Ogłoszenia

Pismo HZD NKIH „Leśna Szkółka”

Wreszcie jest! Nowa strona LEŚNEJ SZKÓŁKI! Oto adres, bez
żadnych więcej słów wstępu, atakujcie!
http://lesnaszkolka.org/
Dla tych „sfejsbuczonych” – LS ma też profil i tam… takie
czasy  Oto adres:
https://www.facebook.com/lesnaszkolka

Konkurs – z kieszeni
kangurki
Edycję z zeszłego miesiąca wygrała och. Agata Urbaniak z 25
PGZH. Gratulacje! Prawidłowa odpowiedź brzmiała: zuchowe
stopnie są trzy. Licząc od najniższego, są to: zuch ochoczy,
zuch sprawny, zuch gospodarny.
Pytanie na ten miesiąc brzmi:

„Którego roku i gdzie odbył się pierwszy na
świecie obóz harcerski?”
Przypominamy schemat odpowiedzi:
„stopień/imię i nazwisko/ksywa/drużyna/wiek/odpowiedź”
(np. „dh. Jan Konarzewski „K4”/3NGDH/15/było to w roku 1617
na półwyspie Jukatan. O ile wiem, na tym obozie B-P
zorganizował podchody z Majami.”)
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ORANIE POLA
Czuwaj!
Za oknem wietrzna,
ale jednak już wiosna.
Dziś spotykamy się na
XXV
Zlocie
Baden
–
Powella, co oznacza, że
nawet
kwiecień
powoli
się kończy. Jak to się
ma
do
wieczności
i
naszych
perspektyw
harcerskich,
odpowiedzcie sobie sami…
Tymczasem,
jak
zawsze
zachęcamy
do
pisania
tekstów
do
Zasiewów. W tym miesiącu nie napłynęło do nas ich
niestety za wiele, dlatego numer będzie krótszy.
Jeśli zależy Wam na tym, żeby „Zasiewy” były fajne
– piszcie. Jeśli Wam nie zależy, to być
może dlatego, że coś się Wam nie podoba.
W naszej redakcji panuje wolność słowa i
staramy
się
też
promować
ją
wśród
czytelników, więc chętnie poznamy każdą
(także
negatywną)
opinię
na
temat
pisemka. Po coś w końcu jest ta stopka na
końcu, a w niej – kontakty do nas. Odbieramy nawet
telefony.
No to – miłej lektury i do zobaczenia na
zbiórkach!

Z

Wasza Redakcja

zwiadowcy – sztukę bezszelestnego poruszania się, zbierania informacji oraz tropienia zwierzyny
i wroga. „Nie raz, nie dwa te umiejętności uratowały mi życie” – pomyślał komendant,
prześlizgując się wzrokiem po konspekcie popołudniowych zajęć. Młodych chłopców tej sztuki
miał uczyć wojownik, którego afrykańscy synowie lasu i równiny ochrzcili imieniem Impessa, czyli
Wilk, Który Nigdy Nie Śpi.
– Całość powstań – zakomenderował Baden-Powell. – W szeregu przed namiotami
zbiórka!
Nieruchome płachty płótna momentalnie ożyły i zaroiły się od chłopięcych nóg i rąk. Po
chwili, poprawiając nerwowo koszule, wszyscy przyszli skauci zebrali się przed swoimi
„siedzibami”. Gdzieniegdzie można było kątem oka dojrzeć krótkie, maskowane ziewnięcia, ale
resztki senności wyparowały błyskawicznie jak woda na pustyni i po minucie wszystkie oczy
skupiły się na łagodnej twarzy, ocienionej rondem kapelusza.
– Kiedy leżysz wśród gęstych krzewów na skraju tubylczej wioski… – zaczął BadenPowell zagadkowo. – To najmniejszy błąd, trzask łamanej gałązki, czy głośniejsze chrząknięcie
mogą sprawić, że nie zrobisz dwóch kroków, nim przebije cię tuzin ostrych dzid!
Jakiś chłopiec jęknął cicho, ale Baden-Powell zdawał się tego nie zauważać. Jego oczy
były utkwione w jakimś punkcie odległym nie tylko fizycznie, ale i w czasie, pochylona sylwetka
gotowała się do skoku, palce delikatnie rozgarniały liście…
– Tylko opanowanie, zarówno emocji jak i ciała, wyznacza w takich chwilach cienką
granicę pomiędzy życiem i śmiercią. Skaut musi być zawsze czujny!
Baden-Powell wyprostował się gwałtownie. Zniknęła gdzieś namalowana przez niego
słowami i gestami afrykańska równina. Chłopcy, jak gdyby wybudzeni z hipnozy, drgnęli i poczęli
wodzić po sobie lekko nieprzytomnymi spojrzeniami.
– Nie jesteście czujni! – zagrzmiał generał. – Jak brzmi dewiza skauta?
– Be prepared!1 – odpowiedzieli zgodnym chórem chłopcy.
– Dokładnie – odparł Baden-Powell, uśmiechając się szeroko. A teraz do zajęć! Byki i
Kruki, ruszajcie w górę strumienia…

c.d.n.
Okiem historyka
wycięstwo wojsk brytyjskich pod Mafekingiem pomimo przytłaczającej przewagi liczebnej
Burów, wyniosło na szczyt dowódcę garnizonu miasta, Roberta Baden-Powella. Witany z
honorami w Londynie i awansowany do stopnia generała, kontynuował swoją karierę wojskową.
Tymczasem okazało się, że jego podręcznik dla żołnierzy Aids to Scouting („Wskazówki dla
wywiadu”) jest szeroko wykorzystywany do organizowania zajęć terenowych dla młodszych i
starszych chłopców. Zachęcany przez przyjaciół, Baden-Powell postanowił napisać ów
podręcznik na nowo, dostosowując go do młodszego, niewojskowego odbiorcy. Nowa książka,
Scouting for Boys („Skauting dla chłopców”), okazała się niesamowitym sukcesem – sprzedano
150 milionów egzemplarzy na całym świecie, dzięki czemu stała się 4. najpopularniejszą książką
XX wieku. Program i idee zawarte na jej kartach Baden-Powell wypróbował podczas pierwszego
obozu skautowego w historii – w 1907 roku, na brytyjskiej wyspie Brownsea.

