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Czuwaj!
Nareszcie są! Zasiewy dla Kręgu w moim wydaniu tegoż roku zaczynają przypominać
trochę kometę i to w dodatku taką, której trajektorii astronomom nie udało się wyliczyć ze
względu na zbyt małą ilość danych. Grawitacja mówi nam więc nieomylnie, że kiedyś pojawi się
znów, ale nikt nie ma pojęcia kiedy. Może ten element zaskoczenia jest fajny… no ale jak zawsze –
przepraszam. Chyba wziąłem na siebie w tym roku trochę za dużo obowiązków i te, które
wymagają dodatkowego siedzenia przed komputerem mają niższy priorytet. Do końca roku
postaram się poprawić i wydać jeszcze 3 numery pisma. Potem się zobaczy.Ten numer będzie
trochę „dziwny”, ponieważ są w nim zarówno bardzo świeże teksty, jak i takie, które dostałem
jeszcze w 2014. Następne powinny być mniej „schizofreniczne”. Cel jest ten sam co zawsze – by
stworzyć dodatkowe pole do wymiany poglądów i spostrzeżeń dla członków Kręgu, najlepiej
takich, by miały dla nas nawzajem wartość. Poza tym – jak zawsze, stałe rubryki i te sprawy… no
to miłej lektury!
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Samodzielny zastęp, czyli wynurzenia
metodyczne Simona I
Zobowiązałem się Komisji Stopni, że napiszę na swój stopień tekst metodyczny o
samodzielnym zastępie. Chodziło mi to po głowie już dawniej, bo wydaje mi się, że to całkiem
ciekawe zagadnienie. Ale nie stać mnie chyba na napisanie czegoś o wyższym stopniu
„ogólności”, tj. prawdziwego tekstu metodycznego, z którego wskazówki sprawdziłyby się w
każdych okolicznościach. Jakiś czas prowadzę już Trójkę i większość tego czasu miała właśnie
formę ngZh, ale to chyba jednak za mało, żeby dokonywać globalnych uogólnień. Mogę Wam po
prostu opisać to, co z Trójką w tej formie zrobiłem, co i jak udało mi się osiągnąć, i – jak mi się
wydaje – co mogłem zrobić lepiej, albo co można by zrobić inaczej. Myślę, że napiszę też o paru
innych sprawach „medotycznych”, niezwiązanych tylko z samodzielnym zastępem, bo i takich
doświadczeń zebrałem już sporo. Tekst będzie chyba kilkuczęściowy, bo jestem w stanie opisać
dużą ilość zjawisk, a jak chyba wszyscy – uwielbiam mówić o swoich ludziach i drużynie!
Celowość
To podstawowa sprawa. Prowadzenie jednostki harcerskiej jest działalnością celową. Gdy
byłem młodszy, zdawałem sobie z tego sprawę raczej mgliście, dzisiaj widzę to znacznie
wyraźniej. W każdym razie – gdy już zdecydujemy się podjąć tego zadania (nawet jako
zastępowi), warto, byśmy przemyśleli sobie, co chcemy osiągnąć. I ponieważ jest to projekt bardzo
rozciągnięty w czasie, może to być nawet rzecz z pozoru nierealna, bo tak naprawdę nikt z nas nie
umie powiedzieć nawet, co będzie robił za pół roku, a co dopiero za, powiedzmy, 4! Nie ma się co
jednak bać, bo kto nie próbuje, ten nic nie robi. Rachunek prawdopodobieństwa zawsze będzie z
nas bezlitośnie kpił, ale nie oddaje on nigdy rzeczywistości, gdy się na nią spojrzy wstecz. Jeśli
postawimy sobie duży, długofalowy cel (nawet taki „marzycielski”), jego treść będzie nam
podpowiadać, co robić na zbiórkach co tydzień. Z dużego celu w naturalny sposób wynikają
pomniejsze i dzięki temu zawsze możemy zadać sobie pytanie – „co chcę osiągnąć z moimi
ludźmi na tej zbiórce/w tym półroczu/miesiącu/na tym obozie?” z pewnością, że znajdziemy
odpowiedź. Odbiciem tego sposobu
myślenia jest nasza „nauka o konspektach”,
w które zawsze (przynajmniej w teorii)
należy wpisać cel zbiórki. Po to są też cykle
zbiórkowe i szersze plany pracy. Warto
zdawać sobie z tego sprawę i traktować je
jak narzędzia do celu, a nie odwrotnie.
Checie w ciągu dwóch lat wychować sobie
zastępowych? OK., może się nie udać
(może wszyscy pójdą na trening tenisa,
albo będziecie musieli wyjechać na 7
miesięcy?), ale to świetny i godzien
szacunku pomysł. Nawet jeśli się Wam nie
powiedzie i nawet jeśli nie jesteście pewni,
czy dacie radę go zrealizować z przyczyn obiektywnych, mając go w głowie, jesteście w stanie

rozpisać sobie, co tacy ludzie powinni umieć po kolejnych, następujących po sobie czterech
półroczach. Zostawmy na razie 3 ostatnie i zróbmy przybliżenie na pierwsze, biorąc za wytyczne
to, kim chcielibyśmy, żeby byli po pierwszym. Kręcimy znowu gałką „zoom” i mamy semestr, w
którym jest 5 miesięcy. Odejmując święta, daje nam to około 16 weekendów, z których warto
wykroić parę biwaków, ze dwie czy trzy zbiórki HZD, może jakąś „specjalną” w rodzaju nocnej,
czy rowerowej… a wszystkie razem mają doprowadzić do tego, żeby, dajmy na to, nasi ludzie
mieli mundury, pierwszą sprawność, znali parę piosenek i podstawy musztry, a w dodatku
przestali się nas bać i polubili nawzajem. Plan układa się sam… i okazuje się, że czasu jest tak
naprawdę mało.

Oczywiście nie można zakładać, że „warunki wejściowe” będą rzeczywiście takie, jak w
planie przyjęliśmy, dla, powiedzmy, czasu za dwa półrocza (na który to mogliśmy zaplanować
np. powołanie patroli, albo zastępów w drużynie, czy zastępu starszego…cokolwiek). Ale jako
instruktorzy umiemy być na tyle elastyczni, żeby w razie potrzeby zmodyfikować sposób
działania. Nie można się zrażać i rezygnować z działania, jeśli odejdzie nam połowa ludzi, albo
troje najlepiej się zapowiadających, bo takie rzeczy się zdarzają. Planując, trzeba brać na to
poprawkę i być też emocjonalnie przygotowanym na niepowodzenia. A gdy się zdarzą,
„uderzyć” ze zdwojoną siłą. Jest takie powiedzenie wśród kierowców F1 – „jesteś tak dobry, jak
Twój ostatni wyścig” i spokojnie można je zaaplikować też do naszej pracy. Niedobrze jest też
myśleć z perspektywy, że straciliśmy czas, jeśli nam się nie uda. Za robienie w życiu dobrych
rzeczy z własnej woli nie ma najczęściej potocznie rozumianych nagród, ale uważam, że dając z

siebie wszystko dla realizacji czegoś, co
naprawdę chcemy zrobić, nigdy się tego nie
żałuje, jeśli nie można sobie nic zarzucić.
Cele można by też podzielić na parę
różnego
rodzaju
kategorii.
Są
cele
„umiejętnościowe”, ale są też takie, które
nazwałbym „mentalnymi”. Dla mnie były
zawsze ważniejsze. Wiadomo, że nie wszyscy,
którzy przewijają się przez nasze drużyny,
zostają harcerzami na dłużej, niewielu zostaje
instruktorami, a już mało kto jest harcerzem po
skończeniu liceum – w procentach nie wygląda
to jakoś niesamowicie chwalebnie. Ale to naturalna kolej rzeczy – nie każdemu się to życie
podoba. Wydaje mi się jednak, że umiejętności harcerskie są znacznie mniej ważne, niż
podtrzymywanie tego płomyka „chęci bycia harcerzem” u naszych podopiecznych aż do
momentu, w którym coś w ich mózgach „kliknie” tak, że zrobi się z tego wielkie ognisko, które
będzie podpalać okolicę. Bo nawet do takiego ogniska trzeba ciągle dorzucać drewna, czyli jakichś
wyzwań, a prawdziwi harcerze się ich nie boją i przede wszystkim chcą się cały czas rozwijać, a
więc prędzej czy później opanują wszystkie umiejętności na najwyższym poziomie. Tak więc,
prowadzenie ludzi to w gruncie rzeczy ciągłe dmuchanie w deszczu. Tak to można metaforycznie
ująć…
W każdym razie, moim podstawowym „mentalnym” celem, gdy obejmowałem Trójkę,
było zapewnie jej ciągłości. I tak naprawdę, dopóki nie oddam jej kierownictwa komuś innemu,
nie mogę powiedzieć, że się udało, chociaż minęło już 5 i pół roku. W 2009 r. na obozie w Zalesiu
odszedł od nas Mały, Worm i Marcin i zostało nas w drużynie trzech, w tym jeden młokos (Janek
Chabik). Byłem zawsze trochę dumny z tego, że nasza drużyna była najstarsza, sam wiele w niej
przeżyłem i dzięki koligacjom rodzinnym miałem okazję ją podpatrywać jeszcze zanim zostałem
harcerzem. Świadomość, że mielibyśmy zawiesić sprawę na kołku bardzo mi ciążyła. Poza tym
nadarzyła się okazja, żeby nie robić naboru – Zięciu i Szyszka obiecali nam już rok wcześniej w
Zbicznie, że oddadzą do
Trójki paru zuchów akurat
na zastęp. Cóż było robić!
Drugą sprawą, co do
której byłem pewien, że
chcę osiągnąć (i jestem
nadal), to stworzenie z
moich przyszłych ludzi,
jacykolwiek będą, grupy co
najmniej „zgranych” ludzi,
a w rzeczywistości, po
prostu – przyjaciół (takie
literackie słowa rzadko
pasują
do
codziennego

