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... ale najpierw retrospekcja, rzecz jasna. W poprzednim odcinku
wspomnieliśmy sobie wszystkie dotychczasowe odcinki naszej serii i obiecałem wam,
że w pierwszym numerze „Zasiewów” w nowym roku harcerskim będzie nie jeden, a
dwa odcinki naszej serii, a ponieważ na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy, to dziś
opowiem wam o nie jednym, a o dwóch gatunkach ptaków! Zaczynając od sroki!
Więc…

Część IX: Sroka, czyli jak to jest patrzeć w lustro i wiedzieć, że
w środku mie na drugiej sroki

Zacznijmy może od łacioskiej nazwy sroki. Jak też ona może brzmied?
Najlepiej zapytajmy eksperta. Jak myślisz, ekspercie Pikachu?

Pika pika!

Hm.

Rzeczywiście!
Kto z was nie słyszał o sroce? Lub raczej powinienem zapytad, kto z was nie słyszał o
sroce złodziejce?
Słynna sroka, pierzasty latający grabieżca świecidełek i drogocennych drobiazgów.
Skąd się wzięły u niej te złodziejskie zapędy?
Otóż widzicie, sroka jest bardzo mądrym ptakiem. A wracając na chwilę do tytułu
naszej części - tak, sroka to potrafi. Jest jedynym (!) ptakiem, który potrafi rozpoznad
się w lustrze, czyli wie, że tam w środku to nie jest drugi ptak, tylko ona sama. Taki
test przechodzą tylko najinteligentniejsze ze zwierząt.
Wobec czego możemy śmiało powiedzied, że sroka jest jednym z najmądrzejszych
ptaków, jakie latają po tym świecie. Więc dlaczego kradnie te wszystkie świecidła?
A tak właściwie to czy w ogóle to robi? Ktoś z was to kiedykolwiek widział?
Nawet jeśli tego nie widzieliście to tak, sroki to robią. Ale nie dlatego, że te
przedmioty się błyszczą albo dlatego że są drogocenne. Przecież sroka to tylko ptak,
nie ma pojęcia o czymś takim jak „cena rynkowa” lub „dobra materialne”.

Nie ma czegoś takiego.

Rzecz w tym, że sroka nie kradnie tylko błyszczących rzeczy. Sroka kradnie to, co
przykuje jej uwagę, to co będzie nowe, to co ją zaciekawi. Błyszczące rzeczy po prostu
całkiem dobrze wyróżniają się z tła.
Bo sroka to ptak mądry i, co za tym idzie, ciekawy świata. A to co jest nowe i ciekawe
należy zbadad. Gdybyśmy na przykład wśród różnych błyskotek położyli kamyk albo
bryłkę ziemi, to sroka prawdopodobnie weźmie właśnie ten kamyk lub bryłkę, bo to
ona będzie wyglądała dziwnie i fascynująco. Co z tego, że się nie błyszczy, jest inna.
Ale ludzie nigdy nie zauważają, kiedy sroka kradnie coś zwyczajnego, na przykład taki
właśnie kamyk. Zauważają natomiast, kiedy nagle zniknie jakaś błyskotka. Stąd zatem
wzięło się przekonanie, że sroki kradną błyszczące rzeczy.
Tak poza tym, sroka należy do krukowatych, które zresztą zaliczają się do
najinteligentniejszych ptaków na świecie. I nie tylko sroka interesuje się ciekawymi
przedmiotami, ale pozostałe krukowate również.

Skoro już wyjaśniliśmy sobie tę zagwozdkę, co jeszcze możemy powiedzied o sroce?
Na przykład to, że zaliczana jest do ptaków śpiewających.
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A jak dobrze wiemy, jej „śpiew” nie jest szczególnie cudowny.
Ale co z tego. Ptaków nie zalicza się do śpiewających oceniając po tym, czy śpiewają
ładnie, czy nie.
Otóż wszystkie ptaki śpiewające łączy budowa krtani – mają one bowiem aż pięd par
mięśni odpowiedzialnych za obsługę tak zwanej krtani dolnej, będącej źródłem
dźwięków wydawanych przez ptaki.Dla porównania – czaple i sowy mają dwie pary
takich mięśni, papugi trzy, a kaczki i gęsi – wcale ich nie mają.
A chociaż sroka na co dzieo nie wydaje z siebie ładnych odgłosów, to w gruncie rzeczy
mogłaby. Tak naprawdę, całkiem sporo oswojonych srok, wychowywanych od
młodości w niewoli nauczyło się naśladowad różne dźwięki – między innymi mowę
ludzką.
Cóż, to tyle, jeśli chodzi o srokę. Tego zaskakująco mądrego ptaka możecie bez
problemu spotkad na dworze. Miejcie oczy i uszy szeroko otwarte, a z łatwością ją
wypatrzycie.
W ten sposób dobiega kooca dziewiąta częśd naszej serii. W następnej opowiem wam
o zimorodku. Wiedzieliście, że jego skrzydła nie są tak naprawdę niebieskie, tylko
ciemnoszare? Ale o tym więcej opowiem w następnej części! Do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

