Poprzednią edycję wygrał dh Bartosz Tarnowski „Wołowy” z 20 NGDH! A
oto poprawna odpowiedź:
„Pierwszy na świecie obóz harcerski odbył się w 1907 r. na wyspie
Brownsea.”
Gratulujemy!
A oto majowe pytanie konkursowe:

„Kto jest autorem słów hymnu harcerskiego?”
Przypominamy schemat odpowiedzi:
stopień/imię i nazwisko/ksywa/drużyna/wiek/odpowiedź
(Np. „dh Jan Konarzewski „K4”/15/3NGDH/Jasne jak słońce – Adam
Mickiewicz”)
Odpowiedzi, jak zawsze, należy nadsyłać na adres mailowy któregoś z
redaktorów.
Czy potraficie rozpoznać i po kolei powiedzieć, jakie drużyny
reprezentowane są na zdjęciu z apelu pośrodku numeru? Pochodzi ono z
ostatniego wspólnego obozu LS w górach, z roku 2009. Może ktoś potrafi
rozpoznać instruktorów na zdjęciu? Powodzenia 
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Lowlands Low

Czuwaj!
Nie wiem jak Wy, ale Redakcja bardzo pozytywnie przeżywa zmiany
klimatu. Wiosna daje możliwości na całe mnóstwo działalności życiowych, o które
nie było łatwo ponurą zimą. Świat staje się na nowo kolorowy!
Widać to szczególnie po naszej harcerskiej działalności. Wychodzimy z
harcówek,
chodzimy
na
wędrówki,
manewry,
fantastyczne
gry
międzyorganizacyjne i międzydrużynowe, jak bardzo pozytywnie odebrana i dość
szeroko relacjonowana w tym numerze Trasa Historyczna Wielki Kack.
Myślę też, że w związku z powyżej opisaną zmianą trybu życia, nie
możemy doczekać się obozu. Z myślą o tym pora rozpocząć przygotowania:
rozchodzić buty, wyszyć na mundurze brakujące sprawności, przyzwyczaić się do
ograniczenia ilości jedzonych słodyczy (ha!), sprawdzić kompletność
podstawowego ekwipunku harcerskiego; kompas, latarka, śpiwór, karimata…
Może warto po harcersku odłożyć pieniądze (np. z kieszonkowego) i zakupić
pewną potrzebną rzecz?
Co do treści przedostatniego w tym roku harcerskim numeru Zasiewów
(tak, to ostatni dzwonek na pisanie tekstów!), to jest ona raczej stała, jednym
wyjątkiem jest tekst „z kieszeni kangurki” – tym razem w ramach rubryki znalazł
się artykuł dla trochę starszych z nas. Dotyczy on mianowicie dowodzenia
samodzielnie zastępem. Udowodniono, że…
Wystarczy słów wstępnych. Jako Redakcja życzymy miłej lektury!

Wszystko gotowe, już fały ręce trą,
Ładunek na dole dobry mamy,
Dzielne chłopaki już na handszpaki prą,
Płyniemy hen do Lowlands Low.
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Ref.: Do Lowlands Low, do Lowlands Low,
Płyniemy hen, do Lowlands Low!

GDAD
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Bosman i Stary już na pogodę klną,
Lecz my się burzy nie boimy,
Czy wiatry dobre, czy w pogodę złą,
Płyniemy hen, do Lowlands Low.
Ref.: Do Lowlands Low…
Brzegi znajome po nocach mi się śnią,
Cholera z tym morzem! - Chcę do domu!
Morze nie pomoże, bo tęsknotę złą
Ukoję tylko w Lowlands Low.
Ref.: Do Lowlands Low…
Kiedy ci smutno i oko zajdzie mgłą
I czujesz się jak patyk od kaszanki,
Zapakuj worek i uciekaj stąd,
Płyń z nami hen, do Lowlands Low.
Ref.: Do Lowlands Low…
Wszystko gotowe, już fały ręce trą,
Ładunek na dole dobry mamy.
Cumy rzucone, odpływamy stąd,
Płyniemy hen do Lowlands Low.

R: Która dziedzina umiejętności jest Twoją ulubioną i dlaczego?
M: Wszystko co praktyczne. Lubię wbijać gwoździe, piłować, siekać. Patrz kadrowy 'chlew'
2014.
R: Byłaś już kiedyś w bazie w Nasicznem, gdzie jedziemy w tym roku na obóz?
M: Byłam tam już trzy razy. Świetne miejsce, świetna okolica, brak zasięgu i nawet
komendanta mają super! Jeździ tam bardzo mało samochodów ale stopa można złapać
zawsze, a nogi bolą od chodzenia gdy oczy pragną więcej!




R: Większość młodych czytelników nie ma pojęcia, co oznacza ten zielony pagon na
Twoim ramieniu. Opowiesz nam coś o tym, jak to jest być wędrownikiem?
M: Ten wędrowniczy pagon posiadam od niedawna, w jednostce wędrowniczej też działam
od niedawna. Jakby nie było super to bym tu nie była ;) Bardzo lubię samodoskonalenie co
jest głównym celem wędrowników oraz wszystkie te praktyczne rzeczy ,którymi zajmujemy
się na zbiórkach 9PGZW.
R: I ostatnie pytanie – masz jakąś ulubioną harcerską piosenkę?
M: Ballada rajdowa.
Dzięki za rozmowę. Do zobaczenia na zbiórkach!
M: Pozdroooo...!







