Konkurs
Z przyjemnością informuję, że edycję z zeszłego miesiąca wygrały ex aequo dwie osoby – dh
Patrycja Zych z 13 NGDH „Birmingham” oraz dh Jakub Czerechowicz z 3 NGDH „Buki”.
Gratulujemy! Dziękujemy za wszystkie poprawne odpowiedzi. Oto ona:
„Tekst zwrotki napisany został przez Ignacego Kozielewskiego, natomiast refren przez Olgę
Drahonowską-Małkowską.”
Pytanie konkursowe na czerwiec, ostatnie już w tym roku harcerskim brzmi:

„Jak oznacza się na mundurze członkostwo w Kręgu, oraz jakie
barwy chust noszą jego członkowie?”
Schemat odpowiedzi: /stopień/imię i nazwisko/ksywa/drużyna/odpowiedź
(np. mł./Jan Konarzewski/„K4”/3NGDH/Członkowie Leśnej Szkółki przyszywają na obu
ramionach munduru herby Lubocina i Rozłazina. Chusty natomiast noszą jedwabne, koloru
écru, z brokatowym (żółtym błyszczącym) obszyciem.”

Haslo
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Pismo HZD NKIH „Leśna Szkółka”
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SPIS TRESCI
Oranie pola
Wasze zastepy

Następna w kolejności jest, jeśli dobrze pamiętacie, sroka, o której napisałbym dzisiaj, gdyby nie seria
zdarzeń, w wyniku której teraz siedzę i ścigam się z czasem pisząc te słowa. Niemniej jednak, żeby wam
to wynagrodzić, kolejny rok harcerski zaczniemy ze zdwojoną siłą – we wrześniowym numerze
„Zasiewów” pojawi się nie jeden, ale aż dwa odcinki naszej serii!
A tymczasem, przed nami wakacje! Idealny czas na to, by obserwować życie ptaków. Nasłuchujcie
zatem stukania dzięciołów, klekotania bocianów, śpiewu słowika, gwizdów jaskółki, pisków wróbla. Lub
gruchania gołębi, jeśli nie macie ochoty na wyzwania.
Dziękuję wam zatem, druhny i druhowie, że towarzyszyliście mi przez te siedem odcinków i mam
nadzieję, że zobaczymy się znów w kolejnych.
Więc, jak zawsze, do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Z kieszeni kangurki
Czerwona droga odc. IV
Z zycia HZD
Kilka slow o ptakach odc. VIII
Konkurs
Haslo

(dokończenie tekstu Wojtka o Zlocie Drużyn)
Następnie odbyła się msza święta, na którą specjalnie do naszej bazy przybył ksiądz.
Młody, harcerz, przyjął bardzo niedawno święcenia kapłańskie.
Biwak zakończyliśmy wspólnym świecowiskiem, na którym odbył się, jako jeden z
wielu, pląs, poznany przez LS podczas zimowiska. Nazywa się „kareta”; to ten z królem,
królową i najbardziej spektakularnym woźnicą. Mieliśmy również okazję popisać się
trójkowym wykonaniem pięknej piosenki: „Ballady o Krzyżowcu”.
W niedzielę nie pozostało już nic innego, jak tylko się spakować, odbyć ostatni apel
i zrobić wspólne zdjęcie (Trójka też tam jest!). Wyjazd oceniam bardzo pozytywnie, był dla
nas ciekawym doświadczeniem i okazją do poznania wielu ciekawych ludzi. Pełnił też nam
funkcję przystawki obozu, w końcu udaliśmy się pod namioty. Mamy zatem tylko zaostrzony
apetyt na dalsze letnie wyjazdy i wędrówki.
Wojciech, 3NGDH

… a jeszcze później zaczęliśmy poznawać gatunki ptaków, z których pierwszym był wróbel
domowy…

… a ostatnim – dzięcioł czarny.

