–
Kontynuujemy konkurs z poprzedniego numeru. Propozycje, które otrzymaliśmy (nie było ich zbyt
wiele), były raczej mało poważne, albo, niestety, nie do końca trafione. Mimo tego, bardzo dziękujemy za
odzew i apelujemy, żebyście nadsyłali odpowiedzi konkursowe na któryś z naszych poniższych adresów
mailowych. Pamiętajcie też, że nazwa pisemka całego HZD (wszystkich drużyn!) nie może być zbyt
ukierunkowana na jedną tylko drużynę.
No to, dla przypomnienia – jaka, według Ciebie, będzie najlepsza nazwa dla „Zasiewów HZD”?

–
Drugi konkurs, zgodnie z zapowiedzią, polega na odpowiedzeniu na pytanie z wiedzy harcerskiej.
Jednocześnie chcielibyśmy ogłosić, że zwyciężczynią poprzedniego konkursu została dh Patrycja Zych z 13 NGDH
„Birmingham”. Gratulujemy! I prosimy o zgłoszenie się do redakcji po nagrodę, najlepiej na wspólnym
wigilijnym biwaku w grudniu 
Klucz: Imię, nazwisko, ksywa, drużyna, wiek, odpowiedź
Np.: „Jan Konarzewski „K4”/3 NGDH/14/doszywa się 3 żółte paski na spodniach od munduru”
Pytanie konkursowe na listopad brzmi:
Jak oznacza się na mundurze piąty stopień harcerski?

Redakcja
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Drodzy czytelnicy,
Zabawa, którą Wam proponujemy, jest swego rodzaju podpowiedzią
(przynajmniej pierwszy zestaw zdjęć), co do tego, co czeka Was (i nas) w naszej
harcerskiej przyszłości. A może części z tych zjawisk już doświadczyliście? W każdym
razie, zadanie brzmi: „ZNAJDŹ RÓŻNICE i… zastanów się, skąd się biorą ”

Czuwajcie!
Z dumą przekazujemy Wam za pośrednictwem Waszych
drużynowych, zastępowych i innych funkcyjnych kolejny numer „Zasiewów”
dla HZD. Zostajemy na razie przy obecnej nazwie, bo, przyznajemy, nie
napłynęło do nas zbyt wiele ciekawych propozycji zmiany tego stanu
rzeczy. Apelujemy więc do wszystkich czytelników – nie bójcie się
skorzystać z emaila i piszcie do nas  będzie nam miło zobaczyć
dowody, że z wypiekami na twarzach wczytujecie się w „Zasiewy”, choć
oczywiście, nie mamy wątpliwości, że tak właśnie jest. Tradycyjnie
zachęcamy wszystkie drużyny „Leśnej Szkółki” do większej aktywności
piśmienniczej, bo pismo będzie po prostu fajniejsze i ciekawsze. Jeśli macie
jakieś zapotrzebowania, chcielibyście o czymś w Zasiewach przeczytać –
także nie bójcie się dać nam znać.
Tymczasem zapraszamy do lektury najnowszego numeru, w którym
już czeka na Was m.in. parę relacji z wyjazdów, kolejny odcinek historii
20 NGDH oraz wywiad z samym Komendantem LS – dh Kuchcikiem!
Wasza
Redakcja

Shenandoah
O Missouri ty wielka rzeko!
-Ojcze rzek, kto bieg twój zmierzy?
Wigwamy Indian na jej brzegu.
-Away, gdy czółno mknie poprzez nurt Missouri.
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O Shenandoah jej imię było.
I nie wiedziała co to miłość.

–

Lecz przybył kupiec i w rozterce,
Jej własne podarował serce.
Lecz stary wódz rzekł, że nie może,
Białemu córka wodza ścielić łoże.
Lecz wódka białych wzrok mu mami.
Już wojownicy śpią z duchami.

ł

–

Wziął czółno swe i z biegiem rzeki,
Dziewczynę uwiózł w świat daleki.

ę –

O Shenandoah, czerwony ptaku,
Wraz ze mną płyń po życia szlaku.

ł

HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA

Odcinek 2

U progu wojny
Trudności są solą życia – bez nich życie byłoby gorzkie i mdłe.
Robert Baden-Powell

W środku, przy okrągłym, dębowym stole, zebrał się cały sztab
Baden-Powella wraz z gościem. Baden-Powell zajął wolne miejsce, po czym
skinął na swojego adiutanta, który rozłożył na blacie wojskową mapę Kraju
Przylądkowego wraz z sąsiadującymi obszarami.
– Poślij po służącego, aby przyniósł nam coś do przepłukania gardeł
– mruknął Baden-Powell i podniósł wzrok znad mapy. Mills od dłuższego
czasu mierzył go badawczym spojrzeniem. Był młodym, na oko
trzydziestoletnim brunetem, postawnym, z ogorzałą, smukłą twarzą. Oczy
miał ciemne, chłodne, a wyraz twarzy – nieprzenikniony. „Typowy oficer
wywiadu” – uśmiechnął się w duchu Baden-Powell, wracając myślą do
swoich czasów w tajnej służbie1.
– Witam, panie kapitanie – przerwał milczenie Baden-Powell,
uśmiechając się do Millsa. – Mam nadzieję, że nie przeszkodziłem panu w
realizacji jakiś ważnych zadań bieżących, ale nasza misja ma w tym
przypadku absolutny priorytet.

1

W ramach swojej służby wojskowej, Baden-Powell działał w brytyjskim wywiadzie w
wielu krajach europejskich.

