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	 Hasło,	 które	 widzicie	 obok	 na	 dłu-
go	 zostało	 w	 mojej	 pamięci.	 To	 hasło	
z	pierwszego	obozu	Szesnastki,	na	którym	
byłem	 zastępowym.	 Absens	 carens.	 Nie-
obecny	traci.
	 Był	rok	2005,	obóz	nad	jeziorem	Kam-
ienieckim.	Tamta	Szesnastka	była	zupełnie	
inna.	Jedna	ogromna	drużyna,	z	której	dop-
iero	rok	później	wyłonią	się	Sulima	i	Grun-
wald,	jeszcze	w	formie	plutnonów.	Ale	nie	
tylko	to	ją	różniło	od	dzisiejszej	Szesnastki.	
Przez	te	dziesięć	lat	wszystko	zmieniło	się	
nie	do	poznania.
	 Dzisiejsza	Szesnastka	to	nie	jedna	czy	
dwie	 drużyny	 harcerzy.	 To	 całe	 harcersk-
ie	 piony	 -	 zaczynając	 na	 gromadach	 zu-
chowych,	kończąc	na	drużynach	wędrown-
ików.	 To	 bardzo	 samodzielne	 drużyny	

Słowem
wstępu
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harcerzy,	 na	 czele	 których	 stoją	 młodzi	 instruktorzy,	 odpow-
iedzialni	 i	 pełnoletni	 ludzie	 po	 kursach,	 z	 państwowymi	 up-
rawnieniami.	Może	 brzmi	 to	 jak	 przechwałki,	 ale	 jest	 faktem	
-	 wszystkie	 jednostki	 Szesnastki	 stale	 się	 rozwijają	 i	 szukają	
nowych	wyzwań,	starając	się	przy	 tym	stworzyć	niesamowite	
miejsce	 do	 rozwoju	 dla	 wszystkich	 chłopaków.	 Swój	wysoki	
poziom	pokazują	między	innymi	na	corocznych	turniejach	dla	
najlepszych	drużyn	w	Związku	Harcerstwa	Rzeczypospolitej.
	 Absens	carens.	Nieobecny	traci.	Nie	ma	dziś	drugiego	tak-
iego	środowiska.	I	nie	widzę	dziś	ciekawszego	miejsca	do	ro-
zwoju	niż	Szesnastka.	Ten	numer	Sulimczyka	przybliży	Wam	
trochę	to,	co	działo	się	u	nas	w	ostatnim	roku.	
	 Jeśli	 przegapiliście	 coś	 wcześniej,	 to	 nic	 straconego!

“

“

Absens carens

Zdjęcie:
Maciej Sadowski

Tekst:
Marcin Gierbisz



4  |  Sulimczyk 2015

Spis treści
Szesnastka znaną 
i uznaną marką?

Co jeszcze w Sulimczyku?

Tradycja
Grunwaldzka

14-16

15-17

Co	u	nas?	-	kalendarium 6

Wędrownicy:	marzenia	i	rzeczywistość 11

Drewno:	materiał	przyszłości 17

Choinka:	a	co	to? 8

Nietypowa	sytuacja 13

Jak dziś patrzymy na 
jedną z najsłynniejszych 
polskich bitew?

Harcerstwo	a	muzyka 20



Sulimczyk 2015  |  5 

Szesnastka na
Operacji Kampinos

Kto nie zna Suły?

Zbiórka 
zastępu 
Bobry

25-32 25-27

21Bydgoszcz

Blisko 100 kilometrów, 24 godziny, zero snu.
Jedno wyzwanie - dwa spojrzenia

Od redakcji: 
W związku z dużą 
liczbą wątpliwości 
oraz  pytań od  
naszych czytelników, 
dotyczących tekstu 
“Jak radzić sobie 
z problemami?“ (z 
poprzedniego numeru 
Sulimczyka) redakcja 
magazynu pragnie 
rozjaśnić kilka kwestii.
Faktycznym sposobem 
na ostateczne pozbycie 
się wielu problemów 
życiowych  okazuje się
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2014
08.03	-	Gra	Turnieju	Zastępów	„Sulimy”
15.03	-	instruktorzy	Szesnastki	na	zbiórce	Okręgu	Mazowieck-
iego	-	Szwejk	zostaje	Komendantem	Chorągwi
30.03	-	harcerze	Szesnastki	na	30	rocznicy	szczepu	SH	„Sza-
niec”
31.03	-	Gra	ZZ-u	„Sulimy”	z	ZZ-em	50	WDHek	„Pole”
04-06.04	-	instruktorzy	Szesnastki	na	XIV	Zjeździe	ZHR
05.04	-	Gra	„Grunwaldu”
05.04	-	Harcerska	Droga	Krzyżowa
07.04	-	Zbiórka	Wyborcza	WHH-y	„Klucz”;	Gierbo	zostaje	wy-
branyHufcowym
12-13.04	-	harcerze	Szesnastki	na	30.	zlocie	UNDHR
12-13.04	-	majówkowy	wypad	ZZ-u	Grunwaldu
27.04	-	harcerze	Szesnastki	na	Białej	Służbie	’14
10.05	-	Gra	Turnieju	Zastępów	„Sulimy”
15-20.05	-	harcerze	Grunwaldu	na	Monte	Casino
17.05	-	Sulima	na	„Powstanie	Warszawskie”
22.05	 -	harcerze	Szesnastki	na	pogrzebie	hm.	Roberta	 „Orła”	
Chalimoniuka	
30.05	-	Gra	Grunwaldu
31.05	-	harcerze	Szesnastki	na	festynie	w	SP	nr.	23
01.06	-	obchody	50	rocznicy	śmierci	Jerzego	Wądołkowskiego	
-	założyciela	Szesnastki
06.06	-	harcerze	Szesnastki	na	pogrzebie	P.	Doroty	Głowacz
11.06	-	harcerze	Szesnastki	na	festynie	w	SP	nr.	152
14-15.06	-	Biwak	Turnieju	Zastępowów	„Sulimy”
20-22.06	-	Biwak	Turnieju	Zastępowów	„Grunwald”

Co u nas?
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26.06	 -	 kolejny	 instruktor	 w	 Szczepie	 -	 Szwagier	 zdobywa	
stopień	przewodnika
07.07-04.08	-	85.	Obóz	Szesnastki	i	Zlot	„Jutro	Powstanie”
09-22.07	-	letnia	wyprawa	wędrowników	Sulimy	(Polska-Nor-
wegia)
16-30.07	-	letnia	kolonia	zuchowa	Szesnastki
04-21.08	-	kurs	przedinstruktorski	„Agricola”
03-05.10	-	„Grunwald”	i	„Sulima”	na	Turnieju	Drużyn	Puszczańs-
kich
10-12.10	-	Erazm	i	Kędzior	na	Zlocie	Zuchmistrzowskim	„Morze	
Inspiracji”	w	Gdyni
12.10	-	gra	rodzinna	na	XIV	Dizeń	Papieski	w	parafii	św.	Jakuba
24-25.10	-	harcerze	Szesnastki	na	Turnieju	Wywiadowców	Ma-
zowsza
24-26.10	-	Szkoła	Zastępowych	WHH-y	Klucz
25.10	-	Max,	Szwagier,	Q	i	Sadek	na	Operacji	Kampinos
25.10	-	Gierbo	współtworzy	kategoryzację	gromad	zuchów	na	
spotkaniu	Wydziału	Zuchowego	GK	ZHR
14-16.11	-	Zuchowy	Zlot	11	Listopada
29.11	-	Gra	Fidesu
07.12	-	Sadek	i	Max	reprezentują	Szesnastkę	na	Biegu	Mikoła-
jkowym	
12.12	-	Wigilia	Sulimy	
14.12	-	ZZ-owe	Seminarium	Technicznym	„Sulima”
19.12	-	Wigilia	Kadry	Szczepu
2015
06.01	-	Sztafeta	Szesnastki	na	10k	PARKING	RALEY
17-24.01	-	Zimowisko	„Sulimy”
17-24.01	-	Zimowisko	„Grunwaldu”
19.02	 -	 Odsłonięcie	 murala	 upamiętniającego	 harcerzy	 Sze-
snastki	w	budynku	dawnej	szkoły	im.	Staszica.
21.02	-	Szwejk	odznaczony	Złotym	Krzyżem	Zasługi
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Choinka:
a co to?
W rocznym planie pracy Szesnastki jest to żelazny 
punkt.  Zazwyczaj w czasie karnawału, ale różnie 
z tym bywało w przeszłości, zapraszamy byłych 
harcerzy i instruktorów, rodziców, nauczycieli 
i wszystkich gości na nasze zawiszackie święto.
	 Sporo	środowisk	harcerskich	ma	w	kalendarzach	zaznaczony	
taki	dzień.		Różne	są	też	nazwy:	święto	szczepu,	święto	barw	(to	
w	22),	rocznica	założenia,	dzień	patrona,	czy	też	dzień	w	roku,	
który	odpowiada	numerowi	drużyny.		A	nasze	święto	ma	nazwę,	
która	nie	nawiązuje	do	harcerstwa,	tylko	albo	do	Bożego	Nar-
odzenia,	albo	do	lasu.		Można	wybrać.
	 Kiedyś	 choinka	była	 zwykłym	 spotkaniem	przy	herbatce	
z	 szarżami	 drużyny	 i	Zawiszakami.	 	 Potem	doszły	występy	 i	
prezentacje	zastępów,	pojawiały	się	choinkowe	„Sulimczyki”,	
wreszcie	zapraszani	byli	wszyscy,	którzy	czuli	 się	 związani	z	
Szesnastką,	nawet	jeśli	nie	byli	w	przeszłości	harcerzami.		Cho-
inka	to	było	poważne	zadanie,	które	trzeba	było	przygotować	i	
wykonać	bez	komputerów,	e-maili,	sms-ów	itd.	Pamiętam,	jak	
kiedyś	wystukiwało	się	na	maszynie	do	pisania	(jeśli	nie	wiecie	
co	to	takiego,	zapytajcie	rodziców,	albo	lepiej	dziadków)	adresy	
Zawiszaków	na	kopertach	i	tym	najstarszym	zanosiło	się	zapro-
szenia	osobiście	(pozostali	dostawali	je	pocztą).		Drużyna	spo-
tykała	się	dzień	wcześniej,	w	sobotę.	Trzeba	było	udekorować	