…lecz wpierw retrospekcja. Przejrzyjcie kilka poprzednich stron.
W ten sposób retrospekcję mamy z głowy, a zatem nie przedłużając, oto…

Część X: Zinorodek, czyli jak to jest nieć w mazwie „Zimo-” i
zaraz tak wiele z ziną mie nieć wspólmego

Zimorodek, jaki on uroczy, jaki on barwny, szkoda, że „Zasiewy” są czarno-białe, dużo
tracicie.
Szczególnie piękny jest ten turkusowoniebieski kolor jego skrzydeł i wierzchu ciała.
Ale on wcale nie wziął się przez obecnośd barwnika w piórach.
Te pióra tak naprawdę są ciemnoszare. Więc dlaczego wyglądają na niebieskie?
Bo widzicie, odpowiedź leży w pokrywającej te pióra od zewnątrz warstwie
przezroczystych pęcherzyków. Światło, które do nich wpada, załamuje się, czego
efektem jest ten piękny, niebieski kolor.
Żebyście łatwiej zrozumieli ten proces, porównajcie sobie go do powstawania tęczy –
a tęcza powstaje wtedy, kiedy światło załamuje się wewnątrz kropelek wody.

Bo światło skrywa wiele barw, które pokazują się, gdy promieo świetlny zostanie
rozszczepiony.
Zostawmy optykę w spokoju i wródmy do zimorodka.
Specjalizacją zimorodka jest łowienie ryb. Jest w tym naprawdę niesamowity. I
cierpliwy.
Żeby złowid tak upragnioną przez siebie rybę, zimorodek potrafi godzinami
przesiadywad na gałązce i wpatrywad się w wodę. Jeśli tylko dostrzeże swoją ofiarę,
reaguje natychmiast – zrywa się z gałęzi (a jeśli gałąź jest zbyt nisko, podlatuje
odrobinę do góry, by nabrad odpowiedniego rozpędu), nacelowuje na miejsce, w
którym jest ryba (lub zaraz będzie), a następnie składa skrzydła i z impetem wpada do
wody, łapie rybę w dziób i machając intensywnie skrzydełkami wypływa na
powierzchnię, wyskakuje na ląd i powraca na swoje stanowisko łowieckie. Tam
ogłusza rybę – mocno uderza jej głową o gałąź i zaraz potem ją połyka.
Czas takiej całej operacji wynosi kilka sekund.
Zimorodek jest zabójczo precyzyjny i skuteczny w swoim działaniu. Zresztą, to zdjęcie
mówi samo za siebie.

Trzy ryby za jednym razem!

Trzy ryby za jednym razem!
Zimorodek jest niezwykłym łowcą. Z reguły ma kilka ulubionych stanowisk łowieckich
na swoim terytorium. Miejsca takie muszą spełniad kilka warunków:
- woda musi byd przejrzysta, by zimorodek mógł dostrzec pływające ryby,
- nurt nie powinien byd zbyt bystry, bo w miejscach o wolniejszym nurcie ryby
chętniej się gromadzą,
- woda nie może byd tam zbyt głęboka, bo zimorodek mógłby nie dostrzec ryb
pływających przy dnie…
- …i zarazem nie może też byd za płytka, bo podczas wlatywania z impetem do wody,
zimorodek mógłby wbid się dziobem w piasek.
- przydałby się również cieo jakiegoś drzewa, by łatwiej obserwowało się zdobycz w
wodzie.
A teraz, skąd wzięła się ta ciekawa nazwa zimorodka?
W koocu ptak ten lęgnie się na wiosnę, a nie na zimę. Zresztą, wszystkie gatunki
naszych ptaków lęgną się na wiosnę. Poza krzyżodziobem.
Może ktoś go po prostu kiedyś nazwał „ziemiorodek” (przez to, że gniazda ma w
wykopanych norkach w ziemi na skarpach rzek), a z czasem przekręcono tę nazwę na
„zimorodka”?Nie, to chyba nie dlatego. Zresztą jeśli chodzi o nazewnictwo zwierząt
to ludzie już nie raz dali ciała.
Na przykład w przypadku dzięciołów, o czym możecie pamiętad, bo
wspominałem o tym kilka odcinków wstecz.