R: To zawsze ciekawi czytelników – jesteś w stanie podzielić się z nimi swoim
największym wybrykiem z czasów „po ich stronie mocy”?

… tuż po retrospekcji. W poprzedniej części poznaliśmy jerzyka, dowiedzieliśmy się między
innymi, że w ciągu całego swojego życia pokonuje dystans równy kilkukrotnemu
przelotowi na Księżyc i z powrotem, a także że potrafi spać w locie, pić w locie i robić wiele
innych rzeczy w locie, w którym spędza większość życia. Pora, byśmy zapoznali się z
kolejnym gatunkiem ptaka. Nie przedłużając, oto…

Część VII: Dzięcioł czarny, czyli jak to jest robić największy bajzel
w lesie wśród ptaków

M: Haha nie wiem czy mogę. Na pierwszym obozie we Wdzydzach 2011 nasza drużynowa
wysłała nas (zastępowe - Pucię, Olę Kościuszko i mnie) do wsi na drobny zwiad i
wykonanie kilku zadań (jak zrobienie zdjęcia kilku dywanów czy wysłanie do siebie SMSa z
obcego numeru). Wymalowałyśmy się, żeby nie wyglądać jak wyciągnięte z lasu i
poszłyśmy. Na polu złapałyśmy na stopa ciągnik z dwoma chłopakami ok 5 lat od nas
starszymi. Pozwolili zrobić zdjęcia dywanów, wzięłam jednemu telefon i wysłałam sobie
SMSa. Większość zadań wykonałyśmy, no ale co, będziemy wracać do obozu? Przecież do
ciszy nocnej pół godziny i już i tak nie zdążymy. Poszłyśmy z kolegami na pomost,
wykąpałyśmy z nimi (w obozie był zakaz wchodzenia do wody) i odwieźli nas już tym razem
osobówką (pijąc sobie piwko za kółkiem) do obozu. Teraz już wiedzieli gdzie mamy obóz i
mieli mój numer. Do końca obozu pisali do mnie, żebyśmy przyszły na grilla, a my z Pucią
dziwnym trafem się przeziębiłyśmy.
R: Który obóz wspominasz najlepiej i dlaczego?
M: Wygon 2010. Byłyśmy z 20, 3 i 7. Same z facetami - idealnie. Na tym obozie co prawda
odeszła cała kadra oprócz mnie ale pierwszą jego połowę, jak jeszcze dziewczyny były,
wspominam najlepiej. Były chatki na których straszyli nas w nocy piłą łańcuchową. Razem
z resztą zastępowych porwali nas w środku nocy zawiązując ręce, zasłaniając oczy i
wywieźli nas do lasu, gdzie my postanowiłyśmy zrobić im psikus i nie wracać. Wystraszyli
się, że hej.Okazało się, że jak spałyśmy w krzakach oni całą noc nas szukali.
R: Co dzisiaj najbardziej cenisz sobie w byciu harcerką?
M: Bycie harcerką nauczyło mnie sporo życia. Gdyby nie to pewnie byłabym sierotką,
która nie potrafi zawiązać buta. Oczywiście też kontakt z przyrodą i świetnymi ludźmi.

Oto dzięcioł czarny. Rzeczywiście, przymiotnik „czarny” w nazwie nie jest przypadkowy.

Chociaż jak na mój gust mógłby równie dobrze mieć w nazwie „duży”, bo jest największym
z polskich dzięciołów.

M: To istnieje coś takiego jak 'poza harcerstwem'? WOW. Obecnie studiuję mechanikę i
budowę maszyn na Akademii Morskiej. Tak, faktycznie jest tu bardzo mało kobiet. Dużo się
udzielam na uczelni, jestem w Parlamecie Studentów, z którym organizowaliśmy ostatnio
duużą imprezę koncertową Delfinalia. A chwilę przed nimi byłam na konferencji naukowej
w Warszawie z koła naukowego. Świetna sprawa. Lubię gdy dużo się dzieję, a wszystko
mam zaplanowane, zawsze rozpisuję sobie dokładnie każdy dzień w kalendarzu. Mówią też,
że jestem mistrzem organizacji i znajdowania tanich biletów. Na wszystko, samolot,
autobus, pociąg. To dlatego, że uwielbiam podróżować, tydzień temu wróciłam z Barcelony
gdzie skoczyliśmy na weekend z Adamem i jego rodzicami.
R: Za Twoich czasów 50tka osiągnęła chyba najwyższy w swojej historii stan osobowy. Ile
Was było na obozie w 2014 r.?
M: Hmm... Jeśli mnie pamięć nie myli to ok 24. 50tka zawsze była duża ale to prawda.
Było nas tak dużo, że postanowiłyśmy się podzielić na dwie jednostki. Na ostatnim
zimowisku było nas 20, wszystkie z chustami i to po podziale, gdzie 25ty skłąda się z 11
naszych byłych członkiń!
R: Jak zaczęła się Twoja przygoda z
harcerstwem? Byłaś zawsze w tej
samej drużynie? Pamiętasz jeszcze
pierwszą zbiórkę?
M: Kiedyś w czwartej klasie
(chyba) koleżanka namówiła mnie,
żebym poszła z nią na zbiórkę.
Nabór, który akurat przeprowadziła
stara
kadra
zachęcił
mnie,
zdziwiłam sie, że to za darmo (no bo
jak to? wszystkie hobby są
kosztowne) no ale przyszłam.
Zbiórki już nie pamietam, ale
pamiętam swoje przerażenie gdyjak
przyszłam zapytano mnie do którego
chciałabym pójść zastępu. Padło na
Bajta i Pigwę, zastęp siódmy. To z
ich zastępem na okres półroczny
odeszłyśmy z drużyny by być w
1PGZH działającym przy szkole
Sherwood. Po obozie zastęp się
rozpadł a my wróciłyśmy do
Wrzosiwa, gdzie chwilę później
zostałam podzastępową zastępu
'Amitie'.

