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Oranie Pola
Czuwaj!
Miło mi, że otwieracie kolejny numer Zasiewów. W tym miesiącu
wracamy do historii 20 NGDH „Alhambra”. Urywa się ona po obozie
w 2009 roku, ale jej kontynuacja zostanie jeszcze opublikowana.
W środku znajdziecie również nowy rodzaj tekstu: wycinki z kroniki
Kursu Zastępowych 2008/2009. Prowadzili go: druh Kuchcik –
dzisiejszy komendant Kręgu; druhna Andzia – była drużynowa 50
NGDH „Wrzosiwo”; ale również druh Rudy – główny redaktor
kroniki, a dzisiaj członek Komendy Kręgu. Wspominanie często
sprawia przyjemność starszym; mam nadzieję, że zaciekawią Was
relacje z zajęć podczas zaliczenia tego kursu, gdy to Wasi dzisiejsi
i przeszli przełożeni zmagali się z różnymi zadaniami.
W tym miesiącu dostajecie jeszcze czytelnicze rekomendacje od
druha Simona, wywiad z drużynową gdańskich „Smoczyc” oraz
jedną relację z zbiórki Harcerskiego Związku Drużyn – Chaszczy –
którą zorganizowała druhna Pucia. Nie mogło zabraknąć artykułu
przybliżającego nam świat ptaków, tym razem weźmiemy udział w
Familiadzie…
Miłej lektury!
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…lecz nie zaczniemy przed tradycyjną retrospekcją. Ostatnim razem
porozmawialiśmy sobie o zimorodku, dowiedzieliśmy się, że tak naprawdę ma
niewiele wspólnego z zimą, ale za to jest rewelacyjnym myśliwym, lub raczej
rybakiem. Poznaliśmy też tajemnicę jego pięknych, jaskrawoniebieskich piórek. W
tym miesiącu przyszedł czas na kolejny gatunek, a mianowicie…

Część XI: Bociam biały, czyli jak to jdst być tak popularmyn i
rzadkin jddmoczdśmid

Oto bocian. Zaraz wam o nim opowiem, ale najpierw…

Zagrajmy w Familiadę!

Pytanie dla
paostwa: co
jedzą bociany?

Yyy… oczywiście,
że żaby.

ŻABY

10

No jak to.

Tak to.

Będzie
punktowane
najwięcej.

Bo niby tak się przyjęło, że bociany polują na żaby, a tu się okazuje że nie tylko, i że
żaby to nie jest główne danie bocianów.
Przede wszystkim, bociany żywią się drobnymi bezkręgowcami, czyli na przykład
owadami takimi jak świerszcze, chrząszcze, koniki polne i szaraocza. Ale ponadto w
ich menu widnieją tak wyborne pozycje jak dżdżownice, gady, małe ssaki (jakieś
nornice i krety), no i płazy, czyli te żaby.
Bociany jedzą jeszcze parę innych rzeczy, ale o nich raczej nie będę wam mówił, bo
jeszcze przestaniecie lubid te ptaki.

A jak tu ich nie lubid.
A o co chodzi z tytułem naszego odcinka?
Ok, kto uważa, że bociany to gatunek zagrożony wyginięciem, ręka do góry.
Ktokolwiek? Nikt?
To dobrze, bo bociany nie są zagrożone. Ale wbrew pozorom, nie wszędzie są tak
popularnymi ptakami jak u nas.
Co dziesięd lat w całej Europie przeprowadza się międzynarodowe spisy bocianów. W
latach 1994/95 wyniki były następujące:
W Polsce swoje gniazda miało 40 tysięcy par bocianów. Jak myślicie, to dużo?
W Niemczech były tylko 4 tysiące par bocianów. Hm, może 40 tysięcy to jednak nie
tak mało.
W całej Francji było 315 par.
W Holandii – 280.

We Włoszech – 29.
A w Danii? 6.
A ile gniazd naliczono w całej Europie? 168 tysięcy.
Wobec tego, co czwarty bocian jest Polakiem!
I, jak widzicie, bociany jednak nie wszędzie są powszechnym widokiem. Ich ogromne
gniazda wznoszone na słupach to w innych europejskich krajach prawdziwa rzadkośd.
A na niektórych polskich szosach niemalże każdy słup jest udekorowany bocianim
gniazdem.

Kiedyś o tym opowiadałem, ale przypomnę – bocianie gniazda potrafią byd naprawdę
wielkie. Więcej, bociany czasem zamiast zakładad nowe gniazda, po prostu dokładają
do starych jeszcze więcej nowego materiału i gałązek.
Bocianów u nas tyle głównie dlatego, że polski krajobraz bardzo im pasuje. Pasuje
dlatego, że nadal u nas pełno starych wiosek, rozpadających się chat i chałupek i
innych tradycyjnych elementów polskiej wsi, które macie czasem okazję oglądad przy
okazji niektórych biwaków i zimowisk. Ponadto, na zachodzie Europy osusza się łąki, a
bociany bardzo lubią tereny podmokłe. Pełno tam jedzenia.

