Konkurs 2 – „Z notatnika Baden –
Powella”
Zasady już znacie. A… no tak! Zeszłonumerową edycję po raz kolejny wygrała
druhna Patrycja Zych z 13 NGDH „Birmingham”, ale tym razem dosłownie o
sekundy. Prosimy o zgłoszenie się po obie nagrody na zimowisku. Zachęcamy
wszystkich do podjęcia próby zdetronizowania Patrycji!
Pytanie na ten miesiąc brzmi:

„Co wolno nosić na patce prawej kieszeni munduru i
w jakiej liczbie?”
Przypominamy schemat odpowiedzi: imię i nazwisko, ksywa/drużyna(zastęp)/wiek/odpowiedź”

Np. „Jan Konarzewski „K4”/3NGDH/15/np. logo ulubionej gry komputerowej powiedzmy
minecraft w liczbie 0-15”
Odpowiedzi prosimy przysyłać na adres email redakcji. Kto pierwszy, ten lepszy!
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Pismo HZD NKIH „Leśna Szkółka”

grudzień 2014/styczeń 2015

Oranie pola

Konkursy
Konkurs 1 – kogóż tu widać?
Gratka dla spostrzegawczych. Waszym zadaniem jest rozpoznać jak
najwięcej harcerzy instruktorów z „Leśnej Szkółki” na poniższym (już troszkę
leciwym ) zdjęciu. Niektórych znacie jako swoich zastępowych, a nawet …
sami zobaczycie. Prosimy nadsyłać odpowiedzi na adres email redakcji, z
opisem tego, gdzie dana osoba siedzi lub stoi. Miłej zabawy!

C

zuwaj! Na wstępie przepraszamy za
opóźnienie
w
wydaniu
numeru
grudniowego. Może gdyby nie święta i
cała grudniowa zawierucha, pojawiłby się na
koniec miesiąca. Mamy nadzieję, że
wypoczęliście porządnie, spędziliście święta po
harcersku i rodzinnie – i, że jesteście gotowi na
nadchodzące
zimowisko!
W
ramach
rekompensaty za połączenie numerów
grudniowego i styczniowego, obecny będzie
dłuższy niż zwykle. Jak zawsze zachęcamy do
pisania tekstów, nadsyłania uwag i aktywnego
brania udziału w konkursach – i miłej lektury!
Redakcja
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HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA

Odcinek 3

TWIERDZA MAFEKING
Wytrzymałość to zespół dzielności, cierpliwości i siły.
Robert Baden-Powell

Zapowiedź Zimowiska
Zimowisko za pasem! Prawdopodobnie czytacie ten numer
„Zasiewów” podczas ostatniej zbiórki w przed wyjazdem, a więc następny raz
spotkacie się ze swoimi zastępami już na zbiórce. Wyjazd zapowiada się jako
największy od dawna (będzie nas nawet ponad 190 osób!). W ramach zabawy
prezentujemy Wam najciekawsze relacje z zeszłych zimowisk, jakie ukazały się
na przestrzeni lat na łamach „Zasiewów”. Może to zachęci Was do napisania
własnej po powrocie… i przy okazji skonfrontujemy oczekiwania z
rzeczywistością, przyszłość z przeszłością 
Redakcja
ZIMOWISKO ROZŁAZINO 2009

Wąska ścieżyna wiła się przez dżunglę na północ, raz pnąc się
mozolnie pod górę, aby po chwili opaść stromo w dół. Rozgrzane
powietrze zatykało dech w piersiach niczym kłąb wilgotnej waty.
– Prrr – rozbrzmiał apatyczny głos czarnoskórego poganiacza
1
mułów , gdy zanadto rozpędzone zwierzę straciło równowagę i wpadło po
pęciny2 w gęste błoto, zalegające po bokach drogi.
Kolumna objuczonych zwierząt zwolniła nieco tempa, aby dać
unieruchomionemu kopytnemu szansę na wygrzebanie się z gęstej mazi. Po
kilku minutach wszystko wróciło do normy i kawalkada poczęła w dalszym
ciągu posuwać się ku miejscu przeznaczenia.
– Cóż za dzień! – jęknął Yatley, pochylając się w siodle, aby uniknąć
zderzenia z grubą, sękatą gałęzią rozłożystego drzewa, opadającą nisko
nad ścieżką. – Że też nie mogli zorganizować taboru kolejowego, aby
przewieźć całość sprzętu prosto do Mafekingu… Takim tempem nie
dotrzemy tam przed zmrokiem!
– Bądź dobrej myśli, mój adiutancie – uśmiechnął się pod nosem
Baden-Powell. Pułkownik siedział na koniu wyprostowany jak struna.
Udzielając lakonicznej odpowiedzi, nie spojrzał jednak na lśniącego od potu
Yatleya, lecz lustrował czujnie drogę przed nimi. – Niebawem powinniśmy
1

Muł – mieszaniec konia z osłem, zewnętrznie bardzo podobny do tego pierwszego;
bardzo wytrzymałe zwierzę pociągowe i juczne.
2
Pęcina – część nogi konia, która łączy kopyto końskie z dalszą częścią nogi; umożliwia
poruszanie się koniowi, amortyzując ciężar zwierzęcia i wstrząsy podczas ruchu.