Nie to co dzięcioł duży, który w rzeczywistości wcale taki duży nie jest.
Wróćmy jednak do dzięcioła czarnego. Każdy z was z pewnością kojarzy dzięcioły, prawda?
To te ptaki, które stukają dziobami w drzewa. Ale po co to robią?
Otóż tak się składa, że w drzewach, pod korą, żyją różne owady – na przykład korniki, a
także larwy przeróżnych innych gatunków. Takie owady zdecydowanie drzewu nie służą;
zresztą bądźmy szczerzy, czy kiedykolwiek robaki pełzające w czyimś wnętrzu przyniosły
komukolwiek jakąś korzyść?
Na pewno nie drzewom. Ale co takie biedne drzewo poradzi, skoro nie ma rąk. Na
szczęście, z pomocą przylatuje dzięcioł. Dzielny ptak siada na pniu drzewa i zaczyna
uderzać mocnym dziobem w korę, robiąc w niej dziurkę; w ten sposób dostaje się do
szkodnika, którego wyciąga spod kory. Drzewo „wyleczone”!
Czy dzięcioł robi to z dobroci serca? Nie, robi to po to, żeby się najeść. Dzięcioły żywią się
bowiem między innymi właśnie owadami i ich larwami, które wybierają spod kory. Nie są
w stanie dobić się głębiej, bo są za słabe, podobnie jak ich dziób. Inaczej sprawa ma się z
dzięciołem czarnym, który jest na tyle silny, że jest w stanie dostać się do takiego
pokarmu, do którego inne gatunki dzięciołów nie mają
dostępu.

A oto larwa owada z rodziny kózkowatych.
Wygląda smakowicie? Dla dzięcioła czarnego tak. Dla was
pewnie nie.

Redakcja: Czuwaj Marta! Albo może – Jagoda? Na początek prosimy o przedstawienie się
czytelnikom. Jakie pełnisz funkcje w Kręgu, drużynie, jaka była Twoja dotychczasowa
harcerska kariera? I może rozjaśnisz nam, jak to w końcu jest z Twoją ksywką?
Chyba, że nazywacie się Bear Grylls. W co wątpię, więc przejdźmy dalej.
Tak się składa, że larwy te wwiercają się głęboko w drewno (szczególnie próchniejące), a
także w pniaki ściętych drzew, schodząc czasem aż do korzeni. Żeby wydobyć taką larwę,
dzięcioł musi nie tylko rozkuć pniak, ale też rozkopać ziemię dookoła niego, czasem
sięgając nawet do kilkunastu centymetrów pod powierzchnią gruntu.
Efektem takiej operacji jest straszny bałagan, po którym można rozpoznać dzięcioła
czarnego.

Marta: Czuwaj! Obecnie jestem drużynową 50NGDH "Wrzosiwo", członkiem komisji
rewizyjnej kręgu oraz po raz już drugi członkiem komendy Kursu Instruktorów Młodszych
Pionu Zastępowych 2014/2015. Ech, no tak. Niby dali mi na imię Marta, ale nie zawsze
reaguję jak ktoś tak na mnie mówi bo Mart jest od groma i obracałabym się co dwie
minuty. Jagoda z kolei mówiono do mnie przez pewien okres po obozie w Zbicznie kiedy to
miałam czerwone pasemka niczym Juniper Lee z kreskówki. Dzisiaj mówi tak na mnie
Rudy, jednak to wystarczy, żebym miała polar z tą ksywą czy dopis w rozkazach. Na mojej
uczelni nie ma wielu kobiet, jednak tam mówią na mnie Ruda lub Leśny Skrzat.

Podobnie jest na drzewach, które jeszcze stoją – zwykłe dzięcioły zostawiają po sobie
ślady w postaci skromnych dziurek po uderzeniach dzioba albo lekko zdartej kory. Dzięcioł
czarny jest twardszym zawodnikiem i potrafi zrobić w drzewie naprawdę porządną wyrwę.
Skoro o tym mowa, przejdźmy do dziupli.
Zwykłe dzięcioły przygotowują sobie dziuple w chorych, próchniejących drzewach, albo
przynajmniej w takich o miękkim drewnie, jak wierzba czy osika.
Ale nie dzięcioł czarny! Dzięcioł czarny jest w stanie wyrąbać dziuplę w zdrowym, zielonym
drzewie o twardym drewnie. Ba, czasem nawet wykuje sobie dziuplę w drewnianym słupie
telefonicznym, bo kto mu zabroni.
Jednak nie wszystkim to się zawsze podobało. Głównie leśnikom, którzy stwierdzili, że
ptak który lata po całym lesie i rąbie dziobem w drzewach wielkie dziury musi być
strasznym szkodnikiem.