Dookoła nas
Zdjęcie:
Ola Kuczyńska

Tekst:
Lech Najbauer
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salę	 gimnastyczną	w	 szkole,	 przećwiczyć	występy	 i	musztrę.		
Potem	jechało	się	np.	na	Noakowskiego	po	pączki.		Podawano	
do	nich	herbatę,	o	napojach	chłodzących	nie	było	mowy.
	 Bywały	też	choinki	z	wielkim	przytupem,	nawet	te	całkiem	
niedawne	–	z	namiotem	ustawionym	w	sali	gimnastycznej,	w	
którym	organizowaliśmy	wystawy,	z	pokazami	sportowymi,	z	
filmikami	lub	prezentacjami	zdjęć	i	kominkiem.		Czasem	uroz-
maicamy	 choinki	 jakąś	 grą	 dla	 gości	 i	 harcerzy.	 	Najczęściej	
jednak	-	 i	 to	chyba	jest	w	naszych	choinkach	najważniejsze	–	
Zawiszacy	 siadają	 przy	 stolikach	 i	 rozmawiają,	 wspominając	
dawne	czasy.
	 Pomimo,	 że	 choinka	 jest	 świętem	 Szesnastki,	 to	 nie	 jest	
to	święto	wyłącznie	–	na	nawet	nie	przede	wszystkim	–	obec-
nych	harcerzy.		Nie	jest	to	też	okazja	tylko	do	zaprezentowania	
drużyn	i	gromad,	osiągnięć,	sukcesów,	czy	liczebności.		Przede	
wszystkim	–	jest	to	święto	Zawiszaków,	tych	wszystkich,	którzy	
swoje	choinki	organizowali	20,	30,	40	czy	więcej	lat	temu.		To	
oni	przekazują	obecnym	członkom	szczepu	tę	tradycję	i	to	oni	
są	głównymi	bohaterami	wieczoru.		Pamiętajmy	o	tym,	że	nie	
przychodzimy	na	choinkę	po	to,	aby	najeść	się	ciasta,	poganiać	
z	chłopakami	po	szkole,	nawet	nie	po	to,	żeby	usłyszeć	w	rozka-
zie	szczepowego	pochwałę	czy	nadanie	stopnia.		To	oczywiście	
też	jest	ważne,	ale	w	gruncie	rzeczy	chodzi	tu	o	tych	kilkuna-
stu	czy	kilkudziesięciu	starszych	panów	(panie	też,	ale	one	są	
zawsze	młode),	 którzy	 raz	 do	 roku	mają	 okazję	 przypomnieć	
sobie,	jak	to	było	za	ich	czasów,	jakie	to	robili	choinki,	obozy	
i	biwaki.		
	 Przysłuchajmy	się	ich	wspomnieniom.		I	pomyślmy:	za	te	
parę	lat	każdy	z	nas	również	będzie	Zawiszakiem	i	tak	jak	teraz	
siedzimy	w	kręgu	przy	kominku	 z	 chłopakami	 z	 zastępu,	 tak	
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wtedy	będziemy	siedzieli,	może	też	przy	kominku,	może	przy	
stoliku	 –	 i	 przypominali	 sobie	 i	 im:	„A pamiętasz tę choinkę 
w 2015?”.  „Tę, co to się Kazik przewrócił i wylał cały kubek 
oranżady na mundur?”  „Nie, to było w 2016, w tedy to bie-
galiśmy po piętrach i za karę musieliśmy sprzątać dodatkową 
salę.”  „Faktycznie - a następnego dnia była klasówka z matmy 
i nikt się nie przygotował.”  „Pamiętam jakby to było wczoraj.”  
„Tak, to była świetna choinka.”
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Wędrownicy:
marzenia i rzeczy-
wistość
	 Gdy	piszę	ten	tekst	mija	rok	od	ostatnich	imienin	Sylwest-
ra.	Całkiem	nie	dawno	przypomniałem	sobie	o	pewnym	zdarze-
niu,	które	miało	wtedy	miejsce.	Jeszcze	przed		szaloną	zabawą	
w	 Chacie	 u	 Buraka	 usiedliśmy	 sobie	 w	 pięć,	 może	 dziesięć	
osób	 (harcerzy	 i	 nie	 harcerzy)	w	 kręgu.	W	pewnym	momen-
cie	 ktoś	 podrzucił	 pomysł,	 aby	 każdy	 powiedział	 o	 swoich	
marzeniach,	tego	czego	chce	dokonać	w	zbliżającym	się	2014	
roku.	Może	brzmi	to	dziwnie,	ale	rzeczywiście	tak	zrobiliśmy	
(a	wcale	nie	byliśmy	grupą	terapeutyczną).	Każdy	z	nas	pow-
iedział	 kilka	 rzeczy	 ważnych	 i	 mniej	 ważnych	 dla	 siebie 

Tekst:
Karol Michalak

Zdjęcie: 
Karol Michalak
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i	może	dla	swoich	bliskich.	Ja	pamiętam,	że	wspomniałem	coś	
o	wędrownikach	Sulimy.	Chyba	coś	w	stylu	„żeby	byli	zgraną	
ekipą”.	
	 Teraz,	gdy	to	wspominam	mogę	powiedzieć,	że	coś	z	tego	
marzenia	się	spełniło,	a	może	nawet	i	wszystko.	Ten	rok	był	dla	
naszego	patrolu	dość	intensywny	i	owocny.	Planowaliśmy	różne	
zbiórki.	 Jedne	wypadały	 z	większym	 powodzeniem,	 drugie	 z	
mniejszym.	Wyruszyliśmy	w	góry,	wzięliśmy	udział	w	konkur-
sie	historycznym	 jednej	 fundacji,	 raz	nawet	przetestowaliśmy	
kampinowskie	 szlaki	 rowerowe.	 Zjeżdżając	 na	 jabłuszkach	 z	
beskidzkich	 szczytów	 zahaczyliśmy	 o	 zimowisko	 Szczepu.	
Byliśmy	na	wyprawie	pieszej	oraz	rejsie	żaglowcem	w	Norwe-
gii,	później	moczyliśmy	wiosła	w	Drzewiczce.	Wyskoczyliśmy	
nawet	 kiedyś	 do	 kina.	 Pod	 koniec	 roku	 założyliśmy	drużynę,	
Kompanię	 Braci.	 Aktualnie	 realizujemy	 treningi	 kondycy-
jne	oraz	planujemy	kolejne	wyprawy.	Najbliższa	akcja	to	kurs	
wysokogórski	w	Tatrach.	Sądzę,	że	cel	postawiony	na	początku	
2014	roku	został	zrealizowany	i	śmiało	można	wyznaczać	nas-
tępny!
Zachęcam	do	współtworzenia	naszej	paczki	wszystkich	chcą-
cych	przeżyć	przygodę,	instruktorów	oraz	harcerzy	ale	i	nie	ty-
lko.	Może	macie	 znajomych	 lub	 przyjaciół	 zainteresowanych	
takim	harcerstwem?	Nie	trzeba	od	razu	stawać	się	poważnym	
wędrownikiem.	Wystarczy	trochę	wolnego	czasu	i	chęci.	Może	
chęci	przede	wszystkim.
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Nietypowa
sytuacja
	 Miło	jest	dostrzec,	że	należy	się	do	czegoś	wielkiego.	Cze-
goś	 z	 historią,	 tradycją.	Do	 którego	 należały	 tysiące	 osób	 na	
przestrzeni	ponad	100	lat!	Czymś	takim	niewątpliwie	 jest	Sz-
esnastka.	 Już	nie	 raz	zdarzało	mi	się,	że	podchodzili	do	mnie	
nieznani	mi	ludzie,	którzy	mówili,	że	nosili	 taką	samą	krajkę,	
jaką	mam	na	sobie,	20,	30,	50	lat	temu.	Albo	po	prostu	pytali	
się,	czy	nie	ma	z	nami	Szwejka.
	 Tak	było	18	maja,	chwilę	przed	uroczystościami	na	Monte	
Cassino,	w	których	Grunwald,	jako	drużyna	Rzeczypospolitej,	
miał	okazję	uczestniczyć.	Pełniłem	służbę	jako	ratownik	w	stre-
fie	VIP.	Wokół	 słyszałem	 rozmowy	po	włosku,	 angielsku	czy	
niemiecku,	w	końcu	rocznica	zdobycia	klasztoru	na	Monte	Cas-
sino	to	międzynarodowa	uroczystość.	W	pewnej	chwili	podsze-
dł	 do	mnie	wysoki	mężczyzna	w	garniturze.	Nie	miałem	po-
jęcia,	czego	może	ode	mnie	chcieć,	dopóki	nie	zadał	jednego,	
prostego	pytania	-	czy	jest	z	wami	Szwejk?	
	 Okazało	się,	że	ten	tajemniczy	człowiek	to	Witek	Rzepczak	
(którego	serdecznie	pozdrawiam),	były	harcerz	Szesnastki,	obec-
nie	mieszkający	w	Rzymie,	jednak,	co	zaznaczył,	ciągle	czujny,	
co	 tam	 się	 u	 nas	 dzieje.	Nigdy	wcześniej	 bym	 nie	 pomyślał,	
że	 ponad	 1000	 km	 od	Warszawy	 spotkam	 jakiegoś	 Zawisza-
ka.	W	stolicy	zdarzały	mi	się	parokrotnie	podobne	sytuacje,	ale	
nie	w	innym	kraju!	Wtedy	jeszcze	mocniej,	dobitniej	poczułem	
wyjątkowość	i	wielkość	tej	drużyny.	Poczułem,	że	nawet,	gdy	
liczy	Ona	około	100	harcerzy,	to	duchem	jest	w	niej	dużo,	dużo	
więcej.

Tekst:
Jakub Mieleszkiewicz
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Szesnastka 
znaną i uznaną 
marką?
Człowieka jadącego rano 
zatłoczonym  tramwa-
jem nachodzą różnego 
rodzaju myśli. Pewnego 
razu pomyślałem sobie: 
“a jakby potraktować 
Szesnastkę jak znaną 
markę?”

Uznałem,	że	trzeba	by	to	zbadać	
w	 sposób	 bardziej	 naukowy.	
Od	 razu	po	przyjeździe	do	pra-
cy	wpisałem	w	googla	“badanie	
marki”,	 chwila	 szukania	 i	mam	
wymiary	w	 jakich	 analizuje	 się	
marki.	Oto	one:
1.	Wyróżnialność	–	unikalny	jej	
sens	 istnienia,	 wartość	 dodana,	
spójny	system	skojarzeń.

2.	Adekwatność	–	w	jakim	stopniu	odpowiada	na	potrzeby	użyt-
kowników	-	odniesienie	do	lojalności,
3.	Szacunek	–	jak	bardzo	marka	obdarzona	zaufaniem	i	spełnia	
pokładane	w	niej	nadzieje	–	odniesienie	do	jakości,
4.	Wiedza	–	wgląd	w	jej	sedno,	doświadczenia	z	marką,	głębokie	
rozumienie	marki	(lub	jej	elementów)	–	odniesienie	do	doświ-
adczeń.
Trochę	teorii	naukowej	mamy	to	może	przejdźmy	do	konkretów.	
	 Wyróżnialność?	Chyba	wysoka,	bo	raczej	krajek	i	kostek	
nikt	inny	nie	nosi.	Podczas	zlotów	czy	większych	zbiórek	Sze-