ORANIE POLA

Czuwaj!
Trzymacie w rękach już ostatni w tym roku harcerskim numer
„Zasiewów”. Parę mrugnięć oczu, kichnięć, zbiórek – i kolejny rok za
nami. Mam nadzieję, że był dla Was wszystkich owocny. Pozostały
nam jedna czy dwie zbiórki, a potem już tylko miesiąc ostatecznego
wyczekiwania na obóz, który jest ukoronowaniem naszego
całorocznego wysiłku i najważniejszym wydarzeniem w harcerskim
życiu. Nie mogę się go doczekać i jestem pewien tylko jednego – to
będzie świetna przygoda niezależnie od tego, czy jedziecie na niego po
raz pierwszy, czy tysiąc czterysta dziesiąty! Żeby było praktyczniej – w
tym numerze znajdziecie dwa teksty w rubryce „Z kieszeni kangurki”,
oba związane właśnie z obozowaniem. W imieniu redakcji dziękuję
wszystkim za nadesłane teksty, udział w konkursach i zgłoszone uwagi
do pisemka – i do usłyszenia we wrześniu!
(albo szybciej, kto wie?)

Do tej pory omówiliśmy zaledwie trzy gatunki ptaków. A przed nami jeszcze tak wiele!

Redakcja

WASZE ZASTEPY

Jak do tej pory, ukazało się siedem odcinków serii o ptakach prowadzonej przeze mnie.
Zaczęliśmy od tego, co odróżnia ptaki od pozostałych zwierząt…

ZASTEP KADROWY 3NGDH
„BUCZYNA”

Czuwaj!
Dzisiaj chciałem opowiedzieć Wam
co nieco o działalności zastępu
kadrowego Trójki. Większość drużyn
LS posiada obecnie podobne zastępy
i każdy z nich ma swoją wyjątkową
specyfikę. Najwytrwalsi z Was
pewnie kiedyś będą ich członkami.
Kto wie, może kiedyś pojawi się
jakiś
starszoharcerski
zastęp
międzydrużynowy?
Taki zastęp różni się trochę
od zwykłych. Skupia tylko harcerzy
starszych (w naszym przypadku są to
póki co osoby, które mają ponad 15
lat). Inną istotną różnicą jest fakt, że, nie mamy regularnych zbiórek co sobotę, ponieważ
wszyscy członkowie pełnią obecnie w Trójce funkcje (zastępowych lub podzastępowych).
Zastępowym jestem ja – Simon (no, czyli drużynowy). Zastęp nie ma wewnętrznych
podziałów, niezależnie od tego jaką na co dzień ktoś pełni w drużynie funkcję, na zbiórkach
starszych wszyscy są po prostu jego członkami. Na zbiórkach Buczyny spotykamy się
nieregularnie, w terminach wcześniej ustalonych i zazwyczaj są to niedziele bądź sobotnie
popołudnia. Nie jest łatwo wynajdywać okazje do spotkań, gdy trzeba oprócz tego co tydzień
zorganizować i przeprowadzić zbiórki zastępów lub drużyny, być na kursie czy zbiórce
Kręgu i mieć jeszcze chwilę na odrobienie lekcji albo po prostu – dla siebie. W dodatku
mieszkamy w czterech różnych miastach.
Ale jakoś sobie radzimy.
Nasz zastęp powstał w sierpniu 2013
r., na obozie w Wygonie, podczas którego
przekształciliśmy
się
w
drużynę.
Postanowiliśmy wówczas, że chcemy nadal
odbywać zbiórki w gronie „weteranów”, żeby
móc robić trochę trudniejsze rzeczy niż te,
jakie odbywają się na zbiórkach dla młodszych
harcerzy. Przez większość pierwszego roku
zastęp działał mniej intensywnie, niż obecnie.

… później opowiedzieliśmy sobie o gniazdach…

…ale najpierw, retrospekcja.
Dłuższa niż zwykle.
W zasadzie, to tym razem będzie sama retrospekcja, z uwagi na to, że na napisanie pełnego
odcinka niestety nie miałem czasu, bowiem już od długiego czasu zmagam się z tak zwaną
sesją. Wygląda to mniej więcej tak:

Nie wiecie, czym jest sesja? Kiedyś się dowiecie.
Ale ponieważ to jeszcze nie należy do waszych zmartwień, zostawmy ją w spokoju i wróćmy
do naszej retrospekcji.