A co ze śpiewem bocianów?
Nie ma śpiewu bocianów. Koniec tematu.
No, nie tak szybko. Jak dobrze wiemy, bociany klekoczą dziobami zamiast śpiewad.
Robią to zresztą nie bez powodu – dorosłe bociany są niemalże nieme. Stad je co
najwyżej na wydawanie z siebie cichego syczenia które ledwie słychad. Młode
bociany mają ciut szerszą gamę odgłosów – mogą piszczed, kwiczed i miauczed i z
reguły robią to, kiedy chcą ogłosid, że są głodne.
Z bocianami jest też związany popularny przesąd, według którego przynoszą one
dzieci nowym rodzicom.

A, jak dobrze wiemy, dzieci znajduje się na polach kapusty.
(Oczywiście, to też bujda.)

I tak oto kooczymy jedenasty odcinek naszej serii. Kolejny już za miesiąc, a w
nim opowiem wam o pewnym naprawdę ciekawym ptaku. Słyszeliście kiedyś może o
dzierzbach? Jeśli nie, to poznacie je i dowiecie się, co wspólnego mają z hrabim
Drakulą… A zatem, do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Chaszcze HZD

24.10.2015

r.

Najpierw trzeba było oczywiście dojść na start gry, którym było Źródło Marii.
Moją drużynę podzielono na cztery grupy: dwie bardziej zaawansowane
i dwie mniej zaawansowane. Byłem w mniej zaawansowanej razem
z Wojciechem, Kacprem i Kornelem (czy Kroknelem :P). Naszym zadaniem
było spisać na karcie patrolu jak najwięcej punktów z 13 i się nie spóźnić.
Tyle że były także błędne.

Więc zaczęliśmy szukać jedynki. Trochę to zajęło ale nie było za wielkiego
problemu. Wzięliśmy się za szukanie dwójki. Znaleźliśmy jakiś punkt, ale
uznaliśmy to za zmyłę. Źle się rozejrzeliśmy, szukaliśmy w złym miejscu, bo
okazało się że nie na tą drogę patrzeliśmy (punkt miał być skrzyżowaniem
dwóch dróg). W końcu uznaliśmy, że punkt którego szukaliśmy to była tamta
kartka. Wybieraliśmy się teraz na dwa punkty obok siebie - 3 i 4. Szukanie
pierwszych dwóch punktów z trzynastu zajęło nam godzinę z dwóch i pół

jakie mieliśmy! Musieliśmy się więc pośpieszyć. Dwa kolejne punkty
znalezione, teraz rozpoczęło się szukanie na skrzyżowaniach (prawie każdy
punkt był gdzieś na skrzyżowaniu). Ale jeszcze musieliśmy rozważyć
dylemat... która strona?
Kiedy już wszystko uzgodniliśmy (powiem szczerze jakoś to miejsce gdzie
był punkt 3 i 4 wyglądało inaczej na mapie). Najpierw Kornel, potem Kacper
a na końcu ja, tak się zmieniało od teraz główne nawigowanie (chyba na
początku tak nie było :) ). 5, potem 6 i tak dalej, czas nas goni. Musimy podjąć
ważną decyzję: ryzykować czy nie? Czasu było mało: 1 godzina a
punktów sześć, więc patrząc ile zajęły nam poprzednie... musieliśmy
postanowić. Wybraliśmy ryzyko (bez ryzyka to było 11 do 13 chyba a z od 8
do 13). Zaczęliśmy truchtać. 8, 9, 10 dość łatwo poszły (chyba), ale gdzie jest
ta 11 i 12? Są obok siebie ale gdzie? (właściwie to ja wiedziałem gdzie ale nie
chcieli mi ufać). Wreszcie wygrałem (jej!). Idziemy na 13, ona w oczywistym
miejscu pod mostem. No i wracamy, zdążyliśmy prawie na ostatnią chwilę.
I czekamy teraz na wyniki :D
Pozdrawia Kałach z 3NGDH "Buki", Czuwaj!

Kronika Biwaku zaliczeniowego Kursu
Instruktorow mlodszych – pionu
zastepowych 2008/2009
Więc nie z wzięcia przyklasków, nie z zaszczytnej palmy:
Żeśmy pożyteczniejsi, z tego się pochwalmy.
Niech każdy, jak ów Greczyn, głosi dzielność swoję:
„Mocniejszy jestem: cięższą podajcie mi zbroję”.
Adam Mickiewicz „Już się z pogodnych niebios...”
awno, dawno temu, za górą Łysą, rzeką Kaczą i wielkokackim lasem,
druhowie KuchDzik i Rudy podjęli historyczną decyzję – w roku
harcerskim 2008/2009 odbyć się miał kurs zastępowych Niezależnego
Kręgu Instruktorów Harcerskich „Leśna Szkółka” im. Henryka
Wieczorkiewicza. Podobnie jak w roku uprzednim, kiedy to
trójstopniowy kurs poprowadzili KuchDzik, Skrzat i Cyborg, owo instruktorskie
szkolenie firmowane było dumnym szyldem Kursu Instruktorów Młodszych (KIM). Jego
trzyosobową Komendę uzupełnił pierwiastek żeński – druhna Andzia. Comiesięczne
zbiórki ruszyły już we wrześniu, kiedy to Park Oliwski w Gdańsku zaroił się od
czarnych (i czarno-czerwonych) chust.