W Rozłazinie zimowisko - byli wszyscy, było wszystko.
Gry, zabawy - standardowo, w "Wypas" granie dodatkowo.
Z piekła się uciec nie wszystkim udało, grzechów jak widac
mieli niemało.
Z Marsa Janina kitowców przysłała, z kartofli cuda robic
kazała.
Reggae potwory na Ziemię przybyły,
kadrę w pozytywne wibracje wprawiły, dzieciom zaś włosy na
głowie postawiły.
W klocuszki nam się bawic zachciało,
Cejrowski na koniu jeździł aż mu ciało drżało!
Ogólnie czas dobrze spędziliśmy,
odleżyn na szczęście nie dostaliśmy!

(Zasiewy Nr 02/2009)

R: Dobra. Może opowiedz nam coś sobie prywatnie. Jakie masz plany na bliższy i
dalszy czas?
S: Po zimowisku, wraz z moim chłopakiem wybieram się na koncert Kazika na Żywo
do Szczecina, a w dalszych planach mam maturę :) i najdłuższe wakacje życia, z super
obozem i wyjazdem Nurtu w Bieszczady.
R: Super, nasz obóz w tym roku będzie właśnie w Bieszczadach. Możecie nas
spróbować podejść...
S: Być może się spotkamy. Niech was szlak! Harcerski prowadzi (haha...).
R: Hehe... Wielkie dzięki za wywiad. Do zobaczenia na zimowisku!
S: Jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam na stronę drużyny (fluenti.drzewopokoju.pl) oraz
fanpage na facebook.com/97fluenti. Ahoj, do zobaczenia!

opuścić ten wilgotny las i wkroczyć na otwarty teren. To znacząco zwiększy
szybkość poruszania się naszej kolumny.
Yatley już otwierał usta, żeby odpowiedzieć swojemu
przełożonemu, ale szybko poniechał tego zamiaru, gdy spomiędzy lian3,
zwieszających się z koron drzew, wyłonił się kolejny konar. Tym razem
reakcja oficera nie była tak sprawna, jak poprzednim razem i ciszę przerwał
dźwięk prutego materiału.
– Mój mundur! – adiutant zmełł w ustach przekleństwo.
– To nic! Mamy poważniejszy problem – odparł mu szybko BadenPowell, stając w strzemionach4.
– Co…? – zaczął Yatley, ale urwał. Przed nimi, tuż przed zakrętem
drogi, wybuchło jakieś zamieszanie. Baden-Powell wytężył wzrok, szukając
jego przyczyny. Wtem wychwycił pomiędzy drzewami ruch – ktoś lub coś
przemieszczało się szybko wzdłuż ścieżki, łamiąc po drodze pomniejsze
gałązki.
– Szybko, naprzód! – zakomenderował pułkownik, spinając konia do
galopu5. Przemknął jak burza wzdłuż rzędu mułów, rozpryskując na boki
błoto. Tuż za nim pędził pochylony w siodle Yatley. Dopadli zakrętu. BadenPowell szarpnął za cugle6 i zmusił rżącego donośnie wierzchowca do
obrotu o dziewięćdziesiąt stopni. Omiótł wzorkiem przerażającą scenę,
rozgrywającą się na środku ścieżki. W błocie leżał jeden z mułów z
rozprutym bokiem. Kwiczał przeraźliwie, rozgrzebując kopytami grunt.
Sierść zlepioną miał świeżą, ciemnawą posoką.
– Panie! Władca Lasu zaatakował! Jesteśmy zgubieni! – wrzeszczał
zszarzały z przerażenia poganiacz, wymachując bezładnie rękami.
– Władca Lasu?! – krzyknął Yatley, wytrzeszczając ze strachu oczy. –
Co to ma znaczyć?
– Nie czas na dyskusje! – odparł natychmiast Baden-Powell, sięgając
do pasa po potężny rewolwer. – Usuńcie tego biedaka z drogi i dobijcie. Z
3

Liany – pnącza o zdrewniałych (sztywnych) łodygach; występują w cienistych lasach
strefy międzyzwrotnikowej, rzadko umiarkowanej; korzystając z innych roślin lub
przedmiotów jako podpór, wynoszą się ku światłu słonecznemu.
4
Strzemiona – metalowe lub drewniane pałąki, zawieszone na skórzanych paskach po obu
stronach siodła; kiedy jeździec wsiada na konia, wsuwa nogi w strzemiona, aby utrzymać
się w siodle.
5
Galop – szybka odmiana chodu końskiego; szybszy od galopu jest jedynie cwał.
6
Cugle – rzemienne pasy, służące do kierowania koniem.