Rudy herbu Mnich
1

Be prepared (ang. „bądż gotowy”) – zawołanie skautowe, sformułowane
przez Roberta Baden-Powella. Na język polski zostało przetłumaczone jako „czuwaj”.

– Ależ nie ma o czym mówić – żachnął się pan Moore, jeszcze zamaszyściej poruszając
swoimi wąsami. Baden-Powell starał się nie patrzeć na ich gwałtowne ruchy, bo groziło to
niekontrolowanym parsknięciem śmiechem. – To zaszczyt dla mnie i całej mojej rodziny! Bohater
narodowy na mojej wysepce, pogromca Burów!
Przysadzisty właściciel najwyraźniej zaczynał się rozkręcać, więc generał delikatnie
skierował rozmowę na inne tory.
– Brownsea to piękne miejsce – powiedział ze szczerym uznaniem w głosie. – Spory
szmat lasów i polan, dwa jeziora… I ta cisza! Dokładnie takiego miejsca potrzebowałem.
– Ano, 560 akrów2 gruntu – z zadowoleniem dopowiedział Moore, poklepując się po
wydatnym brzuchu. – I faktycznie, nikt mi się tutaj nie naprzykrza, choć gdy czegoś potrzeba, to
przecież tylko krótki kurs promem3 dzieli mnie od miasta Poole.
– A już myślałem, że to nie do pogodzenia – uśmiechnął się szeroko Baden-Powell. –
Panie Moore, jeszcze raz bardzo dziękuję za wszystko! Odwiedzę pana wieczorem, a tymczasem
muszę iść do moich chłopców.
– Ależ oczywiście, nie zatrzymuję pana, panie generale – właściciel niezgrabnie ukłonił
się oficerowi i kaczkowatym chodem ruszył z powrotem do domu. Baden-Powell nie spojrzał
jednak w ślad za nim, lecz krokiem zupełnie innym – szybkim, długim i zarazem niemalże
bezszelestnym – ruszył na przełaj przez las. Czekało na niego dwudziestu jeden chłopców,
których zgromadził na pierwszym, eksperymentalnym obozie skautowym.
* * *
Kiedy generał wkroczył pomiędzy namioty swojego małego skatowego obozowiska,
powitała go dźwięcząca w uszach cisza. Nie stanowiła ona jednak powodu do niepokoju, a wręcz
przeciwnie – świadczyła o tym, że chłopcy wzięli sobie do serca nakazy Baden-Powella i
przestrzegali zasad ciszy poobiedniej. Każdego dnia po posiłku rozpoczynała się sjesta, podczas
której nie tylko nie można było opuszczać namiotów, ale także zamienić choćby jednego słowa z
kolegą.
Idąc w kierunku swojego namiotu, komendant obozu mijał „siedziby” kolejnych
zastępów. Można je było łatwo rozróżnić, bo każdy patrol miał swoją barwę i zwierzęcego
patrona: zieloną i Byka, niebieską z Wilkiem, żółtą wraz z Kulikiem4 oraz czerwoną i Kruka. Teraz
Baden-Powell zatrzymywał na chwilę wzrok na proporcach zastępów, wbitych dumnie przed
połami namiotów. Prażyły się w ostrym, południowym słońcu, nieporuszane przez najlżejszy
nawet powiew wiatru.
„Ach, trochę cienia!” – westchnął w duchu generał, wsuwając się do namiotu. Wprawdzie lata
ciężkiej służby w Afryce, Afganistanie i Indiach przyzwyczaiły go do słońca i skwaru, ale wciąż
dopiero w cieniu mógł w pełni zebrać myśli i zaplanować dalsze działania. Sięgnął po swój
notatnik. Przerzucił kilka kartek i zatrzymał się na tej z nagłówkiem „Dzień trzeci – obserwacja i
tropienie”. Kiedy tylko Baden-Powell da sygnał i rozwiążą się języki chłopców, nadejdzie czas na
najbardziej wyczekiwaną część dnia – zajęcia tematyczne. Dotychczas kandydaci na skautów
mieli za sobą dzień ogólnego wprowadzenia i drugi, podczas którego zasmakowali prawdziwego
obozownictwa. Teraz nadszedł czas na konik doświadczonego
2