Po lewej: dzięcioł czarny, wielki latający leśny młot pneumatyczny, który
rzeczywiście jest czarny. Po prawej: dzięcioł duży. Dlaczego duży? Nie wiem. Na
pewno nie ze względu na swoje rozmiary.

Albo w przypadku nosorożców. W Afryce żyją dwa gatunki nosorożców –
czarne i białe. Nazwali je tak dla rozróżnienia. Ale oba są szare.
Chod trzeba przyznad, że te „białe” są trochę jaśniejsze od tych „czarnych”.
Co do zimorodka, jego nazwa pewnie wzięło się z tego, że zimą te ptaki
czasem muszą przenieśd się na nowe miejsce łowieckie, gdzie woda nie zamarza. Ktoś
pewnie mieszkał sobie przy takim miejscu, zimorodków dotychczas nie widział, nagle
nadchodzi zima i, cóż to takiego się pojawia? Jakieś niebiesko-pomaraoczowe ptaszki!
I pewnie stwierdził, że pojawiają się na zimę. I zaczął mówid na nie
„zimorodki”.
To tyle, jeśli chodzi o zimorodki i tyle, jeśli chodzi o nasz dziesiąty odcinek
(łał, to już dziesiąty!). W następnym opowiem wam o bocianie. Wiedzieliście, że
bocian jest wbrew pozorom naprawdę rzadkim ptakiem? Ale więcej opowiem w
następnym odcinku! Do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Relacja ze Zlotu Druzyn
w Mirachowie
Na wyjazd spotkaliśmy się w piątek wieczorem – niektórzy w Oliwie, a
niektórzy w Gdyni Głównej (pozdrawiam druha Franka z 3 :D). Stamtąd
pojechaliśmy pociągiem do Wejherowa, a z Wejherowa, autokarami, do
Mirachowa. Tam szybko rozbiliśmy namioty, bo zaczynało się już ściemniad.
Potem udaliśmy się na ognisko, na którym każda drużyna miała
zaprezentowad swoje ekipy biorące udział w jutrzejszym Turnieju
Pionierkowym. Kategorii było cztery (od najmłodszej): budująca totemy,
krzesła lub inne siedziska, stoły oraz (w pierwotnym zamyśle) szafy i tym
podobne. Po ognisku wszyscy udaliśmy się do namiotów, aby wypocząd przed
jutrzejszymi zmaganiami.
Następnego dnia, po śniadaniu, rozpoczęliśmy budowę naszych mebli
poprzedzoną niezwykle cenną i wartościową demonstracją pt. „jak używad
narzędzi?” w wykonaniu oboźnego i kwatermistrza biwaku. Ja i jeszcze dwie
Smoczyce byłyśmy w kategorii budującej stoły, czego efektem był bardzo
ładny i bajerancki, chod mało stabilny i nieco koślawy mebel (ale przecież
ideały nie istnieją, prawda? ). Po całym dniu pionierki odbyło się ognisko z
okazji 25-lecia Leśnej Szkółki, na które przyjechało wielu byłych i obecnych
instruktorów. Podczas tego ogniska mieliśmy zaprezentowad swoje wyroby.
Okazało się, że poza meblami wymienionymi w kategoriach zostały
skonstruowane różnorakie klatki, regały, barki oraz skrzynie.
Nazajutrz, gdy już się spakowaliśmy i zwinęliśmy namioty, odbył się apel, na
którym ogłoszono zwycięzców. Kategorię totemową wygrał 33 PGZH,
krzesłową – kanapa druhów z 20 NGDH, stołową – mebel druhen z 13 NGDH,
a kategorię „meble z rozmachem” – ex aequo kadry 11 i 20 NGDH. Po apelu
nie pozostało już nic innego, jak pójśd piękną, leśną drogą do autokaru i
wrócid do domu.
Helena z 2 NGDH