R: A „Chamsej”? Skąd się to wzięło?
M: Heh. Biwak kursu PZ 2012/2013 w Górze.
Położyliśmy się już spać po grze nocnej z Kamilą i
Saymonem, następnego dnia miał przyjechać do nas
Rudy. Pomyślałam, że możemy go obudzić małym
spamem SMSowym. Zaczęłam pisać słynne 'Halo' czy
'Pika pika' ale co, to wszystko? "-Ej, co mam jeszcze mu
napisać? -może jakiegoś pokemona? -dobra, ale
jakiego? -'chamsej'!" Jak usłyszałam tak napisałam, no
ale skąd ja miałam wiedzieć, że piszę się chansey a czyta
[czansej](albo jakoś tak)?!
R: Kim jesteś prywatnie, poza harcerstwem? Czym się zajmujesz? Jakie masz
zainteresowania?

Historia bizonów to historia jednego z największych na świecie
masowych morderstw dokonanych z zimną krwią. Zabijano miliony
niewinnych stworzeń, nieprzeliczone stada, dla czystej rozrywki. Także po
to, by jedni ludzie mogli zapanować nad drugimi, którzy niczego zresztą
więcej od nich nie chcieli, niż spokoju. Wybaczcie mi, że dzisiejszy odcinek
dotyczy tak strasznych rzeczy, ale historii nie wolno przemilczać.
Zapamiętajcie co stało się z bizonami, żebyście wiedzieli do czego zdolni są
ludzie, po to, żebyście umieli reagować. Niedopuszczenie do zła też jest
zmianą świata na lepsze, a o to w harcerstwie chodzi. I nie martwcie się –
według Indian, gdzieś tam, w Kręgu Życia, wszystkie bez wyjątku bizony
mają się dobrze.
Simon

Część z nich wpadła nawet na klasyczny głupi pomysł:

TRZEBA JE
WYTĘPIĆ >:(

Na szczęście jednak w porę się opamiętali, bo zrozumieli, że obecność dzięcioła czarnego
jest wręcz niezbędna do istnienia wielu innych gatunków ptaków.
Bo dziuple wykuwane przez dzięcioła czarnego są największe, jakie można znaleźć w lesie i
wobec tego mogą służyć jako miejsca lęgowe dla innych ptaków. Niektóre z nich są
naprawdę ciekawe i rzadkie w Polsce. Są to między innymi: gągoł (kaczka gniazdująca w
dziuplach, słyszeliście kiedyś o czymś takim?), kraska (ptak owadożerny, bardzo kolorowy)
i siniak (leśny gołąb, nie wiem skąd ta nazwa). Ptaki te potrzebują dziupli pozostawionych
przez dzięcioła czarnego, bo są to miejsca odpowiednie na założenie gniazda. Jeśli takich
nie znajdą, nie będą w stanie wyprowadzić lęgów
(wiecie, złożyć jaj i tak dalej). A wycinanie
dziuplastych drzew bardzo zwiększało to ryzyko. Teraz
jednak drzewa takie się zostawia – już wiadomo, że są
niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
ekosystemu.

W każdym razie, jak widzicie, pomimo że dzięcioł czarny potrafi zrobić nie lada bałagan,
jest w gruncie rzeczy pożytecznym ptakiem. Nawet bardzo.
I na tym kończy się siódmy odcinek naszej serii. W kolejnym przyjrzymy się sroce. Wiecie,
czemu sroki kradną błyszczące przedmioty? Wcale nie dlatego, że błyszczą! Ale więcej o
tym dowiecie się w następnym odcinku. Do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Zbiórka harcerzy z Wielkiego Kacka rozpoczęła się, jak zwykle, w sobotę
rano. Uczestniczyły w niej prawie wszystkie drużyny z „Leśnej Szkółki”.
Po apelu odbyła się gra terenowa, której organizatorem był znany
druh hm. Filip Rudolf „Rudy” herbu Mnich. Tym razem nie działaliśmy w
patrolach, lecz w zastępach.
Obszarem
gry
terenowej była cała
dzielnica – Wielki Kack.
Punkty
gry
zostały
rozmieszczone
przy
tablicach,
szlaku
historycznego Gdynia –
Wielki Kack.
Zastęp Jastrzębi udał się
na punkt, znajdujący się
w pobliżu dworca kolejowego. Nasze pierwsze zadanie polegało na
zapamiętaniu jak największej ilości przedmiotów, w ciągu zaledwie pół
minuty. To zadanie nie było trudne! Później razem z zastępem Lisów
poszliśmy dalej.
- Łowcy ! – ktoś krzyknął.
W tym momencie zaczęła się prawdziwa przygoda. Naszym celem była
oczywiście ucieczka przed rowerzystami – Łowcami Gryfów. Pobiegliśmy,
więc za budynek dworca. Łowcy byli jednak coraz bliżej nas.