K: Na moje pierwsze zimowisko w 1998, z plecakami szliśmy 8 km zimą. To pamiętam i wtedy byłem w 4 klasie podstawówki.
S: Czyli można?
K: Tak. Po prostu, kiedyś tak było. Nikt się wtedy nie przejmował, że kogoś będą bolały plecy. Albo, że ktoś się źle spakuje. Jak się
źle spakujesz, to idziesz na końcu szyku i bolą cię ramiona. Pakuj się lepiej następnym razem. Tak, tak było...
S: Bardzo cenne słowa.
K: Tak, kiedyś było przynajmniej. No a to z takich rzeczy, które się zmieniły na pewno na dobre, no wydaje mi się że ogólnie w
naszych zajęciach i w tym jak funkcjonujemy, po prostu jest większy profesjonalizm. Zazwyczaj oczywiście. (śmiech) Mamy opracowane
metody działania, te metody są przekazywane. Tego kiedyś nie było. Każdy, kto zostawał drużynowym/zastępowym musiał sobie swoje
metody wymyślić, teraz to wszystko działa i jakoś się kręci. I wydaje mi się też, że zwiększyła się kultura dyskusji wśród ludzi.
S: A to nawet mi się wydaje, chociaż jestem młodszy i pamiętam mniej.
K: Gdy byłem młodszy, to ludzie naprawdę nie potrafili ze sobą rozmawiać… I jesteśmy jakoś bardziej tolerancyjni dla siebie
nawzajem.
W: Ale to na starszym poziomie?
K: Tak, na starszym poziomie. No, tak tak no. Ale na młodszym, to też tak wydaje mi się, że, jak zauważyłem ,też są plusy. Nie jak
kiedyś. Dzieci są bardziej śmiałe i to wcale nie koniecznie jest złe. Śmiałe w takim sensie, że potrafią porozumieć się ze starszymi,
wcale się nie obawiają. Gdy byłem młodszy, bariera była chyba większa. Teraz tej bariery nie ma i... ani to nie jest dobre, ani złe.
S: No cóż… Chcesz coś powiedzieć na podsumowanie? Jakieś przesłanie, jakieś złote słowa?
W: Złote słowa druha komendanta.
K: Hahaha, tak. NIE PÓJDZIESZ, NIE DOJDZIESZ. (śmiech)
S: (śmiech) No i to jest bardzo optymistyczne moim zdaniem, a jednocześnie bardzo mądre. Bo jak pójdziesz, to jednak dojdziesz. No
dobra, to dzięki!
K: No.
W: Dziękujemy za wywiad.

K: Tak, broń palną. Było ich tak ze trzech, mogło być ich więcej, ale ja tylu widziałem... no i pamiętam że, wtedy na warcie była
dziewczyna i zamiast użyć gwizdka, zaczęła po prostu krzyczeć i z tego co jeszcze pamiętam, to, że Woody wybiegł w bieliźnie, wziął
maczetę do ręki i zaczął ich gonić w bieliźnie. Nie dogonił ich.
W: Może to dobrze?
K: Wszyscy starsi wybiegli i zaczęli krzyczeć. Potem się okazało, że kilka dni później znowu ich spotkaliśmy gdzieś w lesie i wyglądało
na to, że znaleźli sobie całkiem niezłą nie wiem, zabawę w tym, że będą się z nami w jakiś sposób... nie wiem, że będą nas zaczepiać
podczas tego obozu.
S: To mi przypomina sytuację ze Zbiczna, podczas gdy byliśmy na chatkach do dziewczyn przyszedł w obozie jakiś stary facet z bronią.
Pamiętasz?
K: Tak. Najbardziej zapamiętałem właśnie Woody'ego, który z okrzykiem „barbarzyńcy!”, wybiega z namiotu w bieliźnie.
S: „Barbarzyńcy”. (śmiech) Jakbyś miał... miałeś w życiu dużo raportów karnych?
K: Jeden.
S: Tylko jeden?
K: Tylko jeden.
W: Ale grupowy, czy indywidualny?
K: Ten jeden był indywidualny.
S: A powiesz za co, czy nie?
(milczenie)
S: Może lepiej nie?
(milczenie)
K: Miałem jeden.
S: (śmiech)
K: Na tym się zatrzymajmy. To nie jest
dobry pomysł, żeby dużo o tym mówić.
S: Wiadomo. Po prostu czytelników to
zawsze ciekawi.
K: Nie no spoko, ale trzeba selekcjonować...
Jakby to były Zasiewy starsze to
może...(śmiech)
S: No dobra. To kończąc już, powiedz jaka jest Twoja ulubiona piosenka i dlaczego. Możesz wybrać więcej niż jedną, jeśli masz problem.
K: Ojej, jeny. Ciężkie pytanie, jest tego wiele.
S: No to wybierz trzy.
K: Znaczy, pod różnym kątem mogę wybierać piosenki, jeśli ma być coś z wolniejszych, to na przykład lubię... Kiedyś, pamiętam, nie
wiem, może dlatego, że, znowu byłem młodszy i wtedy pamięta się takie rzeczy, ale bardzo fajnie wychodziło zawsze Shenandoah na
parę głosów. Gdy się śpiewa, bardzo dobrze wychodzi, a dawno tego nie robiliśmy; trzeba do tego dobrych ludzi, a z takich, które
bardzo lubię grać na gitarze, to wymieniłbym Wspomnienia Bumeranga.
S: No, dzisiaj [22 listopada – przyp. red.] Shenandoah na parę głosów – może być ciężko...
K: No właśnie, tak. Ale jak byłem młodszy, to było fajnie.
S: Dobra. A czy jest jakaś rzecz, którą, powiedzmy, pamiętasz z dzieciństwa, albo, no nie wiem, no czasu, kiedy byłeś młodszy, a której
dzisiaj nie ma? Albo czy jest coś co dziś jest, a kiedyś nie było? Takie największe różnice, jakie Ci przychodzą na myśl.
W: Takie wiesz: ,,Za moich czasów...".
K: No, ta, tak. No to, tak jak pamiętam, jak się zmieniała Leśna Szkółka to zdaje mi się, że jak byłem młodszy, to więcej osób grało
i śpiewało, niż teraz. Po prostu tak jakoś, wydaje mi się że poziom był wyższy. Albo ja po prostu nie zauważałem, że jest, to może
być jakaś inna sprawa. I chyba, więcej, jak byłem dzieckiem, to chyba więcej chodziliśmy z plecakami. Tak, na biwaki, na zimowiska,
na obozy. Z początków, to nie pamiętam obozu, na który szło się mniej, niż cztery kilometry. Na pierwszy obóz, nawet jako zuch,
szedłem z plecakiem 8 kilometrów. Totalnie pierwszy obóz; miałem wtedy z 7 lat i to była normalka.
S: Czasami próbujemy do tego wracać.