D

Zasady organizacji dobrej zbiórki, cechy dobrego zastępowego, obrzędowość zastępu,
regulaminy... Wymienione tutaj, jak również wiele innych tematów ułożyło się w
dziesięcioelementowy cykl, znaj-dujący swoje odzwierciedlenie w wymiernym przyroście
wiedzy kursantów, jak również w pęczniejących segregatorach KIM-owych. W
trójmieskich lasach odnotowano pojawienie się tajemniczych, młodych buków. Gdy mróz
skuł gałęzie drzew, grupki kursantów, maszerując przez dziewicze zaspy śnieżnego
puchu, spotkały się przy rozgrzanym piecu w kaszubskiej checzy w Wygodzie
Łączyńskiej. Ów KIM-owy biwak, podczas którego młodzi instruktorzy wybrali swych
zwierzęcych patronów, otworzył drugie półrocze kursowej pracy. Ciepły wiatr i coraz
bardziej słoneczne dni zwiastowały nadejście upragnionych wakacji, a wraz z nimi –
osławionego biwaku zaliczeniowego. Wcześniej jednak KIM wziął udział w wypadzie
do Żukowa, gdzie z mostu w Rutkach każdy miał szansę zjechać na linie... prosto w
objęcia druha KuchDzika oraz czerwcowej grze nocnej „Zakhar”.
Nadszedł jednakże moment, w którym nauka się skończyła. 28 czerwca 2009
roku, stłoczeni w przedziałach pociągu pospiesznego relacji Gdynia-Zagórz, kursanci
myśleli o jednym – czy powrócą z dalekich Bieszczad z tarczą, czy na tarczy, a raczej z
patentem, czy bez niego? Całe szczęście humory dopisywały, nawet po
dziewiętnastogodzinnej jeździe. Senny peron w Zagórzu powitał nas upalnym słońcem,
które, jak się miało okazać,
towarzyszyło nam niemal
nieustannie aż do zakończenia
tego jedynego w swoim rodzaju
biwaku. Dzika przejażdżka
autokarem po serpentynach
górskiej drogi zakończyła się
nad
szumiącym
wesoło
potokiem. Już tylko drewniany
most, który garstka z nas znała
z nieco innej strony, dzielił nas
od rozległej polany, gdzie
wkrótce potem stanęły wkoło namioty naszego niewielkiego obozu. Harcerska baza
obozowa ZHP w Nasicznem powitała nas serdecznie i gościnnie, lecz pierwszego dnia
nie zabawiliśmy w niej długo. Mundury zamieniliśmy na żółte koszulki zaliczeniowe, po
czym ruszyliśmy na najwyższy szczyt Bieszczad – Tarnicę. Stosunkowo ciężkie podejście
rozbiło naszą grupę i znacząco opóźniło powrót. Przy stawianiu ostatnich NS-ów
przyświecał nam już księżyc. Nie zrażeni tym „lekkim przesunięciem czasowym”

zalegliśmy na leciwych kanadyjkach. Pełny wrażeń dzień sprawił jednak, że spało się na
nich niemal tak wygodnie, jak we własnych łóżeczkach w dalekich domach..

Czerwona Droga VI
Literatura
Czuwaj!
Kończy się październik i za oknem jesień na całego.
Prócz zbiórek coraz rzadziej mamy ochotę na przebywanie poza
domem, szybciej robi się ciemno, można więc powiedzieć, że
dobre warunki do czytania książek same wpychają się w nasze
ręce. Na wyobraźnię dobrze działa półmrok i deszcz
uderzający w dach lub okno. Dlatego, korzystając z okazji,
chciałem Wam dzisiaj zaproponować trzy książki na temat
Indian, bądź o indiańskich wątkach, gdyby naszła Was ochota
na zgłębienie czegoś samodzielnie 
1. Poselstwo Indianina
Ernest Thompson Seton (tak,
ten!)
To mała książeczka, która w
rzeczywistości została napisana
przez żonę Setona, na podstawie
zgromadzonej
przez
niego
w
życiu
wiedzy.
Pochodzi
z
początków XX wieku, a opowiada
o Indianach (ogólnie) w sposób
kompleksowy,
zajmując
się
większością sfer ich życia – od
aktywności
ruchowej,
przez
ubiór i wygląd, po zwyczaje
religijne. Z pewnością książka
jest odrobinę hagiograficzna
(sprawdźcie słownik ), ale
zawiera naprawdę dużo ciekawych
informacji
i
bardzo
dobrze
nadaje się „na początek”. Książeczka kończy się fragmentem,
w którym zebrano kilka najbardziej przejmujących przemówień
indiańskich wodzów wygłoszonych w obecności białych ludzi.
Znajdziecie w niej też bogatą bibliografię (spis
kolejnych książek do przeczytania), choć głównie po

angielsku. Seton zaznaczał, że napisał tę książeczkę po
to, by zainteresować białych ludzi cnotami Indian, w
których widział nadzieję ratunku dla naszej cywilizacji i
naprawy tego, co w niej złe. Oceńcie sami, czy miał rację