Góra ułożona z bizonich czaszek.
rząd, ponieważ zdawano sobie sprawę z tego, że odcięcie Indian od
bizonów oznaczało ich ostateczne podporządkowanie woli białych. W
ówczesnej prasie pojawiały się doniesienia o tym, co działo się na preriach,
ale mimo pewnej ilości żalu, jaką odczuwano, na wszystko patrzono raczej
obojętnie.
W roku 1889 na świecie zostało niecałe 1000 bizonów – około 200
w parku narodowym Yellowstone i około 500 w Kanadzie. Wtedy dopiero
biali ludzie opamiętali się i przestali je tępić. Od tamtego czasu
podejmowane są próby odnowienia ich populacji. Los bizonów związany
był z Indianami i dlatego padły ofiarą masakry. Przyczyn było więcej
(skóry, rozrywka, coraz większa ingerencja w ich naturalne środowisko),
ale ta była główna. Dziś żyje ich na świecie około 20.000. W skali z czasów
ich świetności – jedno małe stadko.

pozostawiając resztę niewykorzystaną. Indianie nie wyobrażali sobie, jak
można było dopuścić się takiego marnotrawstwa. Im dalej w las, tym
bardziej nasilały się polowania. W latach ’60 amerykańskie prerie przecięły
pierwsze linie kolejowe. Polowanie na bizona było dobrze płatną rozrywką
– ludzi z miast zabierano koleją na prerię, tam strzelali z wagonów do
bizonów nawet bez zatrzymywania się, dla czystej rozrywki. Lata ’70 i ’80
XIX wieku to okres wielkiego krwiożerczego szału i masowych polowań na
bizony. W ciągu 30 lat wytępiono je prawie bez wyjątku. Na preriach nie
było już żywych stad, było tam za to tyle bizonich trupów, że odór ich
gnijących ciał, według doniesień, unosił się latami. Stado opisywane
wcześniej, które być może udało Wam się sobie wyobrazić, zamieniło się w
kupę gnijącego mięsa i kości. Bizony zabijano z czystej chęci niszczenia. Ci
którzy to robili, reprezentowali sobie najniższe instynkty, jakie drzemią w
człowieku. To spowodowało m.in. poddanie się większości walczących
jeszcze plemion Indian i zamknięcie ich w rezerwatach. Polowania
popierane i inspirowane były przez amerykański

- Szybko na górę ! – powiedziałem zdecydowanie do Kuby.
Nic nie mogło by mi sprawić większej radości, jak poczuć wspaniały klimat
gry harcerskiej.
Wszyscy byliśmy z siebie dumni, że udało nam się uciec, choć wiedzieliśmy,
że uratowała nas potężna góra.
Naszym kolejnym zamiarem było dojście na przystanek Źródło Marii. Na
tym punkcie odbyła się musztra. Łatwe ! Ruszyliśmy dalej, aż dotarliśmy do
kościoła św. Wawrzyńca. Tam z kolei musieliśmy narysować mury kościoła
św. Wawrzyńca (obwód w skali). To nie było już takie łatwe! Później przez
Fikakowo dotarliśmy do Źródła Marii. Tam odbyła się „sesja zdjęciowa”.
Ostatecznie zajęliśmy trzecie miejsce na trasie zaawansowanej. Zbiórka
zakończyła się oczywiście bratnim słowem.
Muszę przyznać, ze ta zbiórka była naprawdę wyjątkowa 
Twórcą zbiórki był Rudy. Pamiętam jak jeszcze niedawno był moim
drużynowym.
Zawsze potrafił stworzyć coś ciekawego, nowego.
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Czuwaj!
Wszystkie drużyny działające na terenie Gdyni, wzięły
udział w grze historycznej, która odbyła się 28.03.2015r.
(wyjątkiem był zastęp Gdański z 3 NGDH Buki – oni również
wzięli udział, chociaż nie byli z Gdyni). U mnie w patrolu trzeba
było wybrać jedną osobę dowodzącą, ponieważ Wentka i ja
jesteśmy patrolowymi. Okazało się, że tą osobą będę ja.
Na samym początku był apel. Już na apelu meldujący
zdobywał punkty na grę dla swojego zastępu (patrolu).
Następnie przedstawiciele jednostek szli do druha Rudego, który
tłumaczył nam zasady gry oraz podzielił na dwa poziomy:
podstawowy i zaawansowany. Byłam w grupie podstawowej.
Następnie druh rozdał nam zasady, na wszelki wypadek.
Ogólnie mówiąc w grze chodziło o to, aby chodzić na
punkty, które były umieszczone przy tablicach historycznych. Po
drodze mieliśmy również za zadanie znajdywać na różnych
rzeczach numer naszej drużyny (zastępu). Na każdym punkcie
było dwóch instruktorów. Na jednym z punktów była gra typu
kim, na innych musztra. Przy tablicy, która była przy kościele św.
Wawrzyńca było bardzo ciężkie zadanie, ponieważ trzeba było
narysować na kartce wymiary kościoła w odpowiedniej skali!
Następnym punktem był ten obok dużego placu zabaw na

Wskutek działalności człowieka (także Indian – ale ich udział był
raczej znikomy) w XIX wieku było ich około 30 – 40 mln, ale nadal jest to
oszałamiająca liczba. Bizonów było w Ameryce przez długi czas więcej, niż
ludzi. Indianie polowali na nie przeróżnymi sposobami, dopóki nie
posiadali koni – pieszo, za pomocą łuków, dzid i noży. Korzystali też z
broni palnej. Interesującym sposobem polowania było naprowadzenie
galopującego stada bizonów na urwisko, z którego spadały i łamały sobie
karki. Tam były dobijane (z szacunkiem) przez Indian. Udział w polowaniu
na bizony, niezależnie od sposobu, z jakiego korzystano, był wielkim
honorem dla indiańskiego wojownika. Początek i koniec polowania były
zawsze celebrowane religijnymi obrzędami. Bizony były potężnymi
zwierzętami i nierzadko zdarzało się, że w trakcie polowania ktoś ginął.