takimi ranami nie dożyje wieczora. Peterson! McIntosh! – machnął ręką na
dwóch kawalerzystów7, którzy przygalopowali od czoła kolumny, zwabieni
dźwiękami głośnej agonii rannego muła. – To sprawka lamparta8. Musimy
go dopaść, zanim narobi dalszych szkód.
Szczęknęła odbezpieczana broń i czterech konnych zagłębiło się
pomiędzy drzewa. Prowadził Baden-Powell. Wychyleni w siodłach,
wpatrywali się w miękką, wilgotną ziemię, gdzie wyraźnie odcisnęły się
tropy dużego kota.
– Tutaj, idzie wzdłuż drogi – mruknął pułkownik, prowadząc konia
we właściwym kierunku. Wierzchowce, wietrząc zapach cętkowanego
zabójcy, zaczęły się niepokoić, rżąc cicho i przebierając nerwowo nogami.
– Trop się urywa – zauważył ze zdziwieniem Peterson, wyprzedzając
Baden-Powella i zręcznie omijając pień potężnego drzewa, powalonego siłą
wichury lub bezlitosnym upływem lat. Rzeczywiście, widoczne z daleka
ślady łap znikały nagle w gęstej trawie u podnóża wiekowego, rozłożystego
mahoniowca.
„Dziwne” – pomyślał pułkownik, rozglądając się bacznie dookoła. –
„Nie mógł tak po prostu rozpłynąć się w powietrzu, podążaliśmy za nim
krok w krok…”
– Poczekaj… – zaczął już głośno, ale było za późno. Zaaferowany
kawalerzysta zeskoczył z konia, uklęknął i począł nerwowo rozgarniać
trawę w poszukiwaniu tropów lamparta. Gdy podniósł się z klęczek, aby
przysunąć się bliżej pnia drzewa, wydarzenia zaczęły następować po sobie z
prędkością błyskawicy.
Najpierw wśród liści mahoniowca błysnął żółtawy kształt.
– Peterson, nie ruszaj… – rozbrzmiał napięty głos Baden-Powella.
Nie zdążył nawet skończyć zdania, gdy ów kształt wyprężył się i runął na
skulonego w trawie żołnierza. Rozległ się zduszony krzyk Yatleya, wielki kot
opadł miękko na ziemię, a Peterson rzucił się rozpaczliwie w bok, byle dalej
od wysuwających się spomiędzy łap, ostrych jak brzytwy pazurów.

7

Kawalerzysta – żołnierz, walczący na koniu.
Lampart – wielki kot drapieżny, zamieszkujący całą Afrykę i środkową Azję; cętkowany i
dochodzący do 2 m długości, poluje samotnie nawet na większe od siebie zwierzęta;
doskonale pływa i wspina się na drzewa.
8

nie odpowiadał na nasze
zawołania.
Dzielnie
ruszyłyśmy w pogoń za
nieruchomym intruzem.
Przygoda skończyła się
tym, że z całej siły, tak
aby mi nie uciekła,
przytulałam choinkę :).
Miałam również okazję
zatrzymać w środku lasu
zagubionego
urlopowicza,
święcie
przekonanego o istnieniu
smoków, kosmicznych
statków i małp, latających nad obozem. Oboźny zajął się tym ciekawym mężczyzną,
który najprawdopodobniej był pod wpływem środków odurzających.
R: O kurczę, niezła akcja.
S: Pewnie można by napisać książkę o nietypowych przygodach harcerzy podczas
wart (i nie tylko...)
R: Też tak myślimy, na łamach „Zasiewów” zostały opublikowane już taki historie.
Jaka jest Twoja ulubiona harcerska piosenka?
S: To trudny wybór. Chyba „Podnóża moich gór”. Piosenka napisana przez Olgę
Drahanowko-Małkowską, ma piękny tekst i bardzo lubię ją śpiewać.