W tym roku mimo wszelkich trudności udało nam się spotykać średnio około 1,5 raza na
miesiąc. W semestrze zimowym byliśmy też na jednym biwaku, w letnim – też na jednym i
niedługo jedziemy na kolejny.
Zastanawiacie się, co robimy na
zbiórkach? Różnie. Niektóre z nich
przeznaczamy
na
naukę
(rzeczy
terenowych,
bądź
intelektualnych).
Niektóre dotyczą działalności drużyny
(szczególnie
przed
największymi
wyjazdami). Są też zbiórki stricte
dyskusyjne.
Bardzo
lubimy
też
wędrówki, no i wreszcie są zbiórki, które
przeznaczamy przede wszystkim na
zabawę. Do tej pory z naszych działań
można wymienić np. wspólny z kadrami
50 i 20 wypad na ASG, naukę
wchodzenia
na
drzewa,
zbiórkę
dyskusyjną na temat Ukrainy, zbiórkę z symulacją debaty prezydenckiej, historyczny spacer
po Gdyni, zbiórkę przeznaczoną na zdobywanie stopnia wywiadowcy (z kwatermistrzem –
Piotrem Władzińskim ), sprzątanie grobów nieznanych żołnierzy w Gdyni Karwinach,
wypad na nocne INO Darżlub (już dwa razy), zdobywanie rowerowej (póki co) setki,
sprawności kucharza (mniam – zupa Stefana), kilka wędrówek i inne.
Na zbiórkach czasem pojawiają się goście z innych drużyn (pozdrawiamy!).
Członkami zastępu są osoby o najdłuższym obecnie stażu w Trójce (jesteśmy też w trakcie
przyjmowania nowych ), można powiedzieć że pod niejedną pałatką jedliśmy już razem…
różne rzeczy. W pewien sposób Buczyna jest przedłużeniem okresu 3ngZh. Nasze zbiórki są
pełne niepowtarzalnego humoru, którego poczucie wykształciliśmy w ciągu już prawie
sześciu lat wspólnego harcerzenia. Dzięki temu, że wszyscy ich uczestnicy są
doświadczonymi harcerzami, staramy się robić ambitniejsze rzeczy i zwykle nam to
wychodzi.
Takie zastępy mają dużo uroku i działanie w nich opiera się w większym stopniu na
osobistych więzach. Są świetną metodą do relaksu i nauki w harcerskim klimacie oraz
naturalnym przedłużeniem drogi, którą każdy z Was już zaczął.
Simon

Z kieszeni kangurki
(archiwum – „Zasiewy” czerwiec 2009)

Jeżeli "przygotowanie do sprawdzania porządków" brzmi dla Ciebie jak wyrok,
codziennie przed apelem szukasz jednej wyłogi, a Twoje rzeczy wyjęte z plecaka nigdy nie
chcą się tam z powrotem zmieścić, to mam dla Ciebie kilka wskazówek:
stara zasada ale niestety słuszna: bierz na obóz tylko to co jest Ci najbardziej
potrzebne; im mniej rzeczy, tym lżejszy plecak i mniej do sprzątania - same plusy :)
pakuj się sam/a, żeby wiedzieć co zabierasz, gdzie to się znajduje w Twoim plecaku
i w jaki sposób to się tam zmieściło;
pakuj rzeczy w osobnych workach; nie wrzucaj wszystkich rzeczy razem do
plecaka, segregacja ułatwia znalezienie konkretnej rzeczy - łatwiej znaleźć worek ze
skarpetkami niż szukać ich między stertą ubrań; (pakowanie rzeczy do worków też
skutecznie zapobiega ich zmoknięciu);
segreguj rzeczy na półkach w namiocie; ustalcie na których półkach trzymacie
najczęściej używane rzeczy czyli mundury, menażki czy przybory do mycia; resztę
rzeczy trzymaj w plecaku (o ile są suche);
jeśli jest ciepło wywieś mokre ubrania poza namiotem; brudne, mokre skarpetki
pozawieszane na pryczy to raczej kiepski pomysł;
zwijaj wyłogi nawet razem z getrami - jak skarpetki; jeśli zwiniesz jeazem ze sobą
to na pewno nie zgubisz jednej z nich; odkładaj je na półkę razem z resztą munduru;
nie upychaj wszystkich ubrań do śpiwora z nadzieją, że nikt ich tam nie znajdzie, bo
i tak znajdzie...
wyrzucaj zużyte materiały programowe; spora część śmieci to stare i już
niepotrzebne materiały programowe, wyrzucaj je od razu zanim nazbiera się ich
przerażająca ilość;
nie trzymaj w namiocie otwartego jedzenia ani opakowań po nim! to się zawsze źle
kończy...
nie licz na to, że może nie będzie sprawdzania porządków; bałagan nieposprzątany
robi się jeszcze większy, a sprawdzanie porządków i tak w końcu nastąpi...
Skrzat

