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Czuwaj!
Numer listopadowy ma swoją premierę z tygodniowym
opóźnieniem, za co przepraszam, nie istnieją inni temu winni. Na
zewnątrz temperatura spada, trochę mniej chętnie wychodzimy z
domów, gdy wstajemy rano to jest ciemno, a kiedy wychodzimy ze
szkoły też jest ciemno… Nie warto się jednak załamywać. Zbiórki
nadal się odbywają co tydzień, już niedługo święta Bożego
Narodzenia, trochę później ferie oraz zimowisko w Szymbarku…
W tym miesiącu wewnątrz Zasiewów: relacja z IV Biwaku
Męskiego, kolejne odcinki naszych serii: Czerwonej Drogi, Kilku
słów o ptakach oraz nowej: wycinek z kroniki zaliczenia Kursu
Zastępowych 2008/2009. Oprócz tego czwarta część historii 20
NGDH „Alhambra”, wywiad z jej byłym drużynowym: phm.
Adamem Władzińskim.
Żeby dłużej nie orać, zapraszam serdecznie do lektury.

Kilka słów o ptakach odc. XII
 Relacja z IV Biwaku Męskiego
 Kronika KIMu PZ 2008/2009
 Czerwona droga odc. VII
 Historia 20 NGDH „Alhambra” cz. 4
 Wywiad z instruktorem: phm. Adam
Władziński
 Kartka ze śpiewnika
 Konkurs


… zaraz po, zgadza się, retrospekcji! W poprzednim odcinku przyjrzeliśmy się
bliżej bocianowi – odkryliśmy, że nie wszędzie jest go tak dużo, jak u nas, liczyliśmy
jego gniazda w Europie, a także dowiedzieliśmy się, że wbrew temu, co się
powszechnie mówi, bocian je nie tylko żaby. W tym miesiącu poznamy kolejnego
ptaka. Moim zdaniem najbardziej makabrycznego ze wszystkich dotychczas nam
poznanych. Czytelników o słabych żołądkach lub miękkich sercach serdecznie
przepraszam. Tych bardziej wytrwałych zapraszam do lektury. Nie zwlekając dłużej,
pora na…

Część XII: Dzidrzba, czyli jak to jdst być ptasim Drakulą
Witam, witam. Nie
widzicie moich nóżek,
ale zapewniam, że je
mam.

A oto dzierzba! Urocza ptaszyna.
Ale ta urocza ptaszyna charakteryzuje się pewnym zachowaniem, już nie tak
uroczym. Bardziej pasowałoby do niego określenie „okrutne”.

Ale, zapytacie, o co ci chodzi, Ratatuj? Co okrutnego niby mógłby zrobid ten ptaszek?
Już wam tłumaczę.
Po pierwsze, jeśli dobrze się przyjrzycie, zauważycie, że dziobek dzierzby jest
zakrzywiony, jak mały haczyk. Tak jak u ptaków drapieżnych. Bo chociaż dzierzba
należy do ptaków wróblowatych, poluje na zwierzęta.
Ale przecież inne ptaki, na przykład muchołówki, polują na owady. A to też
zwierzęta?
No prawda. Ale dzierzba jest większa od takiej muchołówki, wobec czego może
polowad na większe kąski – gryzonie, ryjówki, żaby, nawet jaszczurki…
No ale komu byłoby żal jakiegoś tam padalca czy myszy? Przecież ich pełno.
Też fakt. Dzierzba nie poluje na nic, co darzymy szczególną sympatią. Sęk w tym, że
dzierzba robi ze swoich zdobyczy zapasy.
„Teraz to już przesadzasz, Ratatuj!” – powiecie. Przecież wiele ptaków robi sobie
zapasy na cięższe czasy!
Ok, może źle się wyraziłem. Nie chodzi mi o sam fakt, że dzierzba robi zapasy z
upolowanych przez siebie zwierząt, raczej o sposób, w jaki to robi.
Bo widzicie, dzierzby nabijają swoje ofiary na ciernie.

Rany. Biedna mysz.

To zachowanie kogoś mi przypomina. Jeden z ludzi tak robił. Tak, książę
Siedmiogrodu imieniem VladTepes, a po polsku – Wład III Palownik.

Znacie go. Zwano go również Drakulą.
Książę Drakula miał prosty sposób na rozwiązywanie swoich problemów – jeśli ktoś
był jego wrogiem, kazał nabid go na pal. I tyle.
Dużo miał tych wrogów, bo nabitych przez niego na pale ludzi było około stu tysięcy.
Nie ma się zresztą za bardzo co dziwid. Jak się ma takie pomysły, oczywistym jest, że
będzie się miało więcej wrogów niż przyjaciół.
Ale między Drakuląa dzierzbą jest jedna istotna różnica – Drakula nabijał ludzi na pale
z okrucieostwa, a dzierzba nabija swoje ofiary na ciernie z konieczności.

Ich zachowanie jest wrodzone i wynika z ewolucji.

Jakkolwiek makabrycznie by to nie wyglądało.
Bo widzicie, chociaż dzierzba jest w stanie upolowad całkiem sporą zdobycz (nawet
rozmiarów gronostaja! To taka łasiczka.), to nie jest w stanie jej całej na raz zjeśd.
Czemu nie jest?
Po pierwsze, uniemożliwia jej to budowa układu pokarmowego. Innymi słowy – jej
układ pokarmowy jest po prostu za mały. Raczej nie poradziłby sobie z taką na
przykład nornicą, której wielkośd jest bliska wielkości tułowia dzierzby.
Ale powiedzmy, że jednak jakiejś dzierzbie udało się wcisnąd w siebie całego nornika.
Co wtedy?
Wtedy pojawia się drugi problem, bo jeśli ptak, który waży około 60 gramów zje
zdobycz która waży prawie dwa razy tyle, to później latanie raczej sprawiłoby mu
pewne problemy. Nawet duże. Chyba nigdzie by nie odleciał. Ale tego się nie
dowiemy, w koocu żadna dzierzba jeszcze nie była na tyle głupia, żeby pożred całego
gryzonia, a potem próbowad śmigad po przestworzach. One po prostu wiedzą, że to
nie ma sensu.
Dlatego, co robią? Nabijają swoje zdobycze na ostre ciernie krzewów (a czasem
nawet drutu kolczastego) i w ten sposób urządzają sobie magazyn żywności.