Wspomnienie z obozu Pewnego pieknego dnia...
Pewnego pięknego dnia 20 NGDH „Alhambra” postanowiła zrobid piece
glinowe. Przyłączyła się do nas 11 NGDH. Zaczęliśmy na pierwszej kratce od
razu po śniadaniu, wykopując glinę i robiąc zarys pracy.
Po wykopaniu jej i zrobieniu podstawy zaczęliśmy ją rozrabiad z wodą i robid
masę glinową, z której mieliśmy robid piece. Po skooczeniu kształtowania
swojego pieca druh Maciej Skuczyoski wstał i zakręciło mu się w głowie. Druh
Mikens zobaczywszy to kazał mu usiąśd i napid się wody. Podawszy mu wodę
niegazowaną, zamroczony odpowiedział: „Nie, GAZZAZAZZA”. Od tamtej
chwili każdy w 20 NGDH mówi na wodę gazowaną „Gazzazazza”. Tak rodzi się
historia.
Maciej Skuczyoski

Wasze zastepy: Muflony z 20 NGDH
Alhambra
Nasz zastęp w składzie Wołowy, Ignacy, Chioczyk, Ibisz, Syfek, Abdul i Kebab
pod wodzą Mięsa powstał niedawno, bo niecały rok temu. I chod zastęp ma
nowych członków to może poszczycid się najdłuższą tradycją w drużynie. Nie
jest to zupełnie nowy zastęp gdyż jego ludzie pochodzą z różnych naborów i
innych zastępów 20-stki, ale to, co ich łączy, to to, że wszyscy są w równym
wieku, co pozytywnie działa na zastęp.
Po starych członkach Muflonów został nam proporzec jak i genialna kronika
wykonana przez druha Jasona.
Istnieje dużo historii drużyny z naszym udziałem, ale jedna z nich przydarzyła
się na tym obozie. Pewnego dnia obozu zastępy 20 dostały zadanie budowy
glinianych pieców. Czasu nie
było wiele, a gdy nowatorskie
projekty
pieców
innych
wchodziły w życie, Muflony cały
czas oczyszczały miejsce na piec.
Nasz piec powstał oczywiście
jako ostatni ale po całym dniu
pracy przy nim jako jedyny
okazał się sprawny mimo
prostej konstrukcji, w którą
nawet my nie wierzyliśmy.
Wierzę, że wyróżniamy się na
tle naszej drużyny i mam
nadzieję, że na długo tak
zostanie.
Mieszko Skrzypek ,,Mięso”

Z kieszeni kangurki
Czuwaj! W tym miesiącu pomówimy o mapie. „Chodzenie” po niej, to
umiejętność, którą każdy harcerz powinien posiadać. Dlatego warto ją ćwiczyć,
nigdy nie wiadomo na której zbiórce odbędzie się marsz na orientacje, czy to
drużyny, czy całego Harcerskiego Związku Drużyn (który skupia wszystkie
drużyny w Leśnej Szkółce). A okazji do nauki, co kiedyś odkryłem, naprawdę jest
sporo! Wystarczy poświęcić trochę czasu. Ale o tym pod koniec.
Wydaje mi się, że każda osoba czytająca Zasiewy już miała do czynienia
z pewnego rodzaju mapą. Jest ich dość dużo: drogowe – dla kierowców,
fizyczne/hipsometryczne – oddające ukształtowanie powierzchni, czyli wysokości
różnych wzniesień (gór, wyżyn), polityczne – pokazujące oddzielne państwa, czy
turystyczne – mające tak wybraną treść, aby jak najlepiej przydawały się
turystom. Harcerze używają jeszcze innego rodzaju map – topograficznych,
ponieważ zawierają one interesującą nas treść. Jest jej tam dużo: drogi, poziomice,
koleje, linie energetyczne,
rzeki, nazwy miast, czy też
lasy. Poziomicami zajmiemy
się za chwilę, a linia
energetyczna, to coś takiego:
Większość map ma
legendę. Tym terminem
nazywa się różne napisy i
małe obrazki, objaśniające
znaczenie
symboli
znajdujących się na mapie.
Wyglądają tak:

Te symbole na mapie są nam potrzebne. Gdyby nie powstały tego typu umowne
znaki, to trzeba by wszystko na mapach i szkicach opisywać słowami! A łatwo
sobie wyobrazić, jaki to może być chaos!
Nierozłącznym elementem mapy jest też skala. Może uczyliście się już na
lekcjach przyrody, że skala to stosunek długości na mapie do odpowiadającej jej
długości w rzeczywistości (w terenie). 1:10000 - 1 do 10000 - oznacza, że 1
centymetr na mapie, równy jest 10 000 centymetrom w rzeczywistości, czyli 100
metrom. Dzięki tej wiadomości można policzyć – przy użyciu mapy i linijki –
odległość, którą trzeba przejść do danego punktu. Może nim być szkoła, punkt
kontrolny na biegu na orientacje, czy Biedronka.
Na mapach topograficznych (tych, które nas interesują z powodu wielu
szczegółów) znajdują się wspomniane poziomice. Nie byłyby one potrzebne,
gdyby wszystkie mapy były trójwymiarowe. Może widzieliście różnego rodzaju
ładne makiety. Jak łatwo sobie wyobrazić, przenoszenie projektu tego rodzaju nie
może być łatwe. Dlatego mapy są płaskie, można je łatwo złożyć i wsadzić do
kieszeni. Dlatego też stworzono poziomice – linie na mapie, łączące punkty o tej
samej wysokości. Zazwyczaj te krzywe linie rysuje się co 10, albo 5 metrów, ale
to zależy od skali mapy – jej szczegółowości.
To nie jest trudne, choć może się takie
wydawać. Gdy zagęszczenie linii jest duże,
czyli gdy są bardzo blisko siebie, to oznacza,
że w danym miejscu jest stromo. Za to gdy
odległości między kreskami są większe, to
góra jest łagodniejsza.
Tak naprawdę odpowiedź na pytanie, jak się nauczyć posługiwać mapą,
brzmi – używając jej! Chodzi o to, żeby jak najczęściej spoglądać na mapkę
terenu, po którym się przemieszczamy. Znaleźć jakiś punkt charakterystyczny,
wyobrazić go sobie jak wygląda w rzeczywistości, policzyć odległość do niego
używając skali. Tak samo można zrobić z pagórkami – odnaleźć go na mapie,
przeanalizować od której strony jest stromy, a od której łagodny. Gdy byłem
młodszy, w wakacje dużo jeździłem na rowerze. Jak wracałem do domu, brałem
mapę i analizowałem przebytą drogę. To bardzo dobra lekcja, bo praktyczna.
Na zakończenie – praca domowa! Skorzystajcie proszę z Internetu – wejdźcie na
witrynę zawierającą mapy. Może to być Google, może spróbujcie odnaleźć stronę
„geoportal”. Tam wyszukajcie Szymbark, w którym byliśmy na zimowisku i
znajdźcie szkołę, miejsce, gdzie dzisiaj jest sklep i drogę do stacji kolejowej, na
którą poszliśmy wracając.
Wojciech

Wywiad z instruktorem: org. Mateusz
Miller „Matiz”
Redakcja: Witaj Matiz! Całkiem niedawno wróciliśmy z biwaku HZD, więc na
dobry początek spytam Ciebie: jak oceniasz przebieg tegorocznego Zlotu
Drużyn?
Matiz: Byłbym bardziej zadowolony, gdyby któryś z mebli dojechał cały do
Gdyni... :P
R: Odbył się on w dośd nietypowej formie, skąd taki pomysł?
M: Pamiętam czasy młodości, kiedy na biwak potrafiłem się spakowad do
kieszeni spodni i kurtki. Ubrania przez to były tak ciężkie, że aby szkolny,
wolno stojący wieszak nie przewrócił się od ciężaru mojej bundeswerki, na
haku znajdującym się naprzeciwko trzeba było wieszad 5 zwykłych kurtek! Po
prostu brakowało mi tam porządnych, drewnianych mebli. Kiedy usłyszałem,
że w świeżo wyremontowanej harcówce zamiast szafy ma stanąd podobny,
znienawidzony przeze mnie „stojaczek z wykałaczek”, ciarki przeszły mnie po
całym ciele. Nie mogłem na to pozwolid.
R: Powiedz nam o sobie kilka słów. Jakie funkcje pełnisz w „Leśnej Szkólce”?
M: Przez 24 h szaleje we mnie testosteron, 16 - insulina i 8 - hormon wzrostu.
Trochę jak w filmie „Limitless”. Mój mózg przez cały czas musi byd czymś
zajęty. Harcerstwo jest do tego idealnym miejscem. Pracy nigdy nie jest za
mało, a wolontariuszy nigdy za dużo. Przy okazji mogę się samorealizowad i
na bieżąco porównywad swoje osiągnięcia z innymi. Kiedy zostaję w tyle,
natychmiast to zauważam i
wiem, co mam poprawid.
To najlepsza możliwa
oferta
na
rynku
zainteresowao. W „Leśnej
Szkółce” pełnię funkcję
przybocznego „jedenastki”.
Praca w dobrze zgranej
kadrze to najlepsza rzecz,
jaką mogę każdemu życzyd.

