Konkurs „Z notatnika Baden Powella”

Pismo HZD NKIH „Leśna Szkółka”

Prawidłowa odpowiedź na pytanie konkursowe z numeru lutowego to:
poniedziałek 22 maja 1911 r., Lwów, 4 drużyny harcerskie, 3 męskie i jedna żeńska.
Konkurs wygrał duży fan, młodzik oraz zastępowy Kuba Broka z 11 NGDH Sherwood. A
tutaj zwycięska odpowiedź:
(Kuba B. <*********@gmail.com>

7 mar

do mnie
22 maja 1911 z moich obliczeń wynika, że to był poniedziałek. Powstały 3 drużyny męskie i 1 żeńska. We Lwowie.
Młodzik zastępowy Kuba Broka. Mam 13 lat. Oraz jestem waszym dużym fanem.
11 NGDH Sherwood. Czytam od początku)

Prawidłowych odpowiedzi udzielili także: „tu Brzoza”, dh Mateusz Kowalkowski
z 8 NGDH „Twierdza” oraz dh Marta Olańczuk „Tusia” z 25 PGZH, która znów
prawidłowo rozszyfrowała także hasło. Przypominamy jednak, że liczy się tylko pytanie
konkursowe,
które w tym miesiącu brzmi:

„Jak się mianuje odpowiednik harcerskich stopni u zuchów, ile ich jest
oraz jak się one nazywają?”
Przypominamy schemat odpowiedzi: „imię, i nazwisko, ksywa/drużyna/wiek/odpowiedź.”
(np. dh Jan Konarzewski „K4”/3NGDH/15/levele, 99, level pierwszy, drugi i tak dalej)
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Oranie pola

C

zuwaj! Aby złamać wcześniejszą niedobrą konwencję
dumnie piszemy: Zasiewy ukazały się wedle planów,
na czas. Numer marcowy w marcu - wszystko w
porządku, więc nie trzeba szukać winnego Voldemorta ni Buki.
Okazało się, że wiosną dzieje się również bardzo dużo.
„Zasiewy” są przepakowane, co nas wszystkich bardzo cieszy.
Harcerze nigdy nie próżnują! Byliśmy na biwakach,
wędrówkach... W tym numerze ukazuje się też nowa rubryka.
Ale więcej dowiecie się czytając nasze „Zasiewy”. Zatem - miłej
lektury!
Wasza Redakcja

R: Rzeczywiście, to może być dziwne uczucie. A który z obozów najbardziej Ci zapadł w pamięć i
dlaczego?
W: Najbardziej zapadł mi w pamięć obóz w 2009 roku, w Zalesiu, z powodów zarówno
pozytywnych, jak i negatywnych. Do negatywnych należy przede wszystkim to, że (jeszcze wtedy
jako zuch), ze względów fizycznych/objętościowych, zmuszony byłem do spania w ceglanym domku
(malowanym). Nie wystarczyło dla nas normalnych namiotów, ponieważ Zalesie są bazą ZHP.
Ale są też pozytywy tego obozu. To na nim zostałem przerzucony nad ogniskiem do 3NGZH „Buki”,
jak i z niego najwięcej pamiętam ze wszystkich obozów zuchowych, mieliśmy super wędrówki
(całodniowe, 8 kilometrów w jedną stronę, to był wyczyn!), co wcześniej było w mojej drużynie
zuchowej raczej rzadkie.
R: Hehe, wędrówki zawsze są super. W tym roku na obozu w Bieszczadach z pewnością nikt nie
będzie narzekał na ich brak.
W: O tak. Ten obóz to będzie bardzo ciekawa Akcja Letnia, mam wrażenie, że wyjdzie specyficznie,
ale zobaczymy, nie ma co gdybać.
R: Dobra. Powiedz nam, jaka jest Twoja ulubiona dziedzina technik harcerskich?
W: Harcerstwo jest tak globalnym pojęciem, kryje się pod nim tak wiele rzeczy, że naprawdę ciężko
powiedzieć. Gdyby nie harcerstwo, nie nauczyłbym się zapewne ‘chodzenia po mapie’, co jest
fantastycznym hobby. Nauczyłem też się dzięki harcerstwu poznawać świat, który jest niesamowicie
barwny i ciekawy. Ale wystarczy tego gadania, więcej Wam powiem na łożu śmierci...
R: Ojej!
W: Spoko, bez spiny. Po prostu uważam, że skautingiem się żyje całym sobą, bo pomaga obrać
ścieżkę w życiu.
R: Powiedz nam jeszcze o Twojej ulubionej piosence harcerskiej, każdemu naszemu wcześniejszemu
interlokutorowi daliśmy taką możliwość, to Ty też się pochwal.
W: Dzięki. Rzeczywiście, czekałem na tą możliwość. Od małego zucha uwielbiałem harcerskie
adaptacje piosenek SDM’u, co się nie zmieniło do dzisiaj. Wszystkie są świetne: „Jak”, „Z nim
będziesz szczęśliwsza”, „Bieszczadzkie anioły”, „Czarny blues o czwartej nad ranem”, „Pod kątem
ostrym”, a w szczególności - „Opadły mgły”, śpiewane za starych dobrych czasów na pobudkę.
Trzeba kiedyś do tego wrócić.
R: Dziękóweczka za wywiad. Bardzo miło nam się z Tobą
rozmawiało.
W: Ta, również wielkie dzięki i joł!

