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Więc bez względu na umiejętności - drogi Czytelniku - 
śpiewaj z całych sił! Jesteś wśród przyjaciół!

Bo Szesnastka w życiu bracie - to jest właśnie to!

 Trzymasz w dłoniach 295 numer Sulimczyka,  
w którego  przygotowanie - pisząc, sprawdzając, edytując 
i składając - zaangażowało się wiele osób. Znajdziesz  
w nim relacje z biegów na stopnie, ciekawostki, opowieści  
o górskich eskapadach, przemyślenia instruktorów  i wiele 
więcej. Wszystko, czym harcerze Szesnastki zajmowali się 
od ostatniego wydania. 
  Miłej lektury 

REDAKCJA

 To był wspaniały rok - sukcesy w turniejach, ślub 
instruktora, zamknięte próby, przyrzeczenia i zobowiązania. 
Było przekazanie szczepu.
W starej szesnastkowej piosence - 16 śledzi - śpiewamy:  

Nie mam pomysłów za wiele, nie umiem ładnie śpiewać, 
ale gdy zbierze się wiara, śpiewam jak tylko mnie stać!  
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	 Kiedy	 na	 początku	 listopada,	 wraz	 z	 małą	 reprezentacją	
Szczepu	 obserwowaliśmy	w	Mazowieckim	Urzędzie	Wojewódz-
kim	 jak	Wojewoda	wręcza	kolejne	złote	 i	 srebrne	ordery	zasługi	
różnym	osobistościom	zacząłem	zastanawiać	się	nad	tym	co	takie-
go	ma	w	sobie	Szesnastka,	że	to	właśnie	nas	tam	zaproszono.
Każdy	z	nas	tam	obecnych	zapewne	inaczej	odpowiedziałby	na	to	
pytanie.	
	 Gdybym	zapytał	Stasia,	zucha,	najpewniej	powiedziałby	że	
to	dzięki	 super	 zbiórkom	 i	 pomysłom	druhów,	którzy	 je	przygo-
towują.	 Filip	 z	Tomkiem	powiedzieliby,	 że	 to	 dzięki	 zgraniu	 ich	
zastępów	 i	 świetnej	 atmosferze	w	 drużynie,	 a	 przede	wszystkim	
dzięki	 najlepszym	obozom	 jakie	 da	 się	 sobie	wyobrazić!	Dusza,	
który	pracę	Szesnastki	obserwuje	od	kilkudziesięciu	 lat	wskazał-
by	zapewne	na	jej	wielopokoleniowość	i	niezłomność	wobec	wielu	
przeciwności	losu.	A	ja?	Powiedziałbym,	że	to	przede	wszystkim	
ludzie,	którzy	ją	tworzą	i	przyjaźń	jaka	ich	łączy.

I	każdy	z	nas	miałby	rację!
	 Oczywiście	wiemy,	że	medal	Opiekuna	Miejsc	Pamięci	Na-
rodowej	 jest	nadawany	osobom	 i	 jednostkom	organizacyjnym	za	
szczególne	zasługi	w	upowszechnianiu	idei	pamięci	narodowej	oraz	
wyróżniającą	się	działalność	związaną	z	upamiętnianiem	miejsc	walk 
i	męczeństwa	narodu	polskiego,	a	także	opiekę	nad	tymi	miejsca-
mi.	Ale	 kiedy	 odbieraliśmy	 go	w	 imieniu	 Szesnastki,	w	 imieniu	

SZESNASTKA 
NA MEDAL

KAJETAN KAPUŚCIŃSKI
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nas	wszystkich,	nie	myśleliśmy	tylko	o	tym.	Ten	medal	to	dla	nas	
wielkie	wyróżnienie	i	zaszczyt.	Ale	jest	to	przede	wszystkim	wiel-
ki	sukces!	Sukces	każdego	z	nas	-	zucha,	harcerza,	Zawiszaka	czy	
rodzica.	Składają	się	na	niego	 lata	służby,	cotygodniowych	zbió-
rek,	wycieczek,	kolonii	i	obozów,	zdobywania	stopni	i	sprawności, 
a	 przede	 wszystkim	 wynoszenia	 tych	 wartości	 na	 zewnątrz	 
-	do	swoich	rodzin,	szkół	i	znajomych.
	 W	 tym	 roku	 obchodzić	 będziemy	 setną	 rocznicę	 nadania	
naszej	 drużynie	 pięknego,	 Szesnastego	 numeru.	 Postarajmy	 się	
zatem	wszyscy,	 aby	w	 tym	 roku	 nasze	 działania	wybrzmiały	 po	
stokroć	głośniej.	Żeby	każda	podejmowana	przez	nas	służba,	każde	
realizowane	zadanie	czy	zaangażowanie	w	gry	i	zbiórki	świadczyło 
o	tym,	że	Szesnastka	naprawdę	jest	drużyną	na	medal!
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	 Czułem	na	sobie	wzrok	wszystkich	ludzi	w	okolicy.	Siedzi-
my	w	ciemnym	pokoju	w	mieszkaniu	na	Ochocie,	przy	Grójeckiej.	
Ja	gdzieś	w	rogu	–	mimo	że	w	tym	samym	kole,	co	inni,	to	trochę	na	
uboczu.	Milczę	od	dłuższego	czasu,	dla	mnie	wieczność,	a	wszyscy	
oczekują,	że	coś	z	siebie	wyduszę.	Wiem	co.	Ale	nie	mam	pojęcia.	
Jest	2011	rok,	druga	połowa	sierpnia.	Za	miesiąc	16	Warszawska	
Drużyna	Harcerzy	ma	obchodzić	 jubileusz	stu	 lat	 istnienia.	Wła-
śnie	 padło	 pytanie,	 na	 które	muszę	 odpowiedzieć.	Nie	 do	 końca	
sobie	zdaję	sprawę,	że	to,	co	powiem	ułoży	moje	życie	na	najbliż-
sze	cztery	lata.	Czy	chcę	zostać	nowym	Szczepowym	Szesnastki? 
Co	to	faktycznie	znaczy?

CZTERYJAK ZOSTAŁEM
SZCZEPOWYM
S Z E S N A S T K I

Na początku zostałem taki:
Spałem	przez	dwie	godziny	i	 le-
dwo	stoję	na	nogach,	bo	całą	noc	
składałem	 Sulimczyka	 na	 Stule-
cie,	którego	ludzie	 teraz	 trzyma-
ją	w	 rękach,	czytają,	komentują.	
Ktoś	do	mnie	podchodzi	i	wska-
zuje	jakiś	błąd	ortograficzny,	ktoś	
wytyka	niezręczność	w	budowie	
zdania	albo	źle	postawiony	prze-
cinek.	 „Proszę	 to	 potraktować	
jako	 taką	 naszą	 małą	 tradycję,	
zabawę	z	czytelnikiem”	–	powi-
nienem	 powiedzieć	 –	 „Nie	 ma	
Sulimczyka	bez	wad,	jak	bez	wad	
nie	ma	człowieka”.	

Apel.	 Wychodzę	 przed	 szereg.	 Przyznaję,	 wspomagają	 mnie 

MARCIN GIERBISZU 
 n

as
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3	energetyki	za	1,59	zł	w	promocji	ze	sklepu	na	placu	Narutowi-
cza.	Nie	polecam	tego	próbować.	To	świństwo	robi	ze	mnie	nad-
zwyczaj	 zmęczonego	 człowieka	w	niezwykle	 energicznym	ciele. 
Czuję	się	jak	zombie,	 jak	sztucznie	przywrócony	do	życia.	Jakoś	
idę.	Na	moim	mundurze	jest	lekka	pustka.	Mój	błękitny	sznur	dwa	
miesiące	 wcześniej	 wylądował	 na	 ramieniu	 mojego	 ówczesne-
go	przybocznego	i,	czego	jeszcze	wtedy	nie	wiedziałem,	zostanie	 
z	niego	szybko	zdjęty	i	spowoduje	to	wiele	zawirowań.	Teraz	swój	
granatowy	 sznur	 (lekko	 wyblakły,	 bo	 najstarszy	 w	 Szesnastce)	
przekazuje	mi	Paweł	Huras,	który	kiedyś	był	moim	drużynowym.	
Chwilę	później	jesteśmy	w	kościele.	Za	każdym	razem,	gdy	klęka-
my,	od	razu	siadam	na	swoich	butach	i	nie	jestem	w	stanie	przyjąć	
normalnej	pozycji.	Mrugam.	I	już,	ognisko	z	Rodzicami	i	Zawisza-
kami.	Podobno	je	współprowadzę.	Do	dziś	nie	wiem,	co	mówiłem,	
choć	podobno	wiele.

Raz do roku zostawałem taki:
Stoję	 i	 nie	mówię	 nic.	 Zawsze	 się	 znalazł	 ktoś,	 kto	 wykrzyczał	
„przemówienie	Szczepowego!”.	 Jest	Wigilia	Olimpu,	wszystkich	
instruktorów	i	funkcyjnych	Szesnastki.	Ludzi,	których	podziwiam	
–	 	autentycznie,	nie	piszę	kurtuazyjnie	–	za	codzienną	pracę	nad	
swoimi	jednostkami,	nad	tym	by	harcerze	i	zuchy	czuli	się	w	nich	
dobrze	i	mieli	głowy	pełne	pomysłów.	Ludzi,	którzy	zmieniają	świat	
dookoła	 siebie,	 inspirują.	Nigdy	nie	 czułem	się	nad	nimi,	 tak	po	
ludzku.	Nie	czułem,	że	przestawiam	pionki	czy	pociągam	sznurki.	
To	nie	tak	działa.	Idziemy	wspólnie,	do	jednego	celu.	Ale	ich	praca	
jest	 najważniejsza,	 to	 oni	 podejmują	najważniejsze	 i	 najtrudniej-
sze	decyzje.	Zawsze	po	chwili	ciszy	mówię	kilka	zdań	i	składam	
życzenia,	ale	chyba	nigdy	nie	jestem	z	nich	do	końca	zadowolony.	
Nie	lubię	do	nich	przemawiać.	Wolę	rozmawiać.	Bo	każdy	z	nich	
ma	ciekawe	spojrzenie	na	to,	co	robimy.	W	niektórych	miejscach	
zupełnie	różne	od	siebie,	choć	potrafimy	znaleźć	pole	do	dyskusji.	
I	to	od	zawsze	była	siła	tego	zespołu.
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Z poczuciem sukcesu zostawałem tak:
Zwięzłe	zdania	w	krótkich	rozkazach,	w	wyjątkach	z	rozkazów	huf-
cowego.	Powołuję	16	WGZ	„Rycerze	Czarnego	Orła”	i	mianuję	na		
drużynowego	pwd.	Grzegorza	Stója.	Powołuję	16	WGZ	„Strażni-
cy	Czasu”	i	mianuję	na	drużynowego	pwd.	Macieja	Sadowskiego.	 
Powołuję	16	WGZ	„Bractwo	Zaginionego	Oręża”	i	mianuję	na	dru-
żynowego	pwd.	Erazma	Zawadzkiego.	Powołuję	16	WDH	„Fides”	 
i	mianuję	na	drużynowego	pwd.	Karola	Kaszyńskiego.	Powołuję	16	
WDW	„Kompania	Braci”	i	mianuję	na	drużynowego	pwd.	Karola	
Michalaka.	Powołuję	Samodzielny	Patrol	Wędrowników	„Włóczy-
kije”	i	mianuję	na	patrolowego	phm.	Dyzmę	Zawadzkiego.	