życia). Wydaje mi się, że ten drugi cel jest nawet ważniejszy. Trudno oczekiwać, że całe życie
będziemy spotykać się na zbiórkach – choć oczywiście nie można tego wykluczyć, szkoda byłoby
jednak zakończyć znajomość z taką masą wspólnych przeżyć tylko na tym. Albo – spotykać się
tylko tam jeszcze w czasie, gdy nosimy mundury. Taki cel nie dezaktualizuje się nigdy, bo nawet
o najmocniejsze i najważniejsze relacje w życiu trzeba dbać.
Wreszcie, ostatnim „głównym” celem, w gruncie rzeczy związanym z pierwszym, było
zapobieżenie sytuacji, jaka spotkała naszą drużynę, kiedy przenosiła się z powrotem do LS.
Skrótowo mówiąc, narosły w ówczesnej kadrze nieporozumienia tak duże, że drużyna podzieliła
się na nierówne połowy i tak naprawdę przestaliśmy ze sobą gadać. Taki stan utrzymuje się do
dziś, a Trójka, która pozostała w ówczesnym „LS – DP” dziś już nie istnieje. Wielka szkoda, bo w
2005 r. mieliśmy naprawdę dobrą pozycję wyjściową do zrobienia czegoś dużego. I ten cel też
nadal jest aktualny.
Pamiętam dobrze moment, w którym pierwszy raz spotkałem się z właśnie-byłymizuchami, z których większość jest dzisiaj nadal w Trójce. Było to właśnie w Zalesiu, obok takich
zielonych śmietników, które stały w kącie placu przed żółtym domkiem (może pamiętacie, którzy
tam byliście?). Już wtedy miałem w głowie te trzy główne wyżej opisane założenia, ale możecie
sobie wyobrazić, jak dalekie mi się wydawały, kiedy patrzyłem na tych 5 małych, przestraszonych
typów. Byłem od nich znacznie większy, ale nie mniej przestraszony. Mieliśmy okazję
porozmawiać (tj. mogli nas z Gargiem posłuchać) dosłownie parę minut, następnego dnia
poszliśmy razem na apel i odjechali do domów. Do pierwszej zbiórki był jeszcze ponad miesiąc,
przez który zastanawiałem się, czy w ogóle przyjdą! No ale przyszli… Zapewne sami miewacie w
życiu momenty, gdy zdajecie sobie sprawę, że trwająca właśnie chwila jest znacząca i byłaby
istotnym fragmentem książki, gdyby ktoś napisał na podstawie Waszego życia powieść. Ta była
właśnie taka. Myślę, że w instruktorskim życiu zdarza się ich znacznie więcej, niż jesteśmy w
stanie zauważyć.

No dobra. Duże cele były duże i fajne i miałem je od samego początku. Można też
powiedzieć, że realizowałem je konsekwentnie z każdą zbiórką i robię to nadal. Gorzej jednak
było z celami mniejszego kalibru i dzisiaj to widzę – gdybym ze swoim obecnym doświadczeniem
zaczynał tego rodzaju przedsięwzięcie od zera, wiele rzeczy zrobiłbym inaczej. W każdym razie,
wiedziałem, że bardzo chcę, żeby chłopacy byli kiedyś dobrymi harcerzami i żeby ponieśli dalej i
rozmnożyli tę ilość przeżyć, emocji i radochy, jaką sam otrzymałem z bytności w Trójce. Nie
potrafiłem jednak (na początku) z umiejętnie skorzystać z „przybliżenia” i z tych wielkich celi
stworzyć mniejszych. Przez pierwszy rok – dwa działalności miewałem czasem trudności z
pomysłami na zbiórkę i nie zawsze byłem pewien, co dokładnie chcę osiągnąć. Bywało, że zbiórka
polegała na młócce i niewiele więcej, poza mniej lub bardziej udaną zabawą, do naszego życia
wnosiła. Oczywiście, i taka zbiórka ma swoje plusy (przyzwyczaja ludzi do siebie, zżywa, wyrabia
nawyki chodzenia co sobotę do lasu, robienia czegoś w grupie jaką jest zastęp). Zdarzało się też,
że chciałem coś z chłopakami osiągnąć, ale nie do końca miałem pomysł jak to zrobić. Chciałem
np., żeby zakonserwowali swoje umiejętności w kwestiach musztry (bo niektórzy byli w tym lepsi
ode mnie, po szkole Zięcia i Szyszki) i nawet przez pewien czas na zbiórkach odbywały się 10-cio
minutowe musztry z początku, ale poza tym nie bardzo wiedziałem, jak to zrobić. Dziś miałbym
chyba parę lepszych pomysłów. Zdarzyło się też kilka „zapowiadanych” bądź rozpoczętych w
realizacji, a niebyłych bądź niedokończonych projektów. Z perspektywy patrząc, zbyt mało
mieliśmy też zbiorek „ideowych”, przez co czasem widać było później wśród chłopaków braki na
tym polu. Myślę, że wiele z tego wynikało z mojego małego doświadczenia, pewnie też zbyt małej
wyobraźni. Ale głównego powodu upatrywałbym w nieumiejętności tego „celowego” myślenia,
czyli analizy, takiej logicznej i konsekwentnej, tego co, w jakim czasie i w jaki sposób chcę
osiągnąć, oraz czy jest to wykonalne i jak zrobić to najlepiej. Chciałem jak nikt na świecie, żeby
chłopakom harcerstwo się podobało, żeby wynieśli z niego dla siebie jak najwięcej i żebyśmy byli
dobrą harcersko i zgraną ekipą, ale nie zawsze wiedziałem jak to osiągnąć, a czasami wręcz
myślałem, że przyjdzie samo z czasem. Z wieloma rzeczami tak jest, ale nie ze wszystkimi. Poza
tym, dobry instruktor taki czas potrafi skrócić.
Cóż, dobra. Miało być o samodzielnym zastępie, a tymczasem nic takiego tu nie ma, jest za
to trochę mniej lub bardziej oczywistych przemyśleń „ogólnoinstruktorskich”. Ale nie chcę, żeby
tekst był za długi, bo i tak pewnie może być troszkę nudny. Dlatego na tym dzisiaj koniec, a w
następnych częściach – obiecuję – będzie już prawie tylko o tym, czym się (moim zdaniem) różni
taki zastęp od drużyny w praktyce i jakie są tego plusy i minusy, oraz… jak celowo działając, to
wykorzystać.
Simon

Trip po Polsce
2014
cz . I I
Czas najwyższy na drugą część opowieści o samochodowej wycieczce po Polsce, jaką
urządziliśmy sobie (my, to znaczy Marta, Kamila, Ania, Adam, Rudy, Gargo, Simon i ja) w
zeszłe wakacje. Szkoda byłoby jej nie dokończyć, prawda?

Dzień 5.: Pałac Zamojskich, Majdanek i słone tunele, czyli znowu
Zamość i Wieliczka
Po ciężkiej (dla niektórych) nocy w samochodzie obudziliśmy się, niektórzy bardziej, niektórzy mniej
wyspani. Ja wyspałem się naprawdę nieźle, pomimo faktu, że spałem w miejscu, które otrzymało od
Simona oficjalną pieczęć Przypałowej Miejscówki Do Spania™, czyli w szczelinie między rzędami siedzeń.
Naszym celem był teraz Pałac Zamojskich – dzień wcześniej, zwiedzając Zamość, przypomniałem sobie, że
w gimnazjum byłem w nim na wycieczce. Nie pamiętałem dużo poza faktem, że wyglądał naprawdę super i
był warty zwiedzenia. Więc opowiedziałem o nim reszcie – że jest taki pałac, i ma genialne wnętrze, i że w
środku są pozłacane meble i inne cuda. No i udało mi się wszystkich zajarać. Tylko że ich wyobrażenia
szybko zaczęły się mijać z moimi opisami.

Co miałem na myśli…

… i co wyobraziła sobie reszta.

Nakręceni moją barwną opowieścią o magicznym pałacu stojącym gdzieś w Zamościu, ruszyliśmy
z powrotem do tego miasta. Blisko nie było, ale wyobrażenia o tej budowli były zbyt dobre, żeby
zrezygnować. Jako że nie pamiętałem adresu pałacu, próbowaliśmy znaleźć go w internecie. Zbyt łatwo to
nie szło, ale w końcu go znaleźliśmy – znajdował się na ulicy Akademickiej 1.
Więc dotarliśmy do Zamościa, udaliśmy się na ulicę Akademicką i zaczęliśmy szukać. Faktycznie,
za pomnikiem Zamoyskiego był duży budynek, który zaczął rozbudzać moją pamięć – wyglądał prawie tak,
jak go pamiętałem! Tylko był trochę bardziej bury, niż go pamiętałem. Trawy też było jakoś dziwnie mniej.
Prawie w ogóle jej nie było.
W dodatku, kiedy na fasadzie pałacu zobaczyliśmy czerwoną tabliczkę z napisem „Sąd
rejonowy”, stwierdziliśmy, że coś tu nie gra.
Więc postanowiliśmy zapytać o drogę miejscowego mężczyznę który akurat przechodził sobie
obok nas. Zapytany o to, gdzie znajdziemy Pałac Zamojskich, wskazał nam ten bury budynek.
Że co? – pomyśleliśmy.
- I można go zwiedzać, tak?
-No, z tego co wiem, to nie bardzo jest w nim co zwiedzać.
Ratatuj pewnie znowu coś pochrzanił. Chociaż…?
- Są w nim sądy?
-No tak.
- A od kiedy?
Może Ratatuj był na wycieczce zanim tu były sądy. Może jednak nie pochrzanił?
- Zrobili je tu chyba, hmm… przed wojną.
Pochrzanił.

Nie dało się ukryć, pamięć trochę mnie zawiodła. Ale jedną rzecz pamiętałem dokładnie z tamtej
wycieczki – nad bramą był napis „To Mniey Boli”. A któż miałby pisać „y” zamiast „j”? Oczywiście,
Zamoyscy. Więc pałac też musiał należeć do nich. A gdzie może być pałac Zamoyskich, jak nie w Zamościu?
Otóż niekoniecznie. Może inne rody szlacheckie też pisały „y” zamiast „j”. Może na przykład
wszystkie.
Między innymi Czartoryscy, których to pałac w Puławach zwiedzałem na rzeczonej wycieczce w
gimnazjum.
Głupio trochę było się przyznać do pomyłki, no ale szczerze mówiąc, te dwa budynki były do
siebie łudząco podobne.