Od czasu do czasu wracają by wydziobad sobie kolejny kawałek pokarmu – dla siebie
lub dla swoich młodych.
Zatem widzicie, dzierzba nie robi tak z okrucieostwa – robi to, bo musi.
Dobrze, że to sobie
wyjaśniliśmy. A teraz
przepraszam, czeka
mnie obiad.

Życzymy smacznego!
I tak oto kooczymy dwunasty odcinek naszej serii. W kolejnym opowiem
wam o trochę bardziej egzotycznym ptaku – pingwinie! Chod zobaczyd go będziecie
mieli szansę raczej tylko w zoo, to pingwiny mają wiele ciekawych tajemnic, o których
chciałbym wam opowiedzied. A zatem, do następnego razu!
Czuwaj!
Ratatuj herbu Harmattan

Na biwaku męskim były trzy drużyny: ósemka, dwudziestka i
trójka. Jak to bywa na męskich biwakach, na tym również były męskie gry
typu bitwa o biomasę lub wojna na paski życia. Z tej pierwszej wróciliśmy
brudni lecz zadowoleni. Niektórzy mogli nawet zabrać świetliki z gry na
pamiątkę.
Pierwsza noc nie była zbyt udana, ponieważ musieliśmy robić
przysiady za gadanie.
Następnego dnia miałem wartę kuchenną i nie było mnie na
sprawdzaniu porządków, ale łatwo zgadnąć, co się wtedy działo. Następnie
odbyła się gra w lesie. Były trzy frakcje: Rosja, Izrael oraz Kosmici. W
pierwszej rundzie należało przejąć innych zajmując ich bazy lub przez 15
min. mieć w posiadaniu bazę środkową. W drugiej rundzie wygrywało się
tylko za sprawą przejęcia, a w trzeciej powróciły początkowe zasady.
Izrael w pierwszej rundzie wygrał dzięki środkowej bazie. W drugiej
Rosjanie przejęli przeciwników, a trzecia, chociaż Izrael przejął w niej
Rosję, pozostała nierozstrzygnięta.
Wróciliśmy do naszej szkoły w Gołubiu i zjedliśmy bardzo dobry
obiad. Był to makaron z kiełbasą i sosem pomidorowym. Potem była jedna
z lepszych części biwaku - cisza poobiednia. Graliśmy w Story Cubes,
biliśmy się, gadaliśmy. Następnie przyszła pora na grę w szkole. Była
fajna, ale trochę nieprzemyślana. Głównie opierała się na czasie, a że

każdy miał inaczej nastawiony zegarek, to kiedy niektórzy wpisywali na
kartach z towarami do odbioru godzinę np. 16:50 inni mieli dopiero 16:30.
Poza tym zdarzały się też oszustwa dodawania sobie np. więcej wody niż
można było. Wygrywała drużyna mająca najwięcej złota, które
otrzymywało się za towary.
Na świecowisku też było ciekawie. W nocy była troll-pobudka, jak
to nazywamy. Trzeba było znaleźć wszystkie części serca robota bojowego
- Lolka. Gdy już to zrobiliśmy, pokonał on strażników chodzących po
korytarzach, a następnie wszedł do pokoju kadry. Każdy mógł wziąć sobie
jednego cukierka w nagrodę za ponad godzinne chodzenie w koszulkach
na twarzach i gołych stopach po ciemnej i zimnej szkole. Następnego dnia
wróciliśmy do domów.
Większość osób była zadowolona z biwaku, a mój przyjaciel
Cypek powiedział, że był to najlepiej zorganizowany biwak na jakim był.
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ak oto, w telegraficznym skrócie, prezentuje się wesoła gromadka, która
wzięła na swoje barki dziejową odpowiedzialność za prawidłowe i
kompleksowe wychowanie młodego pokolenia instruktorów „Leśnej
Szkółki”. Na co dzień pracujący w różnych drużynach – druh KuchDzik w
7 NGDH „Mafeking” im. Roberta Baden-Powella, druh Rudy w 11 NGDH „Sherwood”,
druhna Andzia w 50 NGDH „Wrzosiwo”, a druh Adi w 20 NGDH „Alhambra” –
połączyli tym razem swe siły na trudnym, kursowym szlaku, który przez comiesięczne
zbiórki i zimowy biwak w kaszubskiej checzy w Wygodzie Łączynskiej na Kaszubach,
zaprowadził ich hen, w gorące i słoneczne Bieszczady...
Jak wyglądał podział pracy w ramach Komendy na biwaku zaliczeniowym w
Nasicznem? Druh KuchDzik – El Comandante. Jako świeżo upieczony harcmistrz
nadzorował i koordynował prace, doglądajac prawidłowości wykonywanych czynności.
Druh Rudy, chcąc nie chcąc, gorąco zaprzyjaźnił się z gwizdkiem, a druhna Andzia
trzymała pieczę nad kursowym skarbcem. Z kolei druh Adi był owym brakującym
ogniwem, bez którego część naszych owieczek zostałaby bez opiekuńczego pasterza.
wudziestu pięciu uczestników biwaku zaliczeniowego, trzy dni, pięć typów
zadań zastępu… Jak to wszystko skorelować ze sobą tak, aby tworzyło
spójną całość? W jaki sposób dobrać składy zastępów, zabezpieczając się
zarazem przed bezpodstawnymi oskarżeniami o stronniczość i ewentualnymi
pretensjami? Z pomocą przyszła nam, niczym sprawiedliwa Temida, pani Matematyka.
Sprytny algorytm, opracowany przez druha KuchDzika, szybko i pewnie umiejscowił
każdego z zainteresowanych w odpowiednim dla niego miejscu. Rezultaty znajdziecie
poniżej. Na czele zastępu stał nie kto inny, jak zastępowy (Z), a poczynania ekipy
uważnie śledził kronikarz (K), zobowiązany do przelania swych spostrzeżeń i wrażeń na
papier. To właśnie praca tychże druhen i druhów stanowi trzon niniejszej kroniki. Krok
w krok za zastępem podążał instruktor, który obserwował działania grupy i co jakiś czas
z tajemniczą miną notował coś w swoim zeszycie. [z racji oszczędności miejsca publikuję
tylko składy zastępów w pierwszym dniu zaliczenia – przyp. red.]
30 czerwca 2009 r.
1) Przed południem.
 „Most linowy” – mł. Michał Ostrowski „Młody” (Z), mł. Stanisław Boguszewski
„Kupiec” (K), och. Grażyna Tarwid „Widża”, dh Paweł Jaksina „Pawo”, dh Maciej
Groth „Goofy”, dh Aleksandra Sobolewska „Księdzu”, dh Paulina Klimek „Skandal”
(instruktor – org. Adrian Pierzchała „Adi”)

