie i opowiedzcie, jak mam go przerobić. Mam tu na myśli tło, czcionkę, ilość akapitów, wygląd tytułu, obrazki i
tym podobne sprawy.
3. Czcionki
Nawet Word 2007 (nawet!!!) nie ma wszystkich czcionek na świecie. Zakładam, że jeśli umiecie sobie zainstalować
czcionki, jesteście tego świadomi. Dlatego, stosując je w swoich dokumentach, przysyłajcie mi je proszę razem z tekstem, bo
ja po prostu ich nie posiadam. Tak robią np. Cyborg z Rudym i daje to oczekiwane efekty. Jeśli nigdy nie instalowaliście
żadnych czcionek, a macie Worda 2007, to mam wszystkie dostępne też Wam i wtedy nie musicie się martwić.
4. „SPACJE I ENTERY”
Błagam. Jeśli piszecie tekst, a nie do końca znacie się na jego formatowaniu i do tego piszecie go w jakiejś starszej
wersji Worda, nie wrzucajcie tam setek tysięcy „spacji”, „tabów” i „enterów”, by wyglądało to, tak, jakbyście chcieli. To i
tak nic nie da, bo później ja wszystkie te spacje i entery muszę mozolnie usuwać. Jeśli nie znacie się na formatowaniu
tekstu i nie dążycie do wyraźnie sprecyzowanego jego wyglądu, po prostu piszcie zdania, nie dając im większych odstępów
niż jednej „spacji”, w miarę mając na uwadze interpunkcję i ortografię, a ja zajmę się resztą.

5. Interpunkcja i ortografia
No właśnie… zdaję sobie sprawę z istnienia dysleksji, ale to wcale nie jest takie trudne, napisać coś z ĄĘ od okazji do
okazji. Jeśli ktoś rzeczywiście nie zna się na ortografii i przecinkach, to chętnie dokonam korekty. Ale nie lubię lenistwa,
dlatego dbajcie chociaż o polskie znaki. Jeśli brak ą, ę, ć, ś, ź, ż i tak dalej to Wasz świadomy zabieg stylistyczny, dajcie
mi o tym znać. Gdy jednak inaczej, to proszę, postarajcie się tym razem ich używać, bo później muszę pół Waszego tekstu
przepisać, dodając te literki. W Zasiewach są one jednak pożądane, chyba, że, jak napisałem, ktoś nie używa ich specjalnie i
mi o tym powie. Nie rozumiem też do końca, dlaczego niektóre osoby stawiają przecinki i kropki uprzednio wciskając spację.
To nie jest poprawne ani ładne i też muszę to usuwać. Chyba, że, jak wcześniej, ktoś rzeczywiście chce, by jego tekst tak
wyglądał i powie mi wyraźne, bym takich niedopatrzeń nie usuwał.
6. Obrazki
Załóżmy, że piszecie tekst i nie znacie się na jego edycji, macie jednak ochotę, żeby w jego towarzystwie pojawiło się
kilka wybranych przez Was obrazków. Nic prostszego, przyślijcie mi je razem z tekstem, najlepiej jak największe (najwięcej
pikseli x najwięcej pikseli), gdyż wtedy, nawet zmniejszane, są wyraźniejsze. Najlepiej w formacie .jpg (można pliki w nim
zapisać nawet za pomocą Painta), choć akceptuję też inne akceptowalne formaty plików graficznych.
7. „Zasiewki”
Tutaj chciałbym zaznaczyć, że chyba nie wszyscy mają świadomość, że to pismo jest czarno – białe. Wasi ludzie musieli
to już też zauważyć, ale być może warto niektórym powolniejszym przypomnieć, że w ich Zasiewach nie ma kolorków.
Dlatego przysyłanie mi kolorowych zdjęć nie ma wielkiego sensu, chyba że nie dbacie za bardzo o to, jak będą one
wyglądały w szarości. Zdjęcia można wcześniej przerobić na czarno – białe i wtedy efekt jest lepszy.
Również, sformatowane teksty do Zasiewów młodszych powinny być zrobione na stronach A5 (połowie zwykłej kartki), a
jeśli nie chcecie lub nie umiecie tego robić, lepiej nie formatujcie ich wcale. Dodatkowo, tutaj jest pewien limit miejsca na
tekst, ponieważ druk kosztuje. Można oczywiście zrobić pisemko, które ma więcej stron, niż obecne, ale ze względu na to, że
jest drukowane, trzeba zwiększać ilość stron co 4. Tak więc może mieć ono 4 strony, 8, 12, 16, 20, 24, ale nic pomiędzy.
Zróbmy więc małe podsumowanie.
Najlepszy format tekstu to .docx, dalej .doc i .odt. Jeśli nie możecie zapisać tekstu w żadnym z nich, napiszcie go
w mailu, a gdy i to jest niemożliwe, napiszcie ręcznie i przyślijcie gołębiem 
Przyjmuję zamówienia na konkretny wygląd mailowo, fejsem i telefonicznie, lub sformatowane teksty z wzorem w
formacie .pdf.
Używanie więcej, niż jednej „spacji” między wyrazami i zdaniami, więcej niż jednego „taba” przy nowym akapicie i
więcej niż jednego „entera” setnie utrudnia mi życie. W żadnym wypadku tego nie róbcie, chyba, że naprawdę
umiecie sformatować tekst (jak w kropce powyżej).
Używajcie proszę polskich znaków, nie róbcie odstępów przed znakami interpunkcyjnymi i starajcie się przestrzegać
zasad ortografii, lub powiedzcie mi wcześniej, że tego robić nie będziecie i mam Waszego tekstu nie poprawiać.
Obrazki do niesformatowanych tekstów przesyłajcie mi jako pliki .jpg w jak największej rozdzielczości.
„Zasiewki” są formatu A5. I są czarno – białe. No i mają ograniczoną objętość.
No i przysyłajcie mi teksty na czas…
Jeśli przeczytacie mój tekst i spełnicie te prośby, będę bardzo szczęśliwy. Z góry dziękuję 
(Tekst pochodzi z numeru 01/2010, po drobnych zmianach pozostaje aktualny i dzisiaj)
Simon

PRZESŁANIE
"Pani ma bardzo ładne czerwone usta,
Ale zdaje mi się, że są troszeczkę pomalowane.
Co za dziw? Wiadomo, że kobieta - to istota pusta...
Puchu marny, jak mówi poeta... To przecież znane.
Ale, proszę pani, czy to przeszkadza prawdziwej miłości?
Pani pozwoli, że ją do domu odprowadzę...
Co? Pani nie zawiera na ulicy znajomości?
Nie rozumiem... Ja przecież pani nie zawadzę...
Skąd znam panią? To dobre! Widziałem, jak z kinematografu
Wychodziła pani zeszłą razą w towarzystwie gości...
Szukałem panią! Jak babcię kocham! A tu trzeba trafu,
Że znowu panią widzę... Co za zbieg okoliczności!
Pani wybaczy, że ja tak mówiłem na pani usta...
Ale, moja pani, w dzisiejszych czasach... Bo tak
- to mi się pani podoba,
Nie lubię, gdy niewiasta jest niesubtelna... Są guściki i gusta,
A pani to w sam raz... Przepraszam, po kim ta żałoba?
Szanowny tatuś pani powiększył grono aniołków!
Co za nieszczęście! Proszę pani, a kto wspomaga matkę?
Stryjo? No no... Może pani przyjmie ten bukiecik fiołków?
Może wstąpimy razem na herbatkę?"
Z tomiku Sokrates tańczący (1920)