Akr – jednostka miary powierzchni gruntów używana w krajach anglosaskich (np. w Wielkiej
2
2
Brytanii). Równa ok. 4050 m . 560 akrów = ok. 2,3 km .
3
Prom – statek wodny, służący do przewozu osób i towarów, łączący ze sobą brzegi rzeki, kanału lub
jeziora. Posiada on własny napęd albo jest poruszany z brzegu za pomocą liny.
4
Kulik – ptak z rodziny bekasowatych z charakterystycznym, długim dziobem.
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Historia najnowsza
3 NGDH „BUKI”
odcinek II
Tym razem sięgamy już współczesności. Uff… 
Rok harcerski 2012 – 2013
W tym roku pojawiła się nowa koniunkcja – funkcję
zastępowego łączyłem z funkcją komendanta kursu PZ. Na
sam kurs wybrało się 7 osób z Trójki, ukończyło go
mniej,
ale
nadal
był
to
dobry
wynik.
Kurs
przeprowadziłem wraz z Martą J., obecną drużynową 50 i
Kamilą, ówcześnie już byłą drużynową 13. Nasze życie
toczyło się dalej, chłopaki powoli dorastali, pojawiali
się nadal nowi ciekawi ludzie (np. Maurycy), pojawiało
się coraz więcej zbiórek. Podjęliśmy próby stworzenia
patrolu starszego w ramach Trójki, ale na razie
niewiele z nich wyszło. Z
naszej inicjatywy odbył się
I Biwak Męski LS, który
dziś powoli staje się fajną
tradycją.
W
przerwie
świątecznej
niektórzy
twardziele pojechali na dwa
biwaki w odstępie 5 dni,
przedzielone sylwestrem. Na
zimowisku w Darżlubiu II
działało nam się również
całkiem
fajnie,
choć
poprzednie
było
chyba
lepsze.
Nasz
skład
fluktuował
już
mniej,
ustalił się w miarę stale
na poziomie około 15 osób.
Większość z nich miała już

HISTORIA SKAUTINGU I HARCERSTWA

Odcinek 6

Brownsea
„Skauci są dziećmi wolnych przestrzeni, a skauting to braterstwo w służbie i świeże powietrze.”
Robert Baden-Powell
Baden-Powell pochylił się nad kartką papieru i szybkimi ruchami rysika pocieniował
ostatni fragment rysunku. Kiedy wyprostował się w fotelu, a wraz z nim cofnął się rzucany przez
niego głęboki cień, można było objąć spojrzeniem całość starannego szkicu generała. Tak,
generała – oblężenie Mafekingu zakończyło się zwycięstwem wojsk brytyjskich, a Baden-Powell,
niewątpliwy architekt tej niespodziewanej wiktorii, stał się bohaterem narodowym. Awans do
tego niemal najwyższego stopnia oficerskiego był tylko jednym z szeregu wyrazów uznania, jakie
spotkały go po powrocie do Londynu. Wojskowy opędził się od tych myśli i przekrzywił lekko
głowę. Może i wiele się w jego życiu zmieniło, ale on nadal lubił rysować w ciszy swojego
przytulnego gabinetu. Tym razem spod jego ręki wyszła sylwetka chłopca w kapeluszu o
szerokim rondzie. Stojąc na szczycie pospiesznie zarysowanego wzgórza, pochyla się,
wypatrując czegoś bacznie w oddali. Pomimo osłony, jaką daje mu nakrycie głowy, dodatkowo
trzyma nad oczami dłoń, niczym przeciwsłoneczny parasol. W drugiej dłoni dzierży prostą laskę.
Ma na sobie lekką bluzę, spiętą pasem, chustę opadającą na pierś i krótkie spodenki. Całości
obrazu dopełniają getry i mocno wiązane, skórzane buty. Niewielki plecak, najpewniej kryjący w
swoim wnętrzu tylko najniezbędniejsze wyposażenie polowe,
świadczy o tym, że chłopiec jest w drodze, w terenie, w działaniu.
Zresztą nie trzeba analizować jego ubioru, aby się o tym
przekonać – cała postawa tego chłopca jest nacechowana
czujnością, jakby w każdej chwili mógł przypaść do ziemi, unikając
wykrycia przez wroga. Kim jest ów chłopiec? Jeden szczegół
tłumaczy wszystko – na rękawie naszytą ma charakterystyczną
lilijkę. Ciszę przerywa stukot podnoszonego z blatu rysika. BadenPowell kreśli nad chłopcem delikatne, obłe kontury liter. Po chwili
układają się one w napis SCOUTING FOR BOYS – „Skauting dla
chłopców”.
* * *
– „Skauting dla chłopców”? – pan Henry Moore odczytał tytuł książki, poruszając przy
tym zabawanie sumiastymi, podkręconymi na końcach wąsami. – To pana dzieło, panie generale?
– Zgadza się, miły panie – odparł Baden-Powell, a beztroski uśmiech błąkał mu się po
twarzy. – Wprawdzie ta książka nie jest jeszcze w pełni gotowa, to zaledwie zarys, szkic, ale
dzięki mojej bytności tutaj nabiera ona powoli docelowego kształtu. Ten egzemplarz to prezent
dla pana, jako wyraz wdzięczności za ugoszczenie mnie i moich chłopców na tej wyspie.







chusty. Powoli zaczynaliśmy myśleć o przeobrażeniu się
w drużynę, ponieważ obecność naszych ludzi na kursie PZ
czemuś miała służyć.
W drugiej połowie roku zdarzało się, że nie
mogliśmy spotkać się na normalnej zbiórce z racji tego,
że prowadziłem kurs. Powoli jednak podkręcaliśmy tempo
działalności, jeżdżąc na coraz więcej wyjazdów i
biwaków. Byliśmy m.in. na bardzo fajnych manewrach w
maju wraz z 11. Duża część zastępu pojechała w tamte
wakacje na dwa wyjazdy, pierwszym było zaliczenie kursu
PZ w Bieszczadach (wyszło super) a drugim wspaniały
obóz w Wygonie., gdzie przyrzeczenie harcerskie złożył
Borys. Na nim przekształciliśmy się na powrót w
drużynę, a nasz skrót przybrał z powrotem formę 3 ngDh.
Na początek powołaliśmy dwa zastępy – dzisiejszy Heban
(wtedy zastęp I), okresowy zastęp na kolejny rok, w
którym znajdowała się przyszła kadra kolejnych zastępów
– wtedy zastęp II (potem roboczo „Kompost”) oraz zastęp
starszy (nasza dzisiejsza Buczyna). W zastępie młodszym
znajdowali się ludzie w wieku „poniżejkursowym” pod
dowództwem Wojtka i Janka, w „Kompoście” reszta, a w
starszym – ci, co na to zasłużyli. W tej strukturze
zaczęliśmy wróciliśmy do domów. Od poprzedniego razu,
gdy byliśmy drużyną, minęło 7,5 roku (końcówka 2005 –
połowa 2013).