Zdjęcie: 
Maciej Sadowski

Tekst:
Paweł Huras
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snastka	jest	widoczna.	W	środowisku	harcerskim	też	o	nas	się	
mówi,	 czasem	dobrze,	 czasem	źle,	 ale	 się	mówi.	Na	Ochocie	
też	jesteśmy	widoczni,	co	poniektóre	instytucje	nas	rozpozna-
ją.	No	dobrze	ale	powróćmy	do	teorii.	Unikalny	sens	istnienia?	
Metoda	harcerska	jest	unikalna,	a	o	jej	sensowności	nie	będzie-
my	dyskutować.	Dorzućmy	do	tego	unikalny	styl	Szesnastki	i	
mamy	już	pełną	wyróżnialność.
	 Adekwatność?	Tu	trzeba	spytać	by	samych	harcerzy	i	ich	
rodziców.	Ale	 odwołując	 się	 do	 klasyków	 ekonomii	 powied-
ziałbym,	że	 jeśli	 jest	popyt	 to	znaczy,	 że	“produkt”	dostarcza	
tego	co	ma	dostarczać,	a	więc	jest	on	adekwatny	do	potrzeb	od-
biorców.	A	popyt	jest,	ok	100	zuchów,	harcerzy	i	wędrowników,	
w	szeregach	Szesnastki		mówi	samo	za	siebie.	
	 Szacunek?	Wg	mnie	oddają	 to	słowa	hm.	Roberta	Chali-
moniuka	(wybitnego	instruktora	nie	związanego	z	Szesnastką,	
a	więc	osoby	obiektywnej),	że	Szesnastka	jest	jak	Barcelona	”nie	
wszyscy	ją	lubią,	ale	wszyscy	wiedzą,	że	zawsze	jest	mocna”,	
oddaje	to	pewnego	rodzaju	respekt.	A	szacunek	wśród	harcerzy	
do	Zawiszaków,	do	historii,	do	barw	i	tradycji?	Myślę,	że	w	tym	
gronie	nikogo	nie	muszę	przekonywać,	że	wszystko	to	występu-
je	w	100%.	
	 Wiedza?	 To	 mi	 sprawiło	 największą	 trudność.	 Powied-
ziałbym,	 że	 po	 pierwsze	 to	 znajomość	 historii	 Szesnastki,	 po	
drugie	 doświadczenie	 czyli	 przygody	 przeżyte	 z	 Szesnastką.	
Oba	te	elementy	wpływają	na	znajomość	„Szesnastki”	jej	spe-
cyficznego	 stylu	 czy	 poczucia	 humoru.	 Z	 każdą	 zbiórką	 czy	
każdym	wyjazdem	ta	wiedza	i	doświadczenie	narasta.	
	 Napisałem	to,	żeby	w	sposób	“naukowy”	udowodnić,	że	Sz-
esnastka	 jest	 marką	 unikatową,	 oryginalną,	 o	 wysokim	 pozi-
omie	szacunku	i	lojalności	klienta	do	niej.	Związanie	z	marką	
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Warszawskiej	Szesnastki	nie	raz	jest	na	całe	życie.	A	nawet	jeśli	
ktoś	był	krócej	to	i	tak	pozostawia	ona	trwały	ślad.
A	teraz	karty	na	stół.	Po	co	ten	wywód?	Co	jest	fenomenem?	
Spójrzcie	na	Steva	Jobsa	czy	wujka	Googla.	Ja	zobaczyłem,	że	
łączy	 ich	 jedna	 cecha	 “wizjonerstwo”	 stawiające	 ich	 zawsze	
krok	przed	konkurencją.	To	oni	wyznaczają	najnowsze	trendy,	
to	 konkurencja	musi	 się	martwić	 aby	 ich	 dogonić.	 I	 to	 samo	
widzę	w	Warszawskiej	Szesnastce.	Nie	piszę	 tego	by	połech-
tać	nasze	ego	(jego	już	nie	trzeba)	i	żeby	pokazywać	jacy	jest-
eśmy	wielcy.	A	jedynie	o	tym	co	zaobserwowałem,	że	dopóki	
jest	w	nas	kreatywny	pierwiastek,	dopóki	będziemy	szalonymi	
wizjonerami	realizującymi	swoje	pomysły,	jeśli	zawsze	będzie-
my	się	starać	wnieść	nową	jakość	do	harcerstwa,	nasza	marka	
będzie	silna.	Będzie	cieszyła	się	uznaniem,	będzie	lubiana,	do-
brze	kojarzona,	adekwatna	do	potrzeb	i	realizująca	ważne	cele	
społeczne.
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Spróbujcie wyobrazić sobie Świat, w 
którym nie ma drewna. Wydaje się to nie-
realne! Z jednej strony chodzi tu o drze-
wa, których jedną z tkanek jest właśnie 
drewno. Pomaga im w transporcie sub-
stancji odżywczych oraz buduje strukturę 
pnia, który umożliwia drzewom rozłożyć 
swe korony wyżej od „konkurencji” w 
poszukiwaniu promieni słonecznych. W 
procesie fotosyntezy, przy udziale energii 
słonecznej z dwutlenku węgla oraz wody 
produkują glukozę oraz tlen (który jest 
nam niezbędny do życia!). 

Drewno:
materiał
przyszłości

// Wiedza od ekspertów

Styl życia

Zdjęcie:
Jay Mantri

Tekst:
Karol Michalak
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	 Z	drugiej	strony	drewno	to	surowiec	pozyskiwany	z	drzew.	
Surowiec	 posiadający	 niezwykłe	 właściwości.	 Można	 pow-
iedzieć,	że	jest	z	nami	od	kolebki	aż	po	grób	(i	to	rzeczywiście	
prawda!)	Każdy	z	nas	ma	w	domu	meble	wykonane	z	drewna	lub	
różnych	materiałów	 pochodnych	 (płyta	wiórowa,	 płyta	MDF,	
sklejka	itd.).	Dlaczego,	nawet	w	dobie	dzisiejszych	technologii,	
tak	trudno	jest	zastąpić	drewno	innym	materiałem	(np.	stopami	
metali,	materiałami	syntetycznymi)?	
	 Niesamowite	jest	to,	że	w	dalszym	ciągu,	podobnie	jak	przed	
wiekami	pozyskujemy	drzewa	z	lasów,	oraz	przekształcamy	je	
aby	uzyskać	konkretny	wyrób.	To	prawda,	że	często	w	naszych	
mieszkaniach	nie	ma	 już	za	wiele	drewna	 litego.	Z	powodów	
ekonomicznych	(wysoka	presja	ceny)	coraz	częściej	zastępuje-
my	je	płytą	wiórową	oklejoną	syntetycznymi	 laminatem	czyli	
nasączonym	żywicami	papierem	z	 imitacją	 słojów,	 jednak	 jej	
warstwy	są	tworzone	przez	zmielone	i	sklejone	wióry	drzewne	
czyli	w	dalszym	ciągu	jest	to	drewno.	
	 W	 Polsce	 nie	 musimy	 martwić	 się,	 że	 kiedyś	 zabraknie	
nam	drzew.	Lasy	Państwowe	gospodarują	 tym	surowcem	tak,	
żeby	zawsze	wycinać	mniej	drzew	niż	może	urosnąć	w	ciągu	
roku.	Dlatego	można	twierdzić,	że	przy	odpowiedniej	polityce	
lasów	w	naszym	kraju	jest	to	surowiec	niewyczerpalny.
	 Niewątpliwą	jego	zaletą	jest	duża	wytrzymałość	mechan-
iczna	w	odniesieniu	do	gęstości.	Krzesło,	żeby	nas	„utrzymać”	
(nawet	tych	grubo-kościstych)	nie	musi	mieć	ogromnych	nóg,	jest	
stabilne,	a	jednocześnie	można	je	łatwo	przenosić.	Oprócz	tego	
drewno	jest	dobrym	izolatorem	elektrycznym	oraz	termicznym	
(często	wydaje	nam	się	„ciepłe	w	dotyku”).	Dobrze	tłumi	drga-
nia	(co	wykorzystują	producenci	nart	i	desek	skateboardowych)		
Zwykle	nie	powoduje	alergii	u	użytkowników	oraz	posiada	do-
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bre	właściwości	 akustyczne	 (wykorzystywane	w	 budowie	 sal	
koncertowych,	studiów	nagraniowych	czy	instrumentów	muzy-
cznych).	 Drewno	 często	 stosowane	 jest	 do	 budowy	 sklepień	
na	pływalniach	-	co	potwierdza	jego	„dobrą	współpracę”	z	wil-
gocią	 i	 temperaturą	 oraz	 odporność	 na	 korozję.	 Ciekawe	 jest	
to,	że	jako	materiał	inżynierski	nie	ulega	zmęczeniu	w	przeci-
wieństwie	np.	do	stali.	Drewno	sprzed	stu	lat	(bez	znaczących	
wad)	nie	będzie	dużo	„słabsze”	niż	to	dzisiejsze.
	 Kolejną	zaletą	jest	możliwość	produkcji	z	drzew	tzw.	bioe-
tanolu.	 Czyli	 alkoholu,	 który	 ma	 szerokie	 wykorzystanie	 w	
przemyśle	chemicznym.	Istnieje	możliwość	produkcji	silników	
spalinowych	 zasilanych	 przez	 etanol.	 W	 perspektywie	 czasu	
może	 to	 być	 rozwiązanie	 na	 malejące	 zasoby	 złóż	 ropy	 naf-
towej	oraz	węgla		(jako	biopaliwo	do	kotłowni).	Warto	dodać,	
że	węgiel	kamienny	oraz	brunatny	to	przekształcone	w	odpow-
iednich	warunkach	szczątki	roślinne	czyli	również	drewno.
Tak	więc	życie	ludzkości,	jej	postęp	cywilizacyjny	oraz	dorobek	
kulturalny	wydaje	się	być	niemożliwy	bez	wykorzystania	drew-
na.	Ma	ono	wiele	zastosowań,	wśród	których	opracowywane	są	
ciągle	nowe	i	z	pewnością	będzie	towarzyszył	nam	przez	kole-
jne	pokolenia.
Na	końcu	 sprawa	najważniejsza!	 	Warto	dodać,	 że	gdyby	nie	
drzewa	 i	 pozyskane	 z	 nich	 żerdzie	 nigdy	 nie	 pojechalibyśmy	
na	obóz	harcerski	(bo	przecież	nie	byłoby	lasów),	nie	zaznalib-
yśmy	żadnych	przygód	i	nie	powstałby	żadne	pionierskie	kon-
strukcje.	Baden	Powell	pewnie	nigdy	nie	wymyśliłby	skautin-
gu…		Można	sobie	tylko	gdybać	o	ile	bardziej		smutny	byłby	
Świat	bez	tego.
Czyli	jednak	drewno	się	przydaje…
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Harcerstwo 
a muzyka
Od początku mojej obecności w Szesnastce bardzo 
ważnym czynnikiem powodującym, że byłem harcer-
zem, mimo trudu życia w lesie czy organizowania 
zbiórek, była muzyka.

	 Taka	 muzyka	 w	 najprostszej	 jej	 formie,	 śpiewana	 przez	
grupkę	 zmęczonych	 chłopaków,	 którzy	 najchętniej	 walnęliby	
się	 na	 prycze,	 zamiast	 siedzieć	 na	 jakimś	 durnym	 ognisku	 i	
zdzierać	sobie	gardło.	I	o	ile	dla	ludzi	z	zewnątrz	może	się	to	
wydawać	dziecinne	lub	archaiczne,	to	w	mojej	opinii	to	właśnie	
te	 ogniska	 są	 jednym	z	ważniejszych	 ogniw	 spajających	 ideę	
harcerstwa.	
	 Wszystko	dzięki	kilku	skocznym	czy	melancholijnym	pi-
osenkom	wymyślonym	przed	kilkudziesięcioma	laty.	I	tu	przy-
chodzi	refleksja.	Czy	nie	warto	spróbować	przenieść	trochę	tej	
magii	 do	 swojego	 domu?	 Kiedy	 ostatnio	 zaśpiewałeś	 coś	 w	
rodzinnym	gronie?	Dam	głowę,	że	dawno	temu,	a	nawet	jeśli	ci	
się	to	zdarza,	to	zdarza	się	to	rzadko.
	 Na	początku	może	się	to	wydać	dziwne,	członkowie	rodz-
iny	mogą	 się	 sprzeciwiać,	 uznawać	 to	 za	 głupotę,	 ale	 jestem	
pewien,	że	to	właśnie	wspólne	cieszenie	się	muzyką	powoduje	
zacieśnianie	więzi	między	ludźmi	i	budowanie	trwałych	relac-
ji.	A	w	 rodzinie,	 takiej	 zwykłej,	 czy	 harcerskiej	 te	 relacje	 są	
przecież	najważniejsze.