W: Fucha dość brudna. Co prawda jeszcze nie zdarzyły się telefony od Redaktora Naczelnego
(pozdrawiam!) o 3 w nocy informujące o konieczności wysłania tekstu na kolejny dzień, ale kilka
podobnych sytuacji przeżyłem. Mimo tego funkcja mi odpowiada; nasza praca włożona w periodyk
nie idzie na marne, co, mam wrażenie, widać po świecie nas otaczającym. Nasze oficjalne dane
podają, że mamy tych korespondentów ponad 150, lecz niestety nie wszyscy aktywnie uczestniczą w
pisaniu tekstów. A żart o siedzibie redakcji jest słaby, nie udał Wam się.
R: No cóż. Staramy się, ale nie zawsze wychodzi. Reuters informował ostatnio, że czuje się poddany
presji przez Wasze prężnie działające pismo. Jak to skomentujesz?
W: Na wstępie zaznaczę, że „Zasiewy” są produktem przeznaczonym wyłącznie na rynek lokalny.
Nie wiem skąd dysponujecie taką informacją, aczkolwiek bardzo ona nas cieszy. Skoro „Zasiewy” są
godnym rywalem dla zachodnich korporacji, świadczy to, że wcale nie liczą się we wszechświecie
tylko pieniądze, ale jakość oferowanego produktu. Mamy nadzieję, że będzie ona coraz wyższa.
R: Tak przy okazji, czytelnicy ostatnio dali nam też sygnały, że są ciekawi, na jakiej zasadzie
dobieramy osoby, z którymi robimy wywiady…
W: Widzicie, Redakcjo, to nie jest proste. Wybieramy osoby w jak największym stopniu
odpowiadające naszemu duetowi redakcyjnemu, ale i naszym Czytelnikom, bez których byśmy nie
istnieli. Nie obawiajcie się, „Zasiewy” nigdy nie stoczą się do poziomu „Pudelka”; jesteśmy
poważnym pismem o tematyce społeczno-harcerskiej, a wywiady są przeprowadzane w
humanitarnych warunkach, z odpowiednimi do kontekstu ludźmi.
R: Zgadzamy się z Tobą w stu procentach. Przejdźmy może teraz do Twojego harcerskiego życia. Ile
czasu już spędziłeś w tych klimatach?
W: No, klimaty ciężkie. Historia moja zaczęła się pod koniec 2005 roku, kiedy to udałem się na
zbiórkę zuchową wraz z moimi siostrami; jedna, którą już poznaliście - Sissi - była też zuchną (tyle
że 4 lata starszą). A druga - której niestety nie poznaliście - Szyszka - była przyboczną tej gromady
zuchowej - 38 NGGZ „Gumisie”. Wtedy „Gumisie” były jednostką w „Drzewie Pokoju”, czyli
organizacji działającej w tych samych okolicach co „Leśna Szkółka”, dlatego nazywała się
„gromadą”.
R: Zostawmy tą terminologię. W każdym bądź razie, te „Gumisie” przeszły później do „Leśnej
Szkółki” i stały się normalną drużyną zuchową?
W: Mniej więcej tak właśnie było. Po dwóch obozach znalazłem się w innej organizacji, nie
rozumiejąc dlaczego, ale tak było i już. Z mojej perspektywy zmienili się tylko ludzie naokoło, tak
naprawdę prawie niczym się nie różnimy od KH DP. Wszyscy harcerze to jedna rodzina!
R: Byłeś już pewnie na kilku obozach; masz dużo wspomnień?
W: Jo, jest sporo historyjek harcerskich, ale każdy tak ma po jakimś czasie. Ja miałem to szczęście
być dość długo zuchem (od zerówki), więc lata się zebrały. Naturalny proces. Licząc od 2006 w
jednym tylko roku nie byłem na żadnej Akcji Letniej, więc było ich dokładnie 8. Jedną z ciekawostek
jest to, że najprawdopodobniej widziałem się z dzisiejszą Trójkową kadrą jeszcze w 2005 roku na
biwaku w ramach Drzewa Pokoju.
Z tego i przyszłych numerów Zasiewów dowiecie się, że Trójka jest bardzo starą drużyną oraz była
kiedyś w DP. W 2006 roku jednostka ta rozdzieliła się na dwa fronty - na obie organizacje harcerskie
(LS oraz DP) - lecz całkiem niedawno ten drugi front został oficjalnie rozwiązany.
To taka historyczna dygresja, sorry. W każdym bądź razie, prawie 10 lat temu, gdy gdzieś tam
spotkałem się z Simonem i Gargiem, kompletnie nie miałem pojęcia, że któregoś dnia będę z nimi w
kadrze tej samej drużyny. Śmieszna sytuacja.
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Wywiad z instruktorem
org. Wojciech Podsiadłowski
Redakcja: Czuwaj Wojciech! Z tego, co udało się Redakcji dowiedzieć, jesteś na dzień dzisiejszy
najświeższym instruktorem NKIH LS. Pomyśleliśmy sobie, że to dobra okazja, żeby zrobić z Tobą
właśnie wywiad. Jak się z tym czujesz, zamieniając herb z lewego rękawa na lilijkę?
Wojciech: Czuwaj! Szczerze mówiąc, to bardzo nietypowe uczucie. Długie lata byłem normalnym
harcerzem, miałem swoje miejsce w szeregu i wszystko było jasne. Życie staje się coraz bardziej
kolorowe... Wiem przynajmniej, że będę dalej starać się być coraz lepszym człowiekiem i harcerzem;
a ta lilijka i chwila poświęcona na jej wyszycie tak naprawdę nic nie zmienia. Niestety teraz już to nie
będzie takie jasne, z jakiego miasta jestem.
R: Twój drużynowy mówił nam, że jest z Ciebie bardzo dumny. Przekazał nam też dane
statystyczne, których wynika, że jesteś pierwszym nowym instruktorem z Trójki prawie od czasów,
kiedy on sam nim został (nie do końca legalnie zresztą). Co Ty na to?
W: Jo, mój drużynowy ma czasem skłonność do gadania za dużo. W Trójce wszystko odbywa się
legalnie, a jeśli ten drużynowy uczestniczył w przekrętach i sam się do tego przyznaje, powinna
zostać powołana komisja śledcza.
Simon: To nie tak, że ja uczestniczyłem... Po prostu ostatniego dnia zaliczenia kursu przybocznych,
w którym brałem udział i na którym zdobyłem uprawnienia, zapytano mnie, kiedy mam urodziny.
Odpowiedziałem zgodnie z prawdą, że w październiku (a więc miałem jeszcze nieukończone 16 lat).
Kilkanaście minut później na apelu otrzymałem stopień organizatora będąc za młodym… dzięki temu
mogłem jeszcze bardziej wyśrubować rekord bycia „wiecznym organizatorem”. Ale Wojtek chyba
nie podejmie rękawicy w tej konkurencji. Mam nadzieję!
W: Sami widzicie ile on gada. A co do tej sytuacji statystycznej, to bardzo dobry znak. Mam taką
przyjemność rozpoczynać Trójkowe pokolenie, w którego składzie już wkrótce będzie, być może,
kilku nowych instruktorów...
R: Dobra, nie musisz udawać skromności, ale niech Ci już będzie. Zapomnieliśmy o oficjalnym
przedstawieniu się. Poza kwestią stopnia, opowiedz nam kim dokładnie jesteś i jakie funkcje pełnisz,
jak poprzedni instruktorzy, by nasi czytelnicy wiedzieli.
W: Przede wszystkim pełnię funkcję przybocznego oraz zastępowego najlepszego zastępu - „Heban”
- w 3 NGDH „Buki”.
S: Dane zebrane wyłącznie w formie exit – poll, niepotwierdzone przez TKW (Trójkową Komisję
Wyborczą).
W: Dobra dobra. Mam też przyjemność redagować „Zasiewy” Harcerskiego Związku Drużyn przy
NKIH „LS”. Oprócz tego jestem uczniem (niestety jeszcze) gimnazjum i normalnym człowiekiem,
oddychającym tym samym powietrzem co Wy. Swoją drogą, otworzę okno...
R: Mówisz więc, że jesteś w Redakcji Zasiewów? Jaka to fucha? Opowiedz nam trochę o tym, jak
wygląda biurowiec, w którym mieści się siedziba redakcji i które z Waszych terenowych placówek są
najaktywniejsze. Dokąd zamierzacie w najbliższym czasie posłać korespondentów?

„Pewnego razu starzec opowiadał swojemu wnukowi o boju, jaki toczy się w duszy
człowieka przez całe jego życie. Powiedział:
- W każdym z nas żyją i walczą ze sobą nieustannie dwa wilki. Jeden jest zły. Żywi
się gniewem, zazdrością, kłamstwem, chciwością, prostactwem, chowaniem urazy i
pychą. Drugi jest dobry. Jego pokarm to radość, pokój, miłość, nadzieja,
łagodność, pokora, szacunek, empatia i prawda.
- Który jest silniejszy? – zapytał wnuk.
- Ten, któremu dostarczasz pokarmu – odpowiedział starzec.”
Czirokeskie przysłowie

Charles M. Russel – „Watching the settlers”
Czas nam kończyć, zanim tak naprawdę się rozpędziliśmy. O Indianach
dowiadywać się można z wielu różnych źródeł – książki to tylko jedno z nich.
Dlatego w każdym kolejnym odcinku możecie znaleźć cytaty z książek, odnośniki
do filmów i muzyki o Indianach lub przez Indian stworzone – jeśli macie ochotę
posłuchać ich głosu zamiast mojego, na pewno na tym nie stracicie. Wiele z nich
jest anglojęzycznych – ale niech to też będzie dla Was ćwiczenie. Jeśli będziecie
mieli kłopoty ze zrozumieniem jakiegoś cytatu, piszcie – pomogę 
Tymczasem – do zobaczenia później!
Simon
(Indianie nigdy się nie żegnają. Ale o tym, o bizonach i Marlonie Brando – w
następnym odcinku.)