Rok harcerski 2013 – 2014
Był dla nas rokiem nauki działania w inny sposób.
Pierwszy raz, od kiedy się znaliśmy, nie spotykaliśmy
się zawsze na wspólnych zbiórkach. Zbiórek było jak
zawsze dużo, a jeszcze więcej biwaków. W tej chwili nie
pamiętam ile ich przeżyliśmy, ale wydaje mi się, że
średnio wychodziło ich między 4 a 5 na semestr. Rok
zakończyliśmy
biwakiem
świątecznym
w
Sychowie,
tradycyjnie z 13 i 33 NGDH. Na zimowisku w Gołubiu
działaliśmy
głównie
razem.
Janek
wraz
Wojtkiem
uczęszczali na kurs PP (Wojtek poszedł na niego o rok
prędzej, niż przeciętni ludzie).

W drugiej połowie roku tradycyjnie już było dużo
biwaków,
także
parę
wycieczek
rowerowych.
Powoli
zaczynaliśmy rozwijać działalność zastępu starszego,
chociaż była ona nadal skromna. Okoliczności nam tego
nie ułatwiały – kurs PP, zamieszkiwanie na przestrzeni
od Rumii do Straszyna, ale i tak mogło być chyba trochę
lepiej. Wiosną odszedł z Trójki Janusz, funkcję
zastępowego Hebanu przejął po nim Wojtek. Podzastępowym
został Lolek, uszczuplając skład Kompostu. Zastęp
działał coraz lepiej i do obozu zdobył nazwę oraz





Wywiad z instruktorem –
org. Miłosz Sawicki
„Liver”



proporzec – „Heban”. Po odejściu Janka postanowiłem
położyć większy nacisk na pracę w zastępie starszym, co
przyniosło owoce. Starsi członkowie drużyny powoli
przygotowywali się (na własną chęć) do pracy w
zastępach w przyszłym roku. W marcu 2014 poczyniliśmy
pierwszy od 2008 roku nabór, który wyszedł skromnie,
ale – jak to
zwykle – przyszło do nas paru
niesamowitych ludzi. Mamy takie szczęście, że nasze
nabory nie są skuteczne ilościowo, a jakościowo. W maju
dołączył do nas Cypek, kolega jednego z nowych członków
z naboru (Adriana). Była to zbiórka, na której zbierało
się karty na obóz. Dostał ostatnią niewypełnioną,
odniósł tydzień później, i będąc wcześniej na 3
zbiórkach, pojechał z nami na obóz. I był to strzał w
dziesiątkę!
Na obozie stworzyliśmy wspólny podobóz z 20 i 50.
Wyjazd był pełen akcji i bardzo wymagający, co
wszystkich trochę zmęczyło. Nie podobało nam się też,
że było mało zajęć wspólnych z pozostałymi drużynami,
więc postanowiliśmy na przyszłość dążyć do tego, by
było inaczej. Przyrzeczenie harcerskie złożyli Kurczak
ze Stefanem. Podjęliśmy też tam decyzję o poczynieniu
kolejnego naboru w marcu i założeniu nowych zastępów, a
Wojtek został drugim, obok Garga, przybocznym. Jeszcze
w sierpniu po obozie zastęp starszy spotkał się na
kilku zbiórkach i zdobył nazwę – „Buczyna”.

Rok harcerski 2014 – 2015 (obecny)

Rozpoczęliśmy biwakiem w Pępowie (5-7 września, ha!) w
starym składzie. Chcieliśmy pobyć trochę ze sobą, zanim
podejmiemy się nowych obowiązków, czyli prowadzenia
młodych ludzi. Było świetnie, bo pogoda była jeszcze
wakacyjna, parę osób wpadło do bagna i zabawa była
super. Pod koniec września zrobiliśmy nabór w Gdyni i w
Gdańsku, tworząc dwa nowe zastępy pod dowództwem Borysa
(w
Gdyni)
i
Stefana
(w
Gdańsku).
Pomagają
im
odpowiednio
Fasola
i
Oskar
oraz
Kurczak.
Kontynuowaliśmy formę działania w postaci wielu biwaków
(Sychowo
w
październiku,
Męski
w
listopadzie,
świąteczny w grudniu). Na zimowisku znów łączyłem
funkcję komendanta wyjazdu z funkcją drużynowego, co
parę rzeczy nam utrudniło, ale i tak wyszło fajnie,
jestem z niego zadowolony, bo było na nim naprawdę dużo
ludzi
i
wydarzyło
się
wiele
ciekawych
rzeczy.
Przyrzeczenie harcerskie złożyli Oskar oraz Fasola.
Podśmiewamy się czasem we własnym gronie z tego, że w
tym roku Trójka dowodzi oboma największymi wyjazdami
LSu, bo Gargo jest komendantem obozu. Poza tym
sterujemy wydawaniem obu rodzajów „Zasiewów”, więc
uważajcie… ale tak na poważnie, jesteśmy z tego bardzo
dumni i cieszymy się, że inni chcą (przynajmniej
domyślnie), żebyśmy to robili.