Nasz znajdował się pomiędzy jedną z tych okropnych chat, a pewnym szarym,
betonowym klockiem. Jest on dość spory (56m2), ma metr wysokości nad ziemią i można na
niego wejść. Najlepiej służył nam jako nagrzane przez słońce siedźlisko, a jego funkcja nie
została odkryta przez, tak sądzę, nikogo ze 120 osób uczestniczących w biwaku. Okazało się
jednak że to nie taka wielka tajemnica, gdyż strona internetowa tego miejsca wskazuje
jednoznacznie, że jest to… scena. Może wystawiano na niej „Dziadów” w 30 stopniowym
upale, kto wie?
Po przyjeździe rozstawiliśmy namioty oraz zjedliśmy kolację na stołach
znajdujących się pod wiatą. Ona (wiata, nie kolacja) jest centralnym punktem bazy. A kolacja
bardzo mi smakowała, przypomniałem sobie ten cenny, ale zapomniany przez miesięczną
przerwę od poprzedniego biwaku, smak pasztetu i mielonki.
O godzinie dwudziestej nadszedł czas na
wspólne ognisko. Trwało ono dość długo,
zawierało m.in. bogatą inscenizację
„Allali”. Mieliśmy podczas niego również
w końcu szansę poznać otaczające nas
drużyny, ponieważ każda z nich dostała za
zadanie
przygotowanie
scenki,
przedstawiającej pracę jednostki w
przeciągu ostatnich 9 miesięcy. Część z
nich przez większość czasu wykonywała
pompki, inne jeździły do Łodzi, a jeszcze
inne poszukiwały kadry. Czyli ogólnie
fajnie. Trójka również nie próżnowała.
Ale robiła przysiady, bo pompek nie potrafi, jeździła do Pępowa, a kadrę miała (i dobrze!) od
początku roku.
Warto wspomnieć o aktywnościach nocnych. Podczas pierwszej z nich zastępy
Heban oraz Mahoń z Buków współpracowały przy warcie. Było to bardzo cenne i długo
oczekiwane doświadczenie przez członków tychże zastępów. Nasze pilnowanie terenu
biwaku zostało sprawdzone i ocenione, gdyż liczyło się do punktacji Turnieju Zastępów.
Pozostałe wspomnienia z tej części dnia zostawię tylko członkom drużyny.
A co to za Turniej Zastępów? Już odpowiadam. W sobotę odbyły się zajęcia
wszystkich drużyn, polegające na zdrowym współzawodnictwie między podstawowymi
cząstkami harcerskimi – zastępami. Na naszej drodze spotkaliśmy zadania, sprawdzające
naszą współpracę, zgranie i przede wszystkim zapał. Na niektórych punktach sprawdzały nas
zuchy, których musieliśmy znaleźć w lesie, albo nauczyć musztry. Zdobyliśmy też szczyt
Mont Blanc i pozowaliśmy do pięknych zdjęć. Innymi słowy, zdecydowanie nie nudziliśmy
się.
W sobotę napotkał nas niesamowity upał. Helios tak bardzo był aktywny, że aż
robiło się niedobrze. Biegaliśmy po wodę, zarówno do sklepu, jak i do kranu, staraliśmy się
spędzić czas w cieniu i jakoś dotrwaliśmy popołudnia, ale niestety w niepełnym składzie. Po
pysznym, przeciągającym się w czasie obiedzie – kiełbasach z patyka na ogniu z chlebem –
spędziliśmy chwile czasu w drużynie rozmawiając m.in. o sprawnościach. Każdy członek
naszej drużyny dostał książeczki, w efekcie czego dzisiaj (14 czerwca) poprzez rozkaz
drużyny T10/2015 otwarto 23 (!) próby.
(Uwaga! Dokończenie na przedostatniej stronie)

Z zycia HZD
W dniach 22-24 maja odbył się żeński biwak w Przywidzu. Zjawiły się tam takie
drużyny jak 2, 50, 13 i 25 PGZH. Główną tematyką były driady. Każdy patrol musiał
dowiedzieć się jaką driadą jest. Żeby uzyskać tę informację trzeba było wykonywać różne
zadania. Potem odbyły się zawody. Pierwszą konkurencją było zaprojektowanie stroju,
wymyślenie okrzyku oraz historii. Ostatnim zadaniem było zrobienie ciasta lub deseru dla
swojego patrolu w zależności od rodzaju driady.