2. Kanada pachnąca żywicą
Arkady Fiedler
Cytat
z
tej
książki
mieliście okazję spotkać
już na łamach „Zasiewów”.
Jest to książka z tzw.
„literatury podróżniczej”,
czyli taka, która stanowi
zapis
czyichś
wrażeń
z
odbytej
w
jakimś
celu
wyprawy.
Arkady Fiedler,
jej
autor,
to
postać
ciekawa sama w sobie, był
autorem ponad 30 podobnych
książek powstałych w wyniku
podróży
do
przeróżnych
zakątków
świata.
W
tej
konkretnej
znajdujemy
relację z wyprawy do Kanady
odbytej
przez
niego
w…
1935. Książka nie dotyczy
Indian bezpośrednio, ale są
oni w niej cały czas obecni, ponieważ wówczas (i dziś
jeszcze też) można było ich w Kanadzie spotkać. Autor
książki chce ponadto przekazać czytelnikom coś więcej,
niż tylko opis tamtejszej przyrody (bardzo przejmujący) i
swoich perypetii, dlatego wplata pomiędzy rozdziały
indiańskie legendy i podania. Znajdziecie tam również
scenę z życia indiańskiej wioski głęboko w puszczy, w
której indiańskie dzieci jeździły na psach. Oprócz wątków
indiańskich, jest to jedna z najlepszych „leśnych”
książek, jakie w życiu spotkałem.

3. Mały Bizon
Arkady Fiedler
Autorem tej książki
także jest A. Fiedler, ale
tutaj jego rola „autorska”
była innej natury. Książkę
napisał na podstawie, jak
twierdził,
rękopisu
zakupionego od spotkanego
w
Kanadzie
Indianina
(spotkać
go
można
za
granicą
pod
tytułem
„Buffalo
Child
Long
Lance”). Rękopis ów miał
zawierać
dzieje
życia
innego Indianina, zwanego
Małym
Bizonem.
Książkę
trzeba traktować trochę z
przymrużeniem oka jeśli
chodzi o wierność faktom,
ponieważ
Fiedler
był
przede wszystkim pisarzem,
a tacy często sięgają po
mocniejsze środki wyrazu,
nawet jeśli się z tymi faktami nie do końca zgadzają 
Niezależnie od tego, książka jest opisem dzieciństwa
Małego Bizona, które spędził na wielkich preriach jako
członek plemienia Czarnych Stóp i w piękny sposób oddaje
to, czym było takie życie. Historia jego dzieciństwa jak
soczewka
oddaje
dramat,
jaki
przeżyły
wszystkie
niezależne jeszcze od rządu USA plemiona indiańskie pod
koniec okresu swojej wolności.
Na dziś to wszystko… w kolejnych numerach pojawią się
propozycje muzyczne oraz filmowe, dla wytrwałych 
miłego czytania, mam nadzieję!
Simon

Historia 20 NGDH „Alhambra” – cz. 3.
4 września 2007 do
grona
członków
obserwatorów Kręgu zostają
przyjęci absolwenci Kursu
Przybocznych,
w
tym
między innymi członkowie
Dwudziestki: Majkel (phm.
Michał Jażdżewski), Adi
(org. Adrian Pierzchała)
oraz
phm.
Adam
Władziński, czyli świeżo
upieczony
drużynowy.
Stopnie podawane są według stanu dzisiejszego.
Adam, Adrian, Majkel i Piotrek na początku roku rozpoczynają Kurs
Instruktorów Młodszych – Pion Drużynowych. Zaś świeżo upieczeni
zastępowi w składzie : Mikens, Steniu, Robcio, Wklęsły, Szympek, Sondej
ruszają na Kurs Zastępowych. Na kurs przybocznych decyduje się wyw.
Amadeusz Lisiecki.
Mimo licznego składu osobowego po obozie, drużyna decyduje się na
nabór, a nie na umocnienie ludzi, którzy obecnie się w niej znajdują. Pociąga
to za sobą znaczną zmianę trybu pracy. Majkel zakłada razem z wyw.
Amadeuszem Lisieckim i wyw. Patrykiem Wysockim samodzielny zastęp –
Trzysetny.
6 października Adam
z Adim organizują ostatnią
taką zbiórkę Harcerskiego
Związku Drużyn, jak „Święto
pieczonego
ziemniaka”.
Obfitowała ona w wiele
ciekawych
przygód,
na
przykład ognisko w którym
przeważały
ziemniaki