R: Z pewnością. Czy jesteś w stanie wyróżnić jeden obóz, który najbardziej zapadł Ci
w pamięci? Dlaczego akurat ten?
S: Najlepiej zapamiętałam mój pierwszy obóz harcerski (nie zuchowy) w Rybnie,
podczas którego wszystkie żeńskie jednostki „Drzewa Pokoju” tworzyły podobóz
„Mariteris”, każdy namiot wcielał się w inną fantastyczną rasę. Wśród smoczyc i nimf,
„Mlecze” zagrały rolę Kenderów - zabawnych niziołków z kitami na głowach,
ochoczo opiekujących się cudzymi rzeczami i majątkiem. Byłyśmy bardzo sprytne,
zwinne i cwaniackie.
R: Czy możesz nam opowiedzieć, o jakiejś najgłupszej rzeczy, którą zrobiłaś jako
harcerka?
S: Prawdopodobnie nie powinnam; jako 11 letnia druhenka, wraz z moją przyjaciółką
(Magdą) spóźniłyśmy się na zbiórkę. Nie mogłyśmy skontaktować się z dziewczynami
i postanowiłyśmy zorganizować sobie własną grę. Wielka jej część polegała na,
nazwanym przez nas sportem ekstremalnym, przebieganiem przez ulicę - w jak
najmniejszej odległości od przejeżdżających samochodów. Z pewnością nie była to
mądra zabawa, mogłyśmy spowodować straszny wypadek. Wniosek z tego taki - nie
spóźniajcie się na zbiórki!
R: Rzeczywiście, sądzimy że to bardzo
ważna nauka. W końcu wystarczyłaby
jedna sekunda, a byśmy się już nie
zobaczyli!
S: Nie było to mądre. Najwyraźniej
czuwa nad nami św. Jerzy - patron
harcerzy :).
R: Słyszymy że masz bardzo ciekawe
harcerskie życie. Może opowiedz nam
jeszcze o najdziwniejszej sytuacji, jaka
przytrafiła Ci się podczas warty nocnej?
S: Z pewnością miałam kilka takich
sytuacji. Podczas mojej pierwszej warty
nocnej nie miałam pojęcia, na czym to
wartowanie polega. Wraz z towarzyszką
niedoli, przerażone chodziłyśmy po lesie,
nie mając nawet latarki, jedynie ‘patyczki
neonowe’.
Na
swojej
drodze
spotkałyśmy
wysokiego,
potężnie
zbudowanego mężczyznę, który

– Teraz! – krzyknął Baden-Powell i lasem wstrząsnęła salwa z trzech
luf. Żadna z kul nie chybiła celu. Potężny zwierz, przygwożdżony do ziemi,
zaryczał wściekle i w ataku ślepej furii skierował swój arsenał kłów i
szponów na znajdującego się najbliżej pułkownika. Koń zarżał rozpaczliwie i
stanął dęba, omalże nie wyrzucając jeźdźca z siodła. W słońcu błysnęła lufa
rewolweru, huknął strzał i lampart zgiął się w pół. Przez ułamek sekundy
wydawało się, że pręży się on do kolejnego skoku, ale jedynie zadygotał i
znieruchomiał. Zapadła głucha cisza.
Baden-Powell zsunął się z końskiego grzbietu, poklepał drżące ze
strachu zwierzę po karku i podszedł do bladego jak ściana kawalerzysty.
– Wstawaj, żołnierzu – powiedział czystym, dźwięcznym głosem,
podając mu rękę. – A następnym razem, zanim coś zrobisz, dwa razy się
zastanów.
Peterson poruszył ustami, chcąc coś odpowiedzieć, ale żaden
dźwięk nie wydobył się z jego gardła.
– Ruszajmy dalej! Przed nami Mafeking! – zakomenderował
pułkownik, kierując się z powrotem ku drodze.

c.d.n.
Okiem historyka
Po dotarciu do miasta Mafeking, Baden-Powell rozpoczął prace, mające na celu
przygotowanie go do oblężenia. Od 19 września 1899, w promieniu 10 km od
miasta, powstawać zaczęły okopy i stanowiska ogniowe, obsadzane
nowotworzonymi oddziałami wojskowymi. Z uwagi na brak funduszy i słabe
zaopatrzenie Mafekingu w uzbrojenie, dowódca twierdzy zmuszony był
uruchomić swoją pomysłowość i wyobraźnię. Na rozkaz Baden-Powella wokół
okopów rozstawiono fałszywe miny, a podczas samego oblężenia żołnierze
mieli polecenie, aby udawać, że przechodzą pod nieistniejącymi zasiekami z
drutu kolczastego! Niedobór regularnych oddziałów
wojskowych Baden-Powell uzupełniał, jak tylko mógł,
powołując pod broń miejską policję i wszystkich mężczyzn,
zdolnych do noszenia karabinu. Z czarnoskórych
mieszkańców Mafekingu sformował osobny oddział,
liczący 300 osób, który jako „Black Watch” („Czarna
Straż”), patrolował najbardziej wysunięte stanowiska
obrony.
Zabiegi
te
okazały
się
jednak
niewystarczające…
Rudy herbu Mnich

nad ogniskiem w ramiona „Megi” - ówczesnej drużynowej czarno-żółtej „Kocanki”.
Przez cały czas bycia w „Czwórce” należałam do wspaniałego zastępu „Mlecze”, z
członkiniami którego do dziś się przyjaźnię.