Powyżej: pałac Czartoryskich w Puławach. Piękna, barokowa budowla o bogatym wnętrzu i szykownej
fasadzie, codziennie odwiedzana przez wielu turystów z różnych krajów, przyciągniętych jej niezwykłym
urokiem.

Powyżej: pałac Zamoyskich w Zamościu. Eee… też fajny.
„Lekko” zawiedzeni pałacem Zamoyskich obraliśmy sobie kolejny cel – kopalnię soli w Wieliczce.
W trakcie rozkminy Rudy oraz Marta spostrzegli na mapie niedaleko Zamościa pewną miejscowość –
Majdanek.
Majdanek! Miejsce, w którym niegdyś był niemiecki obóz koncentracyjny. Pojawiła się
propozycja zwiedzenia tegoż miejsca.
Propozycja nie zyskała wielu dodatkowych zwolenników, rozkmina zrobiła się gęstsza, więc
stwierdziliśmy, że najwygodniej będzie nam się na chwilę rozdzielić – z powrotem spotkalibyśmy się w
Krakowie, by tam kontynuować wspólne zwiedzanie.
Tak też zrobiliśmy i rozdzieliliśmy się –
Rudy i Marta pojechali autostopem do Majdanku,
a my – autem do Wieliczki.
Jak się później okazało, rzeczony
Majdanek znajdował się w Lublinie, który już tak
blisko nie był, ale Rudy i Marta jakoś sobie
poradzili, bo są harcerzami, a harcerze, jak wiemy,
to zaradne istoty.
Reszta z nas została powiedziona w stronę Wieliczki dzięki ekspertyzie kierowniczej Garga i
ekspertyzie nawigacyjnej Ani, która postanowiła urozmaicić nam drogę kierując nas przez trasę sceniczną.
Była sceniczna aż do bólu, co poczuły amortyzatory naszego samochodu oraz my sami. Chociaż nad wyraz
malownicza i momentami przywodząca na myśl sceny z filmu „Mad Max”, trasa była właściwa i wkrótce
znaleźliśmy się w Wieliczce.
Wieliczka od razu powitała nas długimi, różnonarodowymi kolejkami turystów. Przez powietrze
przelewała się mieszanina przeróżnych języków, ale trudno było wychwycić słowa jednej, konkretnej
rozmowy. Ustawiliśmy się w kolejce dla Polaków i chwilę poczekaliśmy. Dostaliśmy także bajeranckie
urządzenia, które przesyłały do słuchawek słowa przewodnika, żeby zawsze można było go wyraźnie
słyszeć. Urządzenie było trochę jak krótkofalówka bez mikrofonu – trzeba było nastroić je na odpowiednią
częstotliwość, by łapała słowa odpowiedniego przewodnika.
Nikt nam jednak nie zabronił na przelot przez wszystkie 270 kanałów, z czego większość
nadawała kojące dźwięki ciszy, zaś na dwóch czy trzech słychać było chiński i jeszcze jakiś. Może to nawet
nie był chiński.
W końcu przyszła kolej naszej grupy i zjechaliśmy ZESZLIŚMY po schodach 135 metrów w głąb
ziemi. Im głębiej, tym chłodniej było, ale po zeszłych upalnych dniach, było to nawet przyjemne.
I zaczęło się zwiedzanie. Szybko przestałem korzystać z mojego urządzonka, gdyż po pierwsze
słuchawka łatwo mi wypadała z ucha (ale ja zawsze tak miałem z tymi słuchawkami), a po drugie staliśmy
prawie tuż przy pani przewodnik, więc słuchając jej przez słuchawkę wyglądałem i czułem się jak młotek.
Kopalnia zachwycała widokami. Tunele ciągnęły się na wiele kilometrów pod ziemią, a każda
komora była ładniejsza od poprzedniej. Większość ścian było słonych, o czym można było się łatwo
przekonać, więc się przekonaliśmy. Były słone.

W komorach było również mnóstwo rzeźb z soli, przedstawiających przeróżne postacie, głównie
historyczne. Była tam między innymi słona święta Kinga, był i słony święty Jan Paweł II, był słony Goethe,
byli słoni górnicy.
Był też słony Bilbo Baggins, ale myślę, że twórca jego rzeźby chciał chyba przedstawić kogoś
innego.
Trasa zwiedzania zakończyła się pod ziemią – poszliśmy jeszcze do podziemnego kina na film 5D.
Rzecz jasna, o soli.
5D polegało prawdopodobnie na tym, że przy scenie, przy której kamera szybko leciała przy
powierzchni ziemi, poczuliśmy na twarzach podmuch powietrza, chociaż równie dobrze mógł być to ktoś z
rzędu przed nami. Film był spoko, ale 5D to dużo powiedziane. Dałbym mu najwyżej 3,5D.
Po filmie poczuliśmy się trochę zagubieni, bo na dobrą sprawę nie bardzo wiedzieliśmy, jak
wrócić na powierzchnię. Pokręciliśmy się chwilę, aż zobaczyliśmy jakąś grupę ludzi, która miała zaraz zejść
po jakichś schodach na dół.
Na dół to nie był kierunek, w jakim chcieliśmy iść, bo przecież woleliśmy na górę. Ale w
momencie, gdy już chcieliśmy zawrócić, jakiś przewodnik, który stał za nami, powiedział:
Proszę dołączyć
do grupy.

Ale takim tonem, że usłyszeliśmy to tak:
Proszę dołączyć
do grupy.

Więc dołączyliśmy do grupy. Woleliśmy nie sprawdzać, co by zrobił, gdybyśmy nie dołączyli.
No i poszliśmy za resztą, schodami w dół, nie bardzo wiedząc, dokąd ta droga nas zaprowadzi.
Przewodził nam teraz jakiś starszy przewodnik z poczuciem humoru. Dał znać, że je ma w momencie, gdy
powiedział, że do przejścia jest jeszcze pięć kilometrów. Okazało się, że tylko pięćset metrów, a tam –
czekała na nas winda. Jak miło.
W końcu wróciliśmy na powierzchnię i zaczerpnęliśmy świeżego powietrza. Niebo wyglądało,
jakby miało zły dzień, a zaraz potem zaczęło też tak brzmieć.
Nie brzmiało to jak zwykła burza, grzmoty były dziwnie wytłumione. Ale i tak były niezłe. Niezły
był również deszcz, który lunął z nieba niemalże w tym samym momencie, w którym wsiedliśmy do auta.

Innymi słowy, lało. Niewyobrażalnie.
Przepłynęliśmy naszym dzielnym Volkswagenem przez rzeki toczące się ulicami Wieliczki i ruszyliśmy w
stronę Krakowa. Uf.
W Krakowie zameldowaliśmy się w niezwykle gościnnej harcówce Okręgu Małopolskiego ZHR-u.

I ładnej.
Zrzuciliśmy z barków ciężkie brzemienia, jakimi były nasze bagaże i ruszyliśmy na zwiedzanie Krakowa.
Naszym przewodnikiem był kolega Simona, Sebastian, który oprowadził nas po okolicach i opowiedział
ciekawsze historie, jakie przydarzyły mu się podczas mieszkania w tym mieście. Zrobiliśmy sobie też parę
zdjęć.

Dzieciak po lewej widać nie bardzo chciał być na tym zdjęciu, więc ocenzurował swoją twarz dłońmi.

Kraków nocą okazał się bardzo urokliwy, a to się świetnie składało, bo właśnie urokliwe miasta lubiliśmy
najbardziej.

Po wycieczce pożegnaliśmy się z Dominikiem ( - przyp. red.) i wróciliśmy do harcówki. Jej
szczególną cechą było to, że wibrowała za każdym razem, gdy przejeżdżał obok niej jakiś tramwaj. A
znajdowała się tuż obok torów, więc wibrowała sobie dość często. Byliśmy jednak tak zmęczeni, że nawet
to nie było w stanie powstrzymać nas od pójścia w końcu spać.

Dzień 6.: Tour de Pologne, Bogucice i kolacja jak u babci, czyli czas na
Katowice i Bystrzycę

Zwiedziwszy Majdanek Rudy i Marta pojechali pociągiem do Krakowa, gdzie spotkaliśmy się i wspólnie
ruszyliśmy w kierunku Katowic.
Gdy przyjechaliśmy na miejsce, okazało się, że akurat trafiliśmy na jeden z etapów Tour de Pologne. Razem
z kolarzami w mieście uruchomił się wielki festyn, na którym można było m.in. sprzedać swoje dane
osobowe firmie Tauron w zamian za różowe okulary przeciwsłoneczne. Okazja jakich mało, więc po
festynie kręciło się mnóstwo osób z takimi gadżetami.
Inną atrakcją był symulator dachowania w postaci auta z napisem „Bezpieczna Jazda”. Można było do niego
wsiąść, więc Simon, Rudy, Ania i ja wsiedliśmy, bo czemu by nie.

Rudy siadł za kółkiem.

Kilka chwil potem auto wykonało powolny obrót o 360 stopni wokół swojej osi, pokazując nam, co czują
pasażerowie w dachującym samochodzie, tylko że kilkanaście razy wolniej.
Przyjemne? Trudno stwierdzić. Fajne? Tak!
Po dopływie krwi do mózgu postanowiliśmy ruszyć na zwiedzanie Katowic.

W międzyczasie, kolarze ruszyli!
My natomiast udaliśmy się do pobliskiego punktu informacyjnego, by poszukać czegoś o lokalnych
atrakcjach. Rudy postanowił wyruszyć na osiedle, na którym mieszkał i zginął Piotr Łuszcz, znany inaczej
jako Magik z zespołu Paktofonika. Postanowiłem ruszyć z Rudym jako ochroniarz. Reszta z nas natomiast
poszła zwiedzać katowickie place i rynki, których w okolicy trochę było. Rozdzieliliśmy się i poszliśmy, każdy
w swoją stronę.

Celem Rudego i moim była dzielnica o nazwie Bogucice. Blisko nie było, ale co to dla nas. W
miarę szybko znaleźliśmy się wśród pierwszych bogucickich bloków.

Po drodze postanowiliśmy też poszukać muralu poświęconego Magikowi, który miał znajdować się w
jednym z podziemnych przejść. Jako, że w Katowicach podziemnych przejść jest co najmniej kilka, chwilę
nam zajęło, ale w końcu trafiliśmy do tego, o które chodzi.
Przejście było całe udekorowane graffiti i różnymi muralami. Zauważyłem też jeden, który przedstawiał
chyba znajomą mi twarz.