„Warty w nocy, jej niebieskie oczy nie powrócą już…” jak to prawi pieśń
„Wspomnienia bumeranga”. Rzeczywiście pierwsza nocna warta to coś co każdy harcerz po
latach wspomina z łezką w oku. Po pierwszej warcie jakoś łatwiej przychodzi wejść w
środku nocy, w mroczny zarośnięty leśny gąszcz. Warta uczy odwagi, szybkiego reagowania
i dłuższego skupienia się na zadaniu. Często już na pierwszym obozie dostajesz od
drużynowego prawdziwie poważne zadanie, musisz wartować! Bronić obozu przed wrogiem.
Są oczywiście pojedyncze osobniki, które swoją pierwszą wartę przespały… hańba im.

Pod koniec dnia odbyło się INO, które bardzo nas zmęczyło. Niestety wyniki INO
poznamy dopiero po biwaku. Czekamy na nie z niecierpliwością. W niedzielę
dowiedziałyśmy się, które driady wygrały jakie konkurencje. Mam nadzieje ze każdy znalazł
się choć raz na podium.
Ten biwak podobał mi się, gdyż mogłyśmy się lepiej poznać, nawiązać nowe
znajomości z druhnami z innych drużyn. Dziewczyny górą!
Julia (Wentka) z 25 PGZH

Szalony weekend 12-14 czerwca. Praca w drużynie połączona z mnóstwem średnio
wcześniej znanych twarzy wokół. W dodatku z planem pracy, trzeba przyznać, różniącym
się od leśnoszkółkowego.
Ale wróćmy do początku, uporządkujmy ciąg zdarzeń. Trójka jako drużyna
współpracuje czasem z „Fluenti” - drużyną żeńską, którą wszyscy mieliśmy okazję poznać
na tegorocznym zimowisku. Drużynowa tejże jednostki, z którą swoją drogą został
opublikowany wywiad na łamach „Zasiewów”, postanowiła odwdzięczyć się zaproszeniem
„Buków” na imprezę swojej organizacji. Bardzo chętnie na nie przystaliśmy i…
pojechaliśmy.
Biwak odbył się w dość specyficznym miejscu, w Wejherowie. Na obrzeżach stolicy
kaszub znajduje się baza ZHP „Cedron”. Nazwa pochodzi od potoku który przepływa przez
to miasto, będąc dopływem rzeki Redy. Ta z kolei zainspirowała się nazwą strumyku
przepływającego przez Jerozolimę. Taka sobie ciekawostka, a co. W bazie na szczęście
niemal w ogóle nie słychać samochodów, czy podobnych natręctw cywilizacji. Niestety
byliśmy zmuszeni uporać się z obrzydliwymi, komercyjnymi, zamieszkanymi domkami,
pomiędzy którymi znalazły się podobozy drużyn – każda miała swój własny!

No dobrze, a po co w sumie warta jest? Czemu ktoś ma pilnować obozu? I co może
zrobić dwóch małych harcerzy wychodzącej z mroków lasu armii intruzów? Otóż wartownik
w czasie ciszy nocnej stoi na straży bezpieczeństwa i porządku w obozie. Podstawowym
celem warty jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom obozu, ich dobytkowi i
zapewnienie wszystkim spokojnego snu, dokładnie w takiej kolejności. Wartownik musi w
porę wykryć niebezpieczeństwo, ocenić czy sobie sam z nim poradzi i w razie potrzeby
zareagować obudzeniem oboźnego, który poradzi sobie już z każdym problemem. A
niebezpieczeństwa są różne: od gadających w nocy harcerzy, przez stado dzików w kuchni,
do intruzów próbujących się dostać na teren obozu. Intruzów typy są dwa. Mogą to być
podchodzący harcerze, którzy chcą sprawdzić się harcerskim kunszcie bezszelestnego
skradania, atakujący jedynie dumę i honor każdego obozu czyli proporce drużyn. A może to
być prawdziwy atak tubylców… W każdym z tych przypadków wartownik powinien
zareagować tak samo. Zaalarmować Oboźnego, ewentualnie innego najbliższego instruktora.
No i tu rodzi się odpowiedź na trzecie pytanie. Dwóch małych harcerzy,
wartowników, ma w ręku „włącznik”. Gdy wciśnie na nim czerwony guzik, przeciw
intruzom stanie elitarna jednostka Harcwartowniczych wyjadaczy, na czele z Oboźnym.