Napisane przez
Macieja Michalaka
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Bydgoszcz
Zdjęcia:
Jakub Mieleszkiewicz

Tekst:
Jakub Mieleszkiewicz

Foks, zastępowy zastępu Żbiki

Ahoj
przygodo!
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	 O	mojej	miłości	 do	 obozowych	 rajdów	mogliście	 przec-
zytać	 już	w	 poprzednim	 numerze	 Sulimczyka.	 Jednak	muszę	
wrócić	do	tego	tematu,	w	nieco	innym	kontekście.	Otóż	na	os-
tatniej	wędrówce	dobitnie	się	przekonałem,	 jak	 rzeczywistość	
może	nas	mile	zaskoczyć,	a	nasza	wyobraźnia	często	zbyt	prze-
sadza.	Nasz	ostatni	obóz	mieścił	się	nad	jez.	Tupadły,	niedaleko	
Wałcza.	Gdy	kadrą	wybieraliśmy	miasta,	do	których	możemy	
wyruszyć,	 braliśmy	pod	uwagę	 jedynie	3	pozycje	 -	Szczecin,	
Poznań	 oraz	 Bydgoszcz.	 W	 Szczecinie	 już	 byłem,	 podobnie	
jak	kilka	osób	z	zastępów,	które	zdecydowałem	się	zabrać,	do	
Poznania	 jechało	pół	 zgrupowania.	Pozostała	Bydgoszcz.	Nie	
ukrywam,	że	miałem	na	 temat	 tego	miasta	mieszane	uczucia.	
Byłem	tam	raz,	przy	okazji	Zlotu	XX-lecia	ZHR-u	w	2009	roku,	
lecz	tylko	przez	około	pół	dnia,	w	dodatku	nie	mieliśmy	wol-
nego	czasu	na	samodzielne	zwiedzanie.	Miasto	mnie	wtedy	nie	
zachwyciło	i	bałem	się,	że	teraz	będzie	podobnie.	
	 A	więc	stało	się,	 jedziemy	ze	Żbikami	 i	Srokami	do	By-
dgoszczy!	 Jak	 się	 okazało,	 tę	 lokalizację	 wybrał	 także	 jeden	
z	 patroli	 Sulimy	 na	 czele	 ze	 swoim	przyszłym	drużynowym-	
Szwagrem.	Nasz	rajd	zaczął	się	od	kilkukilometrowego	marszu	
do	Wałcza,	skąd	odjeżdżał	pociąg	do	Piły.	Mimo	zmęczenia	na-
jmłodszych,	wysokiej	 temperatury	oraz	 różnych	przeciwności	
jeszcze	w	obozie	udało	nam	się	dotrzeć	na	czas.	Wsiedliśmy	do	
pociągu.	Po	przesiadce	w	Pile	do	pociągu	docelowego	mieliśmy	
trochę	 czasu,	 by	 się	 zrelaksować,	 na	 spokojnie	 porozmawiać	
czy	wyszukać	atrakcje	turystyczne	czekające	na	nas	na	końcu	
naszej	podróży.
	 Na	dworcu	głównym	w	Bydgoszczy	zastał	nas	remont	i	le-
kki	chaos.	Jednak	nie	mieliśmy	czasu	do	stracenia,	musieliśmy	
znaleźć	nocleg!	Podzieliłem	chłopaków	na	grupy	i	skierowałem	
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do	 różnych	kościołów,	w	których	była	 szansa	znalezienia	no-
clegu.	Po	około	30	minutach	odebrałem	telefon	-	udało	się,	Żbiki	
znalazły	nocleg!	Okazało	się,	że	pewien	ksiądz	chętnie	udostęp-
ni	nam	swoje	mieszkanie,	z	którego	nie	korzysta,	a	które	zna-
jduje	się	3	minuty	od	rynku	starego	miasta.	Dostaliśmy	klucze.	
Lecz	gdy	stanęliśmy	przed	podaną	kamienicą,	mieliśmy	pewne	
obawy.	Mogę	się	domyślać,	że	od	kilkunastu	lat	pilnie	potrze-
buje	ona	remontu.	Nieco	zaintrygowały	nas	też	słowa	księdza,	
abyśmy	koniecznie	zamykali	drzwi	frontowe	budynku	na	klucz,	
ponieważ	inaczej	bezdomni	będą	tu	wchodzić	i	„się	załatwiać”.	
	 Na	szczęście,	gdy	zobaczyliśmy	samo	mieszkanie,	okazało	
się,	że	trafiliśmy	bardzo	dobrze.	Mieliśmy	przed	sobą	3	pokoje,	
dopiero	co	wyremontowaną	łazienkę	oraz	kuchnię.	Nie	przypo-
minam	sobie,	 abym	na	poprzednich	wędrówkach	miał	 okazję	
spać	w	bardziej	komfortowych	warunkach.	Może	też	przypom-
inacie	sobie,	że	łazienka	z	prysznicem	na	rajdzie	to	dla	harcerza	
raj	(przynajmniej	powinna	być)	oraz	jeden	z	punktów	rajdowej	
analizy	z	zeszłego	roku.	Po	wizycie	w	pizzerii	(kolejny	punkt!)	
zdecydowaliśmy	się	udać	na	spacer	po	starym	mieście.	Gdy	do-
tarliśmy	na	piękną	Wyspę	Młyńską,	która,	jak	się	okazało	jest	
po	niedawnej	rewitalizacji,	spotkaliśmy	miejscowych	harcerzy,	
którzy	nam	doradzili,	co	warto	zobaczyć.	Nie	mogę	nie	wspom-
nieć	 o	 czymś,	 co	 stało	 się	 wizytówką	 tego	 rajdu.	A	 był	 nim	
kruszony	lód	z	syropem	owocowym.	3	złote-	200ml	(kruszone-
go)	szczęścia.
	 Następny	 dzień	 był	 poświęcony	 zwiedzaniu	 muzeów,	
Galerii	Sztuki	Współczesnej	(w	czym	pomogła	zniżka	na	kar-
net	do	5	miejsc	kultury	na	hasło	harcerze)	czy	rejsowi	statkiem	
wycieczkowym.	Tego	dnia	dotarł	do	nas	także	oddział	Fidesu,	
z	którym	wieczorem	wybraliśmy	się	do	kina	 (czyżby	kolejny	
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punkt?).	W	3	dzień	rajdu	czekał	nas	już	tylko	powrót	do	obozu.
Muszę	przyznać,	że	bałem	się	rajdu	w	Bydgoszczy.	Myślałem,	
że	nie	będzie	tu	co	zobaczyć,	zwiedzić.	Myliłem	się.	„Dostal-
iśmy”	wszystko,	 czego	mogłem	chcieć	na	 rajdzie.	Była	pięk-
na	starówka,	były	muzea,	dobra	(i	duża)	pizza.	Jednak	przede	
wszystkim	były	uśmiechnięte	 twarze	harcerzy,	na	których	na-
jbardziej	mi	zależało.
PS.	Pragnę	serdecznie	podziękować	zastępom	Żbiki	i	Sroki,	a	
akże	patrolom	z	Sulimy	i	Fidesu.	Dzięki	nim	zapamiętam	ten	
rajd	takim,	jakim	był.	Czyli	niesamowitym	i	wyjątkowym.	Już	
nie	mogę	się	doczekać	przyszłych	wypraw.

Kacper, zastęp Sroki
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 W dniach 24-25 października 2014 r. wziąłem ud-
ział w Operacji Kampinos. Postanowiłem wystartować 
w tym turnieju organizowanym przez Związek Harcerst-
wa Rzeczpospolitej pod egidą Ministerstwa Obrony 
Narodowej i Wojska Polskiego, aby zmierzyć się z in-
nymi skautami pretendującymi do miana najlepszego, 
sprawdzić się w technikach harcersko-survivalowych.
Aby poddać się próbie wytrzymałości, odporności na 
zmęczenie i stres związany z ogromnym wysiłkiem fizy-
cznym i rywalizacją.

Dzik,
pot i lód...

Tekst:
Max Jabłecki

Zdjęcie:
Studio Wisła
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	 Do	Operacji	 przystąpiłem	nie	bez	obaw.	 	Co	prawda	nie	
obce	mi	są	wysiłek	i	współzawodnictwo,	lecz	na	co	dzień	pracu-
ję	nad	sobą	w	jakże	odmiennej	dyscyplinie	–	jako	członek	kadry	
narodowej	w	żeglarstwie	także	mierzę	się	z	zimnem	i	ogrom-
nym	wysiłkiem	fizycznym,	czasem	wiele	godzin	spędzając	na	
morzu	lub	trenując	na	lądzie,	ale	przecież	jednak	dalekie	jest	to	
od	24	godzinnej	próby	walki	w	wyścigu	o	przetrwanie	wśród	
wielu	starszych	i	bardziej	doświadczonych	w	technikach	suri-
vivalu	zawodników.

Kwalifikacja
	 Nie	oparłem	sie	 jednak	pokusie	pokonania	 siebie.	Za	cel	
postawiłem	sobie	ukończenie	tego	wyścigu.	Pierwszym	etapem	
było	 zgłoszenie	 i	 przejście	 testu	 teoretycznego	 z	 zakresu	 his-
torii.	Po	tym	etapie	zakwalifikowanych	zostało	24	zawodników.	
Wszyscy	śledzili	prognozę	pogody	–	temperatura	w	granicach	
zera	mogła	zestresować	najtrwardszych.	Na	starcie	wyścigu	o	
godzinie	24.00	w	piątek	stawiło	się	nas	tylko	16.	Wystartowałem	
jako	 jedyny	 reprezentant	 Szesnastej	 Warszawskiej	 Drużyny	
Wędrowników	 „Włóczykije”,	 żegnany	 na	 starcie	 przez	moje-
go	drużynowego	Dyzmę.	Przede	mną	był	trwający	dobę	wyścig	
pieszo	i	kajakiem	z	licznymi	punktami	kontrolnymi,	na	których	
trzeba	było	stawić	się	w	określonych	przedziałach	czasowych	i	
zadaniami,	których	wykonanie	pozwalało	kontynuować	rywal-
izację.
	 Ekwipunek,	 który	można	 było	 zabrać	 ze	 sobą	 był	 ściśle	
określony.	Nie	można	było	mieć	jedzenia,	noktowizora,	własnych	
map	czy	GPSa.	To	znacząco	utrudniało	rywalizację	zwłaszcza	w	
części	wyścigu	przez	Puszczę	Kampinoską.	Ważne	też	było	to,	
by	zabrać	ze	sobą	tylko	rzeczy	niezbędne	–	swój	plecak	przez	
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całą	dobę	trzeba	było	mieć	ze	sobą,	podczas	biegu,	czy	robienia	
niektórych	serii	pompek..	