Chociaż wolałem nie pytać: „Rudy, to Brad Pitt?”.

I dobrze, że nie zapytałem, bo zaraz i tak dowiedziałem się, że mural przedstawiał polskiego alpinistę i
himalaistę – Jerzego Kukuczkę, który urodził się w Katowicach. Wcześniej o nim nie słyszałem, więc zaraz
po tripie postanowiłem bliżej przyjrzeć się jego postaci. Zapoznawszy się lepiej z jego sylwetką stwierdzam,
iż jest chyba jednym z najlepszych alpinistów i największych kozaków, o których słyszałem. Kozackie
dokonania, kozacki wąs, i najbardziej kozacka śmierć, jaką mógł zginąć alpinista. Powinni nakręcić o nim
film. A główną rolę mógłby zagrać Brad Pitt.

Bo dość podobni są.

Rzecz jasna, Magik też tam był.

Miał pod nosem trochę dżemu albo keczupu, nie sprawdzaliśmy. Ale poza tym jego mural też był spoko.
Następnie ruszyliśmy dalej w poszukiwaniu osiedla, na którym mieszkał. Po drodze natura zaczęła wzywać
Rudego w krzaki, bynajmniej nie na podchody. Więc Rudy poszedł w krzaki, ale było to dość blisko

cywilizacji, więc zauważyłem, że w zasadzie jesteśmy dość niedaleko stacji benzynowej. A że Rudy
potrzebował też doładować telefon, to ten pomysł bardziej przypadł mu do gustu.
Tak to jednak wyszło, że na stację nie prowadziło żadne przejście dla pieszych, więc zmuszeni
byliśmy przebiec na dziko przez jezdnię. Udało nam się bezpiecznie dotrzeć na drugą stronę, Rudy wszedł
do stacji, a ja przysiadłem sobie na krawężniku i patrzyłem na auta.
Jakiś czas później, na stację przyjechał policyjny radiowóz i zaparkował przed stacją. Dziwne to
nie było. Zaraz potem przyjechał drugi. Ok, to też się zdarza. Chwilę potem trzeci. I czwarty. Robiło się
dziwnie. Po pewnym czasie widząc jakikolwiek radiowóz przejeżdżający w pobliżu stacji miałem pewność,
że się na niej zatrzyma. W sumie było już ich z kilkanaście. Zacząłem się zastanawiać, czy Rudy czegoś w
środku nie nabroił.
W końcu po jakimś czasie Rudy wyszedł z trochę naładowanym telefonem. Żeby kontynuować
naszą podróż, musieliśmy z powrotem przejść na dziko przez jezdnię. Jest to trochę nielegalne, ale z reguły
nie stanowi to problemu, bo policja nie patrzy. Inna sprawa, gdy w pobliżu ciebie stoi jedenaście
policyjnych radiowozów.
Trochę mieliśmy problem. Rozkminę przerwał nam telefon od pozostałych, którzy nas
pospieszali. Sprawa zrobiła się gęsta. Postanowiliśmy zapytać innych o radę – Rudy podszedł do pracownika
stacji, a ja do jednego z policjantów. Byłem przeciwny stereotypom i wiedziałem, że policja w takich
sytuacjach na pewno będzie pomocna. Chociaż trafiłem akurat na mało sympatycznego policjanta, o czym
szybko się przekonałem.
- Dzień dobry, mam takie małe pytanie.
- Słucham, jakie?
- Jako, że tutaj nie ma w pobliżu przejść dla pieszych, da
się jakoś, eee… legalnie dostać na drugą stronę?
-No, nie za bardzo. A w takim razie jak ty się tutaj w
ogóle znalazłeś?
Oj.
- No, autostop mnie tutaj wyrzucił.
Iii żegnaj, czerwona gałązko prawdomówności.
Ale przynajmniej w to uwierzył. Powiedział, żebym chwilę zaczekał. Nie powiedział na co dokładnie, więc
kiedy tylko się odwrócił dałem nogę i pobiegłem do Rudego, który gadał z pracownikiem stacji. Okazało się,
że praktycznie wszyscy (włącznie z nim) przechodzą tutaj na dziko. Więc wmieszaliśmy się w grupkę ludzi,
która właśnie chciała to zrobić i razem z nimi przeszliśmy szybko na drugą stronę, po czym pobiegliśmy w
głąb Bogucic. Ale przypał.

Dzielnica Katowic do malowniczych nie należała, ale zdecydowanie miała swój klimat. W końcu, po
pewnym czasie błądzenia między starymi budynkami, trafiliśmy wreszcie na osiedle, którego szukaliśmy,
oraz znaleźliśmy blok, w którym mieszkał Piotr Łuszcz.
Zobaczyliśmy, co chcieliśmy i ruszyliśmy z powrotem do centrum, by spotkać się z resztą.
Odnaleźliśmy się, zjedliśmy małe co nieco i ruszyliśmy dalej w drogę. Naszym celem była teraz Jelenia Góra
– dom moich dziadków.
Przyjechaliśmy dość późno, ale mimo to zostaliśmy powitani ciepłą kolacją, w trakcie której moja
babcia nie omieszkała podzielić się z nami kilkoma historyjkami z mojego dzieciństwa, których nawet ja nie
pamiętałem.
Kolacja była dobra, deser jeszcze lepszy. Najedzeni ruszyliśmy do małej miejscowości – Bystrzycy,
gdzie moi dziadkowie mieli działkę, na której planowaliśmy się przespać.
Działeczka miała swój klimat. Wnieśliśmy nasze bagaże do domku i poszliśmy spać, bo było już
naprawdę późno.

Dzień 7.: Panorama Racławicka, Wyspa Słodowa i krasnoludki, czyli
Wrocław
Dnia siódmego obudziliśmy się wyspani, a moi dziadkowie przywieźli nam śniadanie oraz moje zdjęcia z
dzieciństwa. Przynajmniej śniadanie było dobre.
Po śniadaniu poszliśmy wypić kawę pod altanką i porozmawiać o naszych dotychczasowych przygodach.

Rudy natomiast dostał hamaczek, w którym było mu chyba aż za dobrze.

Cud, że się tą kawą nie oblał.

Po śniadaniu spakowaliśmy się i wyruszyliśmy w dalszą drogę – do Wrocławia. Po drodze zobaczyliśmy też
stary, wygasły wulkan. Wyglądał jak zwykła góra.
Zanim dotarliśmy do Wrocławia, Simon opowiedział nam o krasnoludkach, które są rozstawione po
rozmaitych kątach miasta. Kamila, Ania, Simon i ja postanowiliśmy sobie zatem urządzić zawody w ich
szukaniu.
Wpierw jednak pojechaliśmy obejrzeć słynną Panoramę Racławicką. Pokaz wraz ze szczegółowym opisem
obrazu nie był tani, ale był wart swojej ceny. Olbrzymi malunek robił równie olbrzymie wrażenie. Został
wystawiony w taki sposób, że naprawdę miało się wrażenie, jakby obserwowało się scenę bitwy.

Niektóre elementy obrazu wręcz wystawały z płótna. Dosłownie. Scenografia była świetna.
Obejrzawszy dokładnie Panoramę ruszyliśmy dalej na zwiedzanie miasta. Spotkaliśmy się ze znajomym
Simona, który oprowadził nas po najciekawszych zakątkach Wrocławia. Wśród nich była tak zwana Wyspa
Słodowa, która została opisana przez niego jako „Całoroczny Woodstock”.
Zwiedziliśmy także inne okolice, każda była nieco bardziej atrakcyjna od poprzedniej…

…i znajdowaliśmy krasnoludki. Mnóstwo ich było i czaiły się w najprzeróżniejszych miejscach.

Z czasem musieliśmy jednak ogarnąć miejscówkę do spania – ponownie zapewnioną nam hojnie przez ZHR
(za darmo!). Był nią Harcerski Ośrodek Wodny „Zatoka”. Miał klimat. Lilijki wymalowane na blaszanych
ścianach budynków sprawiały trochę wrażenie, jakby ośrodek był siedzibą jakiejś harcerskiej mafii. Ale
wszyscy byli przyjaźni, włącznie z wielkim psem biegającym po całym terenie ośrodku.
My mieliśmy spać w niewielkim domku wyposażonym w zewnętrzną lodówkę, zewnętrzną kanapę i
wewnętrzne łóżko.
Zostawiliśmy swoje rzeczy i pojechaliśmy na kolację, którą była pizza. Nawet dobra pizza.
Dodatkową zaletą ośrodku była łazienka z prysznicami, z których z chęcią skorzystaliśmy – chłodna woda po
całym dniu chodzenia w upale to było dokładnie to, czego potrzebowaliśmy. Oraz zdrowy, dobry sen. To też
było nam dane.

Dzień 8.: Wracamy do domu, czyli Gdynia i Gdańsk
Rano, gdy się obudziliśmy, czekał na nas już tylko jeden cel – dom. Spakowaliśmy się i opuściliśmy ośrodek,
a razem z nim – Wrocław. Podróż powrotna była w miarę przyjemna, chociaż mało fascynująca, gdyż
jechaliśmy głównie prostymi drogami szybkimi. Dzięki temu w domu znaleźliśmy się już po południu i w
końcu nadszedł czas, by się rozstać – nasz trip dobiegł końca.

Ale, jak już mówiłem na samym początku, zostało po nim to, co najlepsze, to, co nie umiera i to, bez czego
życie nie byłoby tak kolorowe.

Wspomnienia.