Broń to potężna, ale im częściej używana (szczególnie jednej nocy) tym słabsza. Dlatego
alarmujemy w ostateczności gdy jesteśmy pewni że coś jest nie tak.
Bardzo niebezpiecznym momentem w nocy jest chwila gdy zmieniają się
wartownicy. Powinno to się odbywać szybko. Zmienników budzi tylko jeden z wartujących,
drugi zaś cały czas powinien patrolować obóz.
Podczas pełnienia omawianej funkcji, warto mieć jakiś system krążenia po obozie.
Można chodzić przed namiotami, tworząc okrąg wewnątrz obozu i np. przy co trzecim
okrążeniu obchodzić je też z tyłu. Dobrze ze swoim towarzyszem w wartowniczej posłudze
wymyślić jakiś dobry motyw. Dobrze jeśli będzie nie do końca cały czas opierał się na tym
samym, główną bronią wartownika jest to, że wiadomo że jest, ale nie wiadomo gdzie.
Każdy skradający musi najpierw wykryć wartownika, po czym go przez chwilę obserwować
i opierając się na tej obserwacji wytyczyć miejsce, które jest słabiej przez wartownika
chronione i tam się przekraść. Musicie być choć trochę nieprzewidywalni. A całą to nie
przewidywalność kasuje używanie latarki… Chciałbym uświadomić wszystkich was, młodzi
wartownicy, że za nic, powtarzam za nic, nie wolno używać latarki do oświetlania sobie
drogi w czasie wartowania… To ostateczne narzędzie wykrycia przeciwnika, używane w
ostateczności. Latarkę widać z miliona kilometrów, każdy intruz od razu będzie wiedział
gdzie jesteście, i was po prostu obejdzie, zabierze proporzec, splami wasz honor . Nie dajcie
splamić swojego honoru, honoru waszej drużyny… całego obozu! A zań jesteście w czasie
warty odpowiedzialni!
Czuwaj!
phm. Michał Jażdżewski h. Motyl

Dziś wszyscy oni wyglądają tak samo. Nazywa się te gwiazdy teraz Wielkim Wozem. Jeśli
spojrzysz na nocne niebo, zobaczysz, że trzy wilki razem tworzą dyszel, a najstarszemu z
nich, pośrodku, nadal towarzyszy jego pies. Dwa najmłodsze wilki tworzą część wozu pod
dyszlem, a dwa niedźwiedzie jego drugą stronę, tę, która wskazuje na Gwiazdę Północną.
Kojot, ujrzawszy z ziemi, jak razem wyglądają na firmamencie wilki i niedźwiedzie,
zamarzył, by było tam więcej takich obrazów. Poukładał więc wszystkie gwiazdy we
wzory, a z pozostałych stworzył Wielką Drogę, która przebiega przez cały błyszczący
nieboskłon.
Gdy skończył, zawołał kacyka z żółtym brzuszkiem1 do siebie.
- Bracie – powiedział – Gdy odejdę, powiedz wszystkim, którzy będą patrzeć w niebo i
zobaczą gwiazdy tak jak widzisz je teraz, że to ja je powiązałem we wzory. To moje
dzieło.
Opowiadam wam tę historię tak jak mi ją opowiedziano, ten zaś kto mi ją opowiedział,
tak ją usłyszał od kacyka.”

1

Ang. meadowlark, mały śpiewający ptaszek, który występuje w obu Amerykach. Nie ma
polskiej nazwy, po łacinie nazywa się go „sturnella”. Kacyki to większa grupa ptaków,
obejmująca około 100 gatunków.

Trwało to tak przez trzy lub cztery noce. Żaden z wilków nie chciał powiedzieć Kojotowi
na co patrzą, bo bracia bali się, że będzie chciał się wtrącić. Pewnej nocy Kojot poprosił
najmłodszego z braci, by powiedział mu, co tak wyjątkowego widać na niebie.
Najmłodszy wilk rzekł do pozostałych:
- Przestańmy taić przed Kojotem, co obserwujemy. Niczego złego nie zrobi.