Moje miasto nocą, czyli ile warta jest igła
	 Wyścig	rozpoczyna	się	w	Warszawie.	Od	północy	do	rana	
biegnąc	po	mieście	docieramy	do	kolejnych	punktów.	Podczas	
15	kilometrowego	biegu	musimy	wykazać	się	takimi	umiejęt-
nościami	 jak:	 odlewanie	 kuli,	 wycięcie	 szablonu	 i	 zrobienie	
graffiti,	odsłuchanie	i	odszyfrowanie	wiadomości	zapisanej	al-
fabetem	Morse’a,	wykonanie	dokumentu	za	pomocą	maszyny	
do	 pisania	 czy	wyszycie	 emblematu	 jaszczurki	 –	 aby	 zdobyć	
igłę	do	tego	zadania	trzeba	zrobić,	bagatela,	100	pompek.
	 Ten	etap	kończę	 jako	 jeden	z	pierwszych,	co	pozwala	na	
20-minutową	 drzemkę	 przed	 kolejnym,	 najtrudniejszym	 fizy-
cznie	etapem.	Mimo	że	wydaje	się	 to	być	krótką	chwilą,	 taka	
regeneracja	okazuje	się	być	kluczową	w	dalszym	przebiegu	ry-
walizacji.	

Mroźnym nurtem Wisły zanim zetnie kra
	O	poranku	na	plaży	pod	Mostem	Poniatowskim	czekają	na	nas	
kajaki.	Temperatura	poniżej	zera,	przed	nami	39	kilometrów	do	
drugiego	mostu	 	w	Nowym	Dworze	Mazowieckim.	Wysiłek,	
zmęczenie,	szybkie	tempo.	Przejmujące	zimno	powoduje	drżenie	
całego	 ciała,	 krople	wody	 zamarzają	 na	 ubraniu,	 co	 sprawia,	
że	po	kilku	godzinach	prawie	nie	czuję	rąk	i	nóg.	Wysiłek	się	
jednak	opłaca.	Do	mety	tego	odcinka	docieramy	jako	pierwsi	z	
Hubertem	po	4.	godzinach	morderczego	wiosłowania.	Po	tym	
etapie	na	Wiśle	z	całej	grupy	zostaje	czternastu	śmiałków...
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Oko w oko z dzikiem
	 Przed	nami	„już	tylko”	bieg	szlakami	przez	Puszczę	Kampi-
noską.	Ruszamy.	Do	odnalezienia	siedem	punktów	naniesionych	
na	 kartę	 kontrolną.	 Pokonujemy	 puszczę	 wykonując	 zadania	
sprawnościowe	i	pamięciowe.	Jednym	z	zadań	jest	upragniony	
ciepły	posiłek.	Otrzymany	zimny	surowy	kurczak	ma	być	 in-
spiracją	do	wykazania	umiejętności	kulinarnych	na	czas.	Szy-
bko	i	na	surowo,	czy	ciepłe	danie?	Oto	dylemat	skauta!	Kole-
jne	 kilometry	 szlaków	 pokonujemy	 coraz	wolniej,	 zmęczenie	
już	bardzo	daje	się	we	znaki.	Odnalezienie	drogi	o	zmierzchu	
sprawia	 też	 coraz	więcej	 trudności.	Meta	wyścigu	 jest	 otwar-
ta	 tylko	do	24.00.	Poruszanie	 się	po	 lesie	może	ułatwić	 tylko	
latarka	i	zimna	krew.	Przydaje	mi	się...	w	pewnym	momencie	
natykam	się	na	dziką	lochę	z	młodymi.	Do	dzisiaj	nie	wiem,	czy	
to	desperacja	w	moich	oczach,	czy	silne	światło	latarki	skłaniają	
je	do	ustąpienia	ze	ścieżki.	Biegnę	dalej,	mija	dwudziesta	godzi-
na	wyścigu,	36	km	przez	puszczę	za	mną...

„Parszywa jedenastka” wykonuje zadanie
	 Ostatni	punkt	na	mapie	to	Gościniec	Otulina.	Widzę	napis	
„Wejdź	do	budynku”.	 Jeszcze	nigdy	nie	przekraczałem	progu	
obcego	miejsca	 taki	 szczęśliwy.	 Jest	godzina	20.30.	Ogień	na	
kominku,	ciepło,	jedzenie.	Okazuje	się,	że	nie	tylko	ukończyłem	
ten	okrutny	wyścig,	ale	dobiegłem	jako...	drugi!	Przede	mną	na	
mecie	zameldował	się	tylko	Hubert,	z	którym	wspomagaliśmy	
się	nawzajem	podczas	wyścigu.	Do	23.30	pojawiają	się	kolejni	
zawodnicy.	W	 sumie	Operację	Kampinos	 kończy	 nas	 jedena-
stu,	 pozostali	wycofują	 się	 po	drodze.	 Jednak	 cała	 nasza	 eki-
pa	 czterech	 z	 16WDH	 im.	Zawiszy	Czarnego	melduje	 się	 na	
mecie.	 Przy	 porannej	 rewelacyjnej	 jajecznicy	 przygotowanej	
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przez	Kuchmistrza	Sadka	czujemy	się	morderczo	zmęczeni,	ale	
szczęśliwi.	 Pokonaliśmy	 siebie,	Wisłę	 i	Kampinos.	Organiza-
torzy	też	spisali	się	na	medal,	zabezpieczenie	i	zaplecze	było	na	
najwyższym	poziomie.	
	 Z	Operacji	przywożę	nagrody	i	dyplom	za	2	miejsce,	na-
jważniejsza	jest	jednak		satysfakcja	z	wykonania	zadania,	które	
sobie	 postawiłem.	Ukończyłem	Operację	Kampinos	2014.	Ze	
statystyk	wychodzi	mi	w	sumie	zrobienie	200	pompek,	51	km	
piechotą	 przez	miasto	 i	 las,	 39	 km	wodą.	 Dwadzieścia	 i	 pół	
godziny.	I	nie	był	to	odcinek	przygód	Bear	Gryllsa	;)	
Zrobiłem	to!
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 Relacja z Operacji Kampinos  14 oczami HO Macieja 
Sadka Sadowskiego w 16 godzin po zakończeniu akcji.

Poczuć się koksem!

Tekst:
Maciej Sadowski

Zdjęcie:
Studio Wisła
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	 Zaczęło	 się	 od	 iskry	 rzuconej	 na	 proch.	 Swoistego	 wy-
zwania,	które	 sprawiło,	że	wypełniliśmy	formularz…	Następ-
nie	I	etap:	test	-	20	pytań	na	temat	Żołnierzy	Wyklętych…	I	w	
końcu	 kwalifikacja	 do	 ostatecznej	 części	 turnieju.	 lista	 sprzę-
tu,	pakowanie,	rozważania	czy	coś	dołożyć,	czy	może	odjąć…	
Piątek.	 Zbliża	 się	 22:30,	 czas	wychodzić	 na	miejsce	 zbiórki:	
Pomnik	Żołnierzy	Wyklętych	na	ulicy	ich	imienia.	Na	miejscu	
jest	 już	kilku	uczestników,	powoli	schodzą	się	kolejni.	Wśród	
śmiechów,	ostatnich	batoników	i	napojów	energetycznych	mi-
jają	ostatnie	minuty	przed	akcją…	23:59	-	już	czas!

Zbiórka!	 Wpłaty,	 zgody,	 modlitwa	 oraz	 hymn	 harcerski	 -	
zaczynamy.

Etap I: Nocny - Warszawski
	 W	trakcie	tego	etapu	mieliśmy	szansę	zdobyć	trochę	zapasów,	
mogących	wspomóc	nas	w	czasie	kolejnych	zmagań,	w	tym	ka-
banosy,	czekoladę,	podrobiony	„dowód	osobisty”	(PRLowski)	
oraz	kule	do	karabinu.	Prócz	tego	zostały	sprawdzone	nasz	um-
iejętności	 pisania	 na	 zabytkowej	maszynie,	wyszywania,	wy-
cinania	i	sprayowania,	a	także	odsłuchiwania	i	rozszyfrowania	
wiadomości	 zapisanych	 alfabetem	morsa.	 Szybsze	 pokonanie	
trasy	skutkowało	zdobyciem	dodatkowych,	cennych	godzin	snu	
do	godzinny	6:00.

Etap II: Wodny - Wisła
	 O	 świcie	 zostaliśmy	 obudzeni	 i	 musieliśmy	 przejść	 na	
plaże	pod	mostem	Poniatowskiego	gdzie	czekało	na	nas	kolejne	
wyzwanie.	Krótka	odprawa,	parę	informacji	na	temat	sposobu	
wiosłowania	oraz	wybór	kajaków.	Ruszamy	o	wschodzie	słońca:	
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sprint	po	wiosła,	kajaki	na	wodę	i	płyniemy.	Cel	-	drugi	most	w	
Nowym	Dworze.	36	km	w	linii	prostej.	Po	bezsennej	nocy	rzeka	
to	duże	wyzwanie,	zwłaszcza	gdy	zależy	nam	na	dobrym	czasie.	
Ręce	odmawiają	posłuszeństwa,	głowa	sama	opada	domagając	
się	snu,	a	monotonia	otoczenia	i	samotność	w	pochmurny	dzień	
doskwierają	bardziej	niż	kiedykolwiek.	Każdy	zakręt	budził	na-
dzieję,	że	ujrzymy	za	nim	most	i	upragniony	koniec.	Błogosław-
ieństwem	okazały	się	goretexowe	spodnie	i	stuptuty.

Etap III: Pieszy - Kampinos
	 Po	„desancie	w	Kazuniu”	postanowiliśmy	szybko	chwycić	
po	kanapce	i	nie	tracąc	czasu	ruszyć	w	dalszą	drogę	by	gonić	
uczestników	z	czoła	stawki.	Na	trasie	czekało	nas	wiele	emocji	
i	wyzwań,	które	na	długo	pozostaną	w	pamięci:	doża	ilość	pom-
pek,	 street	workout	 ,	 kurczak	 z	 puree	 którego	 nie	 powstydził	
bym	się	podać	w	domu,	droga	widmo	w	innej	czasoprzestrzeni,	
szlaki	zasłonięte	przez	krzaki,	ból	 i	zmęczenie	które	zachęca-
ją	 by	 sobie	odpuścić	oraz	niespodzianka,	 jaka	 czekała	na	nas	
po	przebyciu	całej	trasy	-	ciepły	domek,	łóżka	i	dużo	jedzenia.	
A	także	determinacja	i	współpraca,	które	motywowały	nas,	by	
dotrzeć	do	tego	końca.
	 Chciałbym	w	szczególności	podziękować	Q,	Szwagrowi,	
Konradowi,	Maxowi.	To	głównie	dzięki	wam	Operacje	Kampi-
nos	zapamiętam	jako	niesamowitą	próbę	siły	i	charakteru,	a	także	
niesamowite	przeżycie,	które	pokazało	nam,	że	bez	względu	na	
szczegółową	długość	trasy,	jesteśmy	wielcy!