R: A jak potoczyła Twoja harcerska przygoda od początku? Trafiłeś na nabór i
dlaczego właściwie chodziłeś dalej na zbiórki?
M: O, dobre pytanie. Na nabór poszedłem wraz z moimi kolegami - Małym i
Broką. Przyszliśmy na zbiórkę, bo byliśmy ciekawi harcerstwa. Z resztą,
byliśmy małymi przypałami i zawsze chcieliśmy chodzid w za dużych
mundurach (Broka przez całą swoją harcerską ścieżkę miał tylko jedną bluzę
mundurową – nosił ją przez 6 lat). Na początku inni uczyli mnie, chodziłem na
zbiórki bo mi to dawało satysfakcję. Teraz ja uczę innych.
R: Masz może jakieś inne wspomnienia związane z Twoją skautowską
młodością?
M: Eeee... Nie bardzo. Raczej nie oglądam się za siebie, tylko patrzę daleko w
przód. Z „naborowych” lat pamiętam dużą, 10-metrową linę do huśtania,
zawieszoną u nas w lesie, i że miałem dmuchany materac zamiast karimaty.
Na jednym z biwaków użyliśmy go jako stołu. Oczywiście skooczył cały
wysmarowany w pasztecie. Byłem wtedy tak wściekły, że pobiegłem z nim do
łazienki i zrobiłem wodospad, podstawiając jeden koniec pod kran i
puszczając wodę przez całą jego długośd prosto na podłogę... Cudem nie
dostałem za to raportu. Ale sprzątania trochę było :P
R: Wiem, że z niejednej stołówki chleb już jadłeś. Ile obozów masz na karku?
M: Za sobą mam już 7 obozów, plus wszystkie kursy instruktorskie. Przed
każdym obozem myślę sobie: mam nadzieję że to mój ostatni. No ale zawsze
jakoś tak się dzieje, że jadę na kolejny :D
R: Dasz radę wyróżnid najlepszy z nich? Dlaczego akurat ten?
M: Jura 2010. Zdecydowanie. Nie ma nic bardziej satysfakcjonującego, niż
zasłużony odpoczynek wśród najlepszej ekipy na świecie, na polu
namiotowym, po przejściu całkiem ładnego dystansu.
R: Powiedz coś o swoim prywatnym życiu. Uczysz się, prawda? Dlatego
zadam znienawidzone pytanie przez uczniów: jak tam szkoła?
M: Nosimy kapcie i to jest fajne CD/DVD XDD Resztę pozwolę sobie napisad
cyrylicą, gdyż uczę się rosyjskiego ;) Засады тего тыпу, йакие мусимы
респектовач в школе и вшелкие инне рамы меча индывидуалистов.
Длатего виеле особ ние розумие чему ниенавидзе школы. Ние почуйа
тего самего. Нигды. Тыле в темацие.

R: Dobra, wródmy do harcerstwa. Wydaje mi się, że mógłbyś opowiedzied
mnóstwo ciekawych historyjek ze zbiórek, biwaków czy obozów. Którą, albo
które, byś wyróżnił jako najlepszą, może głupią?
M: Ohoho, jest tego naprawdę bardzo dużo. Na przykład na tym obozie
zaatakował nas niedźwiedź. A najlepszą historyjką jest to, jak z Goofym i
Nozem zbudowaliśmy chatkę w zagajniku na środku pola, a później nakrzyczał
na nas właściciel ziemi, bo zebraliśmy siano z jego pola. Ale zostawię to dla
zaznajomionych z tematem.
R: Co Cię najbardziej zadziwia w harcerskim życiu?
M: Chodby nie wiem, w jakie tarapaty bym wpadł, zawsze wychodzę z nich
cało.
R: A która z technik harcerskich Ciebie szczególnie rajcuje?
M: Najbardziej lubię krzesanie ognia i terenoznawstwo.
R: Ciekawi mnie jedna rzecz. Skąd pochodzi Twój pseudonim?
M: Nie ma w tym nic niezwykłego. Kiedyś byłem na obozie narciarskim i
koniecznie chcieli mi dad ksywkę, żeby nie mylid mnie z drugim Mateuszem.
Na początku byłem Kevin, ale mi
się nie podobało, więc zmienili mi
na MatiZ od zdrobnienia „Mati”.
„Z” na koocu było nawiązaniem do
Dragon Ball'a.
R: Masz swoją ulubioną piosenkę
harcerską?
M: Nie, średnio lubię harcerskie
piosenki. Brakuje mi w nich growlu
i ścieżki basowej :P
R: Dzięki za wywiad. A, może
ostatnie pytanie. Czego Ci życzyd
na koniec?
M: Życz mi Pryczy, treków, taoca!
Wielkie joł, Eldo!
R: Zatem nowych wkładek do
butów, dużo poli-poli i baletu!
Czuwaj, do zobaczenia!