Indianie preryjni, ci, którzy najbardziej zaszli za skórę rządowi USA
w trakcie wojen, bizonom zawdzięczali swoją niezależność i egzystencję,
co biali szybko zrozumieli. Potrafiąc wykorzystać każdy najmniejszy
kawałeczek upolowanego zwierzęcia, będąc niezrównanymi w szutce
obozowania i szybkiego przenoszenia się z miejsca na miejsce, pozostawali
nieuchwytni znacznie dłużej, niż życzyliby sobie tego biali osadnicy.
Począwszy od lat ’30 XIX wieku wśród białych Amerykanów zapanowała
moda na ubrania z bizonich skór. Im dalej w las, tym więcej bizonów
zabijano tylko dlatego,

preriach. Bizony bowiem żyły w stadach, wędrując po całym kontynencie, z
południa na północ i odwrotnie, szukając świeżej trawy. Indianie nigdy nie
zabijali więcej bizonów, niż potrzebowali, a przybycie stada było zawsze
wielkim świętem. Rozpędzone stado bizonów powodowało, że trzęsła się
ziemia, a po jego przejściu na prerii zostawał wielki jak autostrada ślad
zdeptanej ziemii. W dziennikach dawnych traperów są doniesienia o
stadach, które zajmowały powierzchnię o wymiarach… uwaga…! 30 – 40
km szerokości i 60 – 90 km długości. Wyobraźcie sobie stado bizonów
szerokie tak, jak odległość ze skweru Kościuszki do Długiej w Gdańsku,
ciągnące się spod szkoły
46 na Karwinach (tej z
magazynem) aż do miejsca
naszego ostatniego obozu!
Potraficie? Oceniano, że
przed XVI wiekiem w
Ameryce północnej żyło
około 100 mln bizonów.

Fikakowie. Na tym punkcie trzeba było rozwiązać szyfry.
Niestety starczyło nam czasu tylko na jeden.
W czasie całej gry byli też łowcy gryfów (Matiz i Goofy).
Przez całą grę spotkałyśmy ich tylko raz, i liczyłyśmy że nas nie
dopadną. Lecz pod sam koniec niestety nas złapali i odebrali
nam jeden z dziesięciu gryfów. Ostatni punkt był przy Źródle
Marii, jednocześnie był tam koniec gry. Nie wiem co było na
punkcie, ponieważ kiedy dotarłyśmy została nam tylko minuta
do końca. Czekając na innych uczestników gry, mieliśmy chwilkę
czasu na to aby zrobić zdjęcie z swoim zastępem (patrolem).
Później mieliśmy się przygotowywać do Quizu. Niestety ten nie
odbył się, ponieważ zostało za mało czasu. Zostały ogłoszone
wyniki, a po nich zostało przeprowadzone bratnie słowo. Ta
zbiórka naprawdę mi się bardzo podobała, ponieważ bardzo
dużo można było dowiedzieć się o miejscu gdzie żyjemy na co
dzień, a jednocześnie dobrze się bawić.
Agata z 25 PGZH

I samodzielnie prowadzić zastęp?
No właśnie, co wtedy? Może niektórzy z was, drodzy zastępowi
(i drogie zastępowe), zadali sobie kiedyś to pytanie. Do was
głównie skierowany jest ten tekst, ale myślę, że każdy może coś
z niego wyciągnąć.
Otóż ja wiem co wtedy, bo sam go kiedyś nie miałem. I na
pytanie, jak to jest nie mieć podzastępowego, mogę
odpowiedzieć jednym słowem – fajnie.
Rzecz jasna, nie chcę uchodzić za jakiegoś guru od technik
prowadzenia zastępu; po prostu opowiem wam, jak taki
scenariusz wyglądał z mojej perspektywy. A wyglądał tak:
W roku 2011 (a może 2012, pamięć już nie ta) zostałem
zastępowym zastępu Rysie, którego najpierw byłem członkiem,
a później podzastępowym. W końcu Sondej, który dotychczas
był zastępowym Rysi, został przybocznym Alhambry, a ja
dostałem brązowy sznur – wraz z zupełnie nowym kompletem
naborowych. I, już nie tak nowym, proporcem.