 „Rekonstrukcja zapomnianej wioski łemkowskiej” – och. Marta Zapart „Moris” (Z),
och. Julia Borowska (K), dh. Marta Janowitz „Jagoda”, mł. Tomasz Kozak „Grzybek”,
tr. Agata Łada „Robak” (instruktor – pwd. Filip Rudolf „Rudy”)
 „Zielnik” – mł. Szymon Pukalski „Szympek” (Z), dh Krzysztof Kurek „Byczek” (K), och.
Karolina Boniecka „Zimna Stopa”, mł. Paweł Witt „Witek”, mł. Mikołaj Kuchta
„Mikens” (instruktor – tr. Anna Szymańska „Andzia”)
 „Karmnik” – mł. Mikołaj Borcowski „Miki” (Z), och. Magdalena Nowakowska
„Dzikus” (K), mł. Robert Szlufik „Robcio”, och. Agata Janczewska „Roksiara”, mł.
Mikołaj Sondej, mł. Piotr Szefler „Nozo”, mł. Jan Michalski „Jajek”, och. Zuzanna
Muraszko-Kuźma (instruktor – hm. Kamil Kuchta „KuchDzik”)
2) Po południu.
 „Most linowy” – och. Julia Borowska (Z), mł. Szymon Pukalski „Szympek” (K), dh
Krzysztof Kurek „Byczek”, och. Marta Zapart „Moris”, mł. Mikołaj Borcowski „Miki”,
och. Magdalena Nowakowska „Dzikus” (instruktor – tr. Anna Szymańska „Andzia”)
 „Zielnik” – mł. Piotr Szefler „Nozo” (Z), mł. Jan Michalski „Jajek” (K), dh. Paulina
Klimek „Skandal”, mł. Tomasz Kozak „Grzybek”, tr. Agata Łada „Robak”, mł. Mikołaj
Sondej (instruktor – hm. Kamil Kuchta „KuchDzik”)
 „Chatki” – dh Paweł Jaksina „Pawo” (Z), mł. Michał Ostrowski „Młody” (K), dh.
Aleksandra Sobolewska „Księdzu”, mł. Paweł Witt „Witek”, dh. Marta Janowitz
„Jagoda”, och. Agata Janczewska „Roxiara” (instruktor – pwd. Filip Rudolf „Rudy”)
 „Chatki” – mł. Stanisław Boguszewski „Kupiec” (Z), och. Karolina Boniecka „Zimna
Stopa” (K), och. Grażyna Tarwid „Widża”, dh Maciej Groth „Goofy”, mł. Mikołaj
Kuchta „Mikens”, och. Zuzanna Muraszko-Kuźma, mł. Robert Szlufik „Robcio”
(instruktor – org. Adrian Pierzchała „Adi”)

Czerwona droga VII
Czuwaj!
W tym miesiącu – kolejna legenda. Jesteśmy przyzwyczajeni, że historie,
które się opowiada, kończą się dobrze. Jest też taka zależność, że im starsza i
bardziej „legendarna” taka bajka, tym lepsze jest jej zakończenie. Tym razem
więc, może trochę dla otrzeźwienia – pewna odmiana. Nie chcę Was
oczywiście niczym martwić, ale być może, jeśli coś z niej wyniesiecie,
zapadnie Wam ona dzięki temu bardziej w pamięć.
Miłego myślenia!
Simon

Duch Łosia z Jeziora Zagubionych
Legenda Indian Wasco
W dniach naszych ojców, młody wojownik o imieniem Proste Pióro żył w
pobliżu Mount Hood. Jego opiekuńczym duchem był Wielki Łoś. Wyszkolił
go tak dobrze, że znał wszystkie miejsca, w których można było znaleźć
zwierzynę dowolnego gatunku i stał się najlepszym myśliwym plemienia.
Duch zawsze powtarzał mu: “Nigdy nie zabijaj więcej, niż jesteś w stanie
wykorzystać. Poluj tylko dla bezwzględnej potrzeby i zachowaj umiar.
Wówczas zwierzyny starczy dla wszystkich.”
Proste Pióro podążał za
jego nauką. Zabijał tylko
dla jedzenia, tylko wtedy,
kiedy
potrzebował.
Pozostali
myśliwi
z plemienia podpuszczali
go i śmiali się, że nigdy nie
strzela dla zabawy i zawsze
wraca z polowania z częścią
strzał niewykorzystanych.
Ale Proste Pióro był
posłuszny
Wielkiemu
Łosiowi.

Sprytny Kruk, jeden ze starców z plemienia, powziął w swym złym sercu
zamiar by sprowadzić młodego myśliwego ze ścieżki wytyczonej mu przez
jego Ducha Opiekuna. Sprytny Kruk udał więc, że jest jednym z mędrców i że
doznał wizji.
Wielki Duch zdradził mu w niej, że nadchodząca zima będzie długa i mroźna.
Będzie dużo śniegu. “Zabijcie tyle zwierząt, ile zdołacie – Sprytny Kruk
powiedział myśliwym – Musimy zrobić zapas mięsa na zimę.”
Wierząc w jego słowa, udali się do lasów i na łąki, zabijając wszystkie
zwierzęta, które zdołali. Każdy starał się zostać najlepszym myśliwym w
plemieniu. Z początku Długie Pióro nie chodził z nimi, ale Sprytny Kruk
powtarzał wciąż: “Wielki Duch powiedział mi, że czeka nas ciężka zima.
Wielki Duch powiedział mi, że musimy bez zwłoki zdobyć wystarczający
zapas mięsa.”