2. Indianie a konie
To już nie jest tak oczywiste, ale – konie do Ameryki sprowadzili
Europejczycy. „Potoczny” wizerunek Indianina zyskał rację bytu dopiero gdzieś
tak od XVI wieku, kiedy pewna liczba rumaków wymknęła się Hiszpanom i
zaludniła stepy. Indianie tam żyjący szybko docenili, jak pożyteczne to zwierzęta i
dopiero wtedy zaczęła się ich przyjaźń i współpraca.

3. Indianie a Ameryki
By uzmysłowić Wam, z jak bogatą kulturowo grupą ludzi będziemy się
zapoznawać, powinniście zdać sobie sprawę, że „Indianami” nazywa się też
mieszkańców Ameryki Środkowej (tego wąskiego przesmyka między Północną a
Południową, m.in. Półwyspu Jukatan) oraz mieszkańców Ameryki Południowej,
takich, jak Inkowie czy Aztekowie (to ci od wielkich piramid w dżungli).

4. Indianie żyją!
I temu zagadnieniu poświęcimy trochę
czasu. Macie pewnie niejasne pojęcie, że z
jakiegoś powodu dzisiaj w Stanach ani w
pozostałych miejscach nie spotkacie już
obozów z tipi i Indian polujących na
bizony. Nie oznacza to jednak, że ci ludzie
zniknęli z powierzchni ziemi – żyją nadal,
choć w innych warunkach. Są to raczej
smutne historie, ale mimo wszystko
krzepiący jest fakt, że i dziś można Indian
gdzieś na świecie spotkać.

5. Niepiśmienność
Większość plemion i kultur, które Indianie w swojej historii stworzyli, były
niepiśmienne. Stąd ich tradycja i historia – inaczej niż nasza, którą liczymy od
pierwszych „pisanych” wzmianek – przekazywana jest przede wszystkim ustnie, w
formie opowiadań, pieśni i rytuałów. To powoduje, że ciężej ją odtworzyć na
„nasz” sposób, ale jednocześnie nabiera ona bardziej „mitycznego” posmaku.
Dzięki temu też możecie stosować inne podejście, chcąc się czegoś o nich
dowiedzieć – prawdziwego znaczenia nabiera powiedzenie, że „w każdej legendzie
jest ziarno prawdy”. Czytając podręcznik do historii Polski, dowiadujecie się, skąd
przyszliśmy. Słuchając, czytając, czy oglądając indiańską legendę – dowiadujecie
się, skąd przyszli Indianie. Pamiętajcie o tej „zmianie podejścia”.

kłótliwość, zobojętnienie i „dzikość” we współżyciu społecznym (brzmi
znajomo?). Seton był przekonany, że potrzebna jest nam (szeroko pojętym ludziom
cywilizacji Zachodu, czyli białym) jakaś nowa formuła, która pozwoli wychować
kolejne pokolenia w innym, lepszym duchu i naprawić to, co na świecie jest złe.
Tym tropem podążał, tworząc swoją organizację i ideę puszczaństwa. A wzorował
się właśnie na Indianach, będąc głęboko przekonanym, że stworzyli kulturę, która
bardziej szanowała i dopasowywała się do otaczającego świata, jako jego część.
Mając we krwi „harcerstwo”, użył złotej zasady, którą kierują się instruktorzy od
najmłodszych (podzastępowych) po najstarszych (Komendantów Kręgu) –
postanowił wykorzystać czyjś świetny pomysł we własny sposób, by zrobić coś
dobrego.
Kilka lat temu pomyślałem sobie, że chciałbym na tyle na ile się da,
poznać świat ludzi, których Seton postawił nam za wzór. Od tamtego czasu staram
się dostępnymi metodami (i oczywiście – w wolnym czasie) zgłębiać kulturę i
historię Indian, żeby wiedzieć o nich coś więcej, niż to, że mieli na głowach pióra,
na twarzach malunki, strzelali z łuków i robili „łałałała” gdy z kimś walczyli.
Zdobytą do tej pory wiedzą chciałbym się z Wami podzielić w naszej nowej
rubryce, bo uważam, że jest cenna i inspirująca dla wszystkich, którzy chcą siebie i
świat zmieniać na lepsze – a to przecież esencja harcerstwa  Mam nadzieję, że
zachęci to Was też do własnych poszukiwań. Oczywiście – to co wiem, to tylko
malutki wycinek całości. Bardzo się ucieszę, jeśli sami znajdziecie i poznacie
jakieś źródło wiedzy i podrzucicie mi namiar!
Po tym długim wstępie przejdźmy do rzeczy. W każdym kolejnym
odcinku będziemy zapoznawać się z którymś ze sławniejszych plemion Indian
(było ich kilka setek!), ponieważ – jak pewnie wiecie – nie był to jeden „naród” w
dzisiejszym rozumieniu, ani nawet wspólnota językowa, a raczej ogromna grupa
bardzo różnorodnych ludów, mówiących różnymi językami, żyjących w różny
sposób i z odmienną kulturą i zwyczajami. Określenie „Indianie” należy
interpretować podobnie jak np. „Afrykańczycy” czy „Europejczycy”. Mieszkańcy
Albanii są zupełnie inni, niż mieszkańcy Finlandii. Dziś jednak, z racji
ograniczonego miejsca, jakie mamy na tekst w „Zasiewach” (no i – nie chcę Was
zanudzić ) weźmiemy na „tapetę” parę zagadnień wstępnych. Niech będzie to po
prostu kilka faktów, z których parę może być oczywistych, a parę powinno Was
zaskoczyć.

1. Miano „Indian”
Fakt powszechnie znany – wszyscy pamiętamy, że gdy Krzysztof Kolumb
dopłynął wybrzeży Ameryki, był przekonany, że znalazł drogę morską do Indii i
dlatego też tak zaczął nazywać mieszkańców Nowego Świata. Poprawne
określenie w języku angielskim to „Native Americans”, co w polskim odpowiada
„Rdzennym Amerykanom”. Jeśli chcecie mówić ściśle – używajcie tego pojęcia.

… ale nie zanim nie przypomnimy sobie ostatniego odcinka, w którym to
dowiedzieliśmy się czegoś o ptasich pisklętach, odkryliśmy, jak cwane i wredne umieją być
małe kukułki, a także nauczyliśmy się, że znalezionych piskląt nie wolno zabierać do domu.
Ten odcinek natomiast będzie pierwszym w pełni poświęconym jednemu gatunkowi
ptaka. A zatem, oto…

Część V: Wróbel domowy, czyli co nieco o tych małych,
skaczących, stepowych spryciarzach
Zgadza się, stepowych.

Niespodzianka.

Kto z was nie zna wróbli? To chyba pytanie retoryczne, bo wróble zna każdy. Przynajmniej
każdy, kto mieszka w Polsce. Wróble są u nas tak wszędobylskie, że można by pomyśleć,
że od zawsze mieszkały w naszym kraju i że są typowo polskim gatunkiem ptaka, tak jak
bocian.
Otóż wcale nie.
Wróble są u nas od niedawna. Nie bardzo wiemy, od którego dokładnie momentu, ale
szacuje się, że nastąpiło to wraz z rozwojem polskiego rolnictwa.
Bo wróbel tak naprawdę jest gatunkiem południowym i pochodzi prawdopodobnie z
Półwyspu Arabskiego i Azji Mniejszej, gdzie głównymi krajobrazami są właśnie stepy i
półpustynie.