opakowane w folię lub nie, zamiast drewna.
W październiku drużyna pojechała również na swój pierwszy biwak:
do Strzebielina Morskiego, razem z 33 NGDH „Młodnik”, dowodzoną przez
hm. Barbarę Nabrdalik „Skrzat”.
Podczas „Dni Skupienia”, zbiórki Kręgu na przełomie
września i października, do grona członków zwyczajnych zostają przyjęci
Adam, Adi oraz Majkel.
20 w klasyfikacji drużyn została drużyną wróblą, ze względu na brak
doświadczenia kadry drużyny (Adi i Adam). Do błędów należało m.in. nie
napisanie półrocznego planu pracy. Mimo wszystko zbiórki odbywały się
regularnie.
Zastępowymi w drużynie byli wtedy: Mikens z Wklęsłym jako
podzastępowym (zastęp „Muflony”), Szympek, Sondej, Stasiu z Robciem jako
podzastępowym (zastęp „Rosomaki”), choć niestety kadra drużyny nie była
konsekwentna w swoich decyzjach i po miesiącu nastąpiła zmiana na pozycji
zastępowego, którą przejął Robciu. Istniał jeszcze jeden zastęp – „Orliki” –
dowodzony przez org. Piotra Władzińskiego, który nie angażował się
wówczas w pracę zastępu. Powoli razem z Kuchckiem planował założenie 7emki.
Drużynie wiodło się naprawdę nie najlepiej. Przykładem mogłaby być
frekwencja na zbiórkach i brak stałego składu, brak podstawowych elementów
jak sieć alarmowa. Kronika nie była odpowiednio prowadzona. Zaś obrzędy
podupadły.
W grudniu zorganizowano Wigilię razem z 50 NGDH „Wrzosiwo”.
Jeszcze z faktów wartych odnotowania: przed zimowiskiem z drużyny
odchodzi Maciek Chmielak.
W czasie kursu przybocznych Adrian został z zaskoczenia
przybocznym, przez co musi rozwiązać swój zastęp „Jenoty”. Wówczas
wyłania się nowy zastęp „Rysie”, prowadzony przez org. Mikołaja Sondeja,
a dowództwo nad „Jenotami” przejmuje Szympek. Na moment przed
zimowiskiem razem zastępów było 7. Zasępy średnio liczyły po 3-4 osoby.
Zimowisko w Sobowidzu zaliczono do udanych, do jego organizacji próbował
się włączyć Adam. Oprócz niego w kadrze byli: Cyborg, hm. Kamil Kuchta
„Kuchcik” oraz hm. Filip Rudolf „Rudy”.

Podczas zimowiska Piotr ogłosił, że zakłada z Kuchcikiem nową
drużynę: 7 NGDH „Mafeking”, co stanowiło spore zaskoczenie dla kadry
Dwudziestki. „Orliki”, prowadzone dotychczas przez Piotra, przejął Stasiu.
Po
zimowisku
i otrzęsieniu się z swojego
rodzaju marazmu, Adam z Adim
wzięli się porządnie za pracę
w drużynie, chcąc wyjść na
prostą. Oprócz tego w tym
czasie Kuchcik zobowiązał
do organizacji obozu dla 20,
co napełniło funkcję dodatkowej
motywacji.
Na
obóz
został
zaproszony zastęp Trzysetny, wiadomo było że pojedzie drużyna Kuchcika –
7 – oraz podłączyła się jeszcze 11. Podczas ustaleń okazało się, że oboźnym
zostanie Adam.
Kadra drużyny postawiła sobie w planie pracy jasne cele na kolejne
półrocze:
- zdobycie pierwszego stopnia przez członków najmłodszych zastępów;
- wzmocnienie działania zastępów; nie zorganizowano kolejnego naboru, więc
było to łatwiejsze;
- przywrócenie dawnej liczebności drużyny;
- zadbanie o szczegóły, jak kronika, apteczka, bandera i hymn drużyny;
- posiadanie 15 chustowanych członków drużyny.
Kolejne półrocze minęło drużynie o wiele lepiej. Powstał wtedy
zastęp starszy „Bractwo”, z Adrianem jako zastępowym. Warto wspomnieć
akcję „Bractwa”, polegającym na przejściu kanałem pod ul. Chwaszczyńską.
W zastępie było 9/10 osób, składał się ze wszystkich starszych chłopaków
w drużynie.
Na początku tego semestru otwarto próbę na przewodnika Majkelowi,
Adamowi i Adiemu. Przed Zlotem Drużyn 20 była na biwaku w Lubocinie,
podczas którego krzyż otrzymali Stasiu oraz Szympek.