W	liczbach:
Etap	I:	15	km,	etap	II:	39	km,	etap	III:	40	km.	Razem:	94	km
Pompek:	200
Na	mecie:	23:30



Sulimczyk 2015  |  33 

Bitwa grunwaldzka jest wydarzeniem waż-
nym dla większości Polaków. Ilustruje to 

pięknie ten cytat: „(…) rodaków, z których 
każdy zna na pewno właściwie tylko dwie 

historyczne daty: swojego urodzenia i 1410”. 
Co więcej, wbrew powszechnemu przekona-
niu polscy obywatele wiążą tę datę nie tylko 

z przepisem na bimber.

Tradycja
grunwaldzka

Tekst:
Dyzma Zawadzki

Historia
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	 CBOS	 przeprowadził	 badania	 w	 lipcu	 2010	 roku	 –	 3%	
badanych	wskazało	Grunwald	jako	przełomowe	wydarzenie	w	
naszej	historii.	Dla	porównania	–	chrzest	Polski	wskazało	4%,	
a	 odzyskanie	niepodległości	 przez	Polskę	w	1918	 roku	–	8%	
respondentów.	Zdecydowanie	królują	w	takich	rankingach	wy-
darzenia	z	najnowszej	historii	–	im	bliższe	nam	wydarzenie,	tym	
bardziej	zyskuje	na	wadze.	Dlatego	w	czołówce	badań	znala-
zły	się	takie	wydarzenia	jak	upadek	komunizmu	(23%),	II	Wo-
jna	Światowa	 (22%),	wybór	kard.	Karola	Wojtyły	na	papieża	
(20%).	Poproszono	również	badanych	o	wskazanie	wydarzeń,	z	
których	Polacy	mogą	być	dumni	i	porównano	wyniki	z	podob-
nymi	badaniami	z	1987	roku.	Okazało	się,	że	w	latach	80tych	
bitwa	 pod	 Grunwaldem	 znalazła	 się	 na	 pierwszym	 miejscu.	
Następne	 trzy	miejsca	 zajmują:	Powstanie	Warszawskie,	wal-
ka	narodu	w	trakcie	II	Wojny	Światowej	i	kampania	wrześnio-
wa	1939	roku	(odpowiednio	15%,	15%	i	13%).	Dwa	lata	temu	
odpowiadano	zupełnie	inaczej:	Grunwald	spadł	na	5	miejsce	z	
wynikiem	10%,	wyprzedziły	go	głównie	wydarzenia	związane	
z	 najnowszą	 historią	 Polski:	 wybór	 kard.	 Karola	Wojtyły	 na	
papieża	(33%),	upadek	komunizmu	(18%),	sierpień	1980	(15%)	
i	 pontyfikat	 Jana	 Pawła	 II	 (12%).	 Sytuacja	 jest	 jednak	wcale	
niezła.	Połowa	badanych	czuje	dumę	z	Grunwaldu,	a	27%	nie	
potrafi	podać	roku	batalii.	Autorzy	raportu	twierdzą,	że	wysoki	
wbrew	pozorom	wynik	zawdzięczamy	zakorzenieniu	się	bitwy	
w	tradycji	i	kanonach	historii.
	 Wg.	 Jerzego	 Maternickiego	 tradycja	 związana	 z	 Grun-
waldem	dzieli	 się	na	 cztery	główne	części.	Pierwsza	 to	ustne	
przekazy,	powstałe	tuż	po	bitwie.	Druga	to	dziedzictwo	sztuki,	
bardzo	przecież	w	Polsce	bogate:	literatura,	malarstwo.	Trzecia	
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to	kult	grunwaldzki,	pomniki,	inscenizacje	bitwy.	A	czwarta	to	
stosunkowo	najtrudniejsze	do	zbadania	zachowania	społeczne,	
nawiązujące	do	Grunwaldu.
	 Jednak	 spróbujmy	 spojrzeć	 na	 tradycję	 Wielkiej	 Wojny	
również	z	pozycji	Litwinów,	dziedziców	Wielkiego	Księstwa.	
Sami	historycy	litewscy	(np.	Nikžentaitis)	przyznają,	że	kwestia	
badania	poglądów	Litwinów	na	Grunwald	jest	zaniedbana.	Jed-
nak	współczesna	Litwa	pamięta	o	tym	starciu.	Dzień	15	lipca	jest	
na	Litwie	świętem	państwowym	(choć	nie	jest	wolny	od	pracy	–	
dla	przykładu	kilka	dni	wcześniej,	6	lipca	hucznie	obchodzi	się	
rocznicę	koronacji	Mendoga	–	coś,	o	czym	przeciętny	Polak	w	
ogóle	nie	słyszał).	Žalgiris,	czyli	Grunwald,	ma	w	35	litewskich	
miastach	swoje	ulice.	Do	tego	dochodzi	12	ulic	w	innych	ośrod-
kach,	oraz	55	ulic	księcia	Witolda	–	zresztą	patrona	największej	
liczby	ulic	ze	wszystkich	postaci	historycznych.	W	Kownie	jest	
słynny	klub	koszykarski,	o	nazwie	Žalgiris	Kowno,	w	Wilnie	
jest	stadion	Žalgiris4.	Na	miarę	swoich	możliwości	zbadałem	il-
ość	ulic	i	placów	Grunwaldzkich	–	sporządziłem	listę	ośrodków,	
w	których	takowe	się	znajdują	–	w	załączniku	(zatrzymałem	się	
na	235,	gdyż	jest	to	5	razy	więcej	niż	na	Litwie	–	podobny	sto-
sunek	jak	powierzchni	obu	państw).	Oprócz	tego	istnieje	bardzo	
duża	 ilość	 grunwaldzkich	 pomników,	 oprócz	 tych	 najbardziej	
znanych	 (przede	wszystkim	w	Krakowie	 i	 na	Wzgórzu	Zwy-
cięstwa	nieopodal	Grunwaldu)	rozsiane	są	w	szczególności	po	
Galicji,	gdzie	fundowano	je	masowo	w	związku	z	500	rocznicą	
bitwy.	
	 Niektórzy	historycy	litewscy	twierdzą,	że	do	zakończenia	
II	Wojny	 Światowej	 Grunwald	 w	 pamięci	 Litwinów	 nie	 ist-
niał.	Podczas	obchodów	500-lecia	bitwy	nie	było	Litwinów	w	
Krakowie.	Wszystko	 to	 dziś	 się	 zmienia,	 szczególny	wymiar	
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miały	uroczystości	600-lecia	bitwy.	Odsłonięto	pomnik	bitwy,	
wzniesiony	przez	Tatarów	w	Rejżach	dla	upamiętnienia	udziału	
jazdy	tatarskiej	w	starciu.	Jest	to	prawdopodobnie	jedyny	monu-
ment	grunwaldzki	w	państwie	litewskim	–	oprócz	tego	w	Wilnie	
znajduje	się	głaz	ustawiony	za	czasu	ZSRR	na	Górze	Zamkowej	
–	z	napisem	Žalgiris	i	Grunwald.	Szczególnym	upamiętnieniem	
jest	posadzony	nieopodal	Wilna	las	w	kształcie	napisu	Žalgiris,	
który	podobno	widać	z	samolotów	lądujących	w	litewskiej	stol-
icy.	 Litwini	 planowali	 też	 nakręcenie	 superprodukcji	 –	miała	
być	zatytułowana	„Grunwald	–	dzień	żelaza”.	Z	powodu	kryzy-
su	zrezygnowano	z	tego	projektu	–	widać	jednak	wyraźnie,	że	
obraz		w	reżyserii	Raimundasa	Banionisa	miał	stać	w	opozycji	
do	sienkiewiczowskich	„Krzyżaków”.	W	Wilnie	odbyła	się	in-
scenizacja	wymarszu	wojsk	Wielkiego	Księstwa	pod	Grunwald	
–	w	dniu	państwowości	litewskiej,	6	lipca.	Litwin	odgrywający	
rolę	Witolda	był	pierwszym	tej	narodowości,	który	grał	Wielkie-
go	Księcia	 podczas	 inscenizacji	 samej	 bitwy.	 Zorganizowano	
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Przez Zawiszę Czarnego 
Grunwald stał się ważny np. 