Ale	 także:	Zwalniam	z	 funkcji	 drużynowego	16	WDH	„Sulima”	
phm.	Kajetana	Kapuścińskiego	i	dziękuję	mu	za	pełnioną	służbę.	
Mianuję	na	drużynowego	16	WDH	„Sulima”	przewodnika	Jakuba	
Romańskiego.	Zwalniam	z	funkcji	drużynowego	16	WDH	„Grun-
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wald”	phm.	Dyzmę	Zawadzkiego	i	dziękuję	mu	za	pełnioną	służ-
bę.	Mianuję	 na	 drużynowego	 16	WDH	 „Grunwald”	 pwd.	 Pawła	
Mularczyka.	A	później:	Mianuję	na	drużynowego	16	WDH	„Grun-
wald”	pwd.	Stanisława	Blicharskiego.	
Każde	 powołanie	 drużyny,	 każde	 mianowanie	 i	 każde	 zwolnie-
nie	ze	świetnie	pełnionych	funkcji,	by	mógł	je	objąć	nowy,	młody	 
instruktor,	który	chce	dorównać	poprzednikom	i	przebić	 ich	suk-
cesy	to	niesamowita	radość.	Wszystkie	nagrody	w	turniejach	przy	
tym	to	pikuś.

Uświadomiony o swojej porażce zostałem tak:
Siedzę	w	Barze	Prasowym	z	Piotrkiem,	przybocznym	Fidesu.	Wła-
śnie	próbujemy	coś	dogadać.	Ale	już	wiem,	że	to	nie	ten	człowiek	
na	 tę	 funkcję,	 choć	 bardzo	 go	 lubię.	 „Chcę	 skupić	 się	 na	 sobie”	
mówi	mi	w	końcu.	Żałuję.	Bo	bycie	drużynowym	to	niesamowite	
przeżycie!	Ale	wiem,	że	sprawowanie	 tej	 funkcji	 to	 też	ogromna	
odpowiedzialność	oraz	garść	wyrzeczeń.	Gdy	patrzę	na	drużyno-
wych	Szesnastki,	widzę	ludzi,	którzy	dostrzegają	nie	tylko	swoje	
potrzeby,	 ale	 też	 to,	 czego	 potrzebują	 inni,	 czego	 potrzebuje	 ich	
najbliższe	środowisko	–	dzielnica,	szkoła,	miasto.	Dają	siłę	i	napęd	
do	działania.	Po	kilku	latach	współpracy	miałem	nadzieję,	że	Fides	
zyska	nowego	drużynowego,	który	(jak	poprzedni)	skupi	się	na	lu-
dziach	i	będzie	dla	nich	wzorem.	Mimo	wszystko	rozumiem	jego	
decyzję.	Nie	tym	razem.	Czekamy.	

„Ahoj przygodo!” zostało przeze mnie krzyczane w takich oko-
licznościach:
Na	kolonii	w	2012	roku,	gdy	po	raz	pierwszy	pojechałem	z	zaląż-
kami	naszych	 trzech	gromad	 i	widziałem	trzech	świetnych	zuch-
mistrzów	w	akcji	oraz	na	obozie	w	tym	samym	roku,	gdy	na	mój	
wjazd	 do	 obozu	 cały	 szereg	 harcerzy	 krzyczał	 „Gierbo!	Gierbo!	
Gierbo!”,	a	 ja	postanowiłem	z	każdym	przybić	piątkę.	Na	samo-
dzielnych	obozach	„Grunwaldu”	 i	 „Sulimy”,	gdy	mogłem	 je	od-
wiedzić.	Przed	jednym	zimowiskiem,	gdzie	trzeba	było	w	tempie	
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mendantem,	gdy	zuchy	na	nowo	zaskakiwały	mnie	w	rozmowach	
swoim	sposobem	patrzenia	na	świat.	W	kółko,	gdy	widziałem	har-
cerzy	i	instruktorów	Szesnastki	pojawiało	się	coś,	co	kiedyś	będzie	
można	wspominać.

W październiku 2015 zostało tak:
Siedzimy	w	harcówce	na	Nowowiejskiej,	w	podziemiach	hali	spor-
towej	przy	Staszicu.	Dziś	znów	ma	paść	pytanie	o	nowego	Szczepo-
wego	Szesnastki.	Są	tu	prawie	wszyscy	instruktorzy,	pewnie	jakby	
nie	 tych	kilku	nieobecnych,	 to	byśmy	się	nie	zmieścili.	Za	chwi-
lę	mamy	mieć	wybory	Szczepowego.	Nie	ma	żadnej	regularności 
w	tym	procesie,	dotychczas	różnie	to	wyglądało	–	były	mianowa-
nia,	przekazania,	przewroty,	nawet	akceptacja	jednego	zgłoszone-
go	kandydata	poprzez	głosy	instruktorów.	Dziś	też	głosujemy.	Ale	
jest	dwóch	kandydatów!	To	od	powstania	Szczepu	w	2007	jeszcze	
nie	było	grane.	Rozmawiamy	o	tym,	jak	ma	wyglądać	Szesnastka	
w	przyszłości,	co	ma	robić	Szczep	i	w	jakich	obszarach	ma	działać.	
Młodzi	instruktorzy	odważnie	podejmują	decyzje,	a	starzy	się	z	nią	
godzą.	Chwilę	później	poprzez	tajne	głosowanie	wybierają	nowego	
Szczepowego.	W	pełni	poczuwają	się	za	to,	jak	Szesnastka	będzie	
wyglądała	przez	następne	100	lat.

Teraz zostałem taki:
Jestem	teraz	cztery	lata	starszy	i	o	cztery	lata	mądrzejszy	(to	drugie	
sobie	wmawiam	–	po	cichu	liczę	na	to,	że	przynajmniej	nie	głupszy).	 

ekspresowym	znaleźć	nowe	miejsce	i	w	przerwie	
w	 pracy	 wydzwaniałem	 po	 cichu	 do	 przybocz-
nych,	 którzy	 na	 koniec	 dnia	 dostarczyli	 masę	
świetnych	propozycji.	Na	wyprawie	kadry	w	góry	
Suche,	gdzie	po	raz	pierwszy	naprawdę	poczułem,	
że	się	starzeję.	Na	wyprawie	do	Norwegii	z	rodzą-
cą	się	wtedy	Kompanią	Braci,	gdy	płynęliśmy	po	
Bałtyku	między	Fiordami	i	przejechaliśmy	swoje	
autostopem.	Na	ostatniej	kolonii,	gdzie	byłem	ko-
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Łącznie	 to	 moje	 trzynaście	 lat	 w	 Szesnastce	 (a	 może	 już	 14?).	
Współpraca	 z	Wami	wszystkimi	 nauczyła	mnie	wiele	 i	 pomogła	
się	znaleźć	w	tym	miejscu,	w	którym	jestem.	Z	Szesnastką	robiłem	
pierwsze	filmy,	pisałem	pierwsze	teksty	oraz	odkrywałem	internet	
i	sposoby	promocji	Drużyny.	Tu	też	w	praktyce	mogłem	sprawdzić	
się	w	kierowaniu	 zespołem	 i	współpracy	 z	 ludźmi	o	 różnych	od	
moich	poglądach.	Tego	doświadczenia	nie	da	się	zamienić	na	nic	
innego.	Myślę,	że	to	dzięki	doświadczeniu	z	Szesnastki	zdobyłem	
pierwszą	 poważną	 pracę,	 a	 teraz	 założyłem	własna	firmę.	Patrzę	
na	to,	co	zrobiłem,	jako	Szczepowy	i	stwierdzam,	że	nie	wszystko,	
co	chciałem	osiągnąć	się	udało.	Ale	przecież	nic	się	nie	skończyło,	
Szestnastka	trwa!	Z	każdym	nowym	członkiem	drużyny	czy	gro-
mady,	z	każdym	nowym	zastępowym,	przybocznym,	drużynowym	
–	lekko	się	zmienia	i	robi	krok	do	przodu.	Dziś	Kajtek	idzie	w	kie-
runkach,	w	których	też	bym	chciał	pójść.	
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17-24.01	 -	 Zimowiska:	 Grunwald+BZO+Włóczykije	 z	 82	 WDŻ	
Wędrowniczki	i	145	WDH-ek	Ostrężyna;	Sulima	z	1001	WDH-ek	
Rzeka	i	Strumień
19.02	-	odsłonięcie	muralu	Szesnastki	przy	ul.	Noakowskiego
22.02	-	Choinka;	prezentacja	Archiwum	fotograficznego	pierwszego	
100-lecia	Szesnastki
24.02	-	srebrny	Krzyż	Zasługi	dla	Marka	Gajdzińskiego	“Szwejka”	
06.03	 -	 pogrzeb	Zawiszaków:	 śp.	Bohdana	Tomaszewskiego	 i	 śp.	
Adama	Halbera	
14.03	-	gra	Grunwaldu	
20-22.03	-	wypad	kadry	Szczepu	w	góry	
27-29.03	-	Zlot	Warszawskiego	Hufca	Harcerzy	„Klucz”
13.05	-	pogrzeb	Zawiszaka	śp.	Krzysztofa	Zbytniewskiego
22-24.05	-	turniej	Scout	Cup	w	Krakowie
29-31.05	-	zlot	UNDHR	wraz	z	obchodami	100-lecia	22WDH
19-21.06	-	biwak	Grunwaldu
03.07	-	Erazm	Zawadzki	i	Stanisław	Blicharski	zdobywają	stopień	
przewodnika
09-31.07	-	86.	obóz	Grunwaldu	i	Sulimy	oraz	40	GDH-ek	“Źródło”	
nad	 jez.	 Trzemeszno	 -	 Stanisław	 Blicharski	 nowym	 drużynowym	
“Grunwaldu”
09-19.07	-	wędrowny	obóz	Kompanii	Braci	i	Fidesu
14-26.07	 -	 kolonia	 Zuchowa	 [BZO,	 SC,	 RCO];	 zobowiązanie	 in-
struktorskie	Erazma	Zawadzkiego	i	Macieja	Sadowskiego
02.08	-	71.	rocznica	boju	pod	Pęcicami
02-18.08	 -	 kurs	 przedinstruktorski	 “Agricola”	 (kursanci	 i	 kadra	 z	
16WDHiGZ)
22.08	-	ślub	phm	Michała	Lewandowskiefgoo
04-06.09	 -	 Turniej	 Drużyn	 Puszczańskich	 w	 Pionkach:	 4	miejsce	
Grunwaldu	
08.09	-	Barykada	Września	1939
03.10	 -	 Szesnastka	 na	 odsłonięciu	 pomnika	 Danuty	 Siedzikówny	
„Inki”