…wpierw jednak, tradycyjna retrospekcja. W
dowiedzieliśmy się, jak ptaki poruszają się, kiedy nie latają,
ptaki nie siedzą, a stoją na gałęzi, łączyliśmy się w bólu
spróbowaliśmy pojąć, jak zbudowane są nogi bociana.
porozmawiamy sobie o ptasich gniazdach. Pora na…

ostatnim odcinku
ustaliliśmy sobie, że
z kolibrem, a także
W tym natomiast

Część III: W czym ptaki mieszkają i jak ptaki mieszkają, czyli jak
wspaniałe lub nijakie potrafią być ptasie gniazda.

A zatem, ptasie gniazda. Też na pewno kiedyś widzieliście. Może nawet o tym nie
wiecie.
Mówię tak dlatego, że ptasie gniazda potrafią być bardzo prymitywne – i „ten taki
dziwny dołek w ziemi który widziałam/widziałem w lesie na zbiórce w zeszłą
sobotę” to mogło właśnie być ptasie gniazdo. Bo niektóre ptaki jakoś szczególnie
nie starają się o to, żeby ich gniazdo wyglądało tak stereotypowo, jak to:

STEREOTYPOWE
GNIAZDO

R: Słyszeliśmy, że jedziesz z naszą organizacją na tegoroczne zimowisko.
S: To prawda. Na zaproszenie komendy tego wyjazdu - a konkretniej Simona dojeżdżamy na trzy ostatnie dni. Mamy nadzieję, że w miłej i braterskiej atmosferze
spędzimy z wami ten czas.
R: My też mamy taką nadzieję. Opowiedz nam jeszcze coś o swojej drużynie, w końcu
nie na co dzień mamy okazję spotkać się na wspólnym wyjeździe.
S: To prawda, może powinniśmy stwarzać więcej takich okazji. Tradycyjnie w marcu
„Fluenti” i „Buki” organizują wspólny biwak. Moja drużyna obchodzi rokrocznie
wraz z 1 NGDH „Knieja” pierwszy dzień wiosny, organizujemy coroczne Jajobranie...
:) Bardzo lubię gry Zlotu BP. Minimum raz w roku, obstawiamy msze harcerskie
organizowane przez Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Jeździmy z nimi również
na spotkania Lednickie.
R: Czyli macie dość sporo zwyczajów.
S: Jest ich bardzo dużo, budują ducha drużyny. Angażujemy się również w służbę, np.
wraz z harcerzami z Trójki przygotowujemy Szlachetną Paczkę, pomagamy w
Kościele... Jesteśmy gotowe do działania!

Wywiad z instruktorem – org.
Dorota Podsiadłowska „Sissi”,
drużynowa 97 NGDH „Fluenti”
Redakcja: Czuwaj Sissi! Powiedz nam
coś o sobie, sądzę że niewiele o Tobie
wiemy. Kim jesteś, jak się nazywasz?
Sissi:
Nazywam
się
Dorota
Podsiadłowska. Jestem drużynową 97
NGDH „Fluenti” im. phm. Wandy
Woźniak
„Iskry”,
instruktorem
harcerskim o herbie Mysz. To chyba dla
Was najbardziej istotne informacje.
Jestem również siostrą Wojciecha z Trójki, ciocią półtorarocznego Feliksa, uczennicą
maturalnej klasy II LO w Gdyni.
R: 97 NGDH... Co to za drużyna?
S: „Fluenti” to drużyna powstała z samodzielnego zastępu, założonego w 2010 roku
rozkazem hm. Barbary Nadbrdalik „Skrzat” - ówczesnej komendantki Leśnej Szkółki.
Pod koniec 2011 roku, decyzją „Szyszki” (pierwszej zastępowej „Fluenti”)
zmieniłyśmy plakietki na naszych prawych piersiach i od tamtej pory jesteśmy
jednostką Kręgu Harcerskiego „Drzewo Pokoju”. W grudniu 2013 r. zostałyśmy
drużyną; obecnie mamy 2 zastępy i Zastęp Zastępowych. Są to „Meandry”, „Sakana” i
„Nurt”. Fluenti w łacinie oznacza „rzeka”, dlatego swoje druhny nazywam
„Kropelkami”, a obrzędy i symbolika nazw są związane z żywą wodą.
R: Wow... Ciekawa sprawa. A jakie masz stopnie i pełnisz funkcje?
S: Jestem samarytanką, organizatorem oczekującym na przyznanie stopnia
przewodnika, należę do redakcji naszego wewnątrz-kręgowego pisma „Chatka”.
Jestem również członkinią 52 NGZIH „Atomowe Czarne Chmury”, co bardzo
pomaga w pracy instruktorskiej.
R: Jak zaczęła się Twoja przygoda z harcerstwem?
S: Nieszczególnie fascynująco: w trzeciej klasie szkoły podstawowej dołączyłam do
drużyny zuchowej, której w wakacje zaczęła pomagać moja starsza siostra (Szyszka).
Wojciech: O, to moja też!
S: Po roku, żegnając się z chabrowymi barwami „Gumisiów” zostałam przerzucona