katorgą dla osoby niosącej plecak z wisiorkami!
Mam nadzieję, że dzięki tej krótkiej lekturze w
końcu uda się każdemu odpowiednio przygotować na
najbliższy harcerski wypad. Pakowanie się jest sztuką,
którą ćwiczy się tak samo jak wiązanie butów, wystarczy
tylko wiele prób. Na koniec jeszcze jedna uwaga.
Harcerz, żeby być samodzielnym, musi uczyć się radzić
sobie samemu. Reguła odnosi się do wszystkiego, również
pakowania! Nieraz w ostatni dzień jakiegoś wyjazdu
harcerskiego słyszałem westchnięcie: „Mamie jakoś się
udało.”. Niestety, nie zawsze mama będzie w stanie
pomóc. A z pewnością nie w niedzielę o świcie, gdy
trzeba szybko się spakować aby opuścić szkołę, w której
był biwak. Dlatego – pakujmy się zawsze sami. Jeśli uda
się nam przed wyjazdem, to pod jego koniec z pewnością
również!
Wojciech, 3NGDH

Na samym dole znajduje się idealne miejsce na
śpiwór, który często zajmuje sporo miejsca. Czasem też
jest ciężki, ale na biwaku w szkole ciepłej, grubej
pościeli nie potrzebujemy. W sklepach sportowych można
dostać śpiwory w wersji mini, które są ciekawą opcją do
rozważenia. Mieszczą się nawet w jednej dłoni, a ceny
nie
są
wcale
bardzo
wysokie.
Osobiście
używam
najtańszego mini-śpiwora jakiego znalazłem na rynku i
jestem z niego bardzo zadowolony. Gdy robi się w nocy
zimno, wystarczy narzucić polar czy bluzę.
Zostało nam jeszcze miejsce – podążając za
schematem na poprzedniej stronie – na zewnętrznej
stronie
plecaka.
Podręczne
drobiazgi
rzeczywiście
przydają się gdy są w podręcznym miejscu. Dzisiaj
produkowane plecaki mają kieszenie po bokach, do
których można zmieścić niezbędne rzeczy, wymagające
szybkiego i łatwego dostępu – zeszyt, przybornik,
latarka, zapałki, legitymacja, szczotka i pasta do
zębów.
Harcerze
zazwyczaj
karimatę
przytraczają
do
plecaka od zewnątrz, przy
pomocy stworzonych do tego
zatrzasków. To z pewnością
dobry pomysł, bo pozwala
zaoszczędzić dużo miejsca
(mało kto wkładałby wielki
rulon do plecaka). Trzeba
jednak pamiętać, że nie
warto
domontowywać
tam
więcej
rzeczy. Wszystkie
siatki
powinny
być
w
środku, inaczej będą wielką

Dziś
ciężar
pracy
z
młodymi
ludźmi
powoli
przechodzi na naszych zastępowych i pierwszy semestr
był pewnego rodzaju nauką. Drugi pewnie też taki
będzie, ale z miesiąca na miesiąc idzie nam coraz
lepiej. Skład każdego zastępu waha się od 5 do 10 osób
(tak to jest z młodymi ludźmi), ale każdy z nowych
zastępów,
choć
nie
bez
zwyczajowych
początkowych
problemów, działa nieźle. Heban daje im przykład, jako
ten najbardziej doświadczony. Mamy ludzi na każdym z
trzech
kursów
i
zintensyfikowaliśmy
działalność
Buczyny, co powoduje, że normą są weekendy z 2 czy 3
zbiórkami. Przyszłość pokaże, co przyniesie, plany mamy
wielkie… jeśli tylko życie nam pozwoli a nasze dusze
utrzymają się przy harcerstwie, kto wie, do czego
dojedziemy!
W kolejnych (kiedyś) odcinkach zajmiemy się
dawniejszą historią drużyny. Jeśli ktoś z Was jest
zainteresowany nią w bardziej szczegółowej postaci,
zapraszamy na naszego bloga – www.3ngzh.blogspot.com.
Simon

… lecz nie możemy się obejść bez retrospekcji, bo od ostatniego odcinka minął już miesiąc.
Ostatnim razem poznaliśmy wróbla domowego, dowiedzieliśmy się, że jest inteligentnym
ptaszkiem, a także odkryliśmy, jak ważną rolę gra w ekosystemie i jak bardzo pożałował
ktoś, kto kiedyś spróbował go z ekosystemu usunąć, a konkretnie był to Mao Tse Tung w
XX-wiecznych Chinach. Dzisiaj poznamy kolejny gatunek ptaka. Pora na…

Część VI: Jerzyk zwyczajny, czyli jak to jest spędzać większość
życia w locie
Następne pytanie będzie dla
pana Jerzyka: jak to jest spędzać
większość życia w locie?

Fajnie.

Pewnie, że fajnie.