Długie Pióro pomyślał, że Sprytny Kruk mówi prawdę. Dlatego w końcu
poddał się i poszedł polować wokół strumienia, który dziś nazywa się Hood
River. Z początku zabijał jelenie i niedźwiedzie. Wkrótce napotkał pięć stad
łosi i zabił wszystkie prócz jednego, którego zranił.
Długie Pióro nie wiedział, że to właśnie był jego Duch Opiekun i po tym, jak
zranione zwierzę zbiegło do lasu, Długie Pióro zaczął pościg. Podążał za
śladami łosia coraz głębiej w las i przez góry.

W końcu dotarł w pobliże pięknego jeziora. Tam, niedaleko brzegu, w wodzie
leżał ranny łoś. Usłyszał wyraźny głos: “Zbliżcie go do mnie”. I coś pchnęło
Długie Pióro bliżej rannego łosia.
“Zbliżcie go jeszcze” – powtórzył głos. I znów coś pociągnęło Długie Pióro
w stronę Wielkiego Łosia, aż skończył leżąc obok niego.
“Dlaczego złamałeś mój zakaz?” – zapytał Łoś. “Otaczają Cię duchy zwierząt,
które zabiłeś. A ja nie będę więcej twoim Obrońcą. Odrzuciłeś moją naukę i
zabiłeś moich przyjaciół.”
I ten sam głos, który przedtem powiedział “zbliżcie go do mnie”, rzekł:
“Pozbądźcie się go”. I duchy wyrzuciły myśliwego z wody na brzeg jeziora.
Zmęczony na ciele i zmartwiały na sercu, Długie Pióro zmusił się do powrotu
do swojej wioski. Tam powoli wszedł do swojego tipi i padł na kolana.
“Jestem chory” – powiedział. “Byłem w miejscu, gdzie gromadzą się
zagubione duchy i straciłem swego Ducha Obrońcę, Wielkiego Łosia. Trafił
do Jeziora Zagubionych Duchów.”
Po czym osunął się na ziemię i więcej nie obudził. Odtąd Indianie nazywają
jezioro Jeziorem Zagubionych Duchów. W jego spokojnej wodzie mieszkają
tysiące dusz zmarłych zwierząt, a na w jego powierzchni odbija się Mount
Hood, pomnik zagubionych duchów.
Simon

Historia 20 NGDH „Alhambra” cz. 4
Zalesie upłynęło pod pryzmatem
wspólnych wędrówek i słynnych
piecy
traperskich,
które
Dwudziestka próbuje odtwarzad
na obozach od 6 lat. Najmilej
wspominaną
akcją
jest
wędrówka,
podczas
której
przebyto 40 kilometrów jednego
dnia
do
Wadowic,
gdzie
Dwudziestka z Trójką wracali kilka kilometrów na azymut. Inną wartą
wspomnienia akcją jest wędrówka na Słowację, gdzie harcerze zostali
napadnięci przez pewnego dziadka. Zaproponował on pewien smakołyk –
plastry miodu po wydobyciu samego miodu – który wszystkim bardzo
smakował.
Za błąd popełniony przez kadrę drużyny podczas obozu, uznano zrobienie
chustowania i przyjęcie do Alhambry Kartoflansa. Pierwszy raz w obrzędach
drużyny wzięła udział szersza grupa osób, ponieważ kadra uznała, że w ten
sposób będzie można lepiej spoid ze sobą członków drużyny. Przez to jednak
zostali zaniedbani ludzie, którzy mogli złożyd Przyrzeczenie Harcerskie.
Bezpośrednio odbiło się to na tym, że po obozie z drużyny odeszło kilka osób,
m.in. Kuba Lenkiewicz.
Po obozie odbyła się pierwsza wędrówka zastępu starszego – Bractwa – gdzie
przebyto 100 kilometrów w nocy po plaży. Drużyna próbowała poradzid sobie
z kryzysem. Jednakże ze względu na rozpoczęcie studiów przez Adama oraz
wykruszenie się części ludzi zaczęła mocno tracid na liczebności. Brak
przybocznego w drużynie utrudniał pracę, często członkowie kadry musieli
sobie radzid bez wsparcia drużynowego. Źle organizowano pracę oraz
popełniano ciągle te same błędy. Tym razem, po zaliczeniu Kursu
Zastępowych w Bieszczadach, wszyscy członkowie kadry posiadali patent
zastępowego.

Potem drużyna próbowała zorganizowad nabór ze względu na prośbę
dyrekcji, lecz nie wyszedł za dobrze. Na początku półrocza odbył się też biwak
w Lubocinie. Pod koniec roku odbyła się udana wigilia z 50 NGDH,
zorganizowana w harcówce.
Następnie odbyło się zimowisko
w
Gołubiu,
pierwsze
organizowane przez Cyborga, na
którym Adam nie mógł działad
aktywnie
ze
względu
na
poprawki. Przez to, że drużynowy
nie zadbał o przygotowanie zajęd,
można było wszystko zrobid dużo
lepiej, chod zabawy było sporo.
Po wyjeździe Dwudziestka została poproszona przez szkołę o wzięcie udziału
w uroczystościach na rocznicę przesiedleo polskich ziemian na Syberię.
Dodatkowo drużyna stale traciła na liczebności. Jednak z racji planu
wędrowniczego Adama i chęci zbudowania lepszych relacji ze swoją kadrą,
odżyło harcerstwo starsze w drużynie. Okres 2009-2011 jest okresem silnej
pracy starszo harcerskiej, w czym bardzo pomogła Mogota (zastęp starszy
Kuchcika). Zaowocowało to tym, że chłopaki przychodzili w dużej ilości na
wędrówki – zarówno latem 2009 roku jak i rok później w maju.
Wiosną odbył się kolejny biwak, z racji tego że Zlot Baden-Powella zmienił
swoją formę działania: z biwaku dwóch organizacji na całodzienną zbiórkę.
Później drużyna pojechała na Zlot Drużyn organizowany przez Anię
Derdowską i Skrzata, na który Adam dojechał dopiero w sobotę, ponieważ
miał kolokwium (egzamin podczas studiów).
Akcje starszo harcerskie nie przekładały się na zaangażowanie kadry drużyny
na pracę w zastępach. Przez to na obóz w Wygonie pojechała najmniej liczna
drużyna całej kadencji Adama jako drużynowego – było to 13 osób (włącznie
z Adamem).