Na wypadek, gdybyście nie wiedzieli, jak wyglądają stepy, oto step:

Czyli, ogólnie rzecz biorąc, płaska, nudna pustka.
O tym, że wróble faktycznie pochodzą z cieplejszych krajów, można się całkiem łatwo
przekonać. Po pierwsze, jest wrażliwy na zimno. Kiedy pojawiają się choćby drobne
przymrozki, większości ptaków to nie przeszkadza. Ale wróblowi już jest za zimno, więc
siedzi z napuszonymi piórkami. Ponadto, wróble bardzo lubią się kąpać. Nie tylko w
wodzie, ale także w… piasku. Może kiedyś będziecie mieli okazję to zobaczyć?
Nawet gniazda wróble budują w południowym stylu – ich gniazda są kuliste, uwite są z
luźnych patyczków, traw i słomy, otwór wejściowy mają z boku i zawsze są zamknięte z
góry, dla ochrony przed słońcem. W naszym klimacie bardzo niewiele ptaków buduje takie
gniazda. Natomiast w Afryce spotyka się takie znacznie częściej.
Mimo to, pewnego razu wróble postanowiły przywędrować do Polski, mniej więcej wtedy,
kiedy rozwijało się rolnictwo. Wróble żywią się przeważnie ziarnem, a skoro u nas leżało
sobie po prostu na ziemi, to czemu by nie przylecieć i go nie zjeść? A przy okazji nie zostać
na trochę dłużej, na przykład, hmm… na zawsze?
Ludziom średnio się podobało, że wróble jedzą im ziarno, więc wymyślili wynalazek, który
nazwali strachem na wróble. Miał on, jak sama nazwa wskazuje, odstraszać wróble.
Ponieważ wróble nie lubią nagłych zmian, postawienie takiego stracha na polu faktycznie
może wywołać wśród nich panikę. Ale wróble nie są też głupie. Jeśli strach będzie tam stał
nieruchomo przez kilka dni, ptaki stwierdzą, że to jakaś kpina i że nie ma powodu do
obaw. I wrócą na pole. Ewentualnie uwiją sobie gniazdo w kieszeni stracha (tak, zdarzały
się takie przypadki).

Czerwona Droga
Ścieżka pierwsza
„(…) Indianie stworzyli sobie żywot zbyt piękny, a przy tym zachowali
waleczność zbyt krewką, ażeby nie walczyć o to wszystko do upadłego. Jest zdrowy
instynkt w młodzieży wszystkich czasów i wszystkich żywotnych narodów, że
właśnie Indian, Indian preryjnych, wybrała sobie za wzór bohaterstwa i
umiłowania wolności. W młodych sercach chyba na zawsze pozostanie cześć dla
wspaniałych wojowników, pomimo że ci dotychczas nie doczekali się pełnego
odbicia ani w dobrej literaturze, ani w filmach, wulgarnie wypaczających to, co
kiedyś było wzniosłe i urzekające.
Było wzniosłe i urzekające, dopóki istniały bizony. Wraz z wytępieniem
bizonów zmieciono z oblicza ziemi wyjątkowo udatny fragment ludzkiego istnienia
i pierwotnej kultury.”

Arkady Fiedler, „I znowu kusząca Kanada – Indianie,
bizony, szczupaki”, Warszawa 1965, str. 155
Czuwaj!
Startujemy z kolejną nową rubryką,
która będzie (miejmy nadzieję) pojawiać się na
łamach naszych „Zasiewów” przez pewien
czas. W naszej działalności harcerskiej często
odwołujemy się od ideałów puszczaństwa i
wspominamy E. T. Setona. Mgliście (w
większości) wiemy, że cała idea oparta jest na
tym, co robili Indianie, oraz (niektórzy) – że
pierwsza organizacja, którą założył (w 1902) i
która była dla późniejszych skautów i harcerzy
wzorem, nazywała się „Woodcraft Indians”.
Teksty o puszczaństwie jeszcze się na łamach
„Zasiewów” pojawią. Poza tym o tej idei
rozmawiamy także na obozach, zbiórkach i
przy innych okazjach, gdy się widzimy.
Wydaje mi się jednak (również z obserwacji siebie samego), że mało tak naprawdę
wiemy o tych, dzięki którym puszczaństwo w ogóle powstało.
Seton dużą część swojego życia spędził wśród Indian (żyjących jeszcze w
bardziej tradycyjny sposób) i już wtedy (ponad 100 lat temu!) doszedł do wniosku,
że cywilizację białego człowieka trawi wiele problemów. Przede wszystkim
chodziło o nieumiejętność życia w harmonii z przyrodą, nadmierny
konsumpcjonizm, zanik wartości moralnych, brak pracy nad własnym rozwojem,

Na obozie z Trójki było 15 osób. Nie wszystkim się podobało, więc kilka z
nich odeszło po wyjeździe. Należy go jednak ocenić jako całkiem udany – znów
paru nowych ludzi otrzymało chusty, przyrzeczenie złożył Wojtek. Pierwszy rok w
poszerzonym składzie został zamknięty z całkiem pozytywnym wynikiem.
Rok harcerski 2011 – 2012
Był tak naprawdę podobny do poprzedniego. Pojawiło się kilku nowych
ludzi, kilku odeszło (jak to zwykle bywa, wszystkich zatrzymać się nie da).
Byliśmy wesołą i bardzo głośną gromadą ludzi, która jeszcze nadal uchodziła za
(samodzielny) zastęp. Pojawiało się coraz więcej chustowanych członków,
zdarzyło się chyba nawet podczas któregoś wyjazdu, że byliśmy drugą lub trzecią,
co do liczebności, jednostką LS. Coraz więcej ludzi otwierało próby na stopnie,
choć szło im to nieskoro. Zdobywaliśmy sprawności, jeździliśmy na zbiórki
rowerowe i biwaki. Zimowisko w Darżlubiu (I) zapamiętałem jako najlepsze
dotychczas w naszym wykonaniu. Były gry z czołgami, klockami lego, spadaniem
ze schodów, czytanie książki. W obrębie samodzielnego zastępu stworzyliśmy dwa
patrole – Hamada i Alamo, którymi dowodzili Wojtek i Janek. Tego rodzaju
podział służył głównie do gry w kostki bądź jakichś zadań, ale patrolowi zostali
nimi nieprzypadkowo.
W drugiej połowie roku pojechaliśmy po raz pierwszy sami na biwak, do
Lubocina. Było fajnie – poszliśmy na wędrówkę do grot mechowskich, żarliśmy
kiszoną kapustę i dużo się śmialiśmy, jak zawsze. Gargo i ja powoli
przygotowywaliśmy letni wyjazd, który miał być dość mocno eksperymentalny –
wraz z 33 i 13 NGDH wybraliśmy się wraz z Hufcem ZHP Wadowice do bazy w
Pogorzelicy.
Na samym obozie, który zaczął się prawie od razu po końcu roku
szkolnego, znów musiałem łączyć funkcję komendanta z funkcją zastępowego, ale
dziewczyny dużo mi pomogły. Było specyficznie, ale dobrze go wspominamy. W
trakcie wyjazdu odwiedziło nas Bractwo z 20 NGDH, co też wszystkich ucieszyło.
Robiliśmy zawody bokserskie, udało się nawet zrobić chatki (choć wokół lasu było
mało) i sporo bywaliśmy na plaży. Przyrzeczenie złożył Marek, pojawili się także
nowi członkowie z chustami. Po obozie udaliśmy się na wędrówkę w odwiedziny
do drugiego obozu LS w Gostomku, gdzie obejrzeliśmy miejsce po trójkowej
ziemiance sprzed lat.
W kolejnym odcinku dobijemy do tego roku harcerskiego. Jeśli ktoś z Was jest
zainteresowany naszą historią w bardziej szczegółowej postaci, zapraszamy na
naszego bloga – www.3ngzh.blogspot.com.
Simon

Może po to, żeby go bardziej ośmieszyć, czy coś.