Czerwona Droga V
„Medicine”
Czuwaj!
Tym razem chciałbym Wam opowiedzieć trochę o pewnej idei
występującej w filozofii Indian (większości plemion).
Zaznaczam już na wstępie, że opowiem Wam tylko tyle, ile
samemu udało mi się zrozumieć. Sprawa bowiem nie jest
prosta, wymaga głębszych badań i rozmyślań, trudna jest
też chyba do pojęcia bez tłumaczenia prawdziwego
Indianina. Dlatego tekst jest skierowany do starszych z
Was. Dowodem jest fakt, że nie potrafię podać Wam nawet
dobrego słowa w języku polskim na oznaczenie tego, co
próbuję Wam przekazać, bo każde przyjęte na wstępie tylko
zamazałoby obraz. Dlatego spróbujemy to nazwać na końcu.
U Indian, również dzisiejszych (przede wszystkim u
tych, z którymi będziecie się porozumiewać po angielsku
) często pojawia się odniesienie do czegoś, co nazywają
„medicine” (po angielsku wymawiane „medisin”). Słownikowe
tłumaczenie na polski dałoby nam „medycynę”, lub także
„lek”, „leczenie”, a szerzej – wszystko, co pojmujemy
jako pomoc w osiągnięciu i utrzymaniu zdrowia lub walki z
chorobami. Indianie czasem używają tego słowa także na
oznaczenie i tych rzeczy. Ale tu kończy się wzajemne
zrozumienie i zaczynają trudności. A to dlatego, że dla
czerwonego człowieka słowo to oznacza o wiele więcej niż
dla nas i choć nie jest to wiedza tajemna, to nie jest
też nigdzie spisana. Można powiedzieć, że dla nich to
rzecz intuicyjna i niewymagająca tłumaczenia, dla nas za
to na tyle skomplikowana, że mogłaby prowadzić do
nieporozumień. Dla zobrazowania, „medicine” u Indian
oznacza również:
 rzecz (materialną bądź nie),
 osobę,
 miejsce (urządzone przez ludzi, jak i „naturalne”),
 zjawisko (naturalne lub sztuczne),
 ideę,
 relację z osobą, miejscem, zwierzęciem, nawet sobą
samym.

„Medicine” można mieć, zgubić, szukać, znaleźć, zdobyć,
stracić, przekazać, otrzymać, podzielić się nią itp.
„Medicine” może być zależne od ciebie i twojego zdania,
twojej rodziny, znajomych, kultury, narodu, twojego
otoczenia, wychowania, osobowości. „Medicine” może być
zła, dobra; zła lub dobra dla ciebie, a dokładnie
odwrotnie działająca nawet dla kogoś bliskiego. Indianie
twierdzą, że każdy ma ją w sobie, ale nie każdemu udaje
się ją odkryć w ciągu życia, u każdego jest też inna – w
tym znaczeniu odpowiada trochę naszemu pojęciu talentu.
Możliwe jest powiedzieć zarówno o kimś, że ma silną
„medicine”, jak i o zwierzęciu, górze, czy zwyczaju.
Młodzi
Indianie
bywali
wysyłani
na
kilkudniowe próby bez
jedzenia i wody w góry
po to, by znaleźli swoją
„medicine”.
Starsi
potrafili
wyruszać
w
długie podróże w tym
samym
celu
(jak
np.
bohater filmu „Pow-wow
Highway”
albo
„Smoke
Signals”
).
Tak
zresztą zdarza się do dziś. Póki ktoś jej nie znalazł, z
reguły nie mógł zostać wojownikiem albo po prostu
pełnowartościowym człowiekiem.
Wisiorek dany komuś przez drugą osobę może być dla niej
„medicine”. Ulubione miejsce do czytania książki w naszym
własnym ogrodzie może być dla nas „medicine”, a jeśli
dobrze się tam czyta nie tylko nam – po prostu mieć
„medicine”, również dla innych. Jeśli jednak kogoś zawsze
będzie tam gryźć osa w tyłek, być może dla niego to
miejsce ma złą „medicine”. Czekolada lub coś do jedzenia
mogą pełnić rolę „medicine”, np. podczas wędrówki –
dobrej, a dla kogoś na diecie – złej. Dla każdego z nas
osobistą „medicine” może być czyjeś zdjęcie noszone w
portfelu, wspomnienie czy piosenka. Swoją „medicine” może
mieć też grupa ludzi, np. rodzina. Nie sposób opisać
wszystkich możliwych znaczeń tego słowa.