Ratatuj herbu Harmattan

Bezprzewodowy sen
Czy zastanawialiście się kiedyś nad rozwojem technologii? Dokąd tak naprawdę zmierza
ludzkość? Są to aspekty szalenie interesujące i ważne. Codziennie wizjonerzy, zespoły
inżynierów tworzą nowe narzędzia. Narzędzia pozwalające tworzyć rzeczy niesamowite.
Nowoczesne technologie to nie tylko coraz lepsze tablety, telefony i urządzenia mobilne. Nasza
organizacja skupia się na puszczaństwie i kontakcie z naturą, ale nie może zabraknąć w niej
zrozumienia dzisiejszego świata, a bez rozeznania o kierunkach rozwoju technologii to
niemożliwe. Nie jestem specjalistą, ale dzięki pracy i studiom mogę z Wami druhny i druhowie
podzielić się wiedzą na temat obecnego położenia ludzkości. Oczywiście moja wiedza nie sięga do
tajnych labów korporacji i organizacji wojskowych. Mam nadzieje jednak, że okaże się przydatna i
pozwoli złapać rozeznanie.
Zacząć chciałbym na wstępie od technologi mobilnych. Od kiedy pierwsi XIX-sto wieczni
uczeni i matematycy odkryli, że przepływający prąd można łatwo magazynować i zamieniać na
energię mechaniczną, pojawił się problem kabli. Kable wszędzie! Grube i chude. Długie i krótkie,
chcesz być on-line, to się podłącz. Oczywiście Pan o nazwisku Maxwell udowodnił, że
przepływający prąd generuje pole magnetyczne, a pole magnetyczne indukuje przepływ prądu.
Trach rewolucja!

Zaczęło się niewinnie od radia. Po prostu przekazywano na odległość odpowiednio
kodowane informacje, żeby utrzymać komunikację głównie ze statkami. Okazało się jednak, że
moc promieniowania może również zasilać sprzęt elektryczny. Jednak moc...
I to jest wyzwanie dzisiejszej inżynierii ME (z ang. Microwave Engineering). Fala
elektromagnetyczna, w uproszczeniu, ma to do siebie, że od przewodnika się odbija lub płynie w
nim po powierzchni. Chcąc więc zasilić układ, trzeba zbudować antenę z przewodnika. Antena
powinna mieć długość fali podzieloną przez wielokrotność 2. I wszystko gra. Prawie.
Mamy 2 problemy:
# Antena promieniuje we wszystkich kierunkach.
#W izolatorach moc fali EM jest rozpraszana.
Problem pierwszy został praktycznie rozwiązany. Zostały już zaimplementowane,
przetestowane i działają, anteny kierunkowe. Możemy propagować tylko w wybranym przez
siebie kierunku!
Jednak 2 problem jest bardzo kluczowy i trwają gorączkowe prace. Wiecie jak działa
mikrofalówka? No to wyobraźcie sobie, że taką mikrofalówką ktoś celuje w wasze spodnie, aby
naładować telefon...
W najlepszym wypadku zrobiłoby się wam ciepło.
Pewnym rozwiązaniem
jest ładowanie za pomocą
indukcji. W taki sposób są
ładowane przedmioty,
narażone na kontakt z wodą.
Transformator w ładowarce w
bliskiej odległości, wywołuje
przepływ prądu w
transformatorze w
urządzeniu. Proste. Tylko nie
da się tego rozwiązania tak
łatwo przenieść np. do
ładowania komputera domowego. Problemem znowu jest moc. Taki transformator przy długim
działaniu bardzo się nagrzewa. Jak grzałka w czajniku. Takiej temperatury nie chciałby nikt na
ziemi pod komputerem.
Wizja przyszłości, gdzie ładujemy swoje urządzenia bez gniazdek praktycznie wszędzie. A
nasze pojazdy nie potrzebują baterii, bo są bezprzewodowo podłączone do źródła zasilania jest
bardzo odległa. Spodziewałbym się w najbliższym czasie rewolucji ogniw i kondensatorów. Ale o
tym w następnym artykule.
Adam

HAM z perspektywy M&S
Ania parę razy opowiadała nam, na czym polegają
harce w ZHR. Pamiętam też półpoważne rozmowy o
różnicach między harcami a wyczynami. Gdy usłyszałem
więc na ostatnim Sejmiku, że zapowiada się rywalizacja w tej
dziedzinie, nie wahałem się ani chwili nad poparciem tego i
udziałem.
Im bliżej było terminu zbiórki, tym,
naturalnie, więcej myśli jej poświęcaliśmy.
Zrobiliśmy z Martą w piątek nawet listę
wyposażenia, która obejmowała m.in.
menażkę, paszport, mapę Polski z wakacji,
kulki watowazelinowe i nieprzemakalne
zapałki. Żałowaliśmy tylko, że nie zabraliśmy
krótkiej liny i camping gazu, ale byliśmy
gotowi na (prawie) wszystko. Z plotek, które
do nas dotarły i maili wysłanych przez
Monikę domyślaliśmy się, że czeka nas raczej
podróż (spodziewaliśmy się nawet czegoś w
rodzaju Berlina, albo… Królewca!), ale
przerażała nas trochę zapowiedź, wedle której może się przydać strój kąpielowy…
Piątek i sobota były wymagające harcersko, oboje mieliśmy ze swoimi drużynami zbiórki
także w piątkowe popołudnie (a Marta i noc), no a rano odbyła się gra HZD Rudego, która
notabene, wyszła bardzo fajnie. Wszystko to spowodowało, że 16.30 pod Rybkami okazała się
osiągalna tylko w czymś w rodzaju „korporacyjnego biegu”, z konsumpcją kebaba gdzieś po
drodze. Ale spóźniliśmy się chyba tylko o dwie czy trzy minuty.
Nasze zadanie okazało się być sporym wyzwaniem, w dodatku było zapisane po
niemiecku. Ale od czego są ajfony… Musieliśmy dotrzeć do
miejscowości Cottbus, znajdującej się na wschodzie Niemiec,
niedaleko styku granic Czech, Polski i Niemiec właśnie (570 km w
jedną stronę). W tejże miejscowości mieliśmy odszukać niedawno
(trochę ponad pół roku temu) wybranego burmistrza. Podpowiedzią
były zamieszczone w naszym liście jego statusy z facebookowego
profilu. Nad brzegiem morza posiedzieliśmy jeszcze dosłownie
chwilę, tyle tylko, by zidentyfikować położenie miejscowości i
ruszyliśmy na lotnisko, żeby tam złapać pierwszy transport gdzieś na
południe. Najsensowniejszą trasą wydawała się droga przez Poznań i
Zieloną Górę. Idąc już zaczęliśmy szukać opcji pomocy, które
obejmowały rodzinę Marty, Bodaka, moją siostrę i parę innych…

Jeszcze po drodze do autobusu spotkaliśmy
Wojtka i Zuzię. Wtedy, kiedy rozpoznaliśmy naturę
„tekstów” w naszym liście, naszły nas pierwsze
wątpliwości. Oceniliśmy możliwości transportu i nijak
nie chciało nam wyjść, że zdążymy wrócić na 18.00
następnego dnia korzystając ze stopa. A ustaliliśmy
sobie, że nie będziemy korzystać w całej zabawie z
pieniędzy, więc samochód odpadał. Chcieliśmy więc się
upewnić, czy mr. Holger jest „sprawdzony”, tj. czy
wiadomo coś na temat tego, czy, dla przykładu, nie
pojechał sobie na ryby albo narty gdzieś w Alpy.
Mysleliśmy nad fotomontażem (pomysł podsunął mi
Wojtek), ale uznaliśmy, że to chyba nie ma za dużego
sensu. Niepokój wzbudziło we mnie też zadanie Wojtka
i Zuzi, którzy mieli dotrzeć do Pacanowa (dawne
Kieleckie), a oboje są niepełnoletni. Rozmowa
telefoniczna z Anią nie rozwiała ani jednych, ani
drugich wątpliwości, ale nie chcieliśmy tak po prostu
wracać do domu, więc postanowiliśmy połączyć z Wojtkiem i Zuzią siły, żeby nie jechali sami
przez cały kraj. Próbowaliśmy pomóc im zrealizować ich zadanie „zdalnie” i uznaliśmy, że
wybierzemy się razem w czwórkę do Poznania, a tam zobaczymy co dalej (może pojedziemy
nawet razem do Cottbusa, a może „poimprezujemy” i wrócimy).
Zaczęliśmy się rozglądać za transportem przynajmniej do Bydgoszczy lub Torunia.
Znaleźliśmy faceta, który zabrał Wojtka i Zuzię w dół autostradą, a sami szukaliśmy dalej. Nasz
pierwszy transport okazał się prowadzić do Gniewu, miejscowości ze zburzonym zamkiem
krzyżackim. Potem z kilkoma przesiadkami dotarliśmy do środka Świecia, które okazało się być
zabójcze dla perspektyw naszej dalszej podróży, dlatego, że otacza je obwodnica, skutecznie
wyłapująca kogokolwiek z inną rejestracją niż CSW. Był to duży błąd z naszej strony, bo
uwierzyliśmy zapewnieniom co do istnienia PKSu do Bydgoszczy (zależało nam na dotarciu do
Poznania w rozsądnym tempie) pewnego miłego starszego pana, który opowiadał nam przede
wszystkim o polowaniach na dziki. Wtedy postanowiliśmy „rozdzielić się” do końca z Wojtkiem i
Zuzią, którzy byli na dobrej drodze do Łodzi i była szansa, że uda im się z ich zadaniem.
Poprosiliśmy ich tylko o meldowanie numerów rejestracyjnych samochodów, do których wsiadają
(Wojciech [odebrano 4:52:59, 29-03-2015]: „Teraz jedziemy POC 91100.”)
Nasze dalsze wojaże nie były zbyt efektowne, bo uznaliśmy, że przez nasz błąd nie mamy
już szans dotrzeć do celu w rozsądnym czasie, przez co jechanie do Poznania też straciło sens.
Obejmowały długi spacer przez Świecie, w którym naprawdę nic nie ma, poza bardzo pustą w
sobotę ulicą, mandat za usterki w samochodzie, zdecydowanie za długi pobyt na rondzie w
Dolnej Grupie i szczękanie zębami na dworcu w Grudziądzu (nie polecamy). Wróciliśmy do
domu chwilę przed 9.00 i od razu poszliśmy spać.
Z perspektywy wydaje mi się, że może się pomyliliśmy co do konwencji zbiórki.
Wyobrażaliśmy sobie, że zadania będą bardzo trudne, ale chyba nie, że aż tak. Spodziewaliśmy
się podróży, ale wyobrażaliśmy sobie też parę możliwych zadań na terenie Trójmiasta. Nasze
zadanie okazało się być prawie niewykonalne w czasie, który mieliśmy, ale chyba właśnie takie
było założenie. Może zabrakło nam wyobraźni co do środków transportu, albo humoru żeby