Warto wspomnied kilka słów o akcjach starszo harcerskich. Wędrówka na Hel
– dosyd przewrotna – która w koocu stała się wyprawą tramwajem wodnym.
Z Helu Bractwo poszło do Władysławowa, gdzie przenocowano. Kolejnego
dnia wrócono na Hel, gdzie akurat w godzinie przybycia zamykano muzeum.
Powstał pomysł noclegu na samym czubku Helu, lecz wiatr oraz deszcz
wygnał Bractwo do krzaków. W krzakach znajdowały się umocnienia przeciw
piechotne w czasów wojny, co zapewniło czysto partyzanckie warunki
noclegu. Warto dodad, że częśd kadry za namową Adama wstała o wschodzie
oraz poszła na czubek półwyspu. Na mandarynkowym niebie wschodziło
wiśniowe słooce, gdzie przepływały pierwsze kutry i traulery rybackie, niosąc
skarby mórz do swych macierzystych portów.
Następnie odbył się
obóz, który mimo
licznych
nie
dopracowao
został
zaliczony do udanych.
W nagrodę za dobrą
pracę podczas roku na
kwaterkę
mógł
pojechad
Stasiu
i Sondej. Na samym
obozie pierwszy raz
podjęto penetrowanie
bunkrów w rejonie
umocnionym. Była to tzw. „Wędrówka na azymut”, na którą udały się
wszystkie drużyny będące na obozie: 3, 7, 20 i 50. Był to też ostatni obóz
Siódemki, która wkrótce przestała istnied, przekazując swoich młodych
członków do Trójki.
Wtedy też rówieśniczki kadry Dwudziestki z pokolenia 95/96 odeszły z
Wrzosiwa, co w jakiś sposób odbiło się na kadrze Dwudziestki. Wyjazd do
Wygonu był swoistym resetem - minimum jeżeli chodzi o działalnośd drużyny.

W koocu został utworzony fundament (co
ważne: po 3 latach), na którym zgrana i
zintegrowana kadra drużyny miała
prowadzid zastępy, aby wychowad ludzi,
do których należałby rozwój Alhambry w
przyszłych latach.
Jednak przez brak dobrej komunikacji
i/lub dobrej woli między członkami kadry,
nie przełożyło się to na sukces w
liczebności
uczestników
zbiórek.
Wytworzenie nowego pokolenia mającego
budowad drużynę w kolejnych latach
okazało się dośd trudnym zadaniem.
Drużynowy dopiero wtedy zrozumiał i pogodził się z wizją, że musi opuścid
Dwudziestkę za pięd lat. Kadra drużyny zaczęła sięgad po lekturę literatury
instruktorskiej, aby zniwelowad braki wiedzy nie przekazanej na kursach.
Po obozie w Wygonie odbyła się wędrówka kadrowa na styk trzech granic. Na
kurs Przybocznych zostali wysłani najstarsi członkowie drużyny: Sondej,
Mikens, Szefler, Szympek oraz Orzeł.
Na początku roku harcerskiego 2010/2011 odbyło się spotkanie w cafe Anioł.
Było to pierwsze takie z cyklu „porozmawiajmy o drużynie”, w którym brali
udział członkowie kadry. Napisano tam deklarację pracy w drużynie. Jeżeli
jakiś członek kadry nie zadeklarował się, że będzie pracował w odpowiedni
sposób, to rezygnował z pełnionej dotychczas funkcji oraz zaczął działad tylko
w zastępie starszym, a wychowaniem kolejnych pokoleo zajęła się mniejsza
grupka ludzi.
Członkowie kadry podjęli więc pewne zobowiązania, z kadry odeszli Orzeł,
Żaba oraz Ziemniak (który mimo tego dalej uczestniczył w zbiórkach).
Członkowie drużyny byli wtedy w trzeciej gimnazjum, przez co naturalnie
wykruszali się.

Został wprowadzony system zastępów, gdzie podczas zbiórki zastęp stanowił
jednośd i nie był dzielony na patrole. Ciężko było pozbyd się starych
przyzwyczajeo, ale się udało.
Zorganizowano nabór, po którym do drużyny zaczęli przychodzid: Mięso,
Rumun, Żołądź, Simpson, Kwazi, Czarek (chod ostatni był jeszcze
z poprzedniego naboru). Cały nabór trafił do jednego zastępu, co było dośd
rewolucyjne. Na początku w zastępie było około 11 ludzi, a na obóz pojechało
5. Bardzo dobrze to wróżyło na przyszłośd, bo ten sam skład pojechał na obóz
jeszcze w kolejnym roku. Zastępowym został Mikens.
Po naborze pierwszy biwak drużyny w półroczu odbył się w Lubocinie.
Kolejnym biwakiem był wyjazd opłatkowy. Zimą przed zimowiskiem z drużyny
odchodzą Stasiu i Wklęsły.
Na całym zimowisku w Rozłazinie, w 2011 roku znów nie mógł byd Adam (ze
względu na obowiązki na studiach). Zimowisko nie przeszło do najlepszych,
nie odbyły się też żadne obrzędy. Przed wyjazdem zorganizowano ostatnią
akcję starszo harcerską, kooczącą okres intensywnej pracy Bractwa w
Dwudziestce. Było to też związane z zaprzestaniem współpracy z Kuchcikiem.
Chodzi o wypad na Drezyny, na którym nocowano w namiotach. Odbyło się
to ze starą kadrą Pięddziesiątki – po akcji dziewczyny definitywnie odeszły.
W 2011 roku drużyna pracowała bardzo silnie z jednym zastępem, który miał
się stad zalążkiem przyszłej kadry drużyny. Brak silnej pracy z obecną kadrą
prowadził do sytuacji w relacjach, które można określid jako patologiczne.
Przełożyło się to na silny kryzys w drużynie po obozie we Wdzydzach.
Kadra słabo przyłożyła się do obozu – głównym powodem było to, że
drużynowy nie wyznaczył swojego zastępcy na czas obozu. A istniała taka
potrzeba, ponieważ Adam pełnił funkcję komendanta wyjazdu.
Kryzys w liczebności przełożył się na słabą organizację pracy drużyny w czasie
obozu. Bardzo źle wpłynęło to na Dwudziestkę. Z jednej strony kryzys
wzmacniało wzajemne złe traktowanie się między kadrą drużyny, a
drużynowym, ale i brak obopólnego wsparcia. Doprowadziło to do załamania.