– Wiem, panie pułkowniku – odpowiedział Mills, niskim, dźwięcznym
głosem. – Informacje o pana zadaniu dotarły do nas wcześniej
odpowiednimi kanałami.
– Oby jedynie do was – uśmiechnął się Baden-Powell. – Zacznę może
jednak od krótkiego przedstawienia panu mojego skromnego sztabu.
Jestem pułkownik Robert Baden-Powell. Po mojej prawicy zasiada
podpułkownik2 James Pearson, mój zastępca, a dalej – major Peter Burton,
specjalista-łącznościowiec, kapitan Francis Walsh, saper i kapitan Timothy
Stevens, instruktor wojskowy. Listę tę zamyka sierżant Oliver Yatley, mój
osobisty adiutant – dodał Baden-Powell, zwracając się w kierunku Yatleya,
który wchodził właśnie do pokoju. Za nim krok w krok podążał chudy
Murzyn, niosący drżącą niebezpiecznie tacę, na której stały
charakterystyczne, pękate kieliszki do brandy3, wypełnione po brzegi
płynem i tłuczonym lodem.
– Bardzo mi miło – skinął głową Mills z tajemniczą powściągliwością, po
czym niespiesznym ruchem sięgnął po brandy. Zabrzęczały kieliszki, a
Murzyn wycofał się z pokoju w niskim pokłonie.
– Czas przejść do sedna – zagaił ponownie Baden-Powell. Silniejszy
nieco powiew wiatru wzdął lekko pożółkłą firankę, zwisającą z karnisza
niczym postrzępiony żagiel. – Zgodnie z rozkazami lorda Wolseleya4, mam
za zadanie zorganizować tutaj, w Kraju Przylądkowym, dwa pułki5
strzelców konnych, przeszkolić ich w zakresie prowadzenia działań
defensywnych, jak również zapewnić im odpowiednie zaplecze
kwatermistrzowskie. Pełnomocnictwa naczelnego dowództwa znajdują się
w tej teczce – Yatley położył na stole prostą, skórzaną aktówkę. Mills
sięgnął po nią i począł uważnie studiować plik dokumentów. Wzrok miał
jednak nieobecny, a czoło zmarszczył, jakby coś gorączkowo rozważał. Po
chwili podniósł głowę i spojrzał na Baden-Powella.
– Rozkazy lorda Wolseleya są jasne i klarowne, jednak załączone
wytyczne, związane z ich wykonaniem, nie uwzględniają bieżącego układu
sił.
2

Podpułkownik – stopień oficerski, niższy od pułkownika, ale wyższy od majora, kapitana i
sierżanta.
3
Brandy – napój alkoholowy.
4
Garnet Wolseley (1833-1913) – brytyjski oficer, marszałek polny, naczelny dowódca
armii brytyjskiej.
5
Pułk – oddział wojska, liczący od 2000 do 5000 żołnierzy.

– Co pan przez to rozumie? – zapytał Baden-Powell, unosząc brew.
– W aktualnej sytuacji, uwzględniając zdobyte przez nas dane
wywiadowcze, jawny werbunek do nowotworzonych oddziałów brytyjskich
byłby posunięciem co najmniej nierozważnym – odparł Mills, zamykając
teczkę i pochylając się w kierunku Baden-Powella. – Z przesłanego nad
ranem meldunku majora Worsfolda wynika, iż dowództwo burskich wojsk
lądowych wydało tajny rozkaz powszechnej mobilizacji całości oddziałów.
Obawiamy się, że zmobilizowane jednostki mogą zostać rozlokowane
wzdłuż granicy Kraju Przylądkowego, gotowe do ewentualnego jej
przekroczenia.
– To pewne dane? – upewnił się Baden-Powell.
– Najpewniejsze, jakie możemy na chwilę obecną pozyskać – odpowiedział
Mills, odchylając się w fotelu.
– A jak liczny jest brytyjski garnizon na terenie Kraju Przylądkowego?
– zapytał zastępca Baden-Powella, podpułkownik Pearson.
– Kompania6 regularnej piechoty wraz z oddziałami pomocniczymi i
taborami7.
Zebrani oficerowie spojrzeli po sobie.
– Czyli twierdzi pan, panie kapitanie, że zwiększona aktywność
brytyjska w zakresie tworzenia oddziałów liniowych mogłaby sprowokować
Burów do wykorzystania swojej liczebnej przewagi i zaatakowania Kraju
Przylądkowego? – kontynuował Pearson.
– Tak, panie pułkowniku. Sytuacja jest niezwykle napięta. Siedzimy
na wielkiej beczce prochu. W takiej sytuacji nawet zapalenie zapałki jest
wysoce niewskazane.
Baden-Powell pokiwał głową. „Sprawy przybrały niekorzystny
obrót” – pomyślał. – „Niemożność przeprowadzenia jawnego poboru
znacznie utrudni i opóźni realizację zadania”.
– Cóż pan zatem proponuje, panie kapitanie? – zapytał BadenPowell, podnosząc wzrok znad mapy.
K: Nie no, po prostu wiadomo, jak jest się dzieckiem to się lepiej pamięta. To znaczy, gorzej się te rzeczy pamięta, ale ładniej
wyglądają w wspomnieniach.
S: To prawda.
K: Tak, komendantem był Pacjent.
6
7

Kompania – oddział wojska, liczący od 60 do 110 żołnierzy.
Tabory – przewoźne obozowisko, przemieszczające się wraz z armią.