Tak, wróble nie są głupie, a inteligencją nierzadko przewyższają inne ptaki. Łatwo możecie
to sprawdzić. Wystarczy wziąć bułkę i iść do parku, gdzie blisko siebie są wróble i gołębie.
Następnie wystarczy ułamać duży (wielkości mniej więcej ptasiej głowy) kawałek bułki i
rzucić ją między gołębie.
Gołębie zaczną rzucać kawałkiem na lewo i prawo, bo nie będą w stanie go zjeść na raz.
Zaczną go sobie wyrywać, podrzucać go w powietrze i robić inne głupoty. Niedługo potem,
najprawdopodobniej między gołębie wleci wróbel, złapie kawałek w dziób i gdzieś z nim
odleci. Gołębie mogą w tym czasie albo nadal szukać kawałka, który im „nagle
wyparował”, albo w ogóle zapomną, że cokolwiek się stało.
Widzicie, wróble mimo swoich drobnych rozmiarów potrafią być całkiem sprytne.
Z innej beczki: widzieliście kiedyś chodzącego wróbla? Nie? No tak, bo przecież wróble nie
chodzą, tylko podskakują. Jeśli czytacie naszą serię od początku, pamiętacie, że jest tak
dlatego, że nóżki wróbla są za krótkie na dreptanie. Ale na podskakiwanie nadają się w
sam raz.
Na koniec, opowiem wam jeszcze taką małą historyjkę. Uwaga, momentami jest smutna.
W latach 50. dwudziestego wieku (czyli od 1950 do 1960 roku) w Chinach były spore
problemy z żywnością. Te problemy w sumie są do dzisiaj, ale nie w tym rzecz.
Rzecz w tym, że winę za te problemy zrzucono właśnie na wróble.

Bo skoro wróbel zje ziarenko, które zasiał jakiś chiński chłop, to z tego ziarenka nie
wyrośnie zboże, którego nie można będzie zebrać, prawda?
No prawda. Więc ówczesny przywódca Chin postanowił podjąć w związku z tym pewną
decyzję.
A oto on - pan Mao Tse Tung.

Pan Mao, poza byciem przywódcą Chin, znany był też między innymi z bycia jednym z
najbardziej krwawych tyranów, jakich znał świat, a także z eksperymentów
gospodarczych, które doprowadziły do śmierci dziesiątki milionów ludzi. Krótko mówiąc,
był jednym z tych facetów, których nie zaprasza się na urodziny.
Wracając do opowieści, pan Mao Tse Tung wpadł na taki oto „genialny” pomysł:
我們需要淘汰中國所有的麻雀!

(Należy wybić wszystkie
wróble w Chinach!)

zbiórki do Gdyni. O dziwo! Zgodzili się z chęcią i pokazali, że naprawdę zależy im
na harcerstwie. Przez następnych kilka lat tydzień w tydzień gdańska czwórka
przemieszczała się do nas autobusem 171, która to linia jest istotna dla naszej
drużyny. Na obozie z
Gumisiami miało miejsce
również przekazanie zuchów
II, z którego dołączyli do nas
Oskar, Karol, Paweł itp.
Wraz z nimi pojawiło się w
Trójce paru „kumpli” i
„znajomych”, takich jak
Borys, Ryszard czy Witek.
Kilka miesięcy później pod
szkołę przyszedł człowiek,
który także w pamięci
instruktorów LS wyrył się
mocno – K4. Okazało się
nagle, że zamiast 6 czy 7, jest nas 15. Do końca roku harcerskiego zdarzało się, że
na biwak z Trójki jechało nawet 20 osób. Całkiem sporo jak na zastęp! Mimo tej
ilości ludzi, charakterystyczna była dla nas właśnie forma działalności - wszyscy
członkowie zastępu, mimo różnic w wieku (jeszcze nieznacznych) oraz
doświadczeniu, byli sobie równi. Nad całą tą bandą stałem tylko ja – zastępowy.
Nie było wewnętrznych podziałów formalnych, co w fajny sposób rzutowało na
klimat naszej jednostki.
Pierwszym biwakiem w tamtym roku był wyjazd z Gumisiami do
Strzebielina Morskiego, na którym Janek złożył przyrzeczenie harcerskie.
Bywaliśmy także na biwakach w Darżlubiu, czy Lubocinie. Tamtego roku
rozpocząłem studia, których początek okazał się bardzo ciężkim przeżyciem i
podjąłem się zorganizowania zimowiska wraz z Kamilą. Byłem mało
doświadczony i bardzo zestresowany studiami, więc zimowisko wyszło (w
Rozłazinie) tak sobie. Ale mimo wszystko zadziałało. Chusty otrzymali Borys,
Marek. Było nas na nim kilkunastu, działaliśmy wspólnie z Trzynastką, ponieważ
trudnym zadaniem jest łączenie funkcji komendanta wyjazdu z funkcją dowódcy
jednostki. Ale jak się miało w przyszłości okazać, to nie był pierwszy raz…
Druga połowa roku upłynęła fajnie i spokojnie – znowu jeździliśmy na
rowery i radośnie bawiliśmy się na zbiórkach w lesie. Pojechaliśmy na niezły
biwak do miejscowości Tuszkowy wraz z 2 NGDH, gdzie nie chciano od nas
pieniędzy za nocleg. Na Zlocie Drużyn, który organizowała Ania Dyrdowska, było
nas 20! Dla porównania, dwa lata wcześniej, w 2009 – byłem tam tylko ja i Gargo.
Tego roku też po raz pierwszy wędrówka kończąca rok harcerski odbyła się z
noclegiem. K3 zgubił na niej śpiwór.