Czym więc jest „medicine”? Wydaje mi się, że jest
to coś w rodzaju siły, sumy potencjalnych możliwości
wpływu na otoczenie, które można przypisać dowolnemu
zjawisku jakie umiemy nazwać. Jest ona tym większa, im
bardziej coś jest na swoim miejscu w świecie. Indianie
głęboko wierzą, że wszystko – zarówno ludzie, zwierzęta
jak i rzeczy, i zjawiska stanowią jedność, nierozerwalną
całość, która tym lepiej działa, im bardziej pozostaje w
harmonii. Nie ma według nich rzeczy istniejących w
oderwaniu od reszty stworzenia, nie ma ludzi niezależnych
od nikogo, nie ma czynów, które nie wpływają w jakiś
sposób na świat. Im więcej w nich „medicine”, tym bliżej
są harmonii, która wszystkim rządzi. Jeśli Indianin mówi
o kimś, że ma silną „medicine”, wyraża wobec niego
szacunek i stwierdza w ten sposób, że taki człowiek żyje
w zgodzie ze swoim powołaniem, talentem, możliwościami i
powinnościami, wykorzystując je w sposób pożyteczny dla
całego świata. Dobra „medicine” daje człowiekowi poczucie
siły i świętości, łączności z „istotą rzeczy” tak jak ją
pojmuje. W naszym kontekście – Indianie na pewno
powiedzieliby, że własną „medicine” może mieć też harcerz
postępujący w zgodzie z prawem harcerskim, dobrze
działający zastęp czy drużyna, a także sprawny obóz
tworzący rodzaj społeczności.

Jakie więc mogłoby być polskie słowo na oznaczenie
„medicine”? Proponuję od siebie światło, bo jest ono
formą energii, czymś, co dobrze się kojarzy i może
oznaczać też pewien rodzaj wiedzy. Bez światła niewiele
można zobaczyć, a im więcej go mamy w sobie i więcej
dostrzegamy szczegółów, tym lepiej rozumiemy wszystko, co
nas otacza. Nie wiem jednak, czy trafiłem w punkt –
musiałbym o tym porozmawiać z jakimś Indianinem,
najlepiej takim, który zna polski . Gorąco zachęcam do
przemyślenia sprawy i zastanowienia się nad własną nazwą.
I do dalszych, własnych poszukiwań.
Mam nadzieję, że mimo filozoficznego charakteru
tekstu, udało mi się choć odrobinę naświetlić Wam istotę
zjawiska. Jest ważne i ma duże znaczenie dla indiańskiego
patrzenia na świat, warto więc próbować je zrozumieć,
jeśli chce się o Indianach czegoś dowiedzieć. Korzystając
z okazji, życzę Wam w tym roku harcerskim znalezienia
zarówno swojej osobistej „medicine” jak i wspólnej w
grupach które razem harcersko tworzymy.
Howgh!
Simon

Konkursy
Z notatnika Baden-Powella
Pytanie konkursowe tym razem trudniejsze, ale mam nadzieję że Was nie
przestraszy!

„Jaki stopień harcerski można oznaczyć w ten sposób?”

Schemat odpowiedzi, przysłany na redakcyjny email: Stopień, imię
i nazwisko, ksywa, drużyna, wiek, odpowiedź (np. mł. Jan Konarzewski „K4”
3NGDH „Buki” 15 Harcmistrz Rzeczypospolitej Polskiej).
Geograficzny
Nowy rok łączymy z nowym, comiesięcznym konkursem! W każdym
numerze „Zasiewów” będzie nowa zagadka do rozwiązania. Tym razem
wybieramy się na wschód… Zadaniem jest odgadnięcie, jakie miasto
przedstawia zdjęcie pod spisem treści.
Powodzenia!
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