K: Trzy, które mi zapadły w pamięć?
S: Trzy najfajniejsze, albo takie, które Ci zapadły w pamięć.
K: Na pewno bardzo dobrze wspominam pierwszy obóz zuchowy. To było nad jeziorem w Mikołajkach.
S: Na Mazurach.
S: To było w Iławie?
K: Tak.
S: To też tam byłem przez chwilę (śmiech).
K: No więc to był bardzo fajny obóz. I inne, które mi się podobały to… o jeny ciężka sprawa… no nie potrafię. Ciężki wybór, wiele
było fajnych obozów.
S: No dobra, to nie musisz się ograniczać do dwóch, czy trzech.
K: No... wiem że np. w 2009 roku to był chyba pierwszy obóz, kiedy byłem pełnoletni i kiedy nie musiałem robić żadnych
kwatermistrzowskich pracy, kiedy mogłem się skupić na programie i pamiętam że ten obóz w wykonaniu Siódemki był świetny, bo
mieliśmy naprawdę tak dobrze przygotowany program! Mogliśmy się skupić tylko i wyłącznie na przygotowaniu i uważam, że ten obóz
naprawdę dobrze wyszedł i wręcz musieliśmy odrzucać rzeczy, bo nie mieściliśmy się w czasie. To pamiętam. A tak to nie wiem. Wygon
2010 był fajny...
S: No był…
K: (śmiech) Karłów był fajny. O, w 2002 był fajny! Wspomnę go, bo to był inny obóz, bo wędrowny. Wędrowaliśmy po Jurze
Krakowsko - Częstochowskiej. I warto wspomnieć o obozie w 2004 w Bieszczadach gdzie padało przez całe 2 tygodnie. Ale to były
Bieszczady.
S: A jaki to był miesiąc?
K: Lipiec.
S: (śmiech) To dobrze.
K: No.. i wtedy pamiętam bezpowrotnie zakochałem się w Bieszczadach. Tak już zostało. Mimo, że padało.
S: No cóż, każdemu się podoba co innego, nie? Gusta. Dobra… jeżeli jesteś w stanie i... no, to może być odrobinę kontrowersyjne
pytanie, zdaję sobie z tego sprawę.
W: Dlatego musisz dobrze wyselekcjonować odpowiednią odpowiedź.
S: No... pytanie brzmi: najgłupsza rzecz jaką zrobiłeś jako harcerz. Ale, nie wiem czy chcemy sięgać aż tak głęboko... Czy może
jednak…?
K: Możemy pójść w dość płytkie rzeczy.
S: Racja. Tak zróbmy.
K: No, to mogę opowiedzieć że na obozie właśnie 2004 w Bieszczadach, rozmawialiśmy w drużynie na temat zlewek. No i
stwierdziliśmy, że zlewki to tak naprawdę jest jedzenie. Takie, które przed chwilą mieliśmy na talerzach. No i z jakiego powodu, ono
miałoby być gorsze od tego co, przed chwilą jedliśmy na talerzu? Przecież było na talerzu, ale wylądowało po prostu w wiadrze, bądź
jakimś innym plastikowym pojemniku. Więc powiedziałem, że ja się zgłaszam na ochotnika i sprawdzę tę teorię. Mogę wszystkim
powiedzieć: nic bardziej mylnego niż ta teoria!
(śmiech)
S: Nie sprawdzajmy tego sami, tak?
K,W: Nie róbcie tego w domu.
W: Ile miałeś wtedy lat?
K: 17. (śmiech)
S: To mało.
K: Wtedy człowiek jest głupi.
S: A jaka jest najciekawsza rzecz, jaka Ci się przydarzyła na warcie?
K: Na warcie? Akurat to był pierwszy obóz harcerski i tak naprawdę nie byłem na warcie, ale zostałem wybrany, żeby pilnować
dogaszającego się ogniska, więc długo byłem na nogach i mniej więcej koło północy podchodziło nas kilku kolesi nie wiadomo skąd,
nie wiadomo dlaczego. Trzymali w rękach coś, co przypominało, kształtem przynajmniej, bo było wtedy ciemno, broń. Oraz mieli na
sobie kominiarki.
W: Broń palną?

W: W 42, tak?
K: Nie, w 46. Ania prowadziła gromadę przez pierwszy rok, a później Feta to przejęła. Tak. Z jednej z pierwszych zbiórek pamiętam, że
nazywaliśmy się Wilczęta i robiliśmy maski wilków z papieru, takie rzeczy. I jeszcze tu mam takie przebłyski. Wtedy jeszcze harcówka
w 46 była u góry, na najwyższym piętrze, obok sali gimnastycznej. Teraz tam jest normalnie sala lekcyjna. Mieliśmy całkiem dużo
sprzętu szkolnego do dyspozycji, między innymi mieliśmy pełno materaców i te materace były używane np. tam do takich
sprawnościowych tematów.
S: Fajnie. Czyli mieliście trochę zbiórek w szkole?
K: No, mieliśmy zbiórki w szkole i mieliśmy zbiórki w terenie... no ... różne rzeczy pamiętam. Pamiętam jedną zbiórkę, byłem bardzo
smutny bo mieliśmy bardzo fajną grę i okazało się, że akurat harcerze harcują dokładnie na tej górce, na której robiliśmy jakąś naszą
grę; byłem wtedy bardzo rozczarowany. Harcerze nam zabrali teren, a my, smutni musieliśmy się odwrócić i ustąpić.
S: I co, miałeś 3 gwiazdki?
K: Nie, miałem 2 gwiazdki. Gwiazdek nam nie rozdawali. W ogóle musiałem się upominać, żeby je dostać. Ale byłem szóstkowym na
pewnym obozie, tak, także były 3 obozy zuchowe w moim wykonaniu.
S: I co potem przekazali was...
K: Nie przekazali nas. Nieee, tam środowisko zuchowe miało zawirowania w tamtym okresie... I nikomu przekazywanie nie było w
głowie. Ja zawsze chciałem trefić do drużyny Iwana [czyli ówczesnej Trójki – przyp. red.], ale ostatecznie skończyło się na drużynie
Woody'ego.
S: No, historia potoczyłaby się pewnie trochę inaczej.
K: Chyba tak.
W: No.
(śmiech)
K: No ale ostatecznie trafiłem do Woody'ego.
W: Czyli do Piątki, tak?
K: Do Piątki.
S: I ile czasu byłeś potem w Piątce?
K: Gdy tam doszedłem, w Piątce był to już schyłek. Drużyna działała przez rok pełen, także otrzymałem jej chustę, ale potem, po
moim pierwszym obozie harcerskim nastąpiły zmiany i 5 się rozdzieliła na dwa samodzielne zastępy.
S: W sensie na damski i męski?
K: Nie, na dwa męskie. No i tak się złożyło, że przez prawie rok pracowaliśmy jako dwa samodzielne zastępy, ale potem stwierdziliśmy,
że to bez sensu i z powrotem się połączyliśmy. Tak, tak wyszło.
S: Fajnie, że tak ostatecznie wyszło. Jestem też trochę zaskoczony, nie wiedziałem że chciałeś być u Iwana.
K: No tak to jest. Jak byłem dzieckiem to o tym marzyłem, bo mieli dużą drużynę i tam...
S: Kopali się po twarzach?
K: No tak... Byli dość brutalni, było ich dużo i byli duzi. Ogólnie to małym zazwyczaj imponuje gdy głośni i duzi mężczyźni, jak jest
ich dużo, tupią i tupią i krzyczą i...
W: Ja Zalesiu marzyłem żeby dołączyć do 7, jak widziałem tam samych dużych ludzi, poważnych, takich, których wszyscy szanują, i
wyróżniają się definitywnie. Wtedy z kolei chciałem dołączyć do Ciebie, do Siódemki.
K: No, tak jest. Zawsze jak jest się małym to się podoba, jak jest „silnie”. Pamiętam, że wtedy było bardzo silnie. Pamiętam, jak
przyjechali na obóz w Przewozie, w 1996, było ich naprawdę z dwudziestu chłopa, wtedy ponad piętnastoletnich, to już było coś...
S: No, wtedy była siła, trzeba przyznać. Zmieniając temat – na ilu obozach w życiu byłeś? Jesteś w stanie się doliczyć?
K: Jestem. Ale mowa latach z obozami, czy obozach? Zdarzały się lata, w których byłem na kilku obozach.
S: No to lata, może będzie łatwiej.
K: 20.
S: Okej (śmiech) A który z nich... No, chyba nie da się wybrać tego jednego, najlepszego, co?
K: Będzie bardzo ciężko. Musiałbym się zastanowić...
S: To spróbuj wybrać trzy.