Co się działo w Szesnastce?
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09-11.10	-	Zlot	Zuchmistrzowski	ANAWA!	
13.10	-	wybory	Szczepowego
17-18.10	-	instruktorzy	i	Zawiszacy	na	Akcji	Traflesz
22.10	-	Msza	za	Zawiszaków;	Kajetan	Kapuściński	nowym	szcze-
powym
23-24.10	-	Turniej	Drużyn	Leśnych	w	Puszczy	Kampinowskiej	-	7	
miejsce	Sulimy
25.10	-	film	nakręcony	przez	ZZ-t	Sulimy:	“Ten	się	śmieje,	kto	się	
śmieje	ostatni”
29.10	-	Rada	Drużynowych	szczepu
31.10	-	wspólna	wizyta	na	grobach	Zawiszaków	
11.11	-	udział	w	dzielnicowych	obchodach	odzyskania	niepodległo-
ści	na	pl.	Narutowicza
06.11	-	nadanie	Szesnastce	Medalu	Opiekuna	Miejsc	Pamięci	Naro-
dowej
06-08.11	-	BZO,	SC	oraz	RCO	na	Zlocie	Zuchowym	11	Listopada;	
zwycięstwo	BZO
10.11	-	pogrzeb	Zawiszaka	śp.	Stanisława	Potempskiego	“Sławka”
12-15.11	-	ZZ-t	Grunwaldu	w	Gorcach
13-15.11	-	ZZ-t	Sulimy	w	Górach	Świętokrzyskich
27.11	-	95-lecie	Pomarańczarni
29.11	-	gra	filmowa	Grunwaldu,	Sulimy	oraz	50	WDH-ek	Pole
02.12	 -	Stanisław	Blicharski	otwiera	próbę	na	 stopień	podharcmi-
strza	
05.12	-	KiK	Grunwaldu	i	KiK	Sulimy
11-12.12	-	Gierbo,	Kajtek	i	Dyzma	na	Kursie	Kadry	Kształcącej	III	
stopnia	
12-13.12	-	Stulecie	Harcerstwa	na	Grochowie	-	jubileusz	22	WDH
11-13.12	-	Kadra	BZO	zajmuje	III	miejsce	na	Zlocie	SUPER	
18.12	-	wigilia	BZO,	Grunwaldu	i	Włóczykijów;	wigilia	SC	i	Sulimy
18-20.12	-	Akcja	Paczka
19.12	-	Warsaw	Scout	Cup	-	zajmujemy	3	miejsce	
20.12	-	Wigilia	Olimpu				
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	 Wtorkowym	 wieczorem,	 na	 radzie	 zastępowych,	 Stachu	
oznajmił	nam,	że	następnego	dnia	udamy	się	na	wycieczkę	w	góry.	
Miał	 iść	ZZt,	 niestety	 bez	Bruna,	 zajmującego	 się	w	 tym	 czasie	
młodszymi,	i	najstarszy	zastęp	na	zimowisku	–	„Sroki”.	Zastępowi	
zareagowali	z	dużym	entuzjazmem,	natomiast	z	zastępu	„Srok”	na	
udział	w	wyprawie	zdecydował	się	tylko	Janusz.	Pełni	optymizmu	
i	ciekawi	przygód,	które	miały	na	nas	czekać	następnego	dnia,	po-
łożyliśmy	się	spać.
	 Zaraz	po	wstaniu	i	porannej	rozgrzewce	spakowaliśmy	się 
i	zebraliśmy	w	szatni.	Do	składu	wyprawy	należeli:
													 	Stanisław	Blicharski	„Stachu”
											 	 	Jacek	Kozłowski	„Stefan”
										 	 	Stanisław	Otowski	„Leśny”
								 	 	Piotr	Aulak	„Komandos”
					 	 	Aleksander	Foks	„Fox”
									 	 	Karol	Wieteska	„Junior”
						 	 	Paweł	Pruszko	„Kwadrat”
					 	 	Janusz	Brzostek,	człowiek-który-nie-ma-ksywy
	 Kiedy	znaleźliśmy	się	już	na	drodze	ze	Sromowców	Wyż-
nych	 do	 Sromowców	Niżnych,	 spostrzegliśmy,	 iż	 nie	 mogliśmy	
wybrać	lepszego	dnia	na	tę	wyprawę.	Spoza	porannych	mgieł	wy-
chodziło	właśnie	słońce,	którego	blaskiem	mogliśmy	się	cieszyć	do	
końca	dnia.
	 Pierwszy	odcinek	trasy	biegł	po	asfalcie,	było	to	ok.	10	km.	
Po	drodze	zdążyliśmy	zrobić	zapasy	jedzenia	i	picia	w	napotkanym	
spożywczaku.	W	międzyczasie	zorientowaliśmy	się,	że	w	Sromow-
cach	Niżnych	 znajduje	 się	 jeden	 z	 punktów	 sprzedaży	 słynnych	
już	w	Grunwaldzie	 „Lodów	u	Marysi”.	Pełni	nadziei	 ruszyliśmy	

Środa	21.01.2015	roku,	czyli	wyprawa 
ZZ-tu na 3 KORONY

STANISŁAW OTOWSKI
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więc	w	stronę	tej	miejscowości.	Ostatni	odcinek	trasy,	widząc	dro-
gowskazy,	 wskazujące	 nam	 upragnioną	 lodziarnię,	 pokonaliśmy	
już	biegiem.	Niestety!	Okazało	się,	że	lodziarnia,	co	w	sumie	było	
do	przewidzenia,	zimą	jest	zamknięta…
	 Rozpoczęliśmy	więc	 podejście	 nieco	 zawiedzeni,	 ale	 hu-
mor	poprawiały	nam	niezwykłe	widoki	okolicznych	szczytów.	Na	
górę	nie	wchodziliśmy,	a	wbiegaliśmy,	jak	to	się	często	na	naszych	
wycieczkach	zdarza,	i	trasę	wiodącą	przez	las	pokonaliśmy	poni-
żej	połowy	przewidywanego	na	 to	przez	drogowskazy	czasu.	Na	
szlaku	było	 sporo	 śniegu,	ale	odpowiednie	buty	 i	 -	w	przypadku	
niektórych	-	stuptuty	pozwoliły	nam	pokonać	tę	trasę	sprawnie.
	 Kiedy	wreszcie	dotarliśmy	na	przełęcz	pod	szczytem,	było	
nam	naprawdę	ciepło:	wszyscy	parowaliśmy	z	gorąca,	a	kurtki	już	
dawno	znajdowały	się	w	plecakach.	Byliśmy	nieco	zmachani,	ale	
tak	naprawdę,	 to	 ten	pierwszy	odcinek	 trasy	był	najbardziej	mę-
czący,	potem	już	wspinało	się	bezproblemowo.	Dodatkowo	ostat-
ni	 fragment	 trasy	 umilała	 nam	 niezwykła	 przyroda.	 Pomiędzy	
ośnieżonymi	drzewami	świeciło	słońce,	a	każda	gałązka	krzaków	
i	drzew	była	oblodzona	w	tak	niezwykły	sposób,	że	efekt	był	na-
prawdę	powalający.	Zachwyceni	i	rozbawieni	otaczająca	nas	naturą	
wspinaliśmy	 się	 na	 samą	 górę,	 co	 chwila	 ześlizgując	 się	 o	 kilka	
metrów,	gdyż	szlak	był	tu	już	mocno	oblodzony.
	 Widok	z	Trzech	Koron	zapierał	dech	w	piersiach.	Piękna	
pogoda	 zapewniała	wspaniałą	widoczność.	Bez	problemu	mogli-
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	 Po	 tym	 czasie	 stwierdziliśmy,	 że	 pora	 już	 wracać,	 jeśli	
mamy	zdążyć	na	przełożony	na	późniejszą	godzinę	obiad.	Wyru-
szyliśmy	więc	dalej,	schodząc	z	drugiej	strony	góry.	„Schodząc”	to	
dużo	powiedziane.	Po	pierwszych	kilku	minutach	zorientowaliśmy	
się,	 że	 nie	ma	 szans	 normalnie	 zejść.	Droga	w	 dół	 była	 jednym	
wielkim	lodowiskiem,	na	którym	wywalał	się	każdy,	kto	próbował	
normalnie	iść.	Chwytaliśmy	więc	plecaki	w	rękę,	braliśmy	rozpęd	
i	zjeżdżaliśmy	na	 tyłku,	 starając	 się	nie	wypaść	ze	 szlaku	na	za-
krętach.	Pokonaliśmy	w	ten	sposób	około	połowę	trasy	w	bardzo	
szybkim	tempie.
	 Zrobiliśmy	krótki	postój	na	rozstaju	dróg,	po	czym	ruszy-
liśmy	na	 dół	w	 stronę	 asfaltowej	 drogi.	 Po	 drodze	 napotkaliśmy	
śliczną	halę,	gdzie	postanowiliśmy	zjeść	pozostały	prowiant,	 tro-
chę	porozmawiać	i	 jeszcze	raz	popatrzeć	na	widoki.	Gdy	dotarli-
śmy	asfaltem	do	ośrodka,	każdy	z	nas	marzył	tylko	o	gorącej	kąpie-
li	i	równie	gorącym	obiedzie.	Gdy	oba	z	tych	pragnień	zostały	już	
zaspokojone,	 a	my	 przy	 późnym	 obiedzie	wspominaliśmy	 naszą	
wędrówkę,	nikt	nie	żałował	wzięcia	udziału	w	wyprawie,	a	dla	wie-
lu	był	to	chyba	najfajniejszy	dzień	zimowiska.