W ten sposób drużyna dobiła do
Karłowa
w
Górach
Stołowych.
Dwudziestka pojechała na ten obóz
w składzie 26 osób, jednakże nie byli to
pewni
ludzie.
Podczas
obozu
zorganizowano bardzo ciekawe chatki, na
które obóz musiał wędrować 10 godzin
w jedną stronę. Członkom Bractwa otwarto
próbę na stopień wywiadowcy.
Mogota w tamtym czasie oddzieliła się od Alhambry oraz została
zastępem wędrowniczym. Latem 2008 roku pojechała na tydzień na obóz do
Zbiczna, gdzie działała wspólnie z Trójką.
Z grona trzech dwudziestkowych kursantów Pionu Drużynowych,
tylko Adamowi udało się uzyskać patent drużynowego.
Po obozie członkowie Trzysetnego zastępu przeszli do 20, a Majkel
z Cyborgiem i Pampersem stworzyli nową drużynę – 8 NGDH.
Dwudziestka znacznie poprawiła swoje działanie, czego dowodzi
zakwalifikowanie jej po Sejmiku na drużynę sokolą.
Adi z Adamem przystąpili do pracy nad relacjami między członkami
w drużynie. Fabuła na nadchodzące półrocze to krzyżacy.
Postanowili też przeprowadzić nabór, który dodał liczebności
zastępów. Dzięki niemu do drużyny doszedł m.in. Ratatuj. Niestety reszta
nowych członków dość szybko się wykruszała.
Na pierwszy biwak w danym roku Alhambra pojechała z 11 NGDH
do Nowego Dworu Wejherowskiego. W grudniu odbyła się tradycyjnie
wigilia drużyny.
W ferie zimowe Dwudziestka pojechała w składzie 20 osób na
zimowisko.
Wówczas 8 członków kadry drużyny uczestniczyło w KIM’ie PZ
08/09, pod komendą m.in. Kuchcika.
Po zimowisku kadra drużyny postanawia stworzyć bazę danych ludzi,
w której znajduje się 27 osób:
1. Adam Władziński Liceum nr 9
2. Adrian Pierzchała Liceum nr 2

Zastęp Rysie
3. Rafał Ratajczyk Gimnazjum nr 18, klasa I
4. Adrian Zapotoczny sp. 46, klasa 4b
5. Patryk Skirzyński gim. nr 2 w Kościerzynie
6. Jakub Lenkiewicz Gimnazjum nr 18, klasa I d
7. Mikołaj Sondej Gimnazjum nr 18, klasa I c
Muflony
8. Damian Kacykowski sp. nr 46, klasa 4b
9. Rrobert Szlufik Gimnazjum nr 18, klasa Ic
10. Rafał Rogoziński sp. 46, klasa 5c
11. Błażej Baryła sp.46, klasa 3a
12. Zbyszek Dombrowski Gimnazjum nr 18, klasa I c
13. Bartek Wrześniewski sp.46, klasa 5a
14. Damian Tatyga sp.46, klasa 5 a
Jenoty
15. Maciej Morawski kl.1gim.sz.Imienia Bohaterów Monte Casino
16. Filip Wiśniewski Gimnazjum nr 18 klasa 1 gim D
17. Szymon Pukalski Gimnazjum nr 18 klasa 1 gim C
18. Mateusz Orzeł Gimnazjum nr 18 klasa 1 gim D
Orliki
19. Wojtek Gnach sp. 46 klasa 6c
20. Artur Sikorski sp. 46, klasa 6c
21. Maksymilian Krogulec sp. 46, klasa 6c
22. Szymon Marciniak sp. 46, klasa 6b
23. Stanisław Boguszewski Gimnazjum nr 9, Klasa 1B
Rosomaki
24. Marcin Szlufik sp.46, klasa 5c
25. Konrad Czarnecki sp.46, klasa 5c
26. Nikodem Pstrąg sp.46, klasa 6b
27. Mikołaj Kuchta Gimnazjum nr
18, klasa Ic

W czasie zimowiska 2009, gdzie
Kuchcik był komendantem, Adam pełnił
funkcję oboźnego, a Adrian zajmował się
drużyną oraz zajmował się finansami zimowiska.
Nagle w kwietniu Adrian na zakończenie Rady Drużyny oświadcza
członkom kadry drużyny że odchodzi. Adam próbował go namawiać do

dalszej pracy w drużynie, niestety bezskutecznie. Kadrę drużyny zaskoczoną
tą sytuacją dopada swego rodzaju choroba. Zbiórki tracą na jakości, nie udało
się zabrać do napisania planu pracy na obóz.
Na Zlot Drużyn pojechano w 9 osób. Zastępy się rozpadały, zostały 3.
W czasie czerwcowego instruktorskiego spotkania przed-obozowego
komendant obozu Gargo proponuje Adamowi współpracę podczas obozu
z Trójką, wśród której na całym obozie byli tylko Simon oraz Janusz. Adam
się na to zgadza i przekonuje kadrę drużyny.
Do Zalesia pojechało 18 osób z Alhambry. Na obozie 3 i 20, wedle
planów, działają wspólnym programem. Dzięki temu 20 ma dodatkowe kilka
osób w kadrze, a członek Trójki (Janusz) ma rówieśników do wspólnej
realizacji zadań – zabawy.
Obóz zapisał się w historii drużyny jako jeden z najlepszych.
Adam, we współpracy z Wojciechem

Wywiad z instruktorem – org. Zuzanna Bejm
Redakcja: Czuwaj Zuziu! Za Tobą już pierwsze momenty pracy jako
drużynowa 2 NGDH „Smoczyce”. Jak się z tym czujesz, przyzwyczaiłaś się?
Czuwaj! Właściwie w praktyce obowiązki drużynowej pełnię już niemalże od
roku, tak więc obyło się bez „skoku na głęboką wodę” i ogólnego szoku ;)
Czuję się wspaniale, kocham moją drużynę (pozdrawiam najlepsze Smoczki
)!