– Jedyną możliwością, która znacząco zmniejszy ryzyko wybuchu
wojny, jest przeprowadzenie werbunku na zasadach półjawnych, a nawet –
tajnych. Oczywiście służymy panom wszelką możliwą pomocą – dodał
pospiesznie, widząc zasępione twarze oficerów.– Bez niej się nie obejdzie –
mruknął Baden-Powell, wpatrując się ponownie w mapę. Tym razem jednak
wodził po niej spojrzeniem, analizując ukształtowanie terenu i
rozmieszczenie większych skupisk ludności. W jego głowie powoli
kształtowała się koncepcja rozwiązania tego iście gordyjskiego węzła.
Jednym, zdecydowanym cięciem.
– Na ile możemy oszacować realną liczebność armii burskiej po
przeprowadzeniu mobilizacji? – zadał kolejne pytanie, nie odrywając
wzroku od mapy.
– Od 7 do 10 tysięcy strzelców – odpowiedział Mills. – Zatem
dysproporcja pomiędzy naszymi siłami a oddziałami wroga jest wręcz
miażdżąca. Na korzyść Burów.
W pokoju zapadła niewesoła cisza. Słychać było jedynie pojedynczą
muchę, obijającą się uparcie o szybę uchylonego okna.
- Najlepszą obroną jest atak, jak mawiają niektórzy – stwierdził nagle
Baden-Powell, podnosząc się z fotela. Wolnym, miarowym krokiem zbliżył
się okna i spojrzał daleko w morze. Zebrani oficerowie powiedli za nim
wzrokiem. – Ale nie w naszym przypadku. Dysponując tak szczupłymi siłami
nie jesteśmy w stanie skutecznie zaatakować oddziałów burskich i
odepchnąć ich od granicy Kraju Przylądkowego. Ewentualne sformowanie
dwóch pułków strzelców konnych nie wchodzi w tym przypadku w grę –
proces werbunkowy mógłby sprowokować prewencyjne uderzenie Burów.
Cóż nam więc pozostało? – zawiesił na chwilę głos, przyglądając się
uważnie zebranym oficerom. – Związać Burów walką pozycyjną. W tym
przypadku najlepszym atakiem będzie obrona.
- Obrona… - zaczął powoli Pearson, podkręcając nerwowo wąsa. –
Ale czegóż chce pan bronić, panie pułkowniku? Z tego, co wiem, to Kraj
Przylądkowy nie dysponuje żadną ufortyfikowaną twierdzą…
- W takim razie ją zbudujemy – uciął stanowczym głosem Baden-Powell, a
oczy płonęły mu wizjonerskim zapałem. – Proszę zobaczyć – dodał
pospiesznie, szybkim krokiem zbliżając się do mapy. – Miasto,
przeznaczone do ewentualnego ufortyfikowania i obrony, powinno
znajdować się blisko granicy kraju i dysponować siecią komunikacyjną,
łączącą ją z innymi centrami administracyjnymi.

Palec Baden-Powella wędrował po kolorowej płachcie mapy,
przesuwając się wzdłuż linii kolejowej Bulawayo-Kimberley. Po chwili
zatrzymał się w punkcie, oznaczonym niewielką, czarną kropką.
- Mafeking – wyszeptał Mills.

rudności, na jakie natrafił Baden-Powell, związane były z
nastawieniem miejscowych polityków, którzy, tak jak rząd
brytyjski, obawiali się, że zwiększona aktywność militarna w
tym regionie sprowokuje Burów do ataku. Baden-Powell został
zatem zmuszony do realizacji wytycznych dowództwa w
ukryciu przed lokalną społecznością. Po rozeznaniu się w
zastanej sytuacji, Baden-Powell postanowił związać Burów
walką pozycyjną. Na lokalizację twierdzy, którą zamierzał do tego wykorzystać,
wybrał miasto Mafeking. Zdecydowały o tym: bliskość granicy kraju, położenie
przy linii kolejowej Bulawayo-Kimerbeley oraz status miejscowego centrum
administracyjnego.