mityczna „rozmowa przy śmietniku”, poszliśmy rano razem na apel (w 7 osób!), a
następnie pojechali do domu. Rozpoczęła się nowa era…era.
Rok harcerski 2009 – 2010
Tak więc od nowego roku objąłem (Simon) kierownictwo Trójki jako jej
samodzielny zastępowy. Podzastępowym (do pomocy) został Gargo, co było dla
mnie zabawnym uczuciem, ponieważ zawsze był moim przełożonym i jedną z
kilku osób, która miała decydujący wpływ na ukształtowanie mojego charakteru.
Trójka była młodym samodzielnym zastępem złożonym z byłych zuchów z 38
NGDZ oraz Janusza – weterana obozu z Szeflerem i spółką. Na zbiórki
spotykaliśmy się pod SP 46, tam gdzie 20 i 50. Pierwsze miesiące upłynęły nam
przede wszystkim na poznawaniu się i odnajdywaniu w nowej sytuacji – dla mnie
jako instruktora, chłopaków – jako harcerzy. Lody zostały jednak niebawem
przełamane i zaczęła się kształtować nasza nowa tożsamość, oparta przede
wszystkim na własnoręcznie stworzonym słowniku i humorze. Na ile potrafiłem (i
pamiętałem), starałem się doprawiać ją tym wszystkim, co ukształtowało mnie
jako harcerza w Trójce. Pod koniec 2009 roku byliśmy na świątecznym biwaku
wraz z 13 i 33 NGDH w Strzebielinie Morskim. Na zimowisku w Gołubiu było
nas 5. Na zbiórkach stawiało się od 3 do 7 osób, a byli to tacy agenci jak Wojtek,
Marek, K1, K2(3), Lolek i człowiek-kometa, czyli Baryła. Hodowali mikrobulwy,
jeździli na rowerach do góry Donas, ćwiczyli podchody i sporo się „młócili”. Co
aktywniejsi szybko zdobyli pierwsze sprawności i zaczęli pracować nad
zdobyciem stopni. Skład utrzymywał się na całkiem stałym poziomie,
pojechaliśmy m.in. na Zlot Drużyn, który organizowałem w Lipuszu. Pierwszy
wspólny obóz to był Wygon 2010, na którym z Trójki, poza mną, stawiły się 4
osoby (Wojtek niestety nie mógł z nami pojechać). Na obozie chustę, jako
pierwszy ode mnie, dostał Lolek. Niedługo później pojechałem wraz z Gumisiami
na ich zuchowy obóz, gdzie szybko dołączył do niego Wojtek z kilkoma innymi
agentami. Trójka zaczynała żyć na nowo, dzięki temu, że pojawiali się w niej jej
nowi, prawdziwi członkowie.
Rok harcerski 2010 – 2011
Na obozie w Wygonie poznaliśmy paru ludzi, którzy byli w ówczesnej 7 NGDH,
prowadzonej przez Kuchcika i Piotra. Było
to kilku byłych zuchów z Przymorza, tj.
Stefan, Kurczak, Twardy i jego brat
Młody. Krótko po obozie 7 się rozwiązała,
a tych ludzi też szkoda było zostawiać,
zaproponowałem im więc dołączenie się
do Trójki pod warunkiem dojeżdżania na

Ale jak tego dokonać? Strzelać do nich?
Nie, to by wymagało za dużo amunicji. Poza tym, wróble są absurdalnie małe i nadzwyczaj
ruchliwe i trafienie w takiego wymaga nie lada celności.
To może by je otruć?
Nie bądźmy śmieszni, przecież w tym celu trzeba by zatruć wysiewane ziarno, a mieliśmy
przecież je chronić.
A może zastawić pułapki?
Po pierwsze, kosztowne. Po drugie, czasochłonne. Po trzecie, i tak nie wiadomo, czy ten
sposób pozbyłby się całej populacji.
No to co zrobić?
W końcu jednak znalazło się rozwiązanie. Wymagało zaangażowania bardzo dużej liczby
ludzi (ale bądźmy szczerzy, czy Chiny kiedykolwiek narzekały na brak ludzi?). Otóż
rozkazano całym wioskom wychodzić na pola, na których siedziały wróble, i po prostu je
straszyć.
No i chińscy wieśniacy z radością zabrali się za realizację tego wyśmienitego planu. Brali
garnki, patelnie i inne takie i uderzali w nie, robiąc przy tym mnóstwo hałasu.
Przestraszone wróble wzbijały się w powietrze.
Czego jednak Chińczycy nie wiedzieli, to że wróble może i są płochliwe, ale nie lubią
daleko latać. A skoro całe pole było zapełnione hałaśliwymi Chińczykami, nie można było
po prostu polecieć kawałek dalej i spokojnie wylądować. Wobec tego biedne wróble latały
nad głowami wieśniaków, nie wiedząc co zrobić. A wróble nie są wytrwałymi lotnikami; w
miarę szybko się męczą.
I, jak można się domyślić, po kilkunastu minutach takiego latania w kółko wróble nie
wytrzymywały ze zmęczenia i wycieńczone padały półżywe na ziemię.
Kilka dni takiej akcji wystarczyło, by populacja wróbli w Chinach spadła niemalże do zera.
Sukces!
Ale czy na pewno?
Nie do końca.

Rok harcerski 2008 – 2009
Wiecie o co chodzi w łańcuchu pokarmowym, prawda? Jedne zwierzęta jedzą inne
zwierzęta, które jedzą inne zwierzęta, które jedzą jeszcze inne zwierzęta, które z kolei
jedzą rośliny, i tak dalej. W ten sposób przyroda sama kontroluje liczebność populacji
konkretnych gatunków. Ale jeśli usunie się choć jeden element łańcucha, całość może
zostać zaburzona. I tak było właśnie w tym wypadku.
Bo wróble jedzą nie tylko ziarno, ale i owady, które łowią między innymi na pokarm dla
swoich piskląt. Wśród owadów, wróble polują m.in. na szarańczę. Szarańcza jest
strasznym szkodnikiem, niszczącym uprawy znacznie bardziej niż jakieś tam wróble.
Domyślacie się, co było dalej?
Skoro wróbli już nie było, szarańcza mogła rozmnażać się do woli.
Zaraz po akcji tępienia wróbli, zbiory w Chinach były znakomite. Dwa lata później, Chiny
stały się świadkiem największej plagi szarańczy w historii. Owady przelatywały tak gęstą
chmarą, że przesłaniały całe niebo i siadały na zbożu jak wielki, żywy koc.
Przez kolejne trzy lata w Chinach panowała straszliwa klęska głodu, z powodu której
umarło tyle ludzi, że nawet wam nie będę mówił.