Nadzieją było to, że słabe relacje wśród starszyzny nie wpłynęły bezpośrednio
na uczestników. Z kadry nie wyłamywał się Ratatuj, jak i wszyscy późniejsi
zastępowi w Dwudziestce (czyli członkowie zastępu Mikensa)
Po obozie we Wdzydzach w 2011 roku zorganizowano kolejny nabór, z
którego wszyscy słusznie trafili do nowego zastępu – Sondeja.
Drużyna jedzie na biwak do Szymbarku. Zła sytuacja pomiędzy członkami
Kręgu jak i pomiędzy członkami kadry drużyny prowadzi do tego, że
członkowie kadry w porozumieniu z byłym drużynowym – Kuchcikiem, który
ich do tego podburzył - próbują wybrad innego drużynowego spośród siebie.
Gdy Adam się o tym dowiaduje, znajduje kilku członków kadry, którzy się nie
podpisują pod nowym porządkiem. Obecny drużynowy pisze rozkaz, w
którym wyrzuca całą resztę zbuntowanych.
Ciąg dalszy nastąpi…
Adam we współpracy z Wojciechem

Redakcja: Czuwaj Adamie! Na początek Ciebie poproszę o przedstawienie
się: jakie funkcje w Leśnej Szkółce pełnisz i w przeszłości pełniłeś?
Adam: Czuwaj Wojciechu! Zaczynając
od obecnych funkcji, to jestem
członkiem Komendy Kręgu, na razie
specjalnościowo wydelegowanym do
opieki nad magazynem LS’u. Oprócz
tego biorę oczywiście udział we
wszystkich decyzjach naszego gremium.
Pomiędzy 2008, a 2014 rokiem byłem
chorążym Kręgu. W Komisji Rewizyjnej
byłem między 2010, a 2012 rokiem, jako
zwykły jej członek, a pomiędzy 2012, a
2014 jako jej przewodniczący. No i
najważniejsza rola, jaką pełniłem, to
funkcja drużynowego 20 NGDH
„Alhambra”, w latach 2007-2014.
R: Jesteś na pewno jednym z bardziej doświadczonych harcerzy Leśnej
Szkółki, o czym jeszcze świadczy Twój stopień instruktorski podharcmistrza.
A: Nie skupiał bym się aż tak bardzo na stopniu instruktorskim
podharcmistrza, gdyż w zasadzie odzwierciedleniem naszych umiejętności są
stopnie harcerskie. Dlatego istotniejszy jest mój stopień harcerza orlego, który
udało mi się uzyskać w 2012 roku.
R: Zanim skończymy formalności, to zadam Ci jeszcze jedno pytanie: czym
zajmujesz się w prawdziwym życiu?
A: Tak naprawdę można tutaj przytoczyć odpowiedź drużynowego z filmu
„Moonrise Kingdom” (Kochankowie z Księżyca), który na pytanie swojego
podopiecznego w czasie akcji letniej kim jest w prawdziwym życiu

powiedział, że prywatnie jest nauczycielem, a w prawdziwym życiu jest
drużynowym w czasie obozu. Więc w prawdziwym życiu obecnie jestem
zastępowym zastępu wędrowniczego „Tabor” i całkiem możliwe że założę
jeszcze jakąś jednostkę wędrowniczą, lub to będzie drużyna, na którą złożą się
zastępy takie jak Tabor. Jednak to są dalekie plany i niewiadomo, czy moja
praca we władzach Leśnej Szkółki szybko się skończy.
R: Dobra, to użyję innego słowa: jak wygląda twoje pozaharcerskie życie?
A: Możemy to rozbić na kilka elementów: sportowy - trenuję biegi terenowe
długodystansowe, w przyszłym roku mam zamiar wziąć udział w „Biegu
rzeźnika” w Bieszczadach. Naukowo zajmuję się kryptografią kwantową i
promieniowaniem ramannowskim oraz ich zastosowaniem w inżynierii. A
zawodowo jestem inżynierem testów oprogramowania w Intelu.
R: Na pewno to Twoje
doświadczenie łączy się z
dużą liczbą obozów, na
których byłeś. Jesteś w
stanie je policzyć i
wybrać najlepszy?
A: Chciałem dodać, że
tych obozów właśnie
wcale nie było tak dużo,
bo poczynając od 2004
roku pominąłem jeden w
2015 nie będąc na całym,
ale mam też w swoich
doświadczeniach
takie
obozy, które odwiedzałem, np. na tydzień. Możemy je wymienić:
Nasiczne 2004, mój pierwszy obóz, gdzie dostałem chustę;
Hucisko 2005, gdzie pierwszy raz byłem na całym obozie jako zastępowy i
zamknąłem stopień młodzika;
Kopernica 2006, byłem tam dalej zastępowym, już wtedy miałem Krzyż
Harcerski, zamknąłem drugi stopień i szykowałem się na funkcję
przybocznego w drużynie;