śmy	dostrzec	pensjonat	w	którym	stacjonowało	zgrupowanie,	dwa	
sztuczne	zbiorniki	wodne	nieopodal,	zamek	w	Czorsztynie	 i	ota-
czające	nas	szczyty.	Podziwiane	widoki	uwieczniliśmy	na	fotogra-
fiach.	Na	szczycie	spędziliśmy	dwa	lub	trzy	kwadranse	jedząc	cia-
steczka	i	popijając	herbatę.
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Jest	szósta	rano.	Początek	lipca.	Stoję	właśnie	na	peronie	autobu-
sowym	z	grupką	chłopaków.	To	moja	drużyna	wędrownicza	wraz	z	
przyjaciółmi	z		“Fidesu”	-	czekamy	na	odjazd	w	kierunku	Rzeszo-
wa.	Jest	lekki	chłodek,	ale	to	normalne	o	tej	porze	dnia.	Warszawa	
powoli	budzi	się	do	życia.	Trudno	dokładnie	opisać	mój	nastrój	w	
tym	momencie.	Chciałbym,	aby	wypalił	plan.	Co	to	znaczy?	Aby	
kolejne	9	dni	wypełniły:	dobra	pogoda,	przygody,	piękne	widoki,	
abyśmy	 nie	 posprzeczali	 się	 na	mocno	 i	 nie	mieli	 każdy	 innego	
pomysłu	na	obiad	czy	miejsce	biwakowe,	aby	nikomu	nic	się	groź-
nego	nie	stało	i	żebyśmy	na	koniec	nie	żałowali	tego	czasu	spędzo-
nego	razem,	tylko	dobrze	go	wspominali	za	10,	20	lat…	Czy	się	to	
uda?	Nie	wiem.	Szanse	są.
	 Plan	 jest	 prosty.	W	 jak	 najkrótszym	czasie	 zmieśćmy	 jak	
najwięcej	się	da.	Kierunek?	Niech	to	będzie	południe.	Gdzie	naj-
lepiej	zacząć?	Na	samym	dole,	w	Bieszczadach.	Jest	tu	kilka	miast		
i	miasteczek	wartych	zobaczenia,	ale	potem	jakiś	wyczyn	-	może	
spływ	Sanem?	Następnie	przejazd	w	Tatry.	Mamy	tam	zaprzyjaź-
nionego	gospodarza	schroniska	na	Głodówce.	Zgodził	się	udostęp-
nić	nam	miejsca	na	rozbicie	2	namiotów.	Ominiemy	droższe	schro-
niska	 i	 tłumy	 turystów.	Na	koniec	 pojedziemy	na	Święto	Obozu	
Szesnastki.	Trzeba	utrzymywać	z	nimi	kontakt	i	może	coś	pomóc	
w	obozie?	
	 Pierwszego	dnia	dojechaliśmy	do	Rzeszowa.	Tutaj	od	razu	
udaliśmy	 się	 na	 rynek	 oraz	 do	 informacji	 turystycznej.	Z	 rzeczy	
wartych	zobaczenia	są	z	pewnością	podziemia,	które	można	nie-
drogo	 zwiedzić	 z	 przewodnikiem.	 Gdy	 na	 zewnątrz	 żar	 się	 leje	
z	nieba,	 spacer	w	chłodnych	piwnicach	 jest	dużą	przyjemnością.	

CIEPŁO!
STRASZNIE TU

KAROL MICHALAK
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baw,	 na	 którego	można	było	wejść	 i	 pozwisać	 głową	na	 dół.	 Po	
dotarciu	w	pierwszej	kolejności	zajęliśmy	się	szukaniem	noclegu.	
Mieliśmy	2	namioty,	ale	je	zwykle	traktujemy	awaryjnie,	gdy	już	
nic	nie	da	się	znaleźć.	Rozdzieliliśmy	się	na	2-3	osobowe	ekipy. 
W	pierwszej	kolejności	na	celownik	wzięliśmy	straż	pożarną	i	po-
bliską	parafię.	Straż	nie	wypaliła,	natomiast	przy	kościele	udało	nam	
się	załatwić	miejsce	na	namioty	i	wrzątek	na	herbatę.	Nie	idealnie,	
ale	lepszy	rydz	niż	nic.	Wracając	od	strażaków	jedna	z	ekip	zaszła	
do	pobliskiej	parafii,	notabene	przy	wspomnianym	wcześniej	placu	
zabaw	 ze	 świerszczem.	Właśnie	 zaczynała	 się	Msza	 Św.	Ksiądz	
kazał	poczekać	aż	się	skończy	zapewniając,	że	„	coś	się	znajdzie”.	
W	tym	czasie	skontaktowaliśmy	się	z	resztą	grupy	aby	zebrać	się	
razem.	Mieliśmy	szczęście.	Trafiliśmy	na	bardzo	gościnnego	pro-
boszcza,	który	z	swoim	wikarym	udzielili	nam	miejsca	w	pokojach	
gościnnych.	Mogliśmy	wygodnie	przespać	się	na	łóżkach,	tak	więc	
karimaty	nie	były	potrzebne.	Miłym	(oraz	bardzo	polskim)	przeja-
wem	gościnności	 było	 zaproszenie	przez	gospodarzy	na	herbatę,	
która	 zamieniła	 się	w	 kolację	 z	miłą	 pogawędką.	Wzbudziliśmy 
u	 księży	 duże	 uznanie	 i	 szacunek.	Odwdzięczyliśmy	 się	 im	 pla-
kietką	naszej	drużyny	odprutą	od	 jednego	z	mundurów.	Na	 takie	
poświęcenie	było	warto	się	zdobyć!	Po	doświadczeniach	z	innych	
rajdów	 i	 wędrówek	 możemy	 stwierdzić,	 że	 tamtejsi	 gospodarze	
zdecydowanie	odznaczyli	się	niebywałą	gościnnością,	takie	prze-
życia	nierzadko	bardziej	dają	do	namysłu	niż	niejedno	kazanie!	
	 Rankiem	ruszyliśmy	zwiedzić	Sanok.	Wpierw	udaliśmy	się	
do	informacji	turystycznej.	Myślę,	że	to	dobry	nawyk.	Dzisiaj	mia-

Zdecydowanie	wrażenie	robi	 ich	
długość	 i	 wielkość.	 Następnie	
wsiedliśmy	 do	 busa	 w	 kierun-
ku	 Sanoka.	 Stamtąd	 mieliśmy	
zacząć	 spływ	 kajakowy	 Sanem.	
Gdy	 wjeżdżaliśmy	 do	 miasta,	
przywitał	 nas	 wielki	 świerszcz,	
element	przyszkolnego	placu	za-
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sta	 coraz	więcej	 inwestują	w	 turystów	 i	 zwykle	 takie	miejsca	 są	
zaopatrzone	w	darmowe	mapki	miasta	i	kompetentne	osoby,	które	
zaproponują	ciekawą	trasę	zwiedzania.	Zdecydowanie	jedną	z	cie-
kawszych	postaci	związanych	z	 tym	miastem	jest	Zdzisław	Bek-
siński	-	artysta,	można	nawet	powiedzieć	multi-artysta,	bo	tworzył	
jako	grafik,	malarz,	rzeźbiarz,	fotograf	i	rysownik.	Zaczęliśmy	na-
szą	wędrówkę	jego	szlakiem	od	poświęconego	mu	pomnika,	który	
wzbogaciliśmy	 o	 szesnastkową	 czapeczkę	 do	 zdjęcia.	 Następnie	
odwiedziliśmy	wystawę	o	Beksińskim	w	Muzeum	Historycznym	
w	Sanoku,	które	mieści	się	w	tamtejszym	Zamku	Królewskim.	Aby	
nie	przedłużać	-	 tej	 już	dość	długiej	opowieści	-	chciałbym	pole-
cić	wszystkim	przyjrzenie	się	jego	twórczości.	Duże	wrażenie	robi	
ogrom	prac,	które	wykonał.	
	 Kolejnym	 wyzwaniem	 po	 całodziennym	 zwiedzaniu	 Sa-
noka	było	znalezienie	noclegu.	Tutaj		również	odczuliśmy	gościn-
ność	tamtejszych	ludzi	-	tak	jak	poprzednio	spaliśmy	w	parafii,	jed-
nak	już	niemal	przy	samym	sanockim	rynku.	Wieczorem	udaliśmy	
się	na	zwiad,	aby	zbadać	z	którego	miejsca	jutro	zwodujemy	kaja-
ki.	Potem	zostało	już	tylko	nabrać	sił	przed	kolejnym	wyzwaniem!
	 Spływ	zaczęliśmy	w	Sanoku.	Rano	po	licznych	przepako-
waniach	ruszyliśmy	na	rzekę.	Naszym	celem	był	Przemyśl,	do	któ-
rego	zamierzaliśmy	dopłynąć	za	3	dni,	a	to	znaczyło,	że	trzeba	bę-
dzie	wiosłować.	Do	dzisiaj	w	pamięci	lekko	górski	charakter	Sanu.	
Momentami	 nurt	 wzbierał	 i	 poddając	 kajak	 niemałej	 fali	można	
było	poczuć	się	jak	na	prawdziwie	górskim	odcinku!	Pogoda,	którą	