Krótko mówiąc, wróble: 1, Mao Tse Tung: 0.
Tą historyjką kończymy odcinek piąty naszej serii. W następnym poznamy inny
gatunek ptaków – jerzyki. Wiedzieliście, że te ptaki większość życia spędzają w locie? Jak
to robią? Dowiecie się w następnym odcinku. Do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Rok 2008 to właśnie taka cezura, ponieważ był to pierwszy moment od
dobrych kilku lat (jakiś 5), gdy w Trójce pojawił się ktoś nowy. Wcześniej byliśmy
zastępem starszoharcerskim z niewielką ilością ludzi. Po naborze (w szkole Helen
Doron na Niedźwiedniku) nadal pozostaliśmy samodzielnym zastępem,
podzielonym jednak na patrole. Był patrol „starszy”, w którym znajdowało się 6
instruktorów, pod dowództwem samodzielnego zastępowego Małego oraz
podzastępowego w samodzielnym zastępie Garga. Drugi patrol „młodszy” liczył
sobie 5 młodych ludzi oraz 3 zarządców – Marcina jako patrolowego oraz mnie
(Simona) i Worma jako pomocników. Patrole spotykały się razem na zbiórkach
HZD i wyjazdach, zwykłe zbiorki były natomiast oddzielne. Model działał przez
pierwsze pół roku, potem jednak zaczęły się kłopoty. Jest takie przysłowie z 6
kucharkami i coś w nim jest. Na zimowisko w Rozłazinie w 2009 nie pojechał
żaden z młodych członków Trójki (narty, tenis itp.). a z patrolu starszego stawiło
się 4 osoby (w tym jedna nie na całość). Nastąpiło pewnego rodzaju rozprężenie i
pomimo istnienia struktur i posiadania funkcji, zastęp powoli przestawał
funkcjonować. Zbiórki patrolu młodszego, którego dowódcą był nominalnie
Marcin, czasem prowadziłem sam. Jakoś szło, był to okres, w którym zdobywałem
pierwsze szlify w dowodzeniu ludźmi. Byliśmy w tym czasie na kilku biwakach,
np. świątecznym z 2 i 33 NGDH, ale znów nie wszyscy.
Siłą rozpędu Trójka dotoczyła się do obozu w Zalesiu, na który pojechał tylko
jeden człowiek z naszego patrolu młodszego, którego być może pamiętacie – Janek
Chabik. Na obozie Worm i Mały pojawili się tylko na kilka dni. Pod koniec ich
pobytu omówiliśmy przyszłość Trójki i tam też postanowili ostatecznie odejść.
Marcin, którego na obozie nie było, oznajmił nam to korespondencyjnie. Jako
„podpatrolowy” poczuwałem się do prowadzenia zbiórek w jego zastępstwie, ale
tylko przez pewien czas. Świadomie nie podjąłem się roli „szefa” tamtej ekipy i
nie chciałem jej przyjąć też później, dlatego podjęliśmy decyzję o jej rozwiązaniu
od września. Większość osób stamtąd była raczej niepewna, byłoby jednak szkoda
wypróbowanego człowieka, którym był Janusz (który przeżył sam z drużyny swój
pierwszy obóz w górach z 20 NGDH – serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy!).
Cały obóz współpracowaliśmy z Dwudziestką, tworząc jedyny w swoim rodzaju
twór „23”. Był to wspaniały wyjazd i dał nam zastrzyk pozytywnych emocji i
chęci do bycia harcerzami na resztę życia. Bez tego mogłoby być różnie… w
pewnym stopniu zawdzięczamy Dwudziestce dalsze istnienie. Przez kilka dni było
nas w Trójce trzech – Gargo, ja i Janek (który jako ostatni otrzymał chustę ze starej
beli materiału z Zakopanego, kupionej w 1992 r., z rąk Małego). Od dawna
byliśmy jednak dogadani z Gumisiami na przekazanie 6 zuchów i z nich oraz
Janusza miała się począć nowa Trójka, jak feniks z popiołów. Ostatniej nocy ich
pobytu na obozie nastąpiło przekazanie nad ogniskiem. Potem odbyła się krótka,

Historia najnowsza
3NGD(Z)H
Czyli jak powstaje nowa drużyna harcerska z dziedzictwem starej
Czołem! W ramach rubryki z historią kolejnych jednostek HZD tym razem
zajmiemy się Trójką. Dwudziestka jest na razie w trakcie przygotowywania
kolejnego odcinka swoich dziejów. Może znajdzie się jakaś inna chętna drużyna?
No i – wiem, wiem, „Zasiewy” są już i tak mocno „trójkowe”, ale cóż – spójrzcie
na skład redakcji. Może w przyszłym roku znajdzie się ktoś, kto poszerzy go
trochę i doda pismu kolorytu także z jakiejś innej drużyny?
Ale do rzeczy. Najpierw parę słów wyjaśnienia. Historia Trójki jest bardzo
długa i skomplikowana, jest ona obecnie najstarszą jednostką w „Leśnej Szkółce”.
Nikt z nas dziś nie wie, jakiego dnia (ani nawet w którym roku!) dokładnie się
zaczęła. Na dzień dzisiejszy wydaje się, że był to rok 1992, ale pewności nie ma.
Mamy jednak w planach podjąć próby dokładniejszej identyfikacji tego momentu.
Nasze dzieje przekazywane są dalej głównie w formie mówionej – nie mamy
obecnie kroniki, poza jedną, która jednak dotyczy tylko obozu z roku 2000. O ile
stan ten da się naprawić „za czasy”, które pamiętamy, to już niestety nie za bardzo
„za dawniejsze”. Z racji tego, że podania ustne mają tendencję do obrastania w
legendy oraz zamazywania się z czasem, początki naszej drużyny dziś brzmią dla
nas już trochę mitycznie… ale miałem w życiu to szczęście, że od najmłodszych
lat miałem okazję do „podpatrywania” żywej Trójki, ponieważ moi rodzice znali
się dobrze z jej kierownictwem jeszcze w latach ’90. Mogę więc poświadczyć, że
takie postacie jak Mayo czy Iwan nie są wymyślone, tak samo jak widziałem
odręczną produkcję naszego dziś 17-letniego już proporca, gdzieś znad flank
zamku z klocków lego. Dzięki temu wiemy, że te wydarzenia rzeczywiście miały
miejsce.
Z racji tych trudności, a także dlatego, że dawna historia doprowadziła nas
do momentu, w którym ze starej jednostki zostało w niej 2 ludzi, w pierwszym
odcinku zajmiemy się najnowszą historią drużyny, tj. za lata 2008 – 2015, czyli
cały okres mojego „urzędowania” jako jej dowódcy oraz roku, w którym po raz
pierwszy od dawnych czasów popełniliśmy nabór. Ciągłość zawsze była
zachowywana, ale tak naprawdę w roku 2008 – 2009 Trójka wystartowała od
nowa (tak, powiedzmy, w 90%).

Z życia HZD

Wędrówka 3 NGDH 14.03.15 r.

Wędrówka od początku była super, jednak gdy zaczęły się
narzekania, że za mało chodzimy z pomocą przyszli: Maurycy i K4
którzy świetną znajomością mapy zwiększyli trasę o ok. pół
kilometra.
Droga w stronę Gdańska poza trzema przystankami nie
miała dużo przygód, jednak na miejscu dowiedzieliśmy się jak:
-skutecznie (i boleśnie) grać w *marchewki;
-znajdować w trawie części munduru (naszywka, sznur, chusta
itp…);
- oraz (układając rzeczy wymienione powyżej na starym mundurze
Simona) co zrobić jeśli ma się cztery naszywki LS.
Wracając

graliśmy

w

słynną

grę

zabierania

czapki

kurczakowi, lecz niestety ponieważ zbyt długo byliśmy przy
ognisku była tylko jedna przerwa. Po dojściu na przystanek
poszliśmy do żabki po (lokowanie produktu) „level up-a” lub „Bpower-a”.
Pomimo, że nogi mogły trochę zaboleć (xD) z tej wędrówki
wychodzę na + i dziękuję Wojciechowi za jej zorganizowanie.
PS.: Pozdrawiam Rzeźbe!!!
*Marchewki - gra polegająca na wyrywaniu kolejnych osób z grupy

dh Michał Dulaba, 3NGDH

Biwak w Rekowie Górnym
8 NGDH Twierdza i 13 NGDH Birmingham
Pierwszego dnia po rozpakowaniu się obie drużyny robiły kanapki w sali
chłopców, potem je jedliśmy w sali dziewczyn. Po kolacji Tubylcy związali
Trzynastki pięcioma taśmami. Trzeba było wykonywać zadania, aby być
wolnym. Od wyłowienia cuksów po grę w statki. Z rana po apelu i śniadaniu
była gra wspólna. Mieliśmy pocieszać postacie bajkowe:
- Reksia
- Misia Uszatka
- Tabaluge
- Rumcajsa
- Krecika ( Achio :))
- Bolka
Potem podzielono nas na 6 patroli. Każdy z nich miał
wymyśleć jedną grę. Przed przedstawieniem
ostatniej gry dostaliśmy zasiewy i karty obozowe. Po
ostatniej grze, która była na dworzu, zaprowadzono
nas do lasu. Trzeba było ukraść Tubylcom worek z
cukierkami, tak, aby nas nie usłyszeli.
Nasz biwak zakończyliśmy świecowiskiem.
Mam nadzieję, że wszystkim uczestnikom podobało się :)
Wiktoria Tochman „Wafel” z 13 NGDH