Rudy herbu Mnich

–
Kilka słów tytułem wstępu – redakcja „Zasiewów” „dorwała” dh-a
Komendanta na ciszy poobiedniej podczas 3 biwaku męskiego, który miał miejsce w
Szymbarku w dniach 21 – 23 listopada. To, co przeczytanie poniżej, jest wiernym
transkryptem prawdziwej rozmowy, stąd odrobinę odformalizowane słownictwo. A jest o
czym czytać, więc – owocnej lektury!
Redakcja: Czuwaj Kuchcik! Żeby czytelnicy wiedzieli dobrze, z kim mają do czynienia, na początek musisz się przedstawić. Kim jesteś,
jakie pełnisz funkcje, stopnie, takie rzeczy.
K: Kuchcik, harcmistrz, harcerz orli, komendant Kręgu, członek Komisji Szkolenia i stopni, samodzielny zastępowy zastępu starszego,
znaczy zastępu wędrowniczego Mogota. To z tych aktualnych.
S: A jakie w przeszłości pełniłeś?
K: A to ciekawostka, bo w drużynie harcerskiej nigdy nie miałem zielonego sznura. Od początku miałem różne funkcje, dziwne, choć
zaczynałem jako szeregowy, później zastępowy, potem byłem przybocznym w drużynie zuchowej.
S: W której?
K: Takiej, która była na Karwinach, prowadziła ją Tysia oraz Jagódka, ja miałem pomagać. W roku 2002.
W: A z jakiej drużyny one się wywodzą?
S: Z 27 NGDH chyba.
K: Z 27 NGDH, z Gdyni Głównej. Prowadziły zuchy na Karwinach, z tych zuchów było kilku znanych, takich jak Felek z 11.
S: Ło... Okej.
K: No, brat Rudego. Później byłem p.o. przybocznego w 20
NGDH, ale sznura nie miałem. Byłem też drużynowym w 20...
Później byłem drużynowym w 7 NGDH... Jestem zastępowym w
Mogocie, w Kręgu byłem już Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej.
Nie wiem czy coś jeszcze pamiętam... (śmiech) Różne rzeczy się
robiło...
S: Mam nadzieję, że nasi czytelnicy nie będą mieli problemów ze
zidentyfikowaniem funkcji, które pełniłeś.
K: Pewnie i tak większość z tego się wytnie, bo ich to nie
interesuje... Pewnie tylko sznury ich interesują.
S: Dobra. Kiedy zostałeś harcerzem? I jak?
K: Harcerzem czy zuchem? Bo to też ważne.
S: Skupmy się w takim razie na zuchach.
K: Na pierwszą zbiórkę kiedy przyszedłem?
S: Dokładnie. I co z niej pamiętasz?
K: W 1994... We wrześniu dołączyłem do 1 Gromady Zuchowej,
która działała w szkole na Karwinach. Prowadziła ją druhna... oj
oj oj, teraz żebym pamiętał… Feta była przyboczną, Krowa
przyboczną i... córka Jerzego Gacha... Jak ona miała na imię...
W: Maja?
K: Nie, najstarsza, najstarsza.
W: Najstarsza... Ania.
K: Ania.

–

Historia zastępu „Podgrodzie” na długą nie wygląda, od założenia go przez
Pędzla na pierwszym biwaku męskim w 2012 minęły tylko 2 lata. Niewiele też od
przekazania go w ręce Kasztana na zimowisku w Darżlubiu. Na chwilę obecną nie
mamy jeszcze proporca zastępu, lecz nie możemy się doczekać momentu, kiedy wreszcie
dostaniemy go we własne ręce! W skład naszej szalonej, aczkolwiek dobrze
zorganizowanej grupy wchodzą: „Kasztan”, „Środa”, „Gembal”, „Kefir”, „Masło”, oraz
niżej podpisany, a od wrześniowego naboru doszli jeszcze: „Nikiel”, „Dres”, „Tobi” oraz
„Kaktus”. Od niedawna podzastępowym tego oto zastępu jestem ja oraz „Środa”, Więc,
na szczęście nie musimy się bać większych zmian w naszym gronie.
W każdą zbiórkę zaczynamy od przezywania się od
oraz innych,
podobnych epitetów, lecz nie zapominamy o przyjemnościach związanych z
przebywaniem we własnym, wciąż powiększającym się gronie. Ze względu na wspaniałą
pogodę na naszej dzielnicy większość zbiórek odbywa się na świeżym powietrzu, które
ma wspaniały wpływ na naszą kreatywność oraz chęć do zabawy (która często kończy
się prawdziwą wojną między nami) i nauki o życiu prawdziwego harcerza.

… ale najpierw, mała retrospekcja. W poprzednim odcinku
odkryliśmy, że unikalną cechą ptaków są pióra, poznaliśmy mniej więcej,
jakie one pełnią funkcję, a także byliśmy świadkami narodzin malutkiego
krokodyla, ale nie on jest główną postacią tej serii. Ptaki są. A dzisiaj
rozpracujemy, jak ptaki poruszają się, kiedy nie latają. Innymi słowy, oto…

Część II: Te mniej fajne, ale nadal ciekawe sposoby
przemieszczania się ptaka, czyli dlaczego bocian chodzi,
a wróbel hopsa.
Zacznijmy jednak od zasadniczego pytania. Widzieliście kiedyś ptaka
siedzącego na gałęzi? Widzieliście, prawda?

Jak widać, pomimo krótkiego istnienia oraz nader małego składu potrafimy
dobrze ze sobą współgrać, a nawet jeśli coś nie dzieje się po naszej myśli, potrafimy z
tego wybrnąć i stworzyć coś, z czego będziemy dumni.
Dh „Wrona”

Coś w tym stylu?

Otóż ten ptaszek (ten tutaj to żareczka) wcale nie siedzi na drucie
kolczastym – on na nim stoi. Prawda? Gdyby siedział, dyndałyby mu nóżki.
A na zdjęciu możemy zauważyć bijący w oczy brak dyndających
żareczkowych nóżek. Tak samo jest z każdym innym ptakiem, który „siedzi”
na gałęzi. Jeśli trzyma się tejże gałęzi nogami, to znaczy, że na niej stoi. Ale
przyjęło się mówić, że jak ptak stoi na gałęzi, to na niej „siedzi”. Tak jakoś.
Ja też będę pisał, że ptaki „siedzą” na gałęzi, ale wiecie, co mam na myśli.
A nogi ptaków są tak ciekawie zbudowane, że ptak zupełnie nie
potrzebuje siły, żeby trzymać się nimi na gałęzi. Wyobraźcie sobie, że stojąc
w ogóle się nie męczycie i możecie stać ile chcecie, czy to na apelu na
którym rozkaz ma 215 podpunktów, a na sprawach różnych ktoś wyciąga
worek znajd, czy w autobusie, żeby każda miła staruszka mogła sobie
siedzieć na krzesełku. Ptaki tak właśnie mogą, tylko że na gałęzi.
Kiedy ptak ląduje na gałęzi, jego palce automatycznie się na niej
zaciskają (pod wpływem ciężaru ptaka). Dzieje się tak dzięki sposobowi, w
jakie zbudowane są ptasie nogi, główną rolę odgrywają w tym wypadku
ścięgna, znajdujące się w nogach ptaka. Mięśnie nie mają tam nic do
roboty – przydają się dopiero wtedy, gdy… ptak musi odlecieć. To trochę
skomplikowane, ale może to wam pomoże: ogólnie im bardziej ugięta jest
noga ptaka, tym bardziej zaciśnięte są palce. Rozumiecie? Mam nadzieję,
bo lepiej tego nie wytłumaczę.
Z tymi palcami też jest ciekawie. Większość ptaków ma cztery palce,
z czego trzy skierowane do przodu i jeden do tyłu. Dzięki temu
skierowanemu do tyłu palcowi, ptak może chwycić się gałęzi. Ale nie każdy
ptak tak ma. Są od tego odstępstwa. Przykładowo…