dla polskiego ruchu skau-
towego, czyli harcerstwa 

“

“
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też	jubileuszowy	bieg	Grunwald-Wilno,	alpiniści	litewscy	wy-
brali	się	do	Kirgizji,	by	zdobyć	szczyt	Grunwald	w	górach	Tien-
Szan.	Z	kolei	w	litewskim	Muzeum	Narodowym	powstała	mak-
ieta	 o	 powierzchni	 20	metrów	 kwadratowych,	 chwalona	 jako	
najwierniejsze	odwzorowanie	bitwy.	Polska	 i	Litwa	podpisały	
porozumienie	o	organizacji	obchodów,	a	prezydenci	obu	państw	
objęli	je	swoim	patronatem.	Litwa	współpracowała	też	na	tym	
polu	z	Białorusią.
	 Zainteresowanie	Grunwaldem	rosło	w	trakcie	radzieckiego	
panowania	–	wynikało	to	z	oficjalnej	nauki,	sławiącej	odwieczne	
litewsko-ruskie	 braterstwo	 broni,	 udział	 pułków	 smoleńskich,	
symbol	starcia	z	niemieckim	„Drang	nach	Osten”.	W	ten	sposób	
Litwini	zaczęli	zwracać	uwagę	na	ten	okres	swoich	dziejów.	W	
Polsce	rzecz	miała	się	podobnie.	Z	tych	samych	powodów	uczo-
no	o	Grunwaldzie,	choć	patrzono	na	to	z	Moskwy	podejrzliwym	
okiem	–	podczas	obchodów	organizowanych	przez	Władysława	
Gomułkę	delegacja	radziecka	nie	była	zbyt	uroczysta,	wg.	An-
toniego	Dudka	wynikało	 to	z	podejrzeń	Chruszczowa,	 jakoby	
Gomułka	szerzył	„polski	nacjonalizm”.	Tradycja	zresztą	ugrun-
towała	się	w	trakcie	wojny	–	15	lipca	przysięgę	składali	żołnierze	
1	Dywizji	Piechoty	im.	Tadeusza	Kościuszki.	Ustanowiony	przez	
Gwardię	Ludową	Krzyż	Grunwaldzki	 nadawany	był	 do	 1992	
roku.	Stał	się	też	symbolem,	który	w	Polsce	pojawia	się	na	pom-
nikach	upamiętniających	walkę	z	niemieckim	okupantem.	Na-
zwę	„Grunwald”	przyjęła	organizacja	ZMP	powstała	we	Francji	
w	czasie	wojny,	także	Zjednoczenie	Patriotyczne	„Grunwald”.	
Oczywiście	cała	tradycja	nie	była	związana	wyłącznie	z	ruchem	
komunistycznym,	 przez	 Zawiszę	Czarnego	Grunwald	 stał	 się	
ważny	np.	dla	polskiego	 ruchu	 skautowego,	 czyli	harcerstwa.	
Istnieje	obecnie	w	ZHP	ruch	Drużyn	Grunwaldzkich,	powstały	
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w	 1991	 roku.	Wspólnota	 ta	 stawia	 sobie	 za	 cel	 wychowanie	
patriotyczne,	do	Grunwaldu	nawiązuje	rokrocznie,	organizując	
Rajd	Grunwaldzki	i	takiż	Zlot.	Szczególnego	charakteru	nabrały	
obchody	rocznicowe	w	Krakowie.	Władysław	Jagiełło	ogłosił	
dzień	15	lipca	świętem,	które	miano	odtąd	obchodzić	co	roku	
w	 „całym	 Królestwie	 Polskim”.	 Zachowały	 się	 opisy	 takich	
uroczystości	z	panowania	Kazimierza	Jagiellończyka,	czy	Jana	
III	Sobieskiego.	Szczególnego	charakteru	nabrały	te	obchody	w	
Krakowie,	gdzie	odbywały	się	uroczyste	procesje	do	kościoła	
św.	Jadwigi	na	Stradomiu.	Zakazali	ich	Austriacy	w	1793	roku,	
do	tej	pory	odbywały	się	rokrocznie.	Dzieła	Długosza,	„Roczni-
ki…”,	 czy	 „Banderia	 Prutenorum”	 popularyzowały	 wiedzę	
o	 bitwie	 w	 Koronie.	 W	 Krakowie	 obchodzono	 grunwaldzką	
rocznicę	 praktycznie	 nieprzerwanie,	 natomiast	 Zbigniew	Fras	
uważa,	że	swoistym	przełomem	było	namalowanie	przez	Mate-
jkę	 obrazu	 przedstawiającego	 starcie	 polsko-krzyżackie	 (czy	
raczej	unijno-krzyżackie).	Polski	historyk	twierdzi	również,	że	
na	utrwalenie	obrazu	bitwy	i	tego	okresu	złożyli	się	malarz,	his-
toryk	i	pisarz.	Pierwszy	to	oczywiście	Matejko,	drugi	to	Karol	
Szajnocha,	 autor	 poczytnego	wówczas	dzieła	 „Jadwiga	 i	 Jag-
iełło”,	 a	 ostatni	 to	 oczywiście	Henryk	 Sienkiewicz.	Warto	 tu	
wspomnieć,	 że	nie	 jest	on	 jedynym	powieściopisarzem,	który	
na	 warsztat	 wziął	 wielką	 wojnę	 1409-11.	 Robili	 to	 również	
Józef	 Ignacy	Kraszewski	 („Krzyżacy	w	 roku	 1410	 –	 obraz	 z	
przeszłości”),	czy	Walery	Przyborowski	(„Grunwald”).	Od	os-
tatniego	 ćwierćwiecza	XIX	 stulecia	 ogarnął	więc	 Polskę	 pod	
zaborami	„szał	grunwaldzki”.	Najsilniej	występował	on	w	Gal-
icji,	 gdzie	masowo	w	500-lecie	 stawiano	pomniki,	 urządzano	
manifestacje	i	odczyty.	Co	ciekawe,	w	zaborze	pruskim,	oraz	na	
ziemiach	 niemieckich	 obchody	 również	 były	 silne,	 natomiast	
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w	Kraju	Nadwiślańskim	były	osłabione	przez	spory	polityczne.	
Socjaliści	uważali,	że	sławienie	wiktorii	z	1410	roku	wzmacnia	
opcję	prorosyjską,	reprezentowaną	przez	Narodową	Demokrac-
ję.	Zresztą	kierownictwo	 ruchu	socjalistycznego	nie	wszędzie	
poparło	obchody,	choć	często	wbrew	słowom	potępienia	brało	
nich	udział.
	 Na	Litwie	było	nieco	inaczej.	Grunwald	nie	miał	 takiego	
znaczenia	 jak	w	Polsce.	Alvydas	Nikžentaitis	 jako	 przyczynę	
takiego	stanu	rzeczy	podaje	zły	stan	piśmiennictwa	na	Litwie	
w	XV	i	XVI	wieku.	Uważa,	że	niedostateczna	ilość	litewskich	i	
ruskich	źródeł	spowodowała	stopniowe	zanikanie	pamięci	o	bit-
wie.	Choć	z	drugiej	strony	podaje	przykłady	Aleksandra	Gwag-
nina	 (XVI	 wiek)	 i	Alberta	 Kojałowicza	Wijuka	 (XVII	 wiek)	
którzy	o	Grunwaldzie	pisali.	Przytacza	też	rozmowę	wojewody	
wileńskiego	 Mikołaja	 Radziwiłła	 z	 kasztelanem	 krakowskim	
Marcinem	 Zborowskim	 podczas	 Sejmu	Warszawskiego	 1564	
roku.	Spierając	się	o	stosunki	polsko-litewskie,	wojewoda	przy-
toczył	przykład	współpracy	pod	Grunwaldem,	na	co	Zborowski	
zareplikował	oskarżeniem	o	ucieczkę	Witolda	z	pola	bitwy.	Po-
kazuje	to,	że	pamięć	o	bitwie	istniała.	Nikžentaitis	stawia	tezę,	
że	pogląd	Litwinów	na	batalię	można	podzielić	na	trzy	okresy.	
Pierwszy	 trwa	od	1410	roku	do	połowy	XVIII	wieku	–	czasu	
wydania	„Kroniki	Litwinów	i		Żmudzinów”.	Charakteryzuje	się	
wypracowanym	przez	mieszkańców	Wielkiego	Księstwa	włas-
nym	poglądem	na	bitwę.	Jego	ślady	można	odnaleźć	w	Lato-
pisie	Bychowca,	 „Krótkim	Zbiorze	Kronik	Litwy”	 czy	dziele	
Włocha	 żyjącego	 w	 XV	 wieku,	 Eneasza	 Piccolominiego,	 pt.	
„De	viris	aetate	 sua	claris”.	Wg.	historyka	zanotował	on	spo-
jrzenie	Litwinów	na	bitwę,	choć	Nikžentaitis	nie	rozstrzygnął,	
skąd	 u	 Piccolominiego	 te	 informacje.	Włoch	 przytacza	m.in.	
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anegdotę	o	mieczach,	jednak	miecz	jest	tu	tylko	jeden,	dla	Wi-
tolda,	 natomiast	 Jagiełło	 otrzymuje	 od	 Krzyżaków	 rękawicę,	
jako	zarzut	 tchórzostwa.	Z	koli	Latopis	Bychowca	wspomina,	
że	 trofea,	 a	więc	 i	 chorągwie	krzyzackie	zostały	podzielone	 i	
część	owszem,	trafiła	na	Wawel,	ale	część	do	katedry	wileńsk-
iej,	co	znajduje	potwierdzenie	w	późniejszych	źródłach.	Drugi	
okres	 istnienia	Grunwaldu	w	 świadomości	 litewskiej	 trwa	 od	
XVIII	wieku	do	1917	roku.	Tu	Litwini	opierają	się	w	większoś-
ci	na	dziełach	Długosza.	Natomiast	po	1917	roku	zaczyna	się	
nowy	prąd	w	historiografii	 litewskiej,	przedstawiający	odwrót	
wojsk	litewskich	jako	manewr	taktyczny,	zakończony	okrążeni-
em	wojsk	krzyżackich	(co	ciekawe,	wg.	Sławomira	Patlewicza	
ta	wersja	była	wcześniej	nie	do	przyjęcia,	ponieważ	takie	man-
ewry	uważano	za	niehonorowe).
	 Tradycja	 grunwaldzka	w	 obu	 państwach	 to	 długie	 spory	
historyczne.	Mają	 one	 kilka	 punktów	 zapalnych:	 przykładem	
choćby	 dyskusja,	 czy	 odwrót	 litewskiego	 skrzydła	 był	mane-
wrem	zaplanowanym	na	wzór	tatarski,	czy	też	paniczną	uciecz-
ką.	Spór	o	ten	epizod	bitwy	pojawia	się	praktycznie	we	wszyst-
kich	publikacjach	na	 temat	bitwy.	Podobne	emocje	wywołuje	
kwestia	 naczelnego	 dowództwa.	 Litewscy	 historiografowie	
często	wynoszą	 rolę	Witolda,	który	na	Litwie	 jest	bohaterem,	
zwany	 jest	Wielkim	 (K.	Grinius	 postawił	 tezę,	 że	Witold	 był	
po	prostu	naczelnym	dowódcą).	Jagiełło,	który	jest	traktowany	
często	jako	zdrajca	swej	ojczyzny,	w	tych	dziełach	wykazuje	się	
tchórzostwem	i	nieudolnością.	Długosz,	który	króla	nie	lubił,	wg.	
historyków	(np.	Kuczyńskiego,	Ekdahla	czy	Jučasa)	w	swoich	
„Rocznikach…”	starał	się	go	zdyskredytować,	wyróżniając	Wi-
tolda,	ale	 też	polskich	możnowładców.	Spór	dotyczy	 też	 tytu-
latury	i	władzy	Witolda	–	Kuczyński	udowadnia,	że	w	momen-
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cie	 bitwy,	Witold	 był	 jedynie	 namiestnikiem	 króla	 na	 Litwie	
(miało	się	to	zmienić	w	unii	horodelskiej).	Za	czasów	carskich	
w	niektórych	opracowaniach	(Mikołaj	Kramzin)	zupełnie	pom-
ijano	rolę	Polaków	w	tej	bitwie,	opierając	się	na	tzw.	Latopisie	
Bychowca.	Akcentowano	też	rolę	pułków	smoleńskich.	Po	stro-
nie	polskiej	 kładzie	 się	 nacisk	na	 rozstrzygającą	 rolę	polskiej	
jazdy	rycerskiej,	Historycy	kłócą	się	o	dalszy	ciąg	wyprawy	–	
Polacy	oskarżają	Witolda	o	wycofanie	się	z	wojny	po	uzyskaniu	
zwrotu	Żmudzi	 i	 tym	samym	uniemożliwienie	zdobycia	Mal-
borka.	Kuczyński	i	Jučas	różnią	się	np.	w	kwestii	Wołochów	i	
Mołdawian.	Ten	pierwszy	 twierdzi,	że	podlegali	oni	 jako	 len-
nicy	polskiemu	królowi,	a	ustawienie	ich	na	skrzydle	litewskim	
wynikało	z	podobnego	sposobu	walki.	Drugi	natomiast	pisze,	
że	 zgromadził	 ich	 i	 przywiódł	 „własnym	 staraniem”	Witold.	
Oczywiście	kontrowersje	nie	kończą	się	na	samej	batalii	–	do-
tyczą	Unii	(chociażby	spór	o	słynne	„applicare”)	we	wszystkich	
jej	 postaciach	 (niektórzy	 litewscy	historycy	negują	 nawet	 ist-
nienie	aktu	unii	krewskiej	–	choćby	Dainauskas),	przenoszą	się	
na	całość	dziejów	Polski	i	Litwy,	a	następnie	Rzeczpospolitej.	
Powoli,	weryfikując	swoje	wersje	wydarzeń	i	porównując	je	np.	
z	dokonaniami	niemieckich	historyków	obie	strony	zbliżają	się	
do	porozumienia.
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Zbiórka zastępu
Bobry

Zdjęcia:
Marcin Gierbisz

 Można powiedzieć, że spotkaliśmy 
ich przez przypadek, bo bardzo naokoło. 
Dwóch ostatnich członków zastępu Bobry 
– Dusza i Zygmunt.

Tekst:
Marcin Gierbisz
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-	 Zygmunt	 był	 w	 moim	 zastępie	 Bobrów	 -	 rozpoczął	
Dusza	-	Później	był	kwatermistrzem.	Najlepszym,	jakiego	miała	
Szesnastka.	Autentycznie!	Na	dwóch	obozach,	był	w	Sukowie,	
był	w	Kamieckich	Błotach.
-	No	byłem,	byłem	-	uśmiecha	się	Zygmunt	pod	nosem
-	Tam	gdzie	my	dostaliśmy	sztandar	od	starych	Zawiszaków.	To	
Zygmunt	był	na	tym	obozie.	Razem	z	Tadeuszem	Sułowskim	i	
ze	mną.