Gostomko 2007, zostałem drużynowym i byłem na etapie zamykania
trzeciego stopnia (ćwika);
Karłów 2008, mój jedyny taki obóz, na którym byłem w całości oboźnym,
pierwszy raz podczas obozu byłem drużynowym, dowodząc Dwudziestką z
przybocznym – Adrianem;
Zbiczno 2008, dostałem tam pagon wędrowniczy i na tym obozie
realizowaliśmy z Mogotą i Trójką program wędrowniczy;
Zalesie 2009, obóz – metodycznie – wzór dla kolejnych obozów, powstało
wiele dobrych pomysłów, które zostały w praktyce zrealizowane. Dzięki temu
można było je powielać na kolejnych obozach;
Wygon 2010, najbardziej odludny obóz, na jakim byłem. Mała liczba
uczestników na zajęciach plus odległość od skupisk ludzkich spowodowały,
że czułem się jak w enklawie hipisów. Wtedy byłem też przez pewien czas
oboźnym w zastępstwie mojego brata (Piotra);
Wdzydze 2011, ten obóz organizowałem z Bohdzikiem i Cyborgiem jako
oboźnym;
Pogorzelica 2012 – odwiedziliśmy ten obóz z zastępem starszym (Bractwem)
i realizowaliśmy swój program przez około tydzień;
Gostomko 2012 to pierwszy obóz, gdzie w zasadzie nowy system działania
Dwudziestki (system zastępowy i konsekwencja w działaniu) pokazał się w
pełnej krasie. Nadeszła nowa fala przyjęć Przyrzeczeń Harcerskich od nowych
ludzi z naboru, co dobitnie pokazuje, że wszystko poszło w dobrą stronę;
Wygon 2013: cały 2013 rok pracowałem z dwoma przybocznymi (Mikens

i Ratatuj, a wcześniej przez pewien czas Sondej), pierwszy raz z nimi też
współpracowałem przy dowodzeniu drużyną na obozie. Wszyscy zastępowi
byli ludźmi z naboru 2011, więc drużyna podążała się w dobrą stronę, Swoją
drogą to były jedne z najlepszych wakacji w moim życiu;
Wdzydze 2014, ostatni mój obóz, gdzie pełniłem funkcję drużynowego.
Alhambra osiągnęła kres swoich możliwości, więc stwierdziłem, że po
siedmiu latach mogę z czystym sumieniem ją przekazać. No i tak też się stało.
Nowym drużynowym został Mikens, a przybocznym Ratatuj.
Na koniec połowa obozu w Bieszczadach, w Nasicznem w 2015 roku.
Wróciłem w to samo miejsce gdzie dostałem chustę po 11 latach. Tym razem
na obozie nie miałem dużego obciążenia z racji funkcji drużynowego, więc
pobiegałem trochę po górach, z czego jestem bardzo zadowolony.
R: Czyli rozumiem że najmilej wspominasz obóz w Zalesiu?
A: To ciężkie pytanie, bo pod względem pierwszej przygody najbardziej mi
się podobał obóz w Zalesiu. To dzięki niemu zauważyliśmy, że trzeba tak
zawsze pracować. Nie pachniało później już taką nowością. Jeżeli chodzi
o pracę z moją drużyną, to
najlepiej mi się pracowało
z Dwudziestką w 2014 roku,
ze względu na to, że kadra
była najlepiej wyszkolona,
wszyscy rozumieliśmy się
praktycznie bez słów, zastępy
były liczne i silne. Dodatkowo
pierwszy raz posiadałem w
drużynie system zastępowych
z prawdziwego
zdarzenia.
Mieliśmy wówczas własny
podobóz,
dzięki
czemu
mogliśmy sobie pozwolić na
dodatkową obrzędowość oraz
elementy fabularne, z których
musielibyśmy

zrezygnować w przypadku
podobozu całości. A jeżeli
chodzi
o
miejsce
to
najbardziej mi się podobał
Wygon.
R: Rozumiem. Mógłbyś
podzielić się z nami jakąś
historią
z
swojego
harcerskiego życia, taką
która jest głupia, może
śmieszna?
A: Na obozie w Nasicznem w 2004 cały czas padało, więc program nie został
zrealizowany do końca (w przeciwieństwie do 2015 roku). Dzięki temu
strasznie się nudziliśmy, ale za to byliśmy wyspani. Więc kierownictwo obozu
pozwoliło wszystkim uczestnikom wziąć udział do późnych godzin w czasie
ostatniego ogniska w graniu i śpiewaniu, aby zapewnić choć trochę atrakcji.
Wysyłanie uczestników do spania zależało od decyzji drużynowego. Kuchcik
nikogo nie wysyłał, więc można było siedzieć dopóki się nie zaśnie. Także
spędziłem na ognisku czas do około pierwszej w nocy. A że wszyscy koledzy
już poszli spać, a co bardziej interesujące: harcerki również, to i mi się
strasznie nudziło, więc postanowiłem udać się na spotkanie z moją kanadyjką.
Po około 300 metrach doszedłem do podobozu, gdzie oczywiście
postanowiłem przed snem odcedzić kartofelki. Około 10-15 metrów za
naszym namiotem płynęła rzeka. Dlatego było to nasze ulubione miejsce do
udawania się na stronę, zwłaszcza w nocy. Odszedłem od namiotu na jakieś 57 metrów, bo zauważyłem nad rzeką jakieś dziwne światełko. Załatwiłem
moją potrzebę i pomyślałem że to pewnie jakiś kolega z namiotu poszedł się
załatwić, więc postanowiłem go nastraszyć. Schowałem się za drzewem i
usłyszałem że ktoś się zbliża. Kiedy był na wysokości drzewa, za których
siedziałem, wyskoczyłem z okrzykiem „BUUU!”. Ku mojemu przerażeniu
odkryłem, że wyskoczyłem zza drzewa na druha Cyborga, który w pełnym
umundurowaniu odprowadzał z chustowania druhów z Jedenastki. Najgorsze,
że mój cel osiągnąłem i udało mi się go przestraszyć. Druhowie z Jedenastki
nie wiedzieli, kto wyskoczył, ponieważ mieli zawiązane oczy dopiero co