Często
okazuje
się,
że
nasz
ciężar
jest
niepotrzebnie zbyt wysoki. Nie chcę nikogo zmuszać do
odchudzania, nie do tego zmierzam, nie bójcie się. Na
wędrówce przed biwakiem, na naszą masę składa się nie
tylko waga naszego ciała, ale i naszego plecaka.
Otóż to, trafiliśmy w sedno problemu. Zawsze trud
sprawia
nam
przemieszczanie
się,
gdy
jest
nam
niewygodnie. A najczęściej gdy chodzimy, niewygodnie
nam przez plecak! Zatem to, jak się będzie wędrowało,
zależy w pewnym stopniu od naszego spakowania się. Musi
być ono wygodne.
Spotkałem się kiedyś z
naprawdę
ładnym
schematem,
ilustrującym najlepszy sposób
pakowania się. Przytaczam go po
prawej
stronie.
Plecak
ma,
muszę przyznać, bardzo ciekawą
budowę jak na plecak, ale może
nam posłużyć za przykład.
Jak
widać,
najcięższe
ładunki powinny przylegać do
pleców oraz być u szczytu. Z
doświadczenia
wiem,
że
na
wierzchu
najlepiej
spakować
jedzenie
na
biwak,
a
przynajmniej chleb, gdyż dzięki
temu się nie zgniecie. Ale pod
chlebem, na całą długość pleców – jak pokazuje obrazek
–
można
rozłożyć
ciężary.
Menażka
jest
pewnie
największym z nich, bo metalowym. Obok polowych naczyń,
sam umieszczam ubrania. Prawda, że nie są zbyt ciężkie,
ale upchane potrafią zadziwić stosunkiem masy do
objętości!

Z kieszeni kangurki:
Jak się spakować
Pewnie zastanawiała Was kiedyś pewna sprawa.
Często mówi się o niej podczas wędrówek, biwaków,
obozów,
gdy
trzeba
z
ciężkim
plecakiem
przebyć
wyczerpujący odcinek drogi. Uwierzcie mi, że każdy
starszy harcerz również nad nią się głowił. Unaocznia
często ją pytanie wypowiadane z trudem: „Daleko
jeszcze?”. Uwierzcie mi też, że te słowa padały też z
większości ust tych starszych harcerzy! Jednak w
odpowiedzi na to pytanie często dostawali takie same
odpowiedzi jak Wy. Warto wiedzieć, dlaczego.
Sądzę, że pytanie zacytowane powyżej jest po
prostu błędnie zadane. Do dylematu należy podejść
zwracając uwagę na całokształt problemu.
Weźmy sytuację: jedziemy na biwak, wysiedliśmy z
pociągu na stacji w Wieżycy oraz trzeba przejść kilka
kilometrów po różnorodnym terenie do Szymbarku, miejsca
akcji. Faktów jest zatem niewiele. Tak naprawdę jedyną
rzeczą, która jest niezależna od nas, będzie ten
dystans kilku kilometrów. Czy go ciężko przejść? To
jest kwestia subiektywna. Odpowiedź na to pytanie
zależy od kilku czynników, jak chociażby siła mięśni
nóg, motywacja, osoba znajoma obok, wygoda, nasz
ciężar. Dzisiaj zajmiemy się dwoma ostatnimi.

Tak, jerzyki najlepiej czują się w powietrzu. Są wręcz stworzone, by latać (w sumie, jak to
ptaki). Ale jerzyki są w tym szczególnie świetne.
Na pewno je widzieliście. Małe, szybko latające, czarne ptaszki? Przypominające trochę
jaskółki (ze względu na podobny ogon)? Musieliście widzieć. Jeśli nie, to teraz macie
okazję, tyle że na zdjęciu:

Tak czy inaczej, oto jerzyk.
Naturalnym środowiskiem jerzyka są wysokie góry.
Więc skąd się on wziął w miastach?
Otóż dlatego, że miasto bardzo potrafi przypominać jerzykowi góry. Ściany wysokich,
betonowych bloków są niczym skały, a kominy i otwory wentylacyjne przypominają
szczeliny, w których jerzyki pierwotnie się gnieździły.
Najlepszym górskim sprzętem jerzyka są nóżki, o których wspomniałem już w drugim
odcinku naszej serii.
Większość ptaków ma trzy palce skierowane do przodu i jeden do tyłu. Niektóre ptaki
mają do tyłu skierowane aż dwa palce (mają tak np. papugi i dzięcioły). A jerzyk? Jerzyk
ma wszystkie cztery palce skierowane do przodu. Dzięki takiemu bajerowi jest mu łatwiej
czepiać się pionowych powierzchni, czyli właśnie na przykład ścian.
Minusem tych nóżek jest to, że jerzyk nie może się nimi poruszać po ziemi, a jak już na niej
wyląduje, to zanim z powrotem wzbije się w powietrze, trochę się napracuje.

Dlatego też nic dziwnego, że większość życia jerzyk spędza w locie. Więcej, potrafi latać
bez przerwy przez 2-3 lata (!). Szybowce mogą się schować.
Poza tym, polując, potrafi lecieć z prędkością nawet do 200 km/h. To jest coś.
W locie jerzyki polują; w locie też jerzyki piją (ślizgają się tuż nad jej powierzchnią i spijają
pojedyncze kropelki); w locie zbierają materiał na gniazda, łapiąc unoszące się w
powietrzu drobne źdźbła trawy i piórka. W locie nawet śpią, a robią to w taki sposób, że
wznoszą się na wysokość 2,5 kilometra i przez sen szybują z wiatrem, od czasu do czasu
tylko poruszając skrzydełkami.
Pewnie zastanawiacie się jak duży musi być dystans pokonany przez jednego jerzyka w
ciągu swojego życia, skoro one tyle latają. Dobra wiadomość – ktoś to policzył!
I okazuje się, że dystans ten jest równy nie jednemu, a kilkukrotnemu przelotowi na
Księżyc i z powrotem.