„wkręcić” Anię i Monikę jak Gargoo z Marchewką. Chcieliśmy się jednak trzymać jakiegoś
rodzaju „zasad”, których spodziewalibyśmy się, że istnieją, tj. np. niekorzystania z pieniędzy bez
potrzeby (bo też nie mieliśmy na to raczej ochoty), czy trzymania się treści zadań. Mam wrażenie,
że panowało powszechne przekonanie, że trzeba jednak spróbować je zrobić i my też podjęliśmy
próbę (inna sprawa, że z tym dziadkiem koło Świecia popełniliśmy spory błąd). Myślę, że to
oczywista postawa wśród wszystkich członków Kręgu, którzy są chętni do brania udziału w
jakiejkolwiek jego zbiórce i fajnie, że sprawdziło się w praktyce.
Zadania innych par to m.in. zrobienie
zdjęć czterem konkretnym krasnalom we
Wrocławiu (mocno rozstrzelonym, jeśli chodzi
o adresy), wysłanie listu ze wspomnianego
Pacanowa, zrobienie sobie zdjęcia z łosiem w
obrębie obwodu Kaliningradzkiego, czy
dotarcie nad Niemen. I nie wiem teraz, czy
Ania z Moniką uznały, że jednak damy
(uczestnicy) sobie z nimi radę, nie ma co
ukrywać, że jednak głównie stopem (a więc
przeszacowały zadania) czy też po prostu
wyszły z założenia, że prawie nikomu ma się
nie udać. Takie założenie jest też w porządku i do przyjęcia jako konwencja zbiorki, ale chyba nikt
z nas go nie przyjął, bo przecież nie po to się uczestniczy w zbiórkach-zawodach, żeby się
poddawać. To co zrobili np. Marchew z Gargiem (dobry fotomontaż i sprzedawanie
odpowiednich informacji o odpowiednich godzinach) było bardzo fajne i na pewno i oni i Ania z
Moniką miały przy tym sporo dobrej zabawy, co jest zgodne w sumie z „ogólnym” celem zbiórki.
Ale nie można powiedzieć, że jest to wykonanie zadania i ciężko się spodziewać, żebyśmy
wszyscy poszli tą drogą. Zuzia z Wojtkiem ostatecznie wylądowali w Łodzi, potem Warszawie i
szczęśliwie wrócili, ale pomyślcie sami – dworzec w Łodzi w środku nocy to nie jest miejsce, które
wybralibyście dla Waszych dużych i odpowiedzialnych ludzi, ale jednak będących jeszcze w
gimnazjum… oczywiście to, że Wojtek jest moim człowiekiem to tylko dodatek. Zareagowałbym
tak samo, gdyby do autobusu z nami wsiedli Martyna z Matizem, czy Zuzia z Goofym, ale też,
chcąc brać udział w zbiórce, nie mogliśmy połączyć się z nimi wszystkimi w jeden wielki 8osobowy patrol, to nie miałoby najmniejszego sensu. Być może należało im zabronić udziału w
zbiórce w patrolach bez kogoś pełnoletniego jeszcze przed jej rozpoczęciem, ale z drugiej strony,
mimo, że spodziewane, to nie było pewne, że zbiórka będzie polegać na dalekich podróżach.
Może należało też zareagować już w trakcie i cofnąć
ich do domu, ale takie „skrajne” rozwiązanie też
byłoby raczej nieprzyjemne dla wszystkich. Pomijam
tu kwestie odpowiedzialności prawnej za naszych
niepełnoletnich członków Kręgu podczas zbiórek
Kręgu, bo to skomplikowane zagadnienie i analiza
tego teraz nie ma sensu. To prawda, że przyjmując
ich do Kręgu stawiamy ich już w bardzo wielu
aspektach (choćby jeśli chodzi o uczestnictwo w
zbiórkach) na równi ze sobą. Ale skończenie kursu,

16 lat, zdobycie organizatora i członkostwa obserwatora nie załatwia sprawy ich „dorosłości”, ani
nie czyni z nich już w pełni ukształtowanych ludzi. Wychowując ich na dobrych harcerzy,
instruktorów i chętnych do działania członków Kręgu, ponosimy za nich pewną
odpowiedzialność jako ci starsi. I dlatego zlecanie im jazdy przez cały kraj, w domyśle stopem
(zgadzam się – można było próbować wymyślić coś innego bez pieniędzy, choć ja też nie mam na
to pomysłu), bez kogoś pełnoletniego do opieki nie powinno mieć miejsca.
Kończąc już, myślę, że koncept zbiórki opartej na podróżach w parach gdzieś daleko z
różnorakimi zadaniami do wykonania na miejscu jest bardzo fajny. Nie robiliśmy dotąd takich
rzeczy, a chyba wszyscy uwielbiamy przygody. Dlatego też im więcej zbiórek, które na przeżyciu
przygody polegają, tym lepiej. Bardzo trudno wymyślić zadania, które byłyby podobne w
trudności dla każdej pary, bo każda para jest inna i ma inne możliwości, poza tym warto wysłać
ludzi w różnych kierunkach, więc co do porównywania zadań do siebie chyba nie można mieć za
dużych zastrzeżeń. Na pewno dobrym pomysłem jest też niezdradzanie celu podróży przed
rozpoczęciem zbiórki. Ale na przyszłość uważam, że na takie cele jak tym razem, powinniśmy
mieć więcej czasu (może warto zrobić zbiórkę też w lepszej pogodzie) lub cele powinny być mniej
„wykręcone”. Chyba, że rzeczywiście zbiórk ma się ocierać o niemożliwość – wtedy nie ma
sprawy i może po prostu miałem nie takie jak trzeba oczekiwania. Myślę też, że warto
doprecyzować parę zasad w stylu tego, jak i czy wolno korzystać z pieniędzy (po prostu dla
jasności). Gdyby to ode mnie zależało, zabroniłbym też po prostu własnych środków transportu w
trakcie trwania całej zbiórki, żeby uczestnicy na pewno musieli wykazać się pewną dozą
pomysłowości. Osobiście sprawdziłbym też, czy spotkanie tego rodzaju typa jak mr. Holger jest
możliwe, zanim bym wysłał kogoś na meeting z nim, np. przez wysłanie ludzi gdzieś, gdzie taki
polityk ma akurat jakieś przemówienie, bądź inne wystąpienie publiczne (choć może dziewczyny
to zrobiły – nie wiem). Na pewno jednak nie można więcej pozwolić, żeby w tego rodzaju akcjach
brały udział pary w 100% niepełnoletnie. Tym razem nic się nie stało (a poza tym grę wygrała
właśnie niepełnoletnia para, czyli Zuzia z Goofym, wielki szacunek dla nich!) i pewnie przez 48
następnych zbiórek też byłoby w porządku, ale może kiedyś (tfu) trafimy na tę 50tą i nie możemy
tego ryzykować. Na szczęście jest nas w Kręgu na tyle dużo, że można się spokojnie przemieszać.
Jako stary piernik i trochę chory (na zatoki) człowiek miałem przeczucia, że nasze zadanie
jest niewykonalne i być może przez chorobę nie warte walki, dlatego po powrocie trudno było
dopatrzyć się zadowolenia czy sensowności w podróży do Grudziądza i Świecia oraz
przemarznięciu, ale to, że tam się ona dla nas skończyła,
było też trochę naszym błędem. Nie lubię robić niczego bez
sensu, dlatego szukałem w tym innych znaczeń i
stwierdzam przynajmniej, że nie stałem się jeszcze za
bardzo kalkulującym człowiekiem i jestem zadowolony z
tego, że podjęliśmy próbę mimo wszystko. Zawsze jakiś
plus. Z przyjemnością wezmę udział w następnej tego
rodzaju zbiórce, jeśli zadania będą trochę bardziej dobrane
w relacji czas – odległość i jeśli nie będę musiał się w
trakcie martwić, że stanie się coś złego komuś, kto jeszcze
nie w pełni sam o sobie decyduje. Myślę, że sprawa jest do
przedyskutowania dogłębnie na Sejmiku, a póki co –
pierwsze koty za płoty (dźwiękoszczelne od autostrady…
czy coś).
Simon

HAM z perspektywy Z&G
HAM to super sprawa. Nie wszyscy mają okazję robić rzeczy szalone na co dzień, więc taki
nietypowy weekend to materiał na
dobrą przygodę. Prawdę mówiąc kilka
dni przez zbiórką bałam się, że „wyślą
nas gdzieś do jakiejś nie wiem,
Warszawy”, że niby to tak daleko, że
zbyt dużo przygód naraz, ale w sumie
nie było powodu do obaw – „wysłali
nas” TYLKO do Wrocławia. Tylko...
moment: 24 godziny na ubranie
szaliczków
czterem
wrocławskim
krasnalom?! I to umieszczonym w
promieniu jakichś 10 km od centrum
miasta w trzech kierunkach?
Wszystko super, ale od razu nasunęło się pierwsze pytanie: jak dotrzeć 500 km dalej w jedną
noc? Może stopem? No tak, tylko że stopowiczów nikt nigdzie nie zawiezie, jak już będzie środek
nocy. Głupio byłoby wylądować w jakimś polu i rano mieć przed sobą jeszcze kawał drogi. No
dobra, idziemy na łatwiznę – Polski Bus. W sumie nie jest aż tak drogo (taniej niż blablacarem!),
przynajmniej się wyśpimy (taaa…). Ostatecznie się okazało, że Polski Bus to była prawie jedyna
pewna opcja podróży – tylko my dojechaliśmy na miejsce. A szkoda. Myślę, że gdybyśmy
zaczynali w sobotę rano, sprawa wyglądałaby zupełnie inaczej. Za dnia da się jeździć
czymkolwiek.
Hurra, 6:21, Wrocław Główny, wysiadamy!
- O kurka, Goofy, gdzie my jesteśmy?
- Ej, Zuz, to chyba Wrocław…
- Dobra, weź mi już nie mów, udawajmy, że to Chylonia…
Tak więc wylądowaliśmy na wrocławskim dworcu, bez jedzenia (no prawie), bez energii, z
kolorowym kubraczkiem, z którego miały powstać szaliczki. Biedny kubraczek… Na szczęście
krasnale nie wymagają dużej ilości materiału, kubraczek przeżył. Większy problem to wrocławska
komunikacja miejska, zwłaszcza jeśli planuje się dotrzeć do jakiejś wiochy 10 km na lewo
(“WROCŁAWSCY VANDALE KU ŚLĄSKA CHWALE”, “PONAD ŚLĄSKIEM JEST TYLKO
NIEBO”!!!). Pomijając kilkukrotne nieogarnięcie, przegapianie autobusu czy tam przystanku,
pomylenie ulicy Głównej w Maślicach z ulicą Główną w Psarach i ogólny rozgardiasz oraz
padającą co chwila baterię w nadmiernie eksploatowanym telefonie-wybawcy, w końcu
dotarliśmy tam, gdzie było trzeba. Trwało to, bagatela, 7 godzin.
Hmm, jest niedziela, godzina 13:30. Cudem i wsparciem miłego pana razy dwa dotarliśmy
do jakiejś wylotówki w stronę Poznania. W Gdyni mamy być za 5 godzin, nikt się nie zatrzymuje.
No dobra, prawilne ziomki podwiozły nas na jakieś pole. Jest 15:30, pada, wieje, ogólna katastrofa.