–
Dla kronikarskiej poprawności zacznijmy od pewnej ilości danych statystycznych. Na biwaku stawiło
się formalnie aż 5 drużyn (2, 3, 8, 33, 50), choć w rzeczywistości głównie 4 – Smoczyce dojechały do nas w
sobotę po południu tylko jako kadra – a szkoda! Każda z drużyn była po naborze – było więc mnóstwo
młodych ludzi, dla których był to pierwszy harcerski wyjazd w życiu. Szkoła w Sychowie jest pięknie położona
i dopisała nam pogoda, mimo ostrego wiatru (bardzo przenikliwego!) było słonecznie i pięknie, prawdziwa
„złota” jesień. Na wyjeździe było nas prawie 80 osób, więc biwak był z kategorii większych. W Sychowie
byłem (chyba) drugi raz w życiu.
Z mojego punktu widzenia, biwak jak biwak, chciałoby się rzec. Piątek po południu – Gdynia
Głowna, SKM, Wejherowo, na kolację pasztet, w sobotę trochę gier, pogoda – akurat ładna, wieczorem
świecowisko, w niedzielę zbyt wczesna pobudka, miotły… Po pewnym czasie nawet z pozycji osoby
odpowiedzialnej za drużynę, biwaki stają się rutyną. Nie zmienia to jednak faktu, że nadal bardzo lubię na nie
jeździć i cieszę się na myśl o każdym kolejnym. Nawet jednak najbardziej „standardowy” w przebiegu biwak
ma w sobie zawsze coś wyjątkowego. Wyjątkową rzeczą dla mnie zawsze jest bycie świadkiem i choć w
pewnym stopniu osobą odpowiedzialną za fakt, że dla niektórych z Was był to pierwszy biwak w życiu. Jeśli
chodzi o drużynę i inną myśl – w tym roku Trójka była już na (licząc z zimowiskiem) 7 biwakach, a każdy
potrafię wyróżnić czymś, czego nie miały pozostałe.
Czym więc wyróżniał się ten? Przede wszystkim był dla mnie czymś w rodzaju deja vu. Skojarzenia
nasuwały się same. Był to dla nas (Trójki) biwak naborowy, na który zabraliśmy nowych chłopaków z
jesiennych naborów. Pomyślałem sobie więc o czasach, gdy sam byłem w ich wieku i… zdałem sobie sprawę,
że gdzieś już to wszystko widziałem. Przypomniałem sobie rok 2002, czy 2003, gdy sam miałem 11 lat i…
okazało się, że historia kołem się toczy. Nasza drużyna ma dość skomplikowane dzieje (uraczymy Was nimi już
niedługo na łamach naszego pisemka ), przeszła za mojej bytności w niej przez wszystkie stadia rozwoju i
zwoju, od stanu 30 osób po 3 przez wszystkie pośrednie i teraz, jak się okazuje, z powrotem do 30. Idąc
przez słoneczne boisko przed szkołą w Sychowie (z którego, przy okazji, jest świetny widok na okolicę)
poczułem, że mimo wielu zmian w otaczającej rzeczywistości – jestem trochę starszy, dzieciaki mają więcej
komórek niż kiedyś, gry w kompie mają lepszą grafikę i w TV lecą trochę inne bajki, chusta spłowiała, a
Adam Małysz zamiast skakać po śniegu jeździ po pustyni – Trójka to nadal męska drużyna z własnym
duchem, który okazał się na wszystkie te zmiany odporny.
I o to chodzi w harcerstwie, jak mi się wydaje – by idea, w wydaniu o kolorze naszej własnej
chusty, która pasuje do każdego pokolenia, była nadal żywa. Życzę Wam wszystkim, byście mogli kiedyś w
podobny sposób przekonać się o tym na własnej skórze!
Simon z 3 NGDH

BIWAK 13 NDH Birminham i 20 NGDH Alhambra, 2426 pażdziernika 2014 roku w Pępowie Kartuskim
Pierwszego dnia wszyscy się rozpakowaliśmy i poszliśmy na wielkie pole, na
którym mieliśmy łapać kosmitów. Co jaki czas kosmita zaświecił latarką i trzeba było
go złapać. To nie było łatwe, bo kosmici się ciągle przemieszczali. Kiedy złapaliśmy
wszyskich kosmitów, wróciliśmy do szkoły i zjedliśmy kolację. Potem poszlismy spać. To
był piątek, byliśmy bardzo zmęczeni.
Następnego dnia kiedy wstaliśmy była krótka rozgrzewka na sali
gimnastycznej. Potem zjedliśmy śniadanie i jak się domyślacie, było sprawdzanie porządków. Następnie zaczęła się gra.
Dostaliśmy mapki. Ja z moim patrolem wybraliśmy się najpierw na pole, na którym byliśmy dzień wcześniej. Tam
musieliśmy stworzyć z kamieni znak, który zostawili kosmici. Kolejnym naszym zadaniem było ułożyć inny znak, ale leżąc
na trawie. Potem kolejny znak tyle, że stojąc. Następnie poszliśmy do drugiego punktu. Tam dostaliśmy kompas i
musieliśmy poszukać kartek z alfabetem morsa. Trzeba było je odszyfrować i złożyć w jedną całość. Poszliśmy do
następnego punktu. Tam trzeba było znaleźć kilka kamieni, wielkości przynajmniej trzech albo nawet sześciu pięści. Po
wykonanym zadaniu dostaliśmy chyba sześć albo siedem małych, żółtych naklejek, którymi trzeba było zabić kosmitę
naklejając na niego naklejkę. Następnie poszliśmy z powrotem do wcześniejszego punktu myśląc, że Krecik jest kosmitą. A
to dlatego, że kiedy do niego szliśmy, to tańczył jakieś dziwne tańce. Niestety, to nie on był kosmitą. Powiedział nam, że
w lesie na wzgórzu ukrywa się kosmita. Długo go szukaliśmy i kiedy już zrezygnowaliśmy, Gofer zauważył kosmitę i go
zabiliśmy. Zdobyliśmy jego statek kosmiczny w którym był woreczek z cukierkami.
Następnie wróciliśmy do szkoły na obiad. Niestety niektórzy musieli czekać dłużej na obiad, ponieważ go
zabrakło. Po obiedzie jak zawsze była cisza poobiednia. Potem była gra w szkole. Walczyliśmy o paczkę ciastek. Na
początek każda drużyna dostała karteczkę, którą trzeba było rozszyfrować. Na przykład trzeba było w kuchni albo w
łazience znależć karteczkę i znowu rozszyfrować i tak w kółko, aż sie znalazło kartkę z napisem BONUS i trzeba było
wszystkie kartki za nieść do Adama.Niestety wszystko poszło nie tak, ponieważ każda drużyna poszła inną trasą, ale na
szczęście nasz patrol wygrał i zdobyliśmy pierniczki i Adam nam jeszcze dorzucił kilka krówek i gum. Po jakimś czasie
wyszliśmy na dwór. Poszliśmy do lasu do tego, w którym zabiliśmy kosmitę. Mieliśmy za zadanie chodzić po lesie i szukać
czerwonych zniczy. Szczerze powiedziawszy trzeba było zabrać kosmicie ten znicz. Lecz nie było to łatwe, ponieważ
kosmici mieli latarki, więc widzieli nas i słyszeli. Po udanej grze wróciliśmy do szkoły na zasłużoną kolacje. Następnie
odbyło się świecowisko. Układaliśmy serca ze świeczek i mieliśmy dwa zadania. Następnie mieliśmy poszukać przed szkołą
kartek. Na tych kartka był tekst nowej piosenki (Major Ponury). Kiedy ją zaśpiewaliśmy to się udaliśmy do swoich sal.
Zaczęła się cisza nocna. Następnego dnia po śniadaniu kiedy się spakowaliśmy zaczęło się wielkie sprzątanie. Gdy
skończyliśmy, wszyscy wróciliśmy do swoich domów.
Dh Wiktoria Tochmann z 13 NGDH