Czerwona droga

Więc powiedzieli mu:
- Dostrzegamy w górze dwa zwierzęta. Bardzo wysoko na niebie, gdzie nie możemy ich
dosięgnąć.
- Podejdźmy do nich i przyjrzyjmy się im dokładniej – odpowiedział Kojot.
- Cóż, jak moglibymy to zrobić?
- O, dla mnie to żadna trudność – powiedział Kojot. – Pokażę wam, jak dostać się tam bez
większego wysiłku.
Kojot zebrał ogromnie dużo strzał i zaczął strzelać nimi celując do góry. Pierwsza wbiła
się w nieboskłon, kolejna – w jej wystający z lotkami koniec. Każda kolejna strzała łączyła
się z poprzednią w ten sposób, aż powstała drabina sięgająca ziemi.
- Możemy się po niej wspiąć – powiedział Kojot.
Najstarszy wilk wziął ze sobą swego psa, za nim poszli kolejni bracia i na końcu Kojot.
Wspinali się od wschodu do zachodu słońca, aż znów zapadła noc. Potem wspinali się
kolejny dzień. Szli tak wiele dni i nocy, aż w końcu doszli do nieba. Stanęli tam i spojrzeli
na zwierzęta, które widać było z ziemi. Okazało się, że są to dwa niedźwiedzie grizzly.
- Nie podchodźcie do nich – powiedział Kojot – rozerwą was na strzępy.
Jednak dwa najmłodsze wilki już zmierzały w ich stronę. Kolejne dwa poszły w ich ślady.
Tylko najstarszy wilk został tam, gdzie stał. Wilki usiadły, przypatrując się
niedźwiedziom. Niedźwiedzie również usadowiły się wygodnie, przyglądając się tak samo
wilkom. Gdy najstarszy ujrzał co się dzieje i przekonał się, że nie ma niebezpieczeństwa,
podszedł ze swoim psem i usiadł z nimi.
Za to kojot nie chciał się zbliżać. Nie ufał niedźwiedziom. „Ładny widok, warto by go
utrwalić.” – pomyślał. „Dobrze wyglądają, siedząc tam razem. Wydaje mi się, że nie będę
im przeszkadzał i zostawię ich tak, żeby każdy mógł to zobaczyć. Ludzie patrząc w niebo
będą mówić do siebie: <Za tym obrazem kryje się historia>. I będą opowiadać sobie o
mnie.”
Więc kojot odszedł. Schodząc, zabierał kolejne strzały, tak, że nikt nie mógł wrócić za
nim. Będąc już na ziemi, podziwiał układ, jaki stworzył na niebie.

Czuwaj!
W tym odcinku chciałbym przekazać Wam jedną z indiańskich legend. Indianie
bardzo dużą wagę przywiązują do opowieści, cała ich kultura opiera się na ustnym
przekazywaniu sobie legend, faktów historycznych i wierzeń. Dzisiejsza legenda należy do
dziedziny tzw. kosmogonii. Tak nazywa się zbiory opowieści różnych ludów o tym, jak
powstał świat. Ta konkretna pochodzi od plemienia Wasco, które było częścią większego
narodu Czinuków („Chinook”). Czinukowie żyli nad północną częścią wybrzeża Pacyfiku
oraz wzdłuż rzeki Columbia, która płynie m.in. przez dzisiejsze stany Waszyngton i Oregon.
W każdym razie – jedziemy na obóz w Bieszczady, a tam z reguły nocą pięknie widać niebo.
Nie do porównania z miastem. Dlatego postanowiłem przetłumaczyć dla Was legendę
Czinuków o gwiazdach właśnie.
Simon
„Pewnego razu żyło pięć wilków, braci, którzy szli przez życie razem. Zawsze, w
polowaniu gdy udawało się im zdobyć jakieś mięso, dzielili się nim z Kojotem.
Któregoś wieczoru Kojot zauważył, że wilki zadzierają łby w stronę nieba.
- Czego wypatrujecie tam w górze, moi bracia? – zapytał.
- Niczego takiego – odparł najstarszy wilk.
Następnego wieczora Kojot ujrzał znów wilki obserwujące coś na niebie. Zapytał
kolejnego w starszeństwie co tam widzi, ale i on nie chciał nic zdradzić.