Nie damy rady dojechać na czas, nie ma szans. O, pan Oskar może nas podwieźć do Poznania kolejny cud!
Poznań, godzina 18. Teraz to już na bank nie damy rady dojechać stopem. Mama kazała
wsiąść do pociągu, tak chyba trzeba… Kolejne pieniądze muszą zostać wydane. Taka to darmowa
podróż stopem - no cóż.
Dojechaliśmy do Gdańska o jakiejś 22. Nie najgorzej, może być. Trochę lamersko, że
musieliśmy się wozić PKP i Polskim Busem, tylko że jak zrobić to wszystko inaczej? Chcieliśmy
próbować, walczyć, ale czasu było jednak za mało. A może czasu było wystarczająco dużo, tylko
poniedziałek jednak nie rozpieszcza.
Może gdybyśmy zaczęli w sobotę z samego rana, to do niedzieli rano byłyby większe szanse
na wykonanie zadania. Nikt nie jeździ stopem w nocy. Gdyby ktoś (np. my) postanowił po
wykonaniu zadania w niedzielne południe wrócić jeszcze stopem, powinien mieć jeszcze na to
szansę mimo spóźnienia, a z tym ciężko, jeśli spóźnienie oznacza nieobecność w szkole czy w
pracy. Może łatwiej byłoby, gdyby temperatura nie oscylowała w okolicach 5 stopni, tylko troszkę
wyżej i gdyby nie padało (ale w końcu czy chodzi o to, żeby było łatwo? :P). Może nie
powinniśmy na każdym kroku musieć posiłkować się jakdojade.pl i wszelkimi innymi
informacjami z internetu (z baterią w telefonie też bywało ciężko), ale bez tego
najprawdopodobniej nigdzie byśmy nie zaszli. Jest wiele “może” i wiele “gdyby”. Jednak to była
pierwsza wersja Harców i mimo wszystko było fajnie. Mamy nadzieję, że następne edycje będą
tylko coraz lepsze!

PS Uważajcie na poznańskich pedofili. Niech nie omamią Was swoim różańcem i
docenianiem harcerskiego munduru.
Zuzia i Goofy

Kącik Filmowy druha Cyborga

No Country for Old Men

There Will be Blood

True Grit

Once Upon a Time in the West

Cyborg

Sugestie tematyczne
Czuwaj!
Nie miałem zamiaru pisać tekstu tego rodzaju, ale naszedł mnie pomysł i pomyślałem
sobie, że może nie zaszkodzi. Jak widzicie i ten i poprzedni numer są bardzo grube. Efekt
spowodowany jest głównie brakiem konieczności oszczędzania miejsca. Można by więc pomyśleć,
że jest wystarczająco wiele tekstów i nie sposób się nie zgodzić. Ale – skoro nie ogranicza nas
koszt druku (bo go nie ma), to możemy naprawdę… pisać ile nam się podoba. Do tego też Was
zachęcam, warto umieć wyrazić (lepiej czy gorzej) myśli w formie pisanej i warto wymieniać
poglądy na różne tematy w formie pisemka, żeby nie załatwiać wszystkiego mailowo bądź na
Sejmiku. Jeśli więc napisalibyście coś, ale nie macie pomysłów, oto kilka, które przyszły mi do
głowy:
- Co myślicie na temat kursów (tegorocznych i ogólnie)?
- Jakie składy pownniśmy w końcu ustalić na obozy w 2016?
- W którym kierunku powinny iść zmiany w regulaminach stopni?
- Albo innych?
- Czy rzeczywiście warto w przyszłym semestrze ustalić stałe terminy biwaków?
- Jakie chcielibyście przeżyć (choć może niekoniecznie zorganizować) zbiórki Kręgu?
- oraz Wasze inne przemyślenia, ciekawostki, teksty o Waszych zaintesowaniach… ale tego już
Wam nie podpowiem.
Simon

Trudny i ciężki jest żywot
wiedźmina
Moja przygoda z „Wiedźminem” zaczęła się dość późno, chociaż pierwszy raz słyszałem o
nim już gdy miałem kilka lat, chyba sześć. Wiedziałem, że jest taki serial (wtedy leciał) w
telewizji i że sporo osób go lubi. Nawet nie wiedziałem, o czym jest. Jedyne moje domysły
opierałem na tytule, z którego wnioskowałem, że „Wiedźmin” jest o jakiejś męskiej
wiedźmie, czy czymś takim.
A że wtedy wszystkie wiedźmy wyglądały dla mnie tak:

to stwierdziłem, że męska wersja musi wyglądać jeszcze bardziej idiotycznie, wobec czego
serial też musi być zdrowo porąbany.
W tej niewiedzy żyłem sobie przez długi czas. Osoby dookoła mnie jarały się „Wiedźminem”,
a ja za bardzo nie kumałem, co fajnego jest w męskiej wiedźmie.
Jakiś czas potem wyszła gra, podobno strasznie dobra. Nie wiedziałem, bo nie
spróbowałem. Drugiej jej części, rzekomo jeszcze lepszej, też nie.

I tak trwało to aż do studiów, kiedy to wreszcie miałem okazję zabrać się za wszystkie
książki, które kiedyś chciałem przeczytać, ale nie mogłem, bo szkoła lepiej wiedziała co
powinienem przeczytać i systematycznie narzucała mi kolejne lektury. A potem robiła z nich
sprawdziany i prace klasowe. Innymi słowy, zadbała, żebym na większość z nich nie mógł
patrzeć.
Więc gdy szkoła się skończyła, powstała lista książek, które chciałem w końcu przeczytać.
Wśród nich była seria o Wiedźminie.
Tu z pomocą pojawił się Simon, który zaproponował, że pożyczy mi swoje książki. Tak się
akurat składało, że Simon posiada pierwsze edycje książek o Wiedźminie. Pożyczyłem
pierwszą część o tytule „Ostatnie życzenie”.

Kiedyś miałem awersję do czytania książek. Przez lektury. Ale „Ostatnie życzenie” czytało mi
się bardzo dobrze.
Książka ta jest zbiorem opowiadań o Geralcie z Rivii, który pełni profesję wiedźmina. Czym
zajmuje się wiedźmin? Otóż poluje na przeróżne potwory w zamian za wynagrodzenie. Jest
czymś w rodzaju płatnego zabójcy, ale zabija nie ludzi, ale różne kreatury – strzygi, wilkołaki,
wampiry i inne. Czasami nawet nie zabija. Po prostu rozwiązuje problemy z nimi związane.
Wiedźmini nie są jednak zwykłymi ludźmi; potrafią posługiwać się magią, są niezwykle
skuteczni w walce i mają wyostrzone zmysły. Korzystają też z różnych eliksirów, dzięki
którym są lepiej gotowi na sytuacje, którym może przyjść im stawić czoła.
Taki jest też Geralt.

Poprzez kolejne opowiadania poznajemy jego
przygody, odkrywamy jego historię i przyglądamy
się wyzwaniom, z jakimi się mierzy.
Niemalże od razu spodobał mi się klimat książki.
Był baśniowy, ale jednocześnie realistyczny.
Występowały klimaty fantastyczne, ale nie
bajeczne. Słowem – książka miała w sobie coś, co
tworzyło unikalną atmosferę towarzyszącą kolejnym przygodom Geralta.
W pierwszej edycji „Ostatniego życzenia” (podobno w nowszych już tak nie jest)
opowiadania przeplatały się ze sobą, co tworzyło bardzo ciekawy efekt, dodający wiele całej
historii. Jeśli w jednym opowiadaniu wspomniane było jakieś ważniejsze wydarzenie,
opowiadanie to było zaraz przerywane innym, które dokładnie je wyjaśniało. To dało efekt
czegoś w rodzaju retrospekcji.
Same opowiadania czytało się bardzo ciekawie. Andrzej Sapkowski ma swój wyraźny,
unikalny styl pisania, który świetnie i łatwo się czyta. Nie przesadza zbytnio z opisami,
dialogi trzyma spójne, nie unika przekleństw, przeplata niektóre opowiadania dobrym
poczuciem humoru. Wszystkie opowiadania niosą też ze sobą pewne przesłanie lub morał.
Opowiadania były napisane naprawdę dobrze – miały zwroty akcji, ciekawe postacie,
niepowtarzalne dialogi, niezwykłe lokacje. Gdzieniegdzie można było nawet w nich dostrzec
nawiązania do tradycyjnych baśni i opowiadań, które Sapkowski zgrabnie umieścił w świecie
„Wiedźmina”.
Książka szybko przypadła mi do gustu i zacząłem ją czytać, kiedy była okazja – w pociągu, w
autobusie, na uczelni. Szczególnie na uczelni. Kiedy słyszałem na sali wykładowej coś w
stylu: „A teraz posłuchają Państwo, jak należy siedzieć prawidłowo na stanowisku pracy, aby
nie dostać krzywicy kręgosłupa”, myślałem sobie: „Nie, państwo sobie teraz poczytają, jak
Wiedźmin poluje na strzygę”. Książka była dobrą odskocznią od codziennych obowiązków.
Szczególnie spodobało mi się jedno z opowiadań. Było przepełnione tak dobrym humorem,
że gdyby nie fakt, że czytając je siedziałem akurat na holu uczelni, śmiałbym się na głos. A że
nie chciałem wyglądać dziwnie, wolałem się powstrzymać, co było trudne. Trudno też było
zmyć głupi uśmiech z twarzy po zamknięciu książki i pójściu na wykład.
Po skończeniu książki, prawie od razu zabrałem się za kolejną część – „Miecz
przeznaczenia”. Seria bardzo przypadła mi do gustu i jestem ciekaw dalszych losów Geralta.
Może i was zaciekawią?
Ratatuj herbu Harmattan

Kącik muzyczny
Czuwaj!
Tak dla odmiany, znowu ja. Mam fajny pomysł na tekst o muzyce i nie tylko, ale wydaje mi
się, że to dość ambitny projekt i pisanie go zajęłoby mi zbyt dużo czasu, którym teraz nie
dysponuję. Dlatego w tym numerze będzie zwyczajnie, tj. mam dla Was ciekawą płytę, którą w
„ostatnich czasach” znalazłem.