Odstępstwo nr 1., dzięcioł duży…

…i odstępstwo nr 2., jerzyk.

Otóż dzięcioły znaczną część życia spędzają poruszając się po
pionowych pniach (co zresztą widzimy). Dlatego też, dla pewniejszego
oparcia podczas poruszania się po takim pniu i kucia w drzewo, mają dwa
palce skierowane do tyłu (co też widzimy, a jak nie widzimy, to się
przyjrzymy i wtedy zobaczymy).
A jerzyki? Jerzyk, którego kiedyś dokładniej omówimy, prawie całe
swoje życie spędza w powietrzu, a ląduje z rzadka. A kiedy już ląduje, nie
robi tego na ziemi, tylko czepia się jakiejś skały, albo ściany, na przykład
budynku. Umożliwia im to fakt, że wszystkie cztery palce mają skierowane
do przodu, dzięki czemu mogą się nimi zaczepiać o szczeliny lub występy.
Ten układ może i jest praktyczny, ale uniemożliwia siadanie. Jeśli jerzyk
wyląduje na ziemi (co raczej rzadko się zdarza), musi nieźle się natrudzić,
zanim z powrotem wzbije się w powietrze.

Jest jeszcze kilka innych ciekawych przykładów, jak na przykład
palce ptaków wodnych, spięte błoną pławną, umożliwiającą im
wiosłowanie nogami pod wodą, co daje nawet niezłe przyspieszenie. Różne
te ptaki mają palce.

Na koniec zwróćmy jeszcze uwagę na ptasie nogi. Przykładowo,
weźmy nogi bociana, o którym już wcześniej wspomnieliśmy. Oto i bocian:

A jak to jest z tym chodzeniem? Otóż różnie jest z tym chodzeniem.
Większość ptaków potrafi chodzić po ziemi, a są takie, które potrafią
dreptać dodatkowo po pniach drzew i gałęziach. Fajnie? Pewnie.
Ale! Niektóre ptaszki nie chodzą; niektóre ptaszki skaczą. Robią tak
na przykład wróble – na pewno widzieliście kiedyś, jak te maluchy
podskakują sobie na jakimś placu albo po parku. Podskakują głównie
gatunki małe i krótkonogie. Spróbujcie sobie na przykład wyobrazić
bociana skaczącego po łące. Wyglądałoby to co najmniej absurdalnie.
Może też trochę śmiesznie.
Jeśli chodzi o to skakanie, nie ma jednak w tym żadnej reguły, bo na
przykład kos również porusza się podskakując w kierunku, w którym mu się
podoba. Pliszka z kolei, która jest od kosa mniejsza (i ma długie nogi),
chodzi. A nawet biega.
A koliber? Koliber ma ten problem, że jego nogi są zbyt słabe, żeby
mógł chodzić. Koliber może zatem latać i siedzieć (stać), ale nie może
chodzić.
:(

No i co jest z tymi jego nogami? Zwróćcie uwagę na to, w którą
stronę się zginają. O rany. W co najmniej dziwną.
Ale dla bociana normalną. Dla nas dziwną.
Spróbujcie sobie wyobrazić, jak wyglądałoby wasze życie, gdyby
wasze nogi zginały się w drugą stronę. A potem spróbujcie sobie wyobrazić,
jak wyglądałyby krzesła, gdyby wszystkim ludziom nogi zginały się w drugą
stronę.
Ale zaraz. To nie są kolana. Nie są?
Nie są. Ten staw, który widzimy na zdjęciu, to nie kolano, tylko staw
skokowy – czyli widzimy nie kolano, a odpowiednik naszej „kostki” (to co
mamy między stopą a nogą). Ludzie też mają staw skokowy, rzecz jasna, ale
u nas zgina się on w drugą stronę. A i jeszcze coś; kiedy bocian chodzi,
stąpa na samych palcach. To nie jest jego stopa.
Uf, ptaki są dziwne. Ale to tylko czyni je ciekawszymi. Tą
anatomiczną zagwozdką kończymy drugi odcinek naszej serii. W
następnym porozmawiamy sobie trochę o ptasich gniazdach. Trochę, a
może trochę więcej. Ale dowiecie się już niedługo. Do następnego razu!

Nam też jest przykro.

Czuwaj!

Ratatuj