Z szacunku Indian do
życia wynikało ich podejście do
każdego
upolowanego
zwierzęcia – zawsze starali się je
maksymalnie
wykorzystać.
Indianie
preryjni,
którzy
zajmowali się przede wszystkim
polowaniem właśnie na bizony,
opanowali
tę
sztukę
do
mistrzostwa. Z wyprawionych
skór upolowanych bizonów szyli ubrania i namioty. Z niewyprawionych –
nawet łodzie. Zjadali większość części zwierzęcia, łącznie z niektórymi
organami. Mięso m.in. suszono na słońcu, krojono w paski, a następnie
mieszano z tłuszczem i jagodami, przyrządzając potrawę zwaną pemikan. Z
innych organów, takich jak pęcherze Indianie potrafili zrobić pojeminiki na
wodę. Ścięgnami umacniano konstrukcję łuków, robiono z nich nici. Z
kości – noże, igły i zabawki dla dzieci. Potrafili skorzystać nawet z
bizoniej… kupy, która wysuszona była doskonałym opałem (podobne
rzeczy robili z wielbłądami Tauregowie z afrykańskich pustyń). Opisane
sposoby to tylko kilka z zastosowań jakie dla bizonów znajdowano. Z
upolowanego bizona nie marnowało się dosłownie nic.
Dzięki tym wszystkim możliwościom, jakie bizony otwierały przed
Indianami, darzono je szczególnym szacunkiem. Bizony pojawiają się w
wielu mitach u mnóstwa
różnych plemion, zawsze
występując jako bardzo
inteligentne i potężne istoty.
Niektóre
plemiona
uzależnione były od bizonów
i na nich opierały swoją
egzystencję,
podążając
śladami ich wędrówek po

zeszłego numeru, np. Kiowa, Komancze, Wrony, Czejeni, Nez Perce,
Czarne stopy, ale w pewnych kwestiach nie tylko. W wierzeniach wielu
plemion przewija się pojęcie Kręgu Życia, zjawiska, które miało tłumaczyć
związki wszystkich żywych istot na świecie. Należy do niego wszystko, co
żyje, żyło i będzie żyć, łącząc się w niepojętym zjawisku, które nie ma
początku ani końca. Będziemy jeszcze o tym mówić. Istotne jest to, że
Indianie bardzo szanowali wszystkie zwierzęta i rośliny, uważając, że one
również mają duszę. Podobnie jak ludzie w Europie, trudnili się
myśliwstwem i uprawą roli, ale zawsze, gdy musieli zabić jakieś zwierzę
lub roślinę – modlili się, przepraszając je za to, co muszą zrobić i dziękując
mu oraz Stwórcy za to, że mogą dzięki niemu utrzymać siebie oraz rodzinę.
Bizony (w języku Indian Lakota – tatanka) pojawiły się w Ameryce
mniej więcej z pierwszymi ludźmi, dostając się tam podobnie jak oni –
przez cieśninę Beringa z Azji. Gatunkowo są bliskie naszym polskim
żubrom, przypominają je zresztą z wyglądu. W Ameryce północnej żyją
dwa ich gatunki – bizon preryjny oraz leśny. Byki potrafią ważyć tonę i
osiągać wysokość nawet dwóch metrów. Samice są mniejsze. Mają wielkie
głowy i dużo sierści, rogi i brody – przypominają trochę diabły. Są to
majestatyczne i potężne zwierzęta. Rozpędzone stado było nie do
zatrzymania.

W końcu miałem swój zastęp! Ale martwiła mnie trochę jedna
rzecz – nie miałem podzastępowego. Odkąd pamiętałem, w
każdym znanym mi zastępie był zastępowy i przynajmniej
jeden podzastępowy.
„No i gdzie jest ten mój?” – myślałem sobie.
Stwierdziłem że prędzej czy później go skądś dostanę. Albo
wybiorę go sobie spośród moich siedmiu ludzi, bo siedmiu ich
było.

(To nie oni, ale lepszego zdjęcia nie mam.)
I tak czekałem sobie jakiś czas z nadzieją, że mój
podzastępowy w końcu się pojawi. W tym czasie
obserwowałem bacznie moich szeregowych i próbowałem
znaleźć takich, którzy najlepiej nadawaliby się na sznur z
brązową beczką. Nie było to proste zadanie, bo zbyt wiele od
naborowych nie ma co oczekiwać. Przez jakiś czas miałem
upatrzonego „czarnego konia” zastępu, ale w miarę szybko
okazało się że zaraz takim czarnym koniem to on jednak nie
jest, niestety.

Obraz pt. „Był taki czas”

Wobec tego stwierdziłem, że może podzastępowy to na sam
początek trochę za dużo i zamiast niego rozejrzę się za
proporcowym. W końcu skoro mieliśmy proporzec, to co miał
stać i się kurzyć. Poza tym, taki proporcowy mógłby w
przyszłości awansować na podzastępowego. Więc zacząłem
szukać. Pierwszy próbny proporcowy był w miarę spoko, do
momentu, w którym złamał proporzec. Znalazłem nowiutki,
ładny kij, naprawiłem proporzec i dałem go kolejnemu
próbnemu proporcowemu z nadzieją, że będzie sobie lepiej
radził, niż jego poprzednik. Porzuciłem tę nadzieję w chwili, w
której wsadził mi ten nowiutki, ładny kij w oko. Stwierdziłem, że
skoro dla tych chłopaków jeszcze nie czas na bycie
proporcowym, to tym bardziej na bycie podzastępowym też
jest za wcześnie, więc postanowiłem czekać.
Czekałem tak długo, że w końcu zauważyłem, że tak na
dobrą sprawę… chyba jednak podzastępowy wcale nie jest
mi potrzebny.
Spostrzegłem kilka rzeczy:
Pierwszą z nich był fakt, że przygotowywać zbiórki samodzielnie
wcale nie jest tak ciężko, jak to sobie wyobrażałem. Więcej,
tak było nawet w pewnym sensie lepiej.