	 Siedzimy	 właśnie	 w	 mieszkaniu	 Zygmunta.	 Kilka	 dni	
wcześniej	 dostałem	 telefon	 od	 Dyzmy.	 Podobno	 nasz	 znajo-
my	 instruktor	 z	 44	WDH,	Hubert	 Zieliński,	 poznał	w	 swojej	
parafii	starszego	pana,	który	wspomniał,	że	był	w	Szesnastce.	
Oczywiście,	że	chcielibyśmy	go	poznać	i	dowiedzieć	się	czegoś	
więcej!	Gdy	odwiedzamy	Zygmunta,	w	 jego	mieszkaniu	wita	
nas	dobrze	nam	znany	Włodzimierz	Dusiewicz,	Dusza.	Nawet,	
gdy	chcemy	odkryć	coś	nowego	okazuje	się,	że	historię	mamy	
pod	 nosem	 i	 na	wyciągnięcie	 ręki.	 Jak	wyglądała	 Szesnastka	
za	czasów	Zygmunta	i	Duszy?

Sztandar
-	Szukaliśmy	go,	nie	mogliśmy	go	odkopać.	Po	’56	kopaliśmy	
długo	w	tych	gruzach	warszawskich…	Tereszczenko	się	głównie	
zajmował	tym,	szukał	go	tam…	-	Wspomina	Zygmunt
-	Nie	tylko	Tereszczenko.	Wiesiek	Szeliski,	Andrzej	Pawłowski.	
Ci	konspiracyjni.
-	No	tak.
-	Nie	ma	tam	tego	sztandaru.	Znamy	już	jego	historię,	chcesz	
posłuchać?	Przyszli	do	nas	ubowcy	i	powiedzieli:	jak	będziecie	
jeszcze	kopać,	to	Was	wszystkich	wsadzimy.
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-	No	tak…	-	zafrasował	się	Zygmunt.
-	Mówią:	nie	macie	co	kopać,	bo	tego	sztandaru	tu	nie	ma.	Co	
się	 okazało?	Wykopali	 sztandar	wcześniej.	 Jakiś	 ubowiec	 dał	
go	swojemu	dziecku,	żeby	się	nim	bawił	w	wojsko.	Chłopak	w	
końcu	go	pociął.	Wyrzucili	go	na	śmietnik.	Przepadł.	–	Dusza	
zawiesił	głos	–	Była	jednak	w	Kole	Przyjaciół	Harcerstwa	przy	
Szesnastce	 pani	 Sabina	 Szeflerowa,	 bardzo	 uczynna	 kobieta.	
Przewodnicząca.	Wiedzieliśmy,	kto	ten	sztandar	zrobił	–	Siostry	
zakonne	na	Brackiej.	Przed	obozem	w	Sukowie	pani	Szeflero-
wa	poszła	 do	nich.	 I	wyobraźcie	 sobie,	 że	 te	 siostry	 znalazły	
dokładne	 rysunki	 tego	 przedwojennego	 sztandaru.	 I	 według	
tych	rysunków	te	same	siostry	wykonały	ten	sztandar,	który	ter-
az	jest.	To	jest	wierna	kopia!	I	w	Sukowie	ten	sztandar	został	
nam	przekazany	i	poświęcony.

Początki
-	Włodek	ma	83	lata,	ja	78,	ale	ja	to	jestem	taki	harcerz...	taki	
no...	parę	lat	tylko	w	tym	harcerstwie.
-	W	Szesnastce	byłeś	tylko	krótko	-	mówi	Dusza.
-	No	tak,	ale	upamiętniło	mi	się	to	wydarzenie,	bardzo	głęboko	
zaszło	mi	w	moją	świadomość,	także	to	pamiętam	wspaniale.
-	Bo	Ty	tak	naprawdę	Zygmunt	byłeś	dwa	razy	w	tej	Szesnastce.	
-	Dwa	razy,	tak	-	uśmiecha	się	Zygmunt
-	 Przed	 ‘49	 rokiem	drużyny	harcerskie,	 nie	 tylko	Szesnastka,	
były	 całkiem	 fajne.	 Były	 z	 tego	 rozpędu	wojennego	 i	mogły	
zachować	jeszcze	swoje	tradycje.	Po	‘49	roku	był	klops,	koniec	
harcerstwa.	A	Ty	przyszedłeś	do	Szesnastki	przed	‘49	rokiem.
-	W	‘47!
-	I	byłeś	w	Łańsku	na	obozie	w	moim	zastępie	bobrów,	gdzie	
był	Jasiu	Świderski	i	Jan	Tereszczenko.
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-	Tak,	tak	zgadza	się.
-	A	potem	wróciłeś	do	Szesnastki	 już	 jako	dorosły	człowiek	-	
Kontynuuje	Dusza
-	W	‘56	roku	–	przytakuje	Zygmunt
-	Kiedy	było	reaktywowanie	harcerstwa	i	też	był	taki	zryw.	Sz-
esnastka	poderwała	się	wtedy	przy	liceum	Kołłątaja.
-	Staszica	czy	Kołłątaja?
-	 Kołłątaja,	 Staszica	 nie	 było.	 Było	 Gottwalda.	 Staszic	 był	
do	‘49	roku.	A	potem	księdza	nie	można	było	mieć	za	patrona	
szkoły...	Kiedy	się	Szesnastka	reaktywowała	po	‘56	roku	i	poszła	
do	Gottwalda,	to	szkoła	była	już	zajęta	przez	21	WDH.	Po	‘49	
roku	było	ciężko.	Wcześniej	mogliśmy	robić	wszystko,	myśmy	
ten	nowy	sztandar	święcili	normalnie	w	kościele.	Szliśmy	całą	
drużyną	normalnie,	czwórkami	do	kościoła.	Wola	rodziców	jest	
taka,	żeby	to	było	jak	przed	wojną.	I	było.

Reaktywacja
-	Więc	poszliśmy	do	Kołłątaja.	Tam	żeśmy	się	zakotwiczyli.	I	
cała	ta	grupa	z	Kołłątaja	była.	Andrzej...	-	zaczyna	wymieniać	
Dusza
-	Andrzej	Pawłowski?	-	Zygmunt	szybko	przerwał
-	Andrzej	Pawłowski	to	był	drużynowym.	Z	konspiracyjnej	Sz-
esnastki.	Nie	myl,	kolego!
-	No	tak,	tak.
-	 Był	 pierwszym	 komendantem	 obozu	 po	 ‘50,	 pierwszym	
drużynowym.	 Potem	 był	 Wiesiek	 Szeliski,	 a	 potem	 Tadek	
Sułowski,	którego	znacie.	Znacie	Tadka.
-	Sułę	znacie?	-	pyta	Zygmunt
-	Znają,	znają.	A	kto	Suły	nie	zna,	powiedz	mi?
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Szesnastka	teraz
-	 Szesnastka	 się	 teraz	 tak	 fantastycznie	 prezentuje,	 tak	 fan-
tastycznie	 wygląda...	 -	 mówi	 Dusza	 -	 Naprawdę,	 ja	 jestem	
strasznie	dumny
-	To	pewnie	dużo	pracy	wymaga,	chłopcy	pracują	-	stwierdza	
Zygmunt
-	Jak	ja	zobaczyłem	Was	w	Bykowni	na	czwartym	Cmentarzy	
Katyńskim,	 jak	pełniliście	 służbę,	 to	 daj	Boże,	 żeby	wszyscy	
harcerze	byli	jak	oni.	Ale	tam	było	więcej	drużyn,	nie	tylko	Wy,	
prawda?	A	oni,	słuchaj	–	mówi,	patrząc	na	Zygmunta	–	mieli	
jednakowe	mundury,	świetne	te	czapki	z	kostkami...	Świetne.
-	Nie	wiem	czy	wiecie,	że	Włodek	był	prezesem	Federacji	Rodz-
in	Katyńskich	przez	13	lat,	jego	ojciec	też	zginął	w	Katyniu	-	
wtrąca	Zygmunt
-	Nie	w	Katyniu,	w	zbrodni	katyńskiej,	a	to	jest	różnica	-	po-
prawia	 go	 Dusza	 -	 są	 cztery	 cmentarze	 katyńskie,	 a	 jeszcze	
jeden,	którego	nie	ma,	jest	na	Białorusi.	Póki	Łukaszenka	tam	
działa,	to	nie	ma	szans,	by	cokolwiek	ruszyć...	no	ale	były	trzy	
cmentarze,	czwarty	został	otworzony.	Szesnastka	była	świadki-
em.	Bardzo	piękna	uroczystość.

To, co wszyscy najlepiej zapamiętują
-	O	menażce	pamiętasz?	Tę	piosenkę	o	menażce?	-	z	uśmiechem	
dopytuje	Dusza
-	Menażka	tylko	za	kołnierz...	-	uśmiecha	się	Zygmunt

Krajki i kostki
	 Wracamy	 po	 spotkaniu	 tramwajem	 razem	 z	 Duszą.	
Wcześniej	Zygmunt	wraz	z	żoną	uraczyli	nas	obiadem,	Dusza	
opowiadał	 jeszcze	 o	 swoich	 filmach,	 wspominali	 wspólnych	
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znajomych.	Teraz	zastępowy	„Bobrów”	przysiadł	w	tramwaju,	
z	uśmiechem	wpatrzył	się	w	okno.	Nagle	odwrócił	się	w	moją	
stronę	i	wypalił:
-	Szczepowy,	Ty	wiesz	skąd	są	krajki	i	kostki?
-	Oczywiście	 -	mówię,	 choć	 teraz	nic	nie	 jest	 oczywiste.	Nie	
spodziewałem	 się	 odpowiedzi	 pod	 tablicą	 u	 jednego	 z	 na-
jwiększych	znawców	Szesnastki	–	jest	legenda,	o	tym...
-	Żadne	legendy.	Już	Ci	mówię	jak	to	było.	Krajki	noszone	były	
w	 tym	czasie	przez	kilka	drużyn.	Można	powiedzieć,	 że	 taka	
moda.	Jednak	kostki!	To	jest	historia!
	 Drużyna	była	w	górach.	Właśnie	kończyli	kąpiel	w	jednym	
z	górskich	stawów,	kiedy	dostrzegli,	że	w	wodzie	topi	się	jakieś	
dziecko.	Szybko	wskoczyli,	uratowali,	wyprowadzili	na	brzeg.	
Prowadzą	chłopaka	do	domu	i	spotykają	tam	ojca,	prawdziwego	
górala.	Ten	mówi:
-	Nie	mam	ja	dudków,	ale	weźcie	w	podzięce	te	kostki	z	mojej	
czapki
I	kostki	najpierw	nie	były	noszone	przez	wszystkich	harcerzy,	
jedynie	przez	tych	najbardziej	zasłużonych.	Później	nagradza-
nych	było	oczywiście	coraz	więcej,	 aż	w	końcu	cała	drużyna	
uzyskała	prawdo	do	noszenia	kostek	na	czapkach.	Jako	jedyna.	
Tak	było.
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