nas	obdarzono	była	rewelacyjna.	
W	 połączeniu	 z	 niesamowity-
mi	widokami,	 jakie	 zapewniała	
nam	 dolina	 Sanu	 chłonęliśmy	
całym	ciałem	piękno	otaczającej	
nas	przyrody.	Po	licznych	przy-
godach,	 na	 które	 opisanie	 nie	
starczyłoby	tu	miejsca	osiągnęli-
śmy	zamierzony	cel.	Z	uczuciem	
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„lekkich”	 rąk	 mogliśmy	 zostawić	 wiosła	 organizatorowi	 spływu 
i	wyruszyć	w	dalszą	drogę.	Po	nocnej	podróży	pociągiem	do	Kra-
kowa,	z	stamtąd	do	Zakopanego	udało	nam	się	po	południu	zamel-
dować	na	Głodówce.	Tutaj	przyjęli	nas	bardzo	serdecznie	harcer-
scy	znajomi	-	gospodarze	tego	miejsca.	Szczególne	podziękowania	
należą	się	w	tym	miejscu	Bitumowi,	który	ochoczo	„wywoził”	nas	
busem	na	 szlak,	prowadząc	 tym	czasie	z	nami	dysputy,	niekiedy	
na	bardzo	poważne	tematy.	Studiował	ponoć	filozofię	i	to	dało	się	
odczuć	w	czasie	rozmowy.	Po	lekkiej	przebieżce	pierwszego	dnia	
w	górach	na	Gęsiej	Szyi,	naszym	celem	stały	się	Rysy,	a	później	
Dolina	Pięciu	Stawów	 i	Szpiglasowy	Wierch.	Można	 stwierdzić,	
że	zdaliśmy	ten	egzamin	na	piątkę	z		małym	minusem,	jednak	nie	
było	 łatwo.	Na	wyrobienie	 charakteru	w	 górach	 potrzeba	 czasu.	
Tatry	w	 tym	okresie	 są	 zalewane	 przez	 turystów.	Mięliśmy	 tego	
świadomość	planując	wędrówkę.	Tak	więc	szybko	przemykaliśmy 
w	wyższe	 partię	 -	 tam	 pozostają	 już	 tylko	 prawdziwi	 globtrote-
rzy	nastawieni	na	wędrówkę.	Po	trzech	i	pół	dnia	spędzonych	na	
górskich	szlakach	pojechaliśmy	z	powrotem	do	Zakopanego,	aby	
stamtąd	przedostać	się	na	obóz	Szesnastki.	Udało	się!	Chociaż	to	
była	bardzo	ciężka	 i	długa	podróż…	W	końcu	dojechaliśmy	nad	

jezioro	Trzemeszno	i	mogliśmy	zasiąść	do	jednego	ogniska	z	przy-
jaciółmi	z	drużyn,	wyśpiewać	hymn	na	apelu	Święta	Obozu	i	przy-
bić	piątkę	Szymonowi	Majewskiemu	-	chociaż	nie	to	było	najważ-
niejsze.	Sądzę,	że	najcenniejsze	było	to,	że	przez	chwilę	mogliśmy	
pobyć	razem,	pośpiewać	piosenki	przy	ognisku,	posłuchać	gawęd	
-	poczuć	tego	ducha.	Potem	można	tylko	wspominać	dawne	obozy.	
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	 Gdy	tego	wieczora	kładłem	się	spać,	byliśmy	prawie	pewni	
co	nas	czeka	po	zmierzchu.	Nie	spałem.	Myslałem	co	mnie	spo-
tka	podczas	biegu.	Nie	ukrywam	-	po	prostu	się	tego	bałem.	Gdy	
mnie	obudzili,	poczułem	się	dziwnie	-	jakbym	wciąż	jeszcze	spał, 
i	 w	 pół	 nieprzytomny	 spakowałem	 wszystkie	 rzeczy	 potrzebne	
podczas	 biegu.	Gdy	wyszedłem	z	namiotu,	 aby	 się	 zameldować,	
powiedzieli	żebym	chwile	poczekał.	Tak	zrobiłem.	Po	wcześniej-
szym	przeszukaniu	mojego	plecaka,	czy	nie	ma	tam	rzeczy	które	
pomogły	by	mi	jakoś	podczas	biegu,	udałem	się	na	pierwszy	punkt.	
Byl	 to	oczywiście	alfabet	Morse’a.	Gdy	zaliczyłem	 (lub	nie)	 ten	
punkt,	poszedłem	na	miejsce	wyznaczania	azymutów.		
	 Po	przejściu	ok.	300	metrów	wróciłem	na	miejsce,	żeby	się	
upewnić	czy	idę	prosto	na	azymut.	Następnie	na	miejscu	spotkałem	
Leśnego	i	Stefana,	którzy	dali	mi	mapę	z	zaznaczonym	rejonem, 
w	którym	miałem	zbudować	chatkę.	Gdy	tam	doszedłem,	wznio-
słem	szałas	i	zasnąłem.	Rano	obudziłem	się	i	poszedłem	na	punkt	
śniadaniowy.	Po	zjedzeniu	posiłku	udaliśmy	się,	zgodnie	z	kolej-

W Y W K A ?

Jak	 co	 roku	 w	 pewną	 obozową	 noc	 zaczyna	 się	 to,	
na	 co	 czeka	 każdy	 młodzik	 -	 bieg	 na	 wywiadowcę. 

JAK ZDAĆ NA

	 Wyprawa	 się	 skończyła	 -	 przy	 okazji	 powrotów	 gości	 ze	
Święta	Obozu	mogliśmy	w	miłym	gronie	spędzić	drogę	powrotną.	
Warszawa	i	jej	pęd	to	nie	to	samo,	co	wycieczki	w	nieznane,	wio-
słowanie	w	 kajaku	 czy	 podziwianie	 górskich	widoków,	 niemniej	
coś	z	tamtych	dni	w	nas	zostało,	mam	nadzieję,	że	same	CIEPŁE	
wspomnienia.

PIOTR JAKÓBCZYK
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nością,	na	następny	punkt.	Zaliczywszy	go,	udałem	się	na	kolejny	
i	tak	w	kółko	aż	do	przeszkody	z	tratwą.	Polegała	ona	na	zbudowa-
niu	tratwy	i	przedostaniu	się	w	inne	miejsce	z	suchymi	wszystkimi	
rzeczami.	Udało	 się.	 Potem	był	 obiad,	 który	 sami	 ugotowaliśmy	 
(z	333	g.	mąki,	2	jajek,	wody	oraz	jabłka).	Zrobiłem	kluski,	tak	jak	
większość	współbiegnących.	Potem	poszliśmy	na	kolejny	punkt	-	
szkic	terenowy.	Po	zrobieniu	go	mieliśmy	znaleźć	punkt	poza	mapą. 
Z	pomocą	leśniczego,	który	wracał	z	polowania,	udało	się	tam	do-
trzeć.	Punktowi	rozpalili	ognisko	i	pytali	nas	z	historii.	Gdy	skoń-
czyli,	mieliśmy	zmierzyć	wysokość	wieży	obserwacyjnej.	Niestety,	
wskutek	zapadających	ciemności	nie	dotarliśmy	do	drogi.	Ustalili-
śmy,	że	już	nic	nie	zdziałamy	i	poszliśmy	spać.	W	nocy	była	burza.	

Obudziwszy	się,	cali	mokrzy	udaliśmy	się	szukać	drogi.	Okazało	
się	że	była	ona	tylko	ok.	500	metrów	od	miejsca	gdzie	spaliśmy.	
Dotarłszy	 do	 wieży	 zmierzyliśmy	 jej	 wysokość,	 która	 wynosiła	
40	metrów.	Na	koniec	udaliśmy	się	do	obozu.	Odmeldowując	się 
z	biegu	poczułem	ulgę	 że	 to	 już	koniec.	Po	apelu	położyłem	się 
i	zasnąłem	przeziębiony,	przemoczony,	ale	szczęśliwy.



Sulimczyk 2016  I  25

A	skoro	mowa	o	szczepowym…	Do	napisania	tego	artykułu	skłonił	
mnie	udział	w	pewnym	bardzo	ważnym	dla	Szesnastki	wydarzeniu,	
jakie	miało	miejsce	w	październiku	2015	roku.		Były	to	wybory	no-
wego	szczepowego.	Kadencja	Marcina	Gierbisza	(znanego	w	pew-
nych	kręgach	jako	Gierbo,	w	innych	jako	Rwacz)	dobiegła	końca,	
należało	więc	wybrać	jego	następcę.		Początkowo	wśród	instrukto-
rów	Szesnastki	krążyły	sprzeczne	informacje,	jakoby	było	dwóch	
kandydatów,	którzy	podejmą	rywalizację	o	głosy,	potem,	że	jeden	
z	nich	się	wycofał.	 	Ostatecznie	doszło	do	porozumienia	między	
oboma	chętnymi	do	tej	zaszczytnej	funkcji	 i	w	wyniku	wyborów	
nowym	szczepowym	został	Kajetan	Kapuściński	(zwany	Kajtkiem,	
choć	może	wolałby,	żeby	mówić	o	nim	Vesemir	lub	zgoła	Jaskier),	
a	jego	zastępcą	-	Maciej	Sadowski	(czyli	Sadek	vel	Pichciciel	alias	
Fotoman).		Czyli	głosowaliśmy	na	konkretny	zespół,	na	współpra-
cę,	na	wspólny	pomysł,	a	nie	na	indywidulanego	kandydata.
	 No	właśnie	–	czy	głosowaliśmy?	Otóż	nie,	a	w	każdym	ra-
zie	nie	każdy.	 	Na	zbiórce	wyborczej	obecni	byli	bodaj	wszyscy	
instruktorzy	Szczepu,	a	więc	kilkanaście	 (bliżej	20	niż	10)	osób.		

zmiana pokolenia

pokolenie ZMIANY
-

No	to	mamy	kolejną	Choinkę	i	kolejny	rok	pracy,	służby	i	zabawy	
za	nami.		Z	pewnością	nie	zabraknie	podsumowań,	każdy	z	druży-
nowych	ma	się	czym	pochwalić.		A	i	nowy	szczepowy	zechce	być	
może	podzielić	się	z	czytelnikami	„Sulimczyka”	swoimi	refleksja-
mi	o	przeszłości	i	planami	na	przyszłość.