Co łączy oba te stosy? Są zbudowane w ten sam sposób, czyli składają się
z tych samych części, które przed momentem omówiliśmy przed momentem: z
rozpałki oraz podpałki.
W pierwszym przypadku, rozpałka znajduje się bezpośrednio na ziemi.
Wokół rozpałki, została ułożona podpałka, w postaci kilku prostych patyków. Po
zapaleniu rozpałki, gałęzie te pod wpływem emitującego od podpałki ciepła
również się zapalają. Wystarczy dorzucić kolejną dawkę patyków i ognisko
gotowe :).
Drugi stos - studnia - tylko na pozór wydaje się bardziej skomplikowany.
Należy sobie wyobrazić maleńki stos „wigwam”, który jest w środku tej dziwnej
konstrukcji. Gdy mamy zbudowany stosik, wystarczy zbudować dookoła
„wigwamu” po prostu studnię, kładąc po dwa grube badyle. Warstwa po warstwie
na wskroś, a powstanie bardzo estetyczny stos ogniskowy.
Na zakończenie mogę Wam polecić publikację pod prostym tytułem
„Poradnik harcerski”. Zapewne widzieliście już tą małą książeczkę, czy u osoby
znajomej, czy w Druhnie/Dziupli (sklepach harcerskich). W tej broszurce znajduje
się trochę przydatnych harcerskich informacji, ale w szczególności jest tam bardzo
ładna tabela, pokazująca w jaki sposób różne rodzaje drewna się palą. Na przykład
brzoza pali się emitując sporo ciepła, mało żaru, wysoki płomień, lecz przez krótki
czas. Taka wiedza jest bardzo przydatna w naszym puszczańskim życiu.
Wojciech, 3NGDH

Poznaliśmy już dwie warstwy paliwa, które odnajdziemy bez problemu w
lesie. W tym momencie musimy złożyć je w całość, aby otrzymać piękny,
uporządkowany ogień. Pomogą nam w tym dwa typy stosów, prawdopodobnie
najpopularniejsze:
1. Wigwam

2. Studnia

Wasze zastępy: 25 PGZH
25 PRÓBNY GDYŃSKI ZASTĘP HARCEREK
Czuwaj!
Jesteśmy 25 Próbnym Gdyńskim Zastępem Harcerek. Pewnie
bardzo mało osób o nas słyszało dlatego postanowiłam napisać do
„Zasiewów”. Na czele naszego zastępu stoi org. Weronika Bartusch
,,Pucia’’, a naszymi podzastępowymi są org. Zuzia Kościuszko i org.
Martyna Kościuszko. Bardzo bliską nam drużyną jest 50 Niezależna
Gdyńska Drużyna Harcerek „Wrzosiwo". Pewnie zastanawiacie się
dlaczego jest nam bliska? U nas starsze dziewczyny to właśnie 50-tka.
Nasza historia rozpoczęła się pewnego wrześniowego wieczoru, a
dokładnie 05.09.2014 roku.
Już po pierwszych trzech dniach szkoły miałam jej dosyć, ale w
czwartek po południu dostałam niespodziewanie wiadomość, że w
najbliższy piątek odbywa się alarmowa zbiórka drużyny. Obecność
była obowiązkowa, więc nie miałam wyboru. Musiałam iść, a że nic
nie planowałam na ten piątkowy wieczór - postanowiłam to zrobić.
Dochodząc pod szkołę spotkałam moją przyjaciółkę Julię Wenta
,,Wentkę”.
O 19.00 miała rozpocząć się zbiórka. Nagle o 18.55 Franka
zauważyła że Julia nie ma getr i wyłóg. Dlatego szybko pobiegłyśmy
do niej do domu, na szczęście mieszka blisko. Martynka
przeprowadziła grę krótką. Po tym poszłyśmy na boisko szkolne i
miałyśmy szukać bibuły. Po odnalezieniu pierwszej miałyśmy podążać
za kolejnymi faworkami. Po długim czasie, gubiąc się, :P Ania nas
znalazła i zaprowadziła w miejsce gdzie było rozpalone ognisko. Tam
ujrzałam Pucię, Zuzię i Martynę w fioletowo-pomarańczowych
barwach chusty oraz fioletowych wyłogach. Zaraz obok nich stała

Jagoda, Monika i Ania w barwach zielono-czarnych. Po części rozkaz
specjalny przeczytała Jagoda a po części Pucia. Właśnie w tym
rozkazie było już wiadomo, że z Wrzosiwa powstaje nowy,
samodzielny zastęp (dwudziesty piąty). Miałyśmy około pół godziny
na pożegnanie się, ponieważ z niektórymi osobami nie miałyśmy
widywać się już jak zwykle co tydzień na sobotniej zbiórce. Po tym
zostałyśmy odprowadzone z powrotem pod szkołę i wszystkie
wróciłyśmy do swoich domów. Mam nadzieję że przybliżyłam
wszystkim czytającym historię powstania pierwszego od kilkunastu
lat zastępu damskiego.
AGATA
Ps.: Chciałam zauważyć że nabór był bardzo duży, bo na pierwszą
zbiórkę przyszło ponad 30 dziewczynek.

Z kieszeni kangurki:
Ogień cz. 2
Czuwaj, w drugiej części artykułu na temat rozpalania ognia. Na dobry
początek przypomnijmy sobie, czego dowiedzieliśmy się miesiąc temu.
Poznaliśmy „trójkąt ognia”, czyli teoretyczną stronę tego bardzo silnego żywiołu.
W marcu - a raczej pod koniec :( - nauczymy się kolejnych warstw prawidłowego
stosu.
Ale! Zanim przystąpimy do akcji, koniecznie musimy przygotować
miejsce na nasze działania. Placówka powinna być dokładnie oczyszczona z liści i
suchej trawy, które to mogą się błyskawicznie rozpalić od malutkiej nawet
iskierki! Jeśli grunt jest mokry, albo pokryty śniegiem, warto wyłożyć swego
rodzaju platformę, na której zabłyśnie nasz ogień. Wystarczy kilka
nieprzemoczonych gałęzi, ustawionych jak ruszt grilla.
Na odpowiednio przygotowanym miejscu, możemy zbudować nasz stos
ogniskowy. Składać się on będzie z dwóch warstw paliwa (trójkąt ognia): rozpałki
oraz podpałki. Wyróżnia się także „większe kawałki drewna” jako kolejną
warstwę, ale je dorzucamy tylko w przypadku naprawdę dużego oraz
zorganizowanego ogniska.
Rozpałka: Łatwopalny materiał, z którego rozpalimy podpałkę.
Najczęściej jako rozpałkę używamy korę brzozową. Najprostszym oraz najbardziej
ekologicznym - czyli idealnym dla harcerzy! - sposobem jest zerwanie jej nożem z
martwego, powalonego drzewa. Równie popularne są suche igły. Dają one
błyskawicznie mnóstwo ciepła, które rozpali grubsze paliwo. W skrajnej sytuacji
można użyć chusteczek, albo małej świeczki - podgrzewacza. Gdy jednak okolica
jest sucha, na rozpałkę wystarczy zaledwie garść bardzo cienkich patyczków.
Rozpalą się one błyskawicznie, że będzie można dorzucić...
Podpałka: Są to obumarłe gałęzie. Znajdziemy je po prostu na ziemi; ale
suchsze, czyli bardziej łatwopalne, w stanie zwisającym, jako martwe. Często
ułamane patyki jeszcze nie spadły z drzewa - takie mam na myśli.