Co tu dużo gadać, jerzyki są niesamowite.
I mają jeszcze pewną ciekawą umiejętność.
Tak to już jest, że czasem jest chłodno i deszczowo. A kiedy jest chłodno i deszczowo, w
powietrzu nie latają owady. Wobec tego jerzyki nie mogą ich łapać w locie. A jak dobrze
wiemy, po ziemi też nie mogą ich gonić, ze względu na budowę swoich nóg. Więc co mają
zrobić, żeby nie paść z głodu?
To proste – wycofują się na południe. Jeśli trzeba, to nawet kilkaset kilometrów. I
przeczekują paskudną pogodę.

się dzielnie, nie raz zyskując przewagę.
Wiek XVIII to początek walk z Amerykanami, które nie poszły
już tak gładko. Osadników było zbyt wielu i zbyt dobrze uzbrojonych.
Największe nasilenie walk przypadło na lata ’60 i ’70 XIX wieku, kiedy
na terenach zajmowanych przez Apaczów Amerykanie odkryli złoto.
Wtedy zwaliła się tam cała masa osadników, którzy Indian uznawali za
dzikusów. Dla osób, które umieją czytać po angielsku (Ci, którzy tego
nie potrafią mają okazję się podszkolić  ale jeśli jesteście ciekawi
tego, co jest tam napisane, a nie potraficie sobie z angielskim
poradzić, napiszcie e-mail na adres redakcji, prześlę Wam
tłumaczenie), zamieszczam obok mały tekścik, który pozwoli Wam
przekonać się, jaki mieli do nich stosunek.
O wojnach Indian z Amerykanami jeszcze powiemy. Apacze
byli ostatnim plemieniem, które poddało się i osiedliło w rezerwatach,
a było to w roku 1886. Bronili
się dłużej niż inne plemiona, bo
nie
byli
uzależnieni
od
bizonów… o czym też jeszcze
będzie
mowa.
Słynnym
wodzem
Apaczów,
który
przewodził ostatniej grupie
wolnych
wojowników
był
Geronimo. Po tym, jak się
poddali – za karę wywieziono
ich na Florydę.
Dziś Apacze utrzymują
się przede wszystkim z hodowli
bydła i sprzedaży bogactw
naturalnych, jakie zawierają ich
tereny.

jako ostoja rodziny. Apacze nie dzielili się na małe „rodziny atomowe”,
jak my dziś, ale żyli w dużych, kilkupokoleniowych zbiorowościach,
które razem tworzyły grupy i szczepy. Jednym z ich ważniejszych
świąt była Ceremonia wschodu słońca, podczas której celebrowano
przechodzenie dziewcząt w dorosłość.
Można spotkać źródła, w których Apaczy okresla się jako
szczerych, lojalnych i wesołych. Byli też podobno bardzo opiekuńczy
wobec swoich dzieci. Z wad wymienić można stosunkowo duży, jak na
Indian, pociąg do alkoholu. Ich wojownicy nosili długie włosy, co było
oznaką godności i męstwa. Wplatali w nie pióra orłów i kruków. Byli
raczej niscy i krępi, można powiedzieć, że byli to tacy… indiańscy
krasnoludowie. Z ciekawostek – można spotkać relacje wg. których
Apacze nie myli się za
często, w jednym ze
starych źródeł jest opis,
który mówi, że mają na
sobie tyle brudu, że można
by w tym sadzić ziemniaki.
Krótka historia
Około XVI wieku, gdy w
Ameryce pojawili się
Hiszpanie, Apacze musieli
zacząć się przed nimi
bronić. Hiszpanie od
początku nie mieli wobec
nich przyjaznych
zamiarów. Przez cały XVII
wiek toczyli z nimi wojny,
ale dzięki opanowaniu
jazdy konno Apacze bronili

Ale, zapytacie, co się dzieje z pisklętami, które zostały w gnieździe?
Odpowiedź jest ciekawa. Widzicie, młode jerzyki posiadają pewną bardzo rzadko
spotykaną u ptaków zdolność – potrafią obniżyć swoją temperaturę ciała i ograniczyć
wszystkie swoje procesy życiowe do absolutnego minimum. Czyli, innymi słowy,
hibernować.
Jakie inne zwierzęta potrafią tak robić? Cóż, robić tak mogą niektóre ssaki: między innymi
niedźwiedzie, jeże, świstaki. W ich przypadku, hibernację nazywa się też „snem
zimowym”, o którym na pewno słyszeliście. Teraz już wiecie, co to dokładnie jest.
A jeśli chodzi o ptaki, to hibernować potrafią właśnie tylko jerzyki, jeden z gatunków lelka
oraz kolibry (które w ten sposób przeczekują chłodne noce).
Na koniec ostatnia ciekawostka dotycząca jerzyków: są spokrewnione z kolibrami.
Zaskakujące, prawda?

Takie już są ptaki. Niesamowite i zaskakujące.
Tą puentą szósty odcinek naszej serii dobiega końca. W kolejnym przyjrzymy się
dzięciołowi czarnemu. Wiedzieliście, że tak naprawdę dzięcioł czarny jest większy od
dzięcioła dużego? Właściwie to jest największym z polskich dzięciołów! Ale więcej o nim
dowiecie się w kolejnej części. Do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Wędrowanie
Rozwichrzone nad głową sosny rosochate,
Biegną niebem chmurki, owieczki skrzydlate,
Senne oko jeziora, zda się, na wpół drzemie,
Kolorowe sady słodkie niosą brzemię.
Ref.: A nam czegóż to więcej potrzeba?
Powiedz nam!
Powiedz nam lesie i drogo piaszczysta,
Powiedz nam…
W połoniny zielone przepastne doliny,
ukwiecone łąki strojne jak dziewczyny.
Płaczka wierzba przysiadła na przydrożnym rowie,
matka żegnająca ruszających w drogę.
Ref.: A nam czegóż...
Przemierzamy doliny jak wędrowne ptaki,
co na niebie kluczem wyznaczają szlaki
Dokąd, dokąd tak lecisz uskrzydlony bracie?
Pędzisz nie bez celu, już we krwi to macie.
Ref.: A nam czegóż...