LECH NAJBAUER



26  I  Sulimczyk 2016

Przed	głosowaniem	zaproponowano,	aby	czynne	prawo	wyborcze	
przysługiwało	 jedynie	 drużynowym,	 jako	 osobom	 prowadzącym	
najważniejszą	 pracę	 wychowawczą.	 	 Dwukrotnie	 każdy	 z	 obec-
nych	miał	możliwość	wypowiedzenia	się	na	 temat	 tej	propozycji	
i	 dwukrotnie	większość	 uznała,	 że	 to	 dobry	 pomysł.	 	 I	 to	mimo	
rejtanowskich	 gestów	 niektórych	 „wykluczonych”	 (w	 tym	 niżej	
podpisanego).		Vox	populi,	vox	dei.
	 Po	głosowaniu	pomyślałem,	że	oto	w	 jakimś	sensie	nowi	
instruktorzy	Szesnastki,	nie	wychowani	już	przez	Szwejka,	Lesła-
wa,	Kaczora,	Buraka,	Janka,	czy	(nie	przymierzając,	bo	gdzie	mi	
się	tam	mierzyć)	przeze	mnie,	ale	przez	szeroko	pojęte	środowisko	
mazowieckiego	ZHR-u,	podziękowali	nam	–	tak	pewnym	swojego	
wpływu	na	nich	–	staropolskim	„Bóg	zapłać”.	Albo	w	istocie	wy-
krzyczeli	prosto	w	oczy	słowa	poety:

„A	ja	już	nie	mogę!	Już	dosyć!	Już	basta!
	 Mam	chęć	na	befsztyczek!	I	poszedł	do	miasta.”
Nie	 kryjąc	 żalu	 nazwałem	 taką	 sytuację	 ojcobójstwem,	 ale	 ojco-
bójstwem,	 do	 którego	w	 istocie	 prowadziliśmy	młode	 pokolenie	
szesnastkowych	wychowawców	od	samego	początku	ich	drogi	in-
struktorskiej.		Tego	chcieliśmy	i	to	osiągnęliśmy.		Samodzielność!		
Oczywiście	można	posłuchać,	co	starszy	ma	do	powiedzenia,	ale	
niekoniecznie	 trzeba	 iść	za	nim	krok	w	krok.	 	Oczywiście	warto	
się	poradzić,	ale	wcale	nie	należy	bezrefleksyjnie	powielać	starych	
(tradycyjnych	–	a	tradycja,	jak	wiadomo	–	ma	w	Szesnastce	status	
pierwszej	i	największej	wartości)	rozwiązań.		Raczej	trzeba	twór-
czo	 przerabiać	 doświadczenia	 poprzedników	 i	 „po	 życie	 sięgać	
nowe”	(znów	poeta,	ale	inny).		Tylko	w	ten	sposób	harcerstwo	nie	
zasklepi	 się	w	 swoim	 coraz	 ciaśniejszym	kręgu,	 nie	 zamknie	 na	
świat	zewnętrzny	pielęgnując	stuletnie	drzewa,	które	nie	wytrzy-
mują	zmian	klimatycznych,	zanieczyszczenia	środowiska	i	inwazji	
nieznanych	wcześniej	 szkodników,	 a	 zapominając	 o	 nowych	 ga-
tunkach	roślin,	nie	tylko	odpornych	na	zagrożenia,	którym	ulega-
ją	„pomniki	przyrody”,	ale	zdolnych	przewyższyć	je	wydajnością 
i	pięknem.
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	 Rzecz	 jasna	 tego	wszystkiego	 (poza	 „zarzutem”	 ojcobój-
stwa)	wówczas	nie	powiedziałem,	większość	przyszła	mi	do	głowy	
później.		Jednak	wciąż	jestem	zdania,	że	choć	stanowiło	to	bolesne	 
i	w	 sumie	gorzkie	doświadczenie,	 było	bezwzględnie	konieczne,	
żebyśmy	zobaczyli,	jakie	owoce	przynosi	wychowanie.	I	to	nie	tyl-
ko	takie	codzienne,	odnoszące	się	do	konkretnego	harcerza	w	kon-
kretnym	zastępie,	ale	także	to	długofalowe,	nakierowane	na	kadrę,	
na	jej	krytycyzm,	niezależność	i	samodzielność,	na	wyrobienie	w	
niej	umiejętności	korzystania	z	własnego	doświadczenia	i	sięgania	
po	 śmiałe	 pomysły,	 poszukiwania	 ciekawych	 rozwiązań	 i	 odkry-
wanie	nowatorskich	sposobów	realizacji	harcerskich	powinności.
Nie	mam	wątpliwości,	że	jest	 to	w	istocie	nasz	sukces	–	nasz,	 to	
znaczy	 wszystkich	 instruktorów,	 którzy	 w	 jakikolwiek	 sposób	
przyłożyli	rękę	do	budowy	Wielkiej	Szesnastki	po	kryzysie	z	prze-
łomu	wieków	(sprecyzuję,	że	chodzi	o	przełom	wieku	XX	i	XXI).		
Także	tych	najmłodszych,	wykształconych	na	kursach,	które	pro-
wadzili	ich	poprzednicy	na	funkcjach	drużynowych,	których	znają,	
z	którymi	czują	więź	pokoleniową	i	którym	ufają,	bo	widzieli	ich	
w	akcji.	A	skoro	sukces,	to	należy	się	cieszyć	i	potwierdzać	swoją	
radość	powtarzając	 (nawet	przez	 lekko	 ściśnięte	 zęby):	 „Harcerz	
jest	 zawsze	pogodny”,	 „Harcerz	 jest	 zawsze	pogodny”,	 „Harcerz	
jest	zawsze	pogodny”.	I	jeszcze	to:	„Szesnastka	–	klaw	boys!”
	 Młodej,	 aktywnej,	 pełnej	 zapału	 kadrze	 życzę,	 aby	 za	 lat	
…naście	lub	…dziesiąt	docenili	swoich	następców	i	nie	sarkali	na	
tych,	 którzy	 –	wychowani	 już	 poza	 ich	 bezpośrednim	wpływem	
–	w	pewnej	chwili	powiedzą	„Dzięki,	stary,	ale	damy	sobie	radę.		
Doceniamy	Twoje	 zaangażowanie,	 poświęcenie	 i	 doświadczenie,	
jednak	to	my	prowadzimy	drużyny	i	gromady	i	na	nas	spoczywa	
odpowiedzialność	za	wielkość	Szesnastki.	 	Której	oczywiście	nie	
byłoby	bez	Twojego	udziału,	ale	która	może,	a	nawet	powinna,	ro-
snąć	także	wówczas,	gdy	Ciebie	z	nami	nie	będzie.”
	 I	oby	rosła!
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	 I	jest	w	tym	sporo	prawdy	-	w	najbliższe	wakacje	miną	4	
lata,	od	kiedy	założyłem	wraz	z	grupą	chłopaków	z	“Grunwaldu”	
samodzielny	 patrol	 wędrowniczy.	 Choć	 działamy	 de	 facto	 poza	
szczepem	16WDHiGZ,	wszyscy	wywodzimy	 się	 z	 “Grunwaldu”	 
i	odczuwamy	spory	sentyment	do	wszystkiego,	co	z	szeroko	pojętą	
Szesnastką	związane.
	 Najwspanialsza	w	wędrownictwie	 jest	grupa	ludzi,	którzy	
razem	mogą	osiągać	i	przeżywać	niesamowite	rzeczy.	To	są	wła-
śnie	te	wspomnienia,	które	każdy	z	nas	będzie	opowiadać	swoim	
wnukom.	Przez	Włóczykije	w	ciągu	przeszło	3	lat	przepłynęło	wie-
lu	 ludzi	 -	kilku	z	nich	 jest	ze	mną	do	dzisiaj	 -	 są	 to	niezastąpie-
ni	Grzegorz,	Kisiel,	Maks	 i	Kędzior.	Nie	mam	złudzeń,	że	wielu	 
z	czytających	zna	tych	chłopaków	-	ja	znam	ich	od	2010	roku,	gdy	
po	raz	pierwszy	pojawili	się	na	obozie	“Grunwaldu”	-	pierwszym,	
który	prowadziłem	 jako	drużynowy.	Można	więc	powiedzieć,	 że	
jesteśmy	związani	przeznaczeniem!
	 Oprócz	tego	w	ekipie	są:	Wojtek,	Michał,	Korni,	od	niedaw-
na	Szymon,	Śledziu	 i	Tomek.	Niejedna	osoba	przewinęła	 się	 też	
przez	“Włóczykije”,	choć	dziś	już	nie	wędruje	z	nami	-	wspomnę	
Bartka,	Daniela,	Alberta	i	Kubę,	a	przez	chwilkę	to	i	Filipa!	Wspól-
nie	przeżyliśmy	spływy,	wyprawy	w	góry,	dwa	obozy	wędrowne	 
i	niestety	tylko	jedno	zimowisko	(już	7	lutego	wyjeżdżamy	na	ko-
lejne!),	 a	 także	wiele	 innych	 drobniejszych	 spotkań	 z	 przygodą. 

	 Tadeusz	Woźniak	 pytał	 kiedyś:	 “Włóczykije,	 włóczykije,	
jak	Wam	się	na	świecie	żyje?	Stare	porzucacie	miejsca,	by	na	świe-
cie	szukać	szczęścia”.