Mimo to, są ptaki, które robią naprawdę staranne i piękne gniazda. A to wcale nie
jest takie proste. Próbowaliście kiedyś zrobić takie gniazdo? Nie? Nic łatwego,
powiem wam. Tym bardziej, jeśli próbujecie to zrobić używając wyłącznie ust. Jak
ptaki.
Tak?
Tak, ptaki używają do wicia gniazda tylko dzioba. No bo co im jeszcze
zostaje? Nóżki są zajęte trzymaniem się gałęzi, a kończyny przednie są skrzydłami.
Wobec tego zostaje dziób, który potrafi tylko otwierać się i zamykać.
Funkcjonalnością przypominają więc obcęgi. Spróbujcie kiedyś, na przykład, uwić
takie ptasie gniazdo używając do tego tylko pary obcęgów. Ptaki robią to
zawodowo. Prosimy teraz o gorące brawa dla ptaków.

*brawa, nawet na stojąco*
Jestem pewien, że ptaki pękają teraz z dumy. Przynajmniej te, co budują ładne
gniazda.
Zresztą, nie ma co ukrywać, budowanie gniazd to naprawdę ciężki biznes.
Trzeba tak je zbudować, by nie rozleciało się przy pierwszym lepszym podmuchu
wiatru.

Ogólnie rzecz biorąc, ptasie gniazda można porównać do szałasów, które
budujecie na obozach. Bo zarówno szałas, jak i gniazdo, muszą być wytrzymałe,
stabilne, odpowiednio pojemne i dobrze maskujące się z otoczeniem.
Nawet proste gniazdo z gałązek szybko okazuje się nie być takim prostym
w budowie. A patyki to nie jest wcale taki doskonały materiał budowlany (o czym
co roku przekonujemy się na chatkach), więc niektóre ptaki budujące duże
gniazda, zamiast co roku budować nowe, wykorzystują to samo gniazdo przez
wiele lat, za każdym razem po prostu poprawiając je i nanosząc więcej materiału.
Robią tak na przykład bociany, w związku z czym czasami ich gniazda potrafią
osiągać naprawdę monstrualne rozmiary i prawie równie monstrualną masę.
Roman, to głupie stare
gniazdo się rozlatuje.
Zbuduj nam nowe.

Nonsens.
Napcham więcej
patyków.

Zadowolona?

Nie.

Zapowiada się zła, deszczowa pogoda, gdy:
Temperatura podnosi się przed nocą, jest ciepło po
deszczu.
Wilgotność w dzień utrzymuje się na takim samym
poziomie, na jakim była w nocy.
Wiatr wieczorem wieje silniej niż w dzień.
Obłoki: pod wieczór zagęszczają się; posuwają się
w innym kierunku niż wieje wiatr; napływają z
zachodu,
południowego
zachodu,
południa,
północnego zachodu i zagęszczają się.
Barwa nieba jest biaława, zamglona, niebo jest
„niskie”.
Słońce o świcie jest czerwone lub purpurowe, a
wieczorem zachodzi za chmurę, przy zachodzie ma
barwę czerwoną lub purpurową.
Gwiazdy mocno migocą, mają odcień niebieski lub
czerwonawy.
Dym z kominów układa się w poziome smugi.
Jaskółki latają nisko, kury i wróble „kąpią się” w
piasku.
Przed południem ukazuje się tęcza lub ukazuje się
od tej strony widnokręgu, z której wieje wiatr.
Mrówki chowają się do mrowisk, żaby wyłażą z
kałuż, pająk chowa się w pajęczynę, pszczoły
siedzą w ulach i brzęczą, ryby „rzucają się” w
wodzie, psy drapią się i jedzą trawę.
Linki namiotowe skręcają się. Sól w odkrytym
naczyniu wilgotnieje, nasila się zapach stojących
wód.