PIEŚNI – JACASZEK (2013)
Czy są na sali fani Lao Che? (ja się zgłaszam). Nie mam może na myśli najnowszej płyty,
która tekstowo, jak zawsze jest na najwyższym poziomie, ale muzycznie trochę mnie zawiodła –
nie ma na niej nic „nowegociekawego”, w przeciwieństwie do poprzednich. Ale może za mało jej
słuchałem…

Pytam, bo płyta którą chciałbym Wam polecić jest w pewnym sensie podobna do debiutu
Lao Che, czyli płyty „Gusła” z 2002. Jest to chyba najtrudniejsza w odbiorze pozycja w ich
dorobku i być może nie wszyscy się z nią zapoznali, ale szczerze polecam – jest też wspaniała i
bardzo słowiańska, a o to właśnie tam chodziło. „Pieśni” Jacaszka od razu mi się z nią skojarzyły.
Koncept (bo i to jest koncept albumu) polegał na adaptacji melodii i brzmień znanych nam
wszystkim z Kościoła, zmieszania tego z oryginalnym stylem „drone’owania” (może ktoś pamięta
tekst o tym?) Jacaszka i rozmyciu całej mieszanki w trochę leniwe, ale dzięki temu spokojne i w
pewnym sensie „czułe” utwory. Skąd skojarzenia? Gdybyśmy przełożyli brzmienie tej płyty na
wizję kinową, uzyskalibyśmy efekt, który w dzisiejszych czasach nakłada się niektórym filmom
już tylko cyfrowo – lekkie przeskakiwanie obrazu, rozmycie, pojawiające się tu i tam kształty w
rodzaju kropek i kresek, a wszystko w sepii. Zakładając nam tego rodzaju okulary, Jacaszek

przenosi nas gdzieś w głąb naszej narodowej duszy, ku źródłom nowożytnej polskości, które
począwszy od XVII wieku związane są z religią katolicką już nierozdzielnie. Znane nam (bo nie
da się tego uniknąć) melodie kościelne, które słychać przez lekkie szumy, gdzieś w tle, a niekiedy
bliżej powierzchni, spowolnione i czasem wzbogacone o jeden czy dwa losowe dźwięki
klawisza… wszystko tworzy nastrój tajemniczości, a jednocześnie swojskości. Pieśni religijne,
poza kolędami, bywają smutne, bądź patetyczne. Tutaj zachowano ich charakter, a jednocześnie
wszystkimi „zabiegami” o których mówiłem, niesamowicie je ocieplono. Nagle okazuje się, że to,
co zwykle puszczamy już mimo uszu, ma swoje drugie, znacznie bardziej „ludzkie” i intymne
oblicze, którego wcześniej nie znaliśmy. Poza tym, powstaje wrażenie tej łączności z naszą kulturą
i wokół zaczynają migać sceny z Pana Tadeusza, małych miasteczek, pól i łąk, które nieraz
mijaliśmy na wędrówkach, czy gorącego sierpniowego dnia gdzieś na polu wśród zboża.
Wszystko zaczyna wirować i przesuwać się nam przed oczami wraz z obrazkami takimi jak
medaliki z krzyżami wybijane z okazji kolejnych powstań, Te deum laudamus, pradziadkowie
AKowcy robiący nam na czole znak krzyża, wreszcie dzisiejsze małe wsie, których wszyscy
mieszkańcy spotykają się co niedzielę na mszy o 11.00. W tle, niesione delikatnym wiatrem,
słychać te właśnie pieśni. A przypominam – mamy rok 2015…
Skojarzenia z Lao Che o których pisałem spowodowane są tym, że i „Gusła” dotyka
naszych korzeni, ale w inny sposób. Tam zagłębiamy się w najdawniejsze i najdalsze zakątki,
trochę zapomniane, te, które z religią (poza animistyczną) nie mają jeszcze za wiele wspólnego.
Dawne mityczne czasy bogów z trzema głowami, niezrozumiałe już dziś i zapomniane obrzędy
oraz język rodem ze średniowiecza. „Pieśni” zajmują się tym, co było później, ale to później jest
też lepiej poznane i zapamiętane przez naszą historiografię. Może dlatego mi osobiście wydaje się
rzeczywiście stare – bo umiem to sobie wyobrazić, w przeciwieństwie do czasów Mieszka. Obie
splatają się jednak w dotknięciu tych samych wątków – „Pieśni” kończy piętnastominutowa
wersja „Bogurodzicy”. Płyta jest „kolejnym poziomem”, bo jest jeszcze trudniejsza w odbiorze dla
kogoś nienawykłego do niecodziennych form muzycznych, ale warto spróbować. Nie ma
znaczenia, jaki jest Wasz stosunek do religijności i Kościoła, każdy z nas mniej lub bardziej nosi to
we krwi. A płyta nie ocenia – tylko przybliża i rzuca nowe światło. Bardzo ciepłe i osobiste.
Polecam!
PS jako „próbkę” proponuję sprawdzić utwór „J.H.S”.
PS2 wybitnie zainteresowanym, jeśli się tacy znajdą, polecam także płytę z 2008 pt. „Treny”.
Simon

PS3 żeby trochę odciążyć atmosferę, oto krótki tekścik polecający,
który zachęcił mnie do posłuchania tej płyty:
„Płyta nagrana z okazji 1050 lecia Krztu Polski. Muzyka mszalna, drone,
ambient, electroacoustic jak kto woli. Motywy znane z kościelnych mszy i
pochodów podane na małobogato, bez bogatych aranży, bez złotego cielca.
Jednak ten pojawia się wraz z motywami instrumentalnymi nam znanymi
czy też śpiewem Bogurodzicy. Pojawia się i swoim wielkim obślizgłym
językiem LIŻE NASZE PLECY. Piękne! A babcia zwykla mawiac "Liza
mnie cielaki" kiedy czula dreszcze, Ja czując ciary, odczuwam to samo. I
wtedy wracają piękne wspomnienia. Kroluj nam Chryste!”

U schyłku XX wieku półinteligentne maszyny zwane komputerami, wyłażą z różnych
zakamarków i wkradają się w nasze łaski, odciągając nas coraz bardziej od przyrody. Jest to
oczywiste niebezpieczeństwo, bo dziś już nie trzeba wychodzić z domku, aby przejść się po
lesie czy podglądać zwierzęta – wszystko jest w cyberprzestrzeni. Ale, ale. To tylko jedna
strona medalu. Dzięki temu, że te maszyny potrafią się porozumiewać, ich zasięg jest
ogólnoświatowy. Można dotrzeć właściwie wszędzie i wszystko zobaczyć. Jest to
„ogólnoświatowa” witryna ogłoszeniowa. Harcerstwo również wykorzystuje komputery do
informowania się nawzajem o swoim istnieniu i działalności. Z tego powodu, dzięki
Jankesowi i Augustowi powstała strona WWW Kręgu.
W chwili obecnej znajdują się tam podstawowe informacje o naszej organizacji ze statutem
włącznie, ostatnie 3 numery „Zasiewów”, nieco zdjęć z obozów, strona Zlotu BP, oraz
zdjęcia z spotkań Kręgu takich jak Sejmik, czy zabawa karnawałowa. Treść naszej strony
jest aktualizowana na bieżąco o nowe numery „Zasiewów”.

Dla zainteresowanych podaję adres „naszej” strony:
http://www.kki.net.pl/lesnaszk/index.html
Co należy zrobić aby skorzystać z tego adresu? Należy mieć komputer z możliwością
dostępu do Internetu – to po pierwsze. Następnie należy uruchomić program Microsoft
Internet Explorer czy Netscape lub jakąkolwiek inną przeglądarkę stron WWW i wpisać
wyżej podany adres. I już. Teraz należy tylko oglądać zawartość strony i podzielić się
refleksjami na jej temat z autorami.
Pacjent
(a tak serio… – „Zasiewy”, kwiecień 1998)

Wojciech Młynarski

Błędny rycerz
Ludzie są jacy są
Ludziom niewiele się marzy
Mało chcą, grzecznie śpią
Przegrani, trwożni, szarzy
A mnie gna, goni mnie
Myśl, że coś w końcu się zdarzy
Że lśni w noc okno, gdzie
Jest Dulcynea, moja nadzieja
Moja nadzieja, moja nadzieja
Nieprawda, że
Ostatni błędny rycerz zasnął
Że jego duch
U Elizejskich stoi bram
On żyje wciąż
Za zbroję ma uczciwość własną
Precz rzucił miecz
Lecz honor - honor ma ten sam
Obcy mu spokój święty
I snu cieplutki koc
Drogę mu ognik błędny
Wskazuje w noc
A on, on wciąż wyzywa
Na pojedynek los
Uczciwość za uczciwość
A cios za cios

Nieprawda, że
Ostatni błędny rycerz pojął
Że odejść czas
Że nie ma sensu walczyć już
On żyje wciąż
Czyste sumienie ma za zbroję
I wierzy, że
Jest gdzieś otwarte okno
I Dulcynea, jego nadzieja
Jego nadzieja, jego nadzieja
Nieprawda, że
Żywot rycerza kresu dobiegł
Że nie brzmi w noc
Wdzięczną canzoną jego głos
Nieprawda, bo
On może odżyć we mnie, w tobie
By wyzwać los
Uczciwość za uczciwość
A cios za cios