WĘDROWNICTWO
W Ł Ó C Z Y K I J A

DYZMA ZAWADZKI
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	 Jak	wygląda	życie	Włóczykija?	Posłuchajcie:	kiedyś,	daw-
no	temu,	postanowiliśmy	wybrać	się	w	weekend	w	góry.	Nie	był	
to	jeden	z	tych	długich	weekendów,	nie	-	ot,	sobota	i	niedziela.	No	
dobra	 -	 to	gdzie	 chcielibyśmy	 jechać?	Najbliżej	Warszawy	Góry	
Świętokrzyskie	-	ale	dojazd	wcale	nie	najkorzystniejszy,	żeby	zro-
bić	intensywny	spacer.	Padło	więc	na	Beskid	Niski	-	szybki	dojazd	
do	Rzeszowa	(Polskim	Busem),	następnie	do	Dukli	-	i	stamtąd	na	
piechotę	w	góry!	Pogoda	była	niezła	-	choć	trochę	zaczynało	pa-
dać.	Naszym	 dodatkowym	 zmartwieniem	 była	 niedziela	 -	 dzień,	
w	którym	zamiera	 ruch	małych	busików,	ale	uznaliśmy,	że	 jakoś	
sobie	poradzimy.	Z	Dukli	wspięliśmy	się	na	Cergową,	potem	dalej	
żółtym	szlakiem	na	południe.	O	zmierzchu	dotarliśmy	do	Piotru-
sia	 -	gdzie	postanowiliśmy	 rozbić	obozowisko.	Albert	wyciągnął	
plandekę,	Grzegorz	 i	Kisiel	 rozpoczęli	budowę	chatki,	zaś	 reszta	
(ja	i	Wojtek)	rozpaliła	mały	ogienek	i	zajęła	się	obiadem.	Niestety,	
zmrok	nastąpił	bardzo	szybko	-	zrobiło	się	niewiarygodnie	ciemno	
(nie	pytajcie,	 ile	mieliśmy	 latarek).	Do	 tego	zrobiło	 się	 strasznie	
zimno	 -	 ręce	 nam	 zgrabiały,	 a	 wszechobecna	 wilgoć	 (w	 postaci	
mgły)	 utrudniała	 palenie	 mokrym	 drewnem.	 Ostatecznie,	 mając	 
w	 planach	 pobudkę	 przed	 świtem,	 zjedliśmy	 to	 co	 było	 gotowe	
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-	czyli	mięso,	odpuszczając	sobie	ryż	(bo	przecież	on	 i	 tak	 tylko	
dla	ozdoby).	Marzyliśmy	o	spoczynku,	udaliśmy	się	więc	w	stronę	
chatki	przygotowanej	przez	chłopaków.
	 Trzeba	im	oddać,	że	myśleli	o	naszej	wygodzie	-	postanowi-
li	więc	uwzględnić	w	swoich	planach	architektonicznych	podłogę.	
Wszystko	super,	tylko	rozmiar	plandeki	skutecznie	to	uniemożliwił	
-	i	gdy	już	część	się	wygodnie	ulokowała	pod	dachem,	okazało	się	
że	ja	i	Kisiel	wystajemy	od	pasa	w	dół.	Nie	było	innej	możliwości,	
podkurczyliśmy	więc	 nogi,	 okrywając	 śpiworki	 przeciwdeszczo-
wymi	kurtkami.	Czy	ja	wspomniałem,	że	część	ulokowała	się	wy-
godnie?	Zapomniałem	o	dość	sporym	nachyleniu	-	które	powodo-
wało,	że	ostatecznie	wszyscy	zjeżdżali	w	dół	-	prosto	na	mnie,	a	ja	
wyjeżdżałem	z	chatki	(a	można	być	zdenerwowanym,	jeśli	komuś	
rozleci	się	dom	i	jeżeli	mu	zimno	w	brzuszek,	jak	całkiem	racjonal-
nie	zauważył	pewien	biały	troll).	Poważnie	-	nie	wiem	ile	z	tej	nocy	
przespałem	-	ale	przynajmniej	łatwiej	było	wstać	o	4	nad	ranem!
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 Co	ciekawe,	przez	noc	nie	padało	-	ale	skraplająca	się	mgła	
spokojnie	wystarczała	za	sporą	ilość	deszczu.	Po	zwinięciu	obozo-
wiska	popędziliśmy	w	dół	(mogliśmy	wręcz	ślizgać	się	po	drodze,	
błoto	sięgało	do	kostek),	do	skrzyżowania	dróg	w	pobliżu	hotelu	
Bartnik.	Stamtąd	mieliśmy	do	Rzeszowa	84	kilometry,	jakieś	6-7	
godzin	do	odjazdu	Polskiego	Busa	i…	zero	połączeń.	Ha,	dla	nas	
to	 nie	 pierwszyzna	 -	 zabieramy	 się	 za	 łapanie	 stopa!	Wszystko	
super,	ale	w	niedzielę,	o	godzinie	szóstej	rano,	drogą	wiodącą	ze	
Słowacji	w	stronę	Rzeszowa,	jechało	niewiele	(jak	się	pewnie	do-
myślacie,	bardzo	niewiele)	samochodów.	Czas	bezlitośnie	upływał	
-	 i	naprawdę	do	dziś	nie	wiem,	 jak	nam	się	udało	 to	zrobić	-	ale	
dotarliśmy	do	Rzeszowa	 ładnych	kilkanaście	minut	 przed	odjaz-
dem	autobusu!	A	nerwy	były,	 bo	gdy	 łapaliśmy	ostatniego	 stopa	
chyba	 gdzieś	 w	 Zarzeczu	 (przynajmniej	 moja	 ekipa),	 to	 została	
niecała	 godzina!	 Zdążyliśmy	 jeszcze	 nawet	 zrobić	 zakupy,	 które	
były	zbawienne,	bo	od	śniadania	żywiliśmy	się	kupioną	po	drodze	
colą	(oszczędzaliśmy	kasę	na	awaryjne	bilety).	Na	koniec	mieliśmy	
jeszcze	małą	scysję	z	kierowcą	autokaru	-	który	nie	chciał	wpuścić	
biednych,	zabłoconych	wędrowników	-	odgrażając	się,	że	ostatni	
raz	bierze	takie	brudne	plecaki!	Wszystko	jednak	dobrze	się	skoń-
czyło	 i	wróciliśmy	do	Warszawy	w	cieplutkim	busie,	 odsypiając	
poprzednią	noc.	Piotruś	stał	się	zaś	w	“Włóczykijach”	synonimem	
fantastycznej	przygody,	a	stary	wędrownik	zawsze	Wam	powie,	że	
“dzisiaj	już	takich	jak	na	Piotrusiu	chatek	nie	robią”.
	 Jeśli	chcecie	poczytać	więcej	o	naszych	przygodach,	a	może	
nawet	obejrzeć	zdjęcia,	znajdźcie	nas	na	Facebooku	-	lub	wpiszcie	
w	 wyszukiwarkę	 taki	 adres:	 www.facebook.com/16Wloczykije/ 
	-	i	nie	bójcie	się,	nie	trzeba	mieć	konta	na	Facebooku,	żeby	zgłę-
bić	 naszą	 historię.	 Szczególnie	 polecamy	 dział	 “Notatki”,	 gdzie	
znajdziecie	bogate,	pisemne	relacje	z	naszych	wypadów.	A	może	
chcielibyście	do	nas	dołączyć?	Droga	wolna,	przygoda	czeka	tuż	
za	rogiem!
	 Czemu	się	nazywamy	“Włóczykije”?	Tego	Wam	zdradzić	
nie	możemy	 -	 lecz	 pomyślcie,	 jak	 radził	 przyjaciel	małych	 trolli	 
wz	pewnej	doliny,	o	ile	mniej	ciekawy	byłby	świat	bez	tajemnic!
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	 To	było	tak:	wróciliśmy	z	przedpołudniowej	gry	i	poszliśmy	
na	obiad.	Kucharz	wrzucił	mi	do	menażki	kopertę,	a	zza	pleców	
usłyszałem	gwizdek	i	krzyk:	„Alarm	ciężki,	czas:	5	minut!”.	Wtedy	
zrozumiałem,	że	właśnie	zaczyna	się	największa	przygoda	w	moim	
dotychczasowym	życiu.

Otworzyłem	 kopertę	 i	 przeczytałem	
zadania:	

1.	 Dostajesz	paczkę	zapałek	i	musisz	
dojść	 handlem	 wymiennym	 do	
czegoś	wartościowego.	

2.	 Zrób	 filmik	 z	 3	 dziewczynami,	
które	będą	Ci	życzyć	powodzenia	
na	biegu	i	dadzą	Ci	całusa.	

3.	 Wróć	w	stroju	truskawki.

Zaczęło	się!
Wyszedłem	 z	 podobozu	 około	
godziny	 16:00.	 Ruszyłem	 na	 drogę,	
by	złapać	okazję	-	obrałem	kierunek	na	obóz	50	WDH-ek	„Pole”,	
gdyż	 wiedziałem	 dokładnie,	 gdzie	 dziewczęta	 obozują.	 Będąc	
już	 u	 harcerek,	 napisałem	 do	 Gdyni,	 do	 siostry	 drużynowej,	
która	 była	 z	 nami	 na	 obozie	 z	 pytaniem,	 czy	 mógłbym	 u	 nich	
przenocować.	 Po	 kilku	 wymianach	 za	 zapałki	 zdobyłem	 kilka	
ciekawych	 przedmiotów,	 a	 rano	 ruszyłem	 w	 stronę	 stolicy	
Kaszub	 z	 ambitnym	 celem	 zdobycia	 PowerBanka.	 W	 Brusach	
pofarbowałem	 sobie	 jeszcze	 u	 fryzjera	 farbą	 w	 spreju	 włosy	 na	
truskawkę	i	naładowałem	akumulator	w	aparacie	(każdą	wymianę	

JAK KAROL ĆWIKA ZDOBYŁ
KAROL WIETESKA
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miałem	nagrywać).	Ze	stopem	było	bardzo	ciężko,	więc	napisałem	
„Gdynia”	 na	 kartonie,	 wziąłem	 kijek	 i	 jak	 ktoś	 jechał	 waliłem	
kijkiem	w	tabliczkę.	W	końcu	po	5	km	ktoś	łaskawie	się	zatrzymał.	
Kiedy	już	wsiadłem	do	samochodu,	Pan	powiedział,	że	zatrzymał	
się	tylko	dlatego,	że	deszcz	zaczynał	padać	i	zrobiło	mu	się	mnie	
żal.	 Jechaliśmy	 jego	 samochodem	 (starym,	 ale	 ładnym	 BMW)	
i	Pan	powiedział,	że	podwiezie	mnie	pod	samo	miejsce	noclegu.	
W	międzyczasie	opowiedziałem	mu	o	próbie	i	moich	zadaniach	–	
bardzo	go	to	zaciekawiło.	Udało	mi	się	wymienić	z	nim,	w	efekcie	
czego	 zdobyłem	 upragniony	 PowerBank!	 Następnie	 w	 drzwiach	
mieszkania	(tuż	obok	tegoż	centrum	handlowego)	przywitała	mnie	
siostra	 drużynowej	 40	GDH-ek	 „Źródło”,	 czyli	Martyna	Głazik.	
Zjadłem	pyszny	obiad	z	pesto	i	opowiedziałem,	jak	tu	się	znalazłem.	
Po	 chwili	 odpoczynku	 Martyna	 zaproponowała	 mi	 wycieczkę	
na	 szczyt	 ''Sea	 Towers",	 najwyższego	 budynku	 w	 Trójmieście.	
Uradowany	 powiedziałem,	 że	 bardzo	 chętnie	 się	 tam	 wybiorę.	
Poszliśmy,	 ustaliliśmy	 plan	 działania	 i	 wchodzimy.	 Po	 ciężkich	
zmaganiach	z	ochroniarzami	przy	wejściu	udało	się	wynegocjować	
wjazd	na	górę.	Robimy	sobie	selfie,	zdjęcia	panoramy	i	wracamy	
na	dół,	po	czym	udajemy	się	na	bulwar	gdyński	gdzie	musiałem	
poprosić	jeszcze	3	dziewczyny	o	całusy	i	pozdrowienia.	Udało	się.	
Jeszcze	krótki	spacer	nocny	i	wracamy	do	domu,	abym	mógł	rano	
ruszyć	z	powrotem.