Pełnisz jeszcze jakieś, oprócz powyższej, funkcje instruktorskie?
W tej chwili nie, jestem tylko drużynową. Chod od początku mojej harcerskiej
drogi przeszłam przez jej wszystkie „funkcyjne” etapy od podzastępowej
począwszy.
Pierwsza zbiórka KIM’u w tym roku już za nami, widzisz przyszłośd Leśnej
Szkółki w jego uczestnikach? Byd może to za wcześnie na jednoznaczne
stwierdzenie, ale udało się już może zauważyd ambicje u młodych
kursantów?

No pewnie! Ktoś bardzo mądry powiedział kiedyś, że zastępowy bądź
zastępowa to podstawowa funkcja harcerska, na której oparte są wszystkie
inne funkcje. Warto o tym pamiętad - zarówno pełniąc tę funkcję, jak i
kształcąc przyszłych funkcyjnych. Ja w gronie naszych kursantów widzę
potencjał, chod nie ukrywam, że trochę pracy nas (i ich ;) ) czeka.
Czy działa w Twojej drużynie zastęp skupiający najstarsze harcerki? To
ciekawa sprawa – czym się zajmujecie w takim żeoskim gronie?
Owszem – nasz zastęp zastępowych to Skrzydło Feniksa, a zastępową jest
Loczek. Do tej pory miałyśmy dopiero dwie zbiórki: pierwsza była typową
nocką w lesie połączoną z obserwacją leśnych zwierząt z ambon myśliwskich
o świcie (chod niestety nie jest to tak proste do zrealizowania, na jakie brzmi
:P), zaś druga to wspólne wyjście na trasę otwartą Chaszczy. W planach
mamy wiele mniej lub bardziej szalonych akcji, ale ich na razie nie mogę
zdradzid. Prawda jest taka, że z w żeoskim gronie można robid dokładnie to
samo, co w męskim ;) Smoczyce to twarde zawodniczki!
Co robisz prywatnie, w tygodniu między najróżniejszymi zbiórkami? Masz
wiele zajęd?
Prywatnie jestem typowym mat-fizem z V LO w Gdaosku, oprócz tego w tym
roku kooczę sopocką szkołę muzyczną w klasie fortepianu. Tym zajmuję się na
co dzieo; oprócz tego uwielbiam muzykę w każdej postaci, czytanie książek,
oglądanie filmów oraz chodzenie na wszelkie możliwe trójmiejskie koncerty i
wydarzenia kulturalne, chod nie zawsze ilośd wolnego czasu to umożliwia. 
Masz jakieś plany dotyczące swojej przyszłości, zamierzasz coś studiowad?
Zamierzam studiowad harcerstwo :P Studia to bardzo skomplikowana sprawa
– wciąż jestem rozdarta między budownictwem, nanotechnologią,
pedagogiką a jakąś filologią… Gdyby doba miała więcej godzin, najchętniej
studiowałabym wszystko naraz!
W jaki sposób trafiłaś na pierwszą zbiórkę? Co było najbardziej
interesującego dla Ciebie, jako początkującej harcerki?

Zaczęło się od moich koleżanek Loczka i Budynia w 4 klasie podstawówki,
które zaciągnęły mnie na zimowisko w Rozłazinie. Przed nim przyszłam na
jedną zbiórkę i tak już zostało  Najfajniejsze w harcerstwie było (i jest!) dla
mnie to, że wszyscy są dla siebie mili, otwarci i niczego nie udają – po prostu
poczułam się jak w domu.
Ile to już będzie czasu od początku? Dobrym tego miernikiem są przeżyte
obozy.
W moim przypadku obozy to niezbyt dobry miernik, ponieważ pierwszy był
we Wdzydzach w 2011 roku (do Zalesia w 2009 nie pojechałam, ponieważ
mała Zuzia bardzo bała się opuścid dom na „tak długi” czas, czego później
bardzo żałowała) - co za tym idzie byłam dopiero na 5 obozach, chod w
Smoczycach pojawiam się od prawie 7 lat.

Wskażesz najfajniejszy z nich, taki, który najlepiej pamiętasz?