Mały („Zasiewy”, Nr 6/98)

Bezdeszczowo, słonecznie i ciepło będzie, gdy:
Temperatura opada na noc; jest chłodno po
deszczu, nocą w lesie jest znacznie cieplej
niż na polu; wieczorem i nocą czujemy
cieplejsze
powietrze
przy
wchodzeniu
na
wzgórze.
Wilgotność: w dzień – zmniejsza się, w nocy –
zwiększa.
Wiatr: w dzień mocno wieje, przed nocą ucisza
się;
przed
południem
obraca
się
według
kierunku
ruchu
wskazówki
zegara
(ruchu
Słońca), pod wieczór – w kierunku przeciwnym.
Obłoki: rano niebo jest czyste, w dzień
pojawiają się obłoki kłębiaste, pod wieczór
znikają; chmury kłębiaste płyną z wiatrem.
Barwa nieba jest ciemnoniebieska, widnokrąg
wyraźny.
Barwa świtu jest żółta, złocista lub różowa.
Słońce zachodzi na niebie bez obłoków; przy
zachodzie robi wrażenie spłaszczonego lub
rozerwanego. Gwiazdy słabo migocą i mają
odcień zielonkawy.
Wieczorem i nocą występuje mgła.
Dym z kominów unosi się pionowo w górę.
Po południu ukazuje się tęcza lub ukazuje się
po stronie przeciwnej niż ta, z której wieje
wiatr.
Komary gryzą, a wieczorem krążą roje muszek.
Pająk tka pajęczynę w dzień i w nocy.

Mimo wszystko, kusząca wydaje się opcja zrobienia gniazda na ziemi, co? Na
pewno jest tam stabilniej niż na jakiejś gałęzi. Niestety, może i jest stabilniej, ale
też do takiego gniazda łatwiej jest dotrzeć. I zniszczyć lub wykraść z niego jaja. A
tego ptaki nie chcą, więc swoje gniazda starają się jak najlepiej zamaskować.
Jeśli więc o to chodzi, moim zdaniem w tej kwestii wygrywa jarząbek –
wysiadująca jaja samica jest naprawdę trudna do dostrzeżenia, gdyż robi to ukryta
w ściółce i mchu, a w dodatku sama jest ubarwiona tak, że niełatwo odróżnić ją od
otoczenia. Zresztą, sami zobaczcie – porównamy sobie dwa zdjęcia, na których
ukryci są mistrzowie kamuflażu. Zobaczymy, kogo pierwszego uda nam się
znaleźć.

Powyżej: ukryty Predator

Powyżej: ukryta samica jarząbka

Jak zatem widzimy, samica jarząbka jest naprawdę niesamowita, jeśli chodzi o
ukrywanie się.
Większość ptaków jednak decyduje się na zbudowanie gniazda na drzewie. A w tej
dziedzinie niekwestionowanym mistrzem jest remiz. A oto jego gniazdo:

O gnieździe remiza opowiem wam dokładniej przy okazji omawiania dokładniej
samego remiza. Na razie jednak powiem tyle, że to gniazdo jest absolutnym
majstersztykiem wśród ptasich gniazd. Co więcej, dzięki temu, że wisi na jednej
(!), z reguły cienkiej gałązce, jest fortecą praktycznie nie do podejścia. Żadna kuna,
łasica czy inny leśny futerkowy drapieżnik nie jest w stanie dostać się do takiego
gniazda, gdyż wymagałoby to naprawdę nieosiągalnych dla nich umiejętności
akrobatycznych. Albo równie nieosiągalnej pary skrzydeł.
Bo tak się składa, że leśne futerkowe drapieżniki żywią się małymi ptakami.
Dlatego budując gniazda, ptaki muszą zadbać o to, żeby te małe kudłate cwaniaki
miały jak najwięcej problemów w zakłócaniu ptasiego spokoju.

SPOKOJNIE,
TRZYMAM GO

WRR
R

Z kieszeni kangurki – o
przewidywaniu pogody
„Z kieszeni kangurki” to nowa rubryka, którą dla Was
przygotowaliśmy. Będzie dotyczyła różnych technik harcerskich, mamy
nadzieję, że teksty pomogą Wam w zdawaniu stopni i zdobywaniu nowych
sprawności. W pierwszym tekście prezentujemy aktualny i dziś tekst o
przewidywaniu pogody ze znaków przyrody napisany bardzo dawno temu (17
lat!) przez legendarnego byłego drużynowego 3 NGDH, hm. Adama
Iwanickiego „Małego”.
Owocnej lektury!
Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jutrzejszy
dzień zapowiadał się wprost wspaniale, bo przecież nie
ma nic lepszego od całodziennej wyprawy poza obóz.
Żadnych komend, żadnych nakazów, nic nie trzeba robić
na czas. Lecz niestety, rzeczywistość poranka zupełnie
zmieniła punkt widzenia. Miarowe bębnienie kropel
spadających na płachtę namiotową mówiło samo za siebie.
Nici
z
wyprawy,
kolejny
dzień
szarej,
obozowej
wegetacji…
Ileż to razy zdarzały się takie sytuacje, czy to
na
obozie,
czy
też
po
prostu
w
trakcie
roku
harcerskiego, podczas kolejnej zbiórki. Ale harcerz z
tym potrafi sobie poradzić. Nie potrzeba od razu mieć
satelity
meteorologicznego,
aby
z
dużym
prawdopodobieństwem przewidzieć pogodę, jaka może być
dnia
następnego.
Oto
kilka
z
oznak
pogody
zaczerpniętych z „Sakwy Włóczykija” S. Sosnowskiego i
J. Stykowskiego.