Czuwaj!
Musicie wiedzieć, że nasz świat jest wielki i piękny, ale bywa też
straszny. O większości okropieństw, jakie dzieją się właśnie w tej chwili nie
mamy pojęcia, a o kilku – niewielkie (np. wojna na Ukrainie, w Iraku czy
trzęsienie ziemi w Indiach). I dobrze zresztą. Ludzie tak są skonstruowani,
że nie dopuszczają do siebie większości wiadomości o tym, co niedobre na
świecie, bo któż z nas mógłby żyć, ciągle się martwiąc? Na większość
strasznych spraw nie mamy wpływu. Nasza psychika tworzy wokół nas
samych ochronny kokon, który pozwala nam spać spokojnie. Trzeba jednak
zdawać sobie z tego sprawę, by umieć – gdy będzie to potrzebne –
wydostać się z niego. A to dlatego, że może się zdarzyć, że natrafimy na
zło, które jesteśmy w stanie powstrzymać, a do tego przecież zobowiązuje
nas harcerskie hasło „Czuwaj”. Byśmy mogli się z niego wywiązać,
musimy umieć to zło dostrzec. Część powodują sami ludzie i jeśli nasz
ochronny kokon skończy się znieczuleniem, staniemy się współwinni.
Ten
wstęp
był
potrzebny, bo w dzisiejszym
odcinku będziemy mówić o
czymś
naprawdę
złym.
Indianie czcili wszelkie życie.
Dziś mówimy o nich bardziej
ogólnie, mając na myśli
przede wszystkim plemiona
żyjące
na
preriach
–
południowy zachód mapki z

Innym plusem było to, że miałem niemalże zupełnie wolną rękę, jeśli
chodziło o obrzędy. Nie było podzastępowego, z którym
powinienem przynajmniej konsultować moje decyzje, więc mogłem
swobodnie podejmować nawet te najgłupsze. Ale starałem się
podejmować te najlepsze. W miarę szybko rozwinęła się
obrzędowość naszego zastępu, nasze obyczaje i tradycje, które
odróżniały nas od pozostałych zastępów.
Lubiłem mój zastęp. Spotykałem się z nim dwa razy w
tygodniu – na sobotniej zbiórce i we wtorki, kiedy to szliśmy gdzieś i
zdawaliśmy punkty na stopień, albo uczyliśmy się czegoś nowego.
Mieliśmy też zeszyt zastępu, w którym to spisywałem raporty ze
zbiórek – w każdym raporcie pisałem, kogo nie było, o czym była
zbiórka, kto ją wygrał, kto jak się bawił i kto zrobił coś głupiego.
Tamtych lat byłem całkiem kreatywnym dzieciakiem, który niestety
nie umiał ładnie rysować ani malować, więc całą moją
kreatywność przelewałem w te raporty. W efekcie tego ociekały nią
tak bardzo, że czytając je na radach drużyny musiałem je
streszczać, bo były albo za długie, albo zbyt dziwne. Niemniej
jednak, znalezienie i przeczytanie ich po latach było jedną z
przyjemniejszych rzeczy, jakie mnie w życiu spotkały.
Aż do samego końca nie miałem podzastępowego.
Co tu dużo mówić, był niepotrzebny. A prowadzenie zastępu w
pojedynkę okazało się być lepszą zabawą niż początkowo sądziłem.
Część z was może obawiać się tego, co by było, gdyby przyszło
wam samodzielnie prowadzić zastęp. Jak widzicie – nie ma czego
się bać.
Ba, jest wręcz z czego się cieszyć. Moja
rada?
Włóżcie w Wasz zastęp jak najwięcej serca,
a wszystko będzie dobrze.
Ratatuj herbu Harmattan

Przykładowo, powiedzmy że chciałem zrobić mojemu
zastępowi zbiórkę – a zatem, wszystkie materiały, konspekt i inne
takie musiałem ogarniać samemu, bo nie miałem podzastępowego,
któremu mogłem zlecić część zadań. Faktycznie, może i miałem
więcej roboty, ale miałem też pewność, że cała ta robota zostanie
wykonana dokładnie tak, jak ja będę tego chciał. Plus, nie było
ryzyka, że zlecę komuś kilka zadań, a on ich nie wykona.
Drugą było to, że poczucie całej odpowiedzialności
spoczywającej na moich ramionach było dla mnie nawet korzystne,
bo czułem się bardziej przywiązany do mojego zastępu, a w efekcie
tego – mój zastęp czuł się bardziej przywiązany do mnie. Z racji
tego, że musiałem za wszystko odpowiadać, poświęcałem
zastępowi więcej uwagi i czasu. Z czasem zacząłem czerpać z tego
przyjemność, więc wkrótce więcej pracy znaczyło też więcej
zabawy.
A zżycie się z zastępem nie tylko znacznie uprzyjemnia pracę z
nim, ale działa też w drugą stronę – ludzie chętniej przychodzą na
zbiórki.
I faktycznie – co sobotę mój zastęp stawiał się w liczebności
przynajmniej 6 osób z 8, ale z reguły było nas siedmioro. Nierzadko
też przychodzili wszyscy.