Wszystkie pamiętam doskonale, obóz to zdecydowanie najlepsza częśd całego
roku  Mój ulubiony to Gostomko w 2012 – to był mój pierwszy obóz jako
podzastępowej Skrzydła Diamentowego. Zdarzyło się na nim bardzo wiele, z
czego wiele po raz pierwszy w moim życiu i póki co dla mnie był on
najfajniejszy.
Masz jakieś swoje ulubione anegdotki, historie związane z harcerstwem,
które zapadły Ci w pamięd (i mogłabyś się nimi podzielid ;) )? Często
wspólne przeżycia bardzo scalają grupę – śmieszne, smutne, stresujące.
Oj, mam ich tak dużo, że nie wiem, którą wybrad :P Powiem w skrócie, że na
pierwszych „starszych” Chaszczach, w jakich wzięłam udział z Loczkiem i
Tomojo parę lat temu, uznałyśmy, że jeśli mapa jest w kształcie siatki
sześcianu (takiego krzyża złożonego z 6 kwadratów), to niezaprzeczalny
dowód na to, że można tę mapę złożyd w kostkę i że jeśli będąc na górze
mapy pójdziemy prosto, to po chwili wylądujemy na dole mapy… W koocu
przecież Ziemia jest okrągła, prawda?
Jakoś się tak dzieje, że niektórzy są harcerzami dłużej, inni krócej. Co
najmocniej Ciebie przytrzymuje przy takim stylu życia?
Harcerstwo to moja utopijna rzeczywistośd - dzięki niemu wierzę, że wiele
mogę i że świat jest piękny. Gdybym tu nie trafiła, byłabym zupełnie innym
człowiekiem i chyba bardzo często bym się nudziła. Po za tym każdy wie, że
nie ma lepszych przyjaciół, niż przyjaciele z harcerstwa, a najlepsze
doświadczenia i przygody to te w lesie, trochę szalone z punktu widzenia
„normalnego” człowieka i bardzo inspirujące – właśnie te harcerskie.
Co najbardziej Ci się podoba spośród harcerskich umiejętności?
Z takich typowo praktycznych bardzo lubię mapę i wszystko co z nią związane,
ogniska, pionierkę (chod do tego chyba trzeba trochę więcej siły…) i właściwie
wszystkie umiejętności, które płyną z przebywania wspólnie w grupie ludzi
podczas zarówno wspaniałych, jak i strasznie trudnych sytuacji.
Lubisz śpiewad albo taoczyd?

Śpiewad bardzo lubię, ale raczej dla siebie w pustym mieszkaniu ;) Jak już
wspomniałam gram na pianinie, czasem też na gitarze, trochę rysuję i na tym
niestety kooczy się artyzm moich umiejętności.
Masz swoją ulubioną piosenkę śpiewaną na harcerskich ogniskach?
Uwielbiam „Watrę” i „Jaworzynę”, „Major Ponury” też jest piękny.
R: Dziękuję Ci bardzo za wywiad!
To ja dziękuję. 

Ogloszenie
Znane są już wyniki Chaszczy HZD 2015! Poniżej publikuję pierwsze trzy miejsca obu
tras.

trasa TP:
1. Linda Christiansen, Patrycja Zych, Natalia Machulska (302 punkty karne)
2. Ola Pałka (310 punktów karnych)
3. Marta Karczewska, Agata Urbaniak, Julia Wenta, Marysia Konarzewska (455 punktów
karnych)

Trasa łatwa:
1.Bartek Dados , Paweł Sumiła, Marek Pietrasiuk (0 punktów karnych)
2.Michał Okuniewski, Olaf Gibutowski, Piotr Szymański, Jakub Czerechowicz, Borys
Smidoda (20 punktów karnych)
3.Kacper Romanik, Korneliusz Rosiejka, Adrian Kwiatkowski, Wojciech Podsiadłowski
(50 punktów karnych)

Konkurs
Na zadania z zeszłego miesiąca nie otrzymałem niestety ani jednej odpowiedzi. Być może
sprawiły one za duży problem, być może brakowało motywacji do ich rozwiązania, być
może jeszcze nie czytaliście poprzedniego numeru… Nie wiem, ale mam nadzieję, że
wiecie, iż Zasiewy istnieją dalej, choć w innej formie. Poniżej zadania na ten miesiąc.

Z notatnika Baden-Powella
„Ile na ten moment istnieje jednostek wędrowniczych w Leśnej Szkółce?”
Schemat odpowiedzi na powyższe pytanie konkursowe wygląda tak samo: Stopień, imię i
nazwisko, ksywa, drużyna, wiek, odpowiedź (np. mł. Jan Konarzewski „K4” 3NGDH
„Buki” 15, chyba nie ma żadnej, ale nie wiem, czy mi się z zuchowymi nie pomyliły).

Haslo
// - . / . . / - - . / - . . / - . - - // - . / . . / . // . - . . / . / - . - / - . - . / . / . - - / . - / - - . . // . - - . / - - / - / . / - - . / . . // - . - . / . . / . / - - / - . / . / . - - - // . . . / - / . - . / - - - / - . / - . - - // - - / - - - / - .
- . / - . - - //