otrzymanymi chustami. Druh Cyborg w swoim przestrachu wysłał mnie na
raport karny. A przypominam, że było to ostatniej nocy obozu, o godzinie
1:30. Był to najbardziej frajerski termin na raport karny, jaki można otrzymać,
ale skończyło się na krótkiej rozmowie i fajną znajomością, którą dzięki temu
nawiązałem z Cyborgiem.
R: …
A: Nauczyłem się tego, żeby na obrzędy odchodzić na co najmniej kilometr
od obozu.
R: Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Mam jeszcze takie pytanie: która z
rzeczy związanych z harcerstwem najbardziej Ci imponuje, dała Ci najwięcej
do życia, czy po prostu najbardziej Cię interesuje?
A: Harcerstwo dało mi w zasadzie dwie najważniejsze rzeczy, z których wciąż
czerpię i to są najlepsze rzeczy, których się nauczyłem. Pierwsza to
umiejętność otwartości na innych ludzi i współpracy z nimi, bo przy każdym
przedsięwzięciu harcerskim musiałem to robić. Oprócz tego prywatnie można
to wykorzystać do stworzenia więzów przyjaźni z ludźmi z różnych
środowisk, którzy nas otaczają. Drugą taką bardzo ważną umiejętnością, którą
nabyłem, kiedy musiałem samodzielnie zmierzyć się z różnymi sytuacjami, do
których tak naprawdę zmusiło mnie harcerstwo, czy jego specyfika, jak
chociażby przemarsz azymutami kilka kilometrów w nocy, w nieznanym lesie,

lub znalezienie w czasie harcu odpowiedniej osoby, czy informacji – jest to
umiejętność szukania przygody i odkrywania nieznanego. Ponieważ często
zdarza się, że jeżeli podejmiemy złe decyzje w nieznanym, to czeka nas stres,
albo jakaś przykrość. Ale prawda jest taka, że w 90% jest to radość, śmiech,
odkrywanie piękna świata i przede wszystkim miłość, której możemy zaznać.
R: Jeszcze jedno pytanie, kończąc już nasz wywiad: czy masz swoją ulubioną
piosenkę harcerską? Może nie jest nią jednak „Pieśń wielorybników”?
A: „Pieśń wielorybników” to moja ulubiona piosenka harcerska do śpiewania.
Zawsze w drużynie fajnie nam się ją razem intonowało. Jeżeli chodzi o moją
ulubioną piosenkę, którą najbardziej lubię grać na gitarze, jest nią „Ballada
o świętym Mikołaju”. Ma ona bardzo ładny tekst, ale wymagający. Do
wielkiej trójki Adama dorzuciłbym jeszcze „Krajkę”.
R: Dobra, wielkie dzięki
za rozmowę. Oprócz
opublikowanych
już
dwóch części historii
Dwudziestki czeka nas
jeszcze jedna, kończąca
okres pełnienia przez
Ciebie
funkcji
drużynowego. Polecamy
zapoznanie się z nią.
Zatem: do zobaczenia i
powodzenia
na
rozstajach życia!
A: Miejmy nadzieję, że
tych rozstajów będzie jak
najwięcej.

Pieśń wielorybników
Nasz "Diament" prawie gotów już
W cieśninach nie ma kry
Na kei piękne panny stoją
W oczach błyszczą łzy
Kapitan w niebo wlepia wzrok
Ruszamy lada dzień
Płyniemy tam, gdzie słońca blask
Nie mąci nocy cień

ae
ae
ae
dea

Ref.: A więc krzycz heja – ho!
Odwagę w sercu miej
Wielorybów cielska groźne są
Lecz dostaniemy je

aGa
aGa
aCG
aGa

Ej panno, po co łzy
Nic nie zatrzyma mnie
Bo prędzej w lodach kwiat zakwitnie
Niż wycofam się
No nie płacz mała, wrócę tu
Nasz los nie taki zły
Bo da dukatów wór za tran
I wielorybie kły
Ref.: A więc krzycz...
Na deku stary wąchał wiatr
Lunetę w ręku miał
Na łodziach, co zwisały już
Z harpunem każdy stał
I dmucha tu i dmucha tam
Ogromne stado wkrąg
Harpuny, wiosła, liny brać
I ciągaj brachu, ciąg!
Ref.: A więc krzycz...
I dla wieloryba już
Ostatni to dzień
Bo śmiały harpunnik
Uderza weń

Na pytanie konkursowe z ubiegłego miesiąca dobrej odpowiedzi udzielił dh
Marek Pietrasiuk z 3 NGDH „Buki”. Gratuluję! Napisał on bardzo celnie:
jednostki wędrownicze w leśnej szkółce to 9 PGZW i 44 NGZW "Mogota"
W tym miesiącu do zastanowienia się wyznaczam trochę odmienny problem:

„Ilu w swojej historii Leśna Szkółka miała komendantów?”
Przypominam schemat odpowiedzi na pytanie: Stopień, imię i nazwisko,
ksywa, drużyna, wiek, odpowiedź (np. mł. Jan Konarzewski „K4” 3NGDH
„Buki” 15 jednego – tylko Szym Lebowski!)

Wewnątrz przeczytanej przez Was gazetce znajdowały się pewne dwa zdjęcia,
które raczej nie powinny się tam znaleźć… Zadaniem jest odgadnięcie, z
jakiego obozu one pochodzą. Pewną wskazówkę można znaleźć w treści
historii Dwudziestki – zarówno w poprzednim, jak i w tym numerze
Zasiewów. Powodzenia!

. - . / . - / - - . . // . . . . / . - / . - . / - . - . / . / . - . / - - . . / . / - - / . - . - . - // - / - - // - . / . - // - . - . / . - / . - . . / . // - - . . / - . - - / - . - . / . . / . // . . . . / . - / . - . / - . . / . / . - . / - - . . / . / - - ///