patrolowe. Czasami też mamy zakładać mundury. Ostatnio
zaczęłyśmy cykl o ptakach. Na pierwszej zbiórce tego właśnie cyklu
dowiedziałyśmy się bardzo dużo o wielu gatunkach ptaków.
Następnie zrobiłyśmy dwa karmniki i powiesiłyśmy je na drzewach,
ale przed tym wsypałyśmy tam ziarna aby ptaki miały co jeść. To
była świetna zabawa!
Nie zamieniłybyśmy tych zbiórek na żadne inne. Nie
możemy się też doczekać kolejnych zbiórek, które mamy nadzieję,
będą równie świetne i interesujące. Chętnie na nie przychodzimy, a
najważniejsze jest to, że się dobrze bawimy!
Patrycja i Natalia

Na koniec, jeszcze odrobina terminologii odnośnie ptaków. Ptaki dzielą
się na gniazdowniki i zagniazdowniki, czyli?
Pisklęta zagniazdowników wykluwają się już pokryte puchem i z
otwartymi oczami – wystarczy kilka godzin, by mogły opuścić gniazdo
(ale na latanie i tak jeszcze za wcześnie). Do zagniazdowników należy
między innymi właśnie jarząbek, ale także na przykład czajka, łabądź i
kaczka.
A gniazdowniki? Otóż ich młode przychodzą na świat nagie, ślepe i
zupełnie bezradne – wobec czego muszą zostać w gnieździe
przynajmniej tak długo, aż wyrośnie im chociaż część piór. W
przeciwnym razie wychłodziłyby się, co miałoby fatalne skutki.
Tak oto kończymy trzeci, odrobinę dłuższy odcinek naszej serii, zaś w
czwartym powiemy sobie dokładniej o pisklętach. Przypomnimy sobie te
dwa ostatnie terminy, a także przyjrzymy się sposobowi, w jaki ptasi
rodzice niezawodnie (poza pewnym wyjątkiem) potrafią rozpoznać,
które z ich piskląt jest najbardziej głodne. Do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Relacje z biwaków
III Biwak Męski NKIH „LS”

Wasze zastępy – „Tintagel” z 13
NGDH „Birmingham”
Nasz zastęp nazywa się "Tintagel". Jest to młodszy zastęp
13 NGDH "Birmingham", ale nie myślcie, że gorszy. Naszą
zastępową jest och. Justyna Sawicka, a od obozu mamy jeszcze pod
zastępową och. Aleksandrę Pałkę. Obie bardzo się starają robiąc

Takiej propozycji nie sposób odmówić, szczególnie, że
tradycja faktycznie fajnie się przyjęła. III biwak męski był swoistym
deja – vu z pierwszego, ponieważ odbył się dokładnie w tym samym
miejscu – w szkole w Szymbaku. Był tym samym sprawdzianem

zbiórki i są bardzo pomocne kiedy coś się dzieje, albo mamy
pytanie. Skład naszego zastępu jest następujący: Justyna, Ola, Kasia
"Nocny (Marek)", Wiktoria "Wafel", Paulina, Luiza, Gosia, Róża i
oczywiście my-Patrycja i Natalia.
Mamy

miejsca przed nadchodzącym Zimowiskiem. Idąc dalej tropem deja
– vu, trzeba wspomnieć o zajęciach – także były powtórzeniem
sprawdzonych patentów, a więc, bunkry, budowanie miasta, męskie
świecowisko. Tym razem nie odwiedziła nas ani jedna kobieta, więc
mało kto zmieniał skarpety (dało się odczuć). Gry zadziałały
ponownie, a atmosfera współpracy pomiędzy zielonymi z LS
zrobiła swoje i biwak należy uznać za udany. Oby tradycja okrzepła
i trwała jak najdłużej, a nam dane było kiedyś przeczytać relację z

też

piękny proporzec. Wiele
zbiórek odbywa się na
dworze
natomiast

(nawet

zimą)

gdy

jest

wyjątkowo nieprzyjemnie
są tylko małe wypady.
Nasze zajęcia mają różne
tematy: o Prawie i Przyrzeczeniu harcerskim, albo o węzłach, a

XIII biwaku męskiego LS.
Redakcja

także bywają o mapach i kompasie, czyli o terenoznawstwie. Są też
bardzo różnorodne zadania: krzyżówki, koperty i bywają znaki

Biwak świąteczny 3, 13 i 33 NGDH
I tutaj mamy do czynienia ze swego rodzaju tradycją. Nie ma co za dużo pisać – niech
zdjęcia się wypowiedzą 
Redakcja
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