na wschód, który jest dla wszystkich Indian świętym kierunkiem.
Zarówno dawniej, jak i dziś ich podstawowym zajęciem była hodowla
bydła. Poza tym zajmowali się polowaniem i zbieractwem.
e D H7 e
e D H7 e
G C D D7 G H7
e D H7 e
GDCG
e H7 e
GDCG
e H7 e

Wierzenia i charakter
Apacze, jak wszyscy Indianie, byli bardzo religijni. Byli jednak
w pewien sposób wyjątkowi, ponieważ ich rdzenna religia była, jak
nasza, monoteistyczna, tj. wierzyli w jednego Boga – Stwórcę (a nie
wielu, jak np. starożytni Grecy). Jak wszyscy Indianie, byli bardzo
uduchowieni. Wierzyli, że każda rzecz i każde zwierzę ma własną
duszę. Człowiek wg. Apaczów był centrum wszechświata, co nie
oznaczało jednak, że był ważniejszy, niż otoczenie – wręcz przeciwnie.
Chodziło raczej o to, że świat postrzegają z perspektywy człowieka,
który jest tylko jedną z jego wielu, wcale nie ważniejszych niż reszta,
cząstek. Czcili ziemię jako matkę.
Niewiele szczegółów ich systemu wierzeń jest znanych,
ponieważ nie tylko oni, ale wszyscy Indianie niechętnie zdradzali je
Białym. W późniejszych czasach, gdy Indianie bądź walczyli jeszcze o
wolność, bądź utracili ją już w
rezerwatach,
niektórzy
Biali
ludzie starali się poznać ich
wierzenia i historię, oraz opisać je
naukowo. Indianie nie chcieli
rozmawiać z nimi o religii,
uznając, że to ostatnia rzecz, jaką
mają jeszcze własną i nie dadzą
jej sobie odebrać.
Wiemy, że Apacze byli
społeczeństwem matriarchalnym.
„Lepiej jest mieć dłonie jak błyskawice, niż
Bardzo ważną rolę w ich
usta ciskające pioruny.”
(przysłowie Apaczów)
społeczeństwie pełniły kobiety,

APACZE (ang. APACHE)
Apacze to nasze „zachodnio-europejsko-amerykańsko-białe”
imię, pod jakim znamy to plemię Indian. Sami sobie mówili w swoim
języku po prostu „Ludźmi”.
Teren
Żyli na południu Ameryki Północnej, na ziemiach, które teraz
zajmuje stan Nowy Meksyk (dół mapki, tuż nad rysunkiem zamku).
Dziś można ich spotkać w rezerwatach w tamtym właśnie stanie, poza
tym w Arizonie i Oklahomie. Apaczami nazywano lud, który dzielił się
na kilka mniejszych szczepów. Mieli wspólne zwyczaje, język i
wierzenia, ale żyli oddzielnie. Szczepów było wiele, ale najbardziej
znanymi są: Kiowa, Jicarilla, Mescarello, Apacze Zachodni.
Styl życia i mieszkania
Apacze to tylko na pozór jedni z tych Indian, których można by
uznać za „stereotypowych”. Choć mieszkali blisko prerii i nawet z
nazwy łatwo ich pomylić z ich największymi wrogami, czyli
Komanczami, różnili się od „stereotypowego” Indianina na koniu.
Mieszkali w chatach, które nazywali wikiup. Było to coś pośredniego
między namiotem ze skóry bizona (znanym Wam pewnie tipi) a
szałasem. Podstawą konstrukcji były długie, wygięte tyczki, na które
kładziono skórę oraz inne materiały, takie jak trzcina czy drewno itp.
Potrafili zbudować taki namiot w
kilkanaście godzin. Tylko troszkę
więcej niż ma się na to na
chatkach…W centrum obozowiska
znajdywały się wikiup dla kobiet,
dzieci i starców otoczone tymi, w
których mieszkali wojownicy – dla
ochrony. Wejście zawsze kierowali

Czuwaj!
W dzisiejszym odcinku, zgodnie z obietnicą, zapoznamy się z
jednym z indiańskich plemion. Zanim jednak do tego przejdziemy,
chciałbym, żebyście zdali sobie sprawę z tego, jak wiele owych
plemion istniało. Małą pomocą niech będzie ilustracja na następnej
stronie. Na mapie, którą tam widzicie, każdy napis oznacza plemię lub
grupę, która wraz z kilkoma innymi tworzyła większy lud. Musimy
jednak pamiętać, że istniały na pewno w historii plemiona, których
imion nawet nie poznaliśmy, ponieważ zniknęły przed przybyciem
Białych do Ameryki, bądź też informacje o nich nie zachowały się do
dzisiaj, a to dlatego, że „europejska” historiografia (to znaczy naukowe
książki historyczne) na temat Indian zaczęła powstawać dopiero pod
koniec XVIII wieku. Przedtem informacje na ich temat przekazywano
głównie ustnie bądź w pamiętnikach. Z których też niektóre zaginęły.
Mapka przyda się Wam też przy okazji kolejnych tekstów –
będziemy mówić o wielu różnych plemionach, których imiona są na
niej zaznaczone. Kończąc znów długi wstęp – informacje, jakie jestem
w stanie Wam przekazać o każdym z plemion to tylko mały „szkicek”,
który jest jedynie właśnie… wstępem do pogłębionej wiedzy na ich
temat. W kolejnym odcinku będzie znów trochę „ogólnych”
ciekawostek.