Rano	po	śniadanku	ruszyłem	i	na	dotarłem	do	obozu	na	obiad.	Jak	
się	 okazało,	 wejście	 na	 „Sea	 Towers”	 było	 zadaniem	 Stefana	 –	
niestety,	jemu	się	nie	udało	-	więc	jak	wróciłem,	to	było	mu	trochę	
smutno.	Odmeldowałem	się	Stachowi	i	powiedział,	że	wykonałem	
zadania	 dwóch	 ćwików.	Wróciłem	do	 podobozu	 i	 udałem	 się	 na	
obiad	uznając	swój	bieg	za	wykonany.
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Jeszcze	nie	tak	bardzo	dawno	i	wcale	nie	daleko,	w	Józefowie,	cała	
nasza	Gromada	(i	nie	przesadzam	bo	było	25	zuchów)	znalazła	się	
po	krótkiej	podróży	w	dość	ciekawym	miejscu.	Niejeden	nazwałby	
to	miejsce:	Szkołą.	Kiedy	już	wylądowaliśmy	na	dobre,	przywita-
li	nas	goście,	których	dobrze	znaliśmy	chociażby	z	filmów	spół-
ki	 z	 ograniczoną	 odpowiedzialnością	 (siedziba:	 hrabstwo	Marin,	 
w	stanie	Kalifornia),	a	konkretnie	amerykańskiej	wytwórni	filmo-
wej	założonej	w	1971	roku	przez	George’a	Lucasa.	Tym	sposobem	
już	prawie	wiedzieliśmy	co	się	święci.	Dookoła	kręciło	się	mnó-
stwo	 chłopaków,	 zwykle	w	naszym	wieku.	Co	 jakiś	 czas	można	
było	natknąć	się	też	na	tych	co	dowodzą	przeważnie	mają	znacznie	
większy	numer	butów	i	dobrze	ich	słychać,	szczęście,	że	bliżej	nam	
do	nich	niż	do	dorosłych.	Mieliśmy	ciężki	bagaż,	a	do	tego	trzeba	
było	 coś	 z	 nim	zrobić.	Szybko	każdy	 znalazł	miejsce	 dla	 siebie,	
podzieliliśmy	 się	 jeszcze	 raz	 żeby	móc,	 jak	 to	mówią	 ci	więksi,	
„szybciej	działać	w	niesprzyjających	nam	warunkach”.	No	i	wte-
dy	się	zaczęło.	Wreszcie	po	wielu	okupionych	potem,	wysiłkiem	i	

Jak	 Szabla	 Marszałka	 Józefa	 znalazła	 się	 ponownie	 
w	rękach	Mistrzów	i 	ich	młodych	Padawanów,	słowem:

ZUCHEN
WARS

ERAZM ZAWADZKI
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energią	minutach	(liczonych	od	wejścia	do	pociągu)	mogliśmy	….	
zjeść.	Jedzenie	sprawia	przyjemność,	tak,	to	niewątpliwie	odwiecz-
na	prawda,	nieodłączna	naturze	zucha.	Zdarzyło	nam	się	zjeść	jesz-
cze	nie	 raz	 (niestety	nie	były	 to	uczty).	Powoli	dowiadywaliśmy	
się	coraz	więcej.	Klasyk	-	powiedział	jeden	z	zuchów	–	już	wiem	
o	co	 im	chodzi	 tym	razem	trzeba	zniszczyć	ciemną	stronę	mocy.	
Sytuacja	robiła	się	napięta,	chodziło	im	konkretnie	o	Sithów.	Nie	
będzie	tak	łatwo.	Bractwo	Zaginionego	Oręża	to	kozaki	–	powie-
dział	zuch.	Tak	też	było	tym	razem.	Przyjechaliśmy,	zobaczyliśmy,	
ogarnęliśmy,	wykminiliśmy	 (jak	 dobrze	wygrać	 i	 zebrać	 aplauz)	 

i	stało	się.	Po	rocznej	przerwie	i	paru	oddechach	dużego	druha,	zoba-
czyliśmy	powrotem	Szablę.	Szabla	Marszałka	nie	przysłoniła	nam	
drogi.	Wręcz	 przeciwnie,	 teraz	 podążamy	 szlakiem	 prosto	 przed	
siebie.	Lecimy	jak	burza.	Szabla	i	tytuł	Najdzielniejszej	Gromady	
na	Mazowszu,	tytuł	wygrany	dzięki	odważnej	i	zaciętej	rywalizacji	
z	13-toma	innymi	Gromadami,	wyryje	się	złotymi	zgłoskami	w	na-
szej	pamięci.	To	symbol,	który	znalazł	swojego	właściciela	na	ten	
rok	i	będzie	z	nim	jeszcze	przez	rok.	Do	następnej	wygranej	–	jak	
to	mówili	kiedyś	w	reprezentacji.	Szykujemy	się	do	bitwy	o	Tar-
czę	św.	Jerzego.	Trzymajcie	kciuki	i	uważajcie	na	gościa	z	Szablą	 
i	jego	kompanów!	Hough!
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Taki	 plan	 zaświtał	 w	 mojej	 głowie	 jakoś	 przed	 świętami.	 Nie	
sprawdzałem	 szlaków,	 nie	 patrzyłem	 na	 terminy,	 po	 prostu	
odezwałem	 się	 do	 Michała	 jak	 to	 zazwyczaj	 bywa,	 czy	 jest	
chętny	 –	wiedziałem	 że	 jest,	 potrzebowałem	 formalnej	 aprobaty	
pomysłu	–	i	zdecydowaliśmy,	że	jest	to	opcja	godna	przemyślenia.	 
W	tracie	świąt	pojawił	się	wstępny	termin:	28-29	grudnia.	Szybko	
zajęliśmy	się	organizacją	sprzętu	potrzebnego	do	naszej	wyprawy,	
który	miał	okazać	się	rzeczą	niezbędną.	Michał	załatwił	transport	 
w	Tatry,	z	dworca	Warszawa	Zachodnia	i	zostało	tylko	się	spakować.	
Wieczorem,	dzień	przed	wyjazdem	o	naszej	wyprawie	dowiedział	
się	Max	 Jabłecki,	 który	wyraził	 chęć	 dołączenia	 się	 do	 nas.	Nie	
czekaliśmy,	 tylko	zaprosiliśmy	go	na	wyjazd,	pod	warunkiem	że	
sam	dojedzie	 na	miejsce,	 gdyż	my	 już	mieliśmy	 zarezerwowane	
miejsca	w	samochodzie.	
	 Po	 długiej	 podróży,	 trafiliśmy	 na	 parking	 przed	 szlakiem	
na	Morskie	Oko,	 gdzie	 już	 czekał	 na	 nas	Max.	Także	w	 drogę!	
Wyruszamy	 o	 godzinie	 14	 z	 kawałkiem,	 trasę	 znamy	 a	 celem	
na	 dziś	 jest	 Schronisko	 w	 Dolinie	 Pięciu	 Stawów.	 Początek	
trasy	 lekki,	 nie	 zwiastował	 tego	 że	 w	 dalszej	 części	 trafimy	 na	
tak	 oblodzoną	 drogę.	 Po	 zejściu	 z	 asfaltu	 i	 krótkiej	 wędrówce	
decydujemy	 się	 na	 założenie	 raków,	 które	 okazują	 się	 strzałem	 
w	dziesiątkę.	Mijając	ludzi	po	drodze	naprawdę	im	współczuliśmy,	
gdyż	 odcinki	 zajmujące	 nam	 paręnaście	 sekund,	 sprawiały	 im	
problem	rzędu	kilku	minut.	Niestety	tego	dnia	szlaki	w	Tatrach	były	
bardzo	oblodzone,	gdyż	w	nocy	występowały	ujemne	temperatury	 
a	w	dzień	dodatnie,	co	w	połączeniu	z	nocnymi	lekkimi	opadami	
skutkowało	 porządną	 ślizgawką.	 Po	 dojściu	 do	 rozwidlenia	 dróg	
do	 schroniska,	 decydujemy	 się	 	 na	 czarny	 szlak.	 Niestety	mgła,	

A GDYBY TAK SKOCZYĆ NA WEEKEND W TATRY?
G Ó R Y

MACIEJ DRUŻYCKI
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której	jest	coraz	więcej,	i	chowające	się	już	Słońce	nie	pomagają,	
ale	 mimo	 wszystko	 dzięki	 latarkom	 trafiamy	 do	 celu.	 Pozostaje	
ogarnięcie	się,	zjedzenie	kanapek	i	pomidorowej	za	5zł	na	miejscu.	
Czas	 zająć	 się	 noclegiem,	 a	 że	 wcześniej	 nie	 rezerwowaliśmy	
miejsc	przez	telefon	po	cichu	liczymy	na	tanie	spanie	na	podłodze.	
Niestety	okazało	się	że	są	wolne	miejsca	w	pokojach,	co	oznaczało	
konieczność	wynajęcia	 łóżek.	Nie	 po	 to	 braliśmy	 karimaty	 żeby	
teraz	mieć	 łóżka	–	 taka	myśl	 pojawiła	 się	w	naszych	głowach	–	
postanowiliśmy	 zaczekać,	 bo	 może	 ktoś	 jeszcze	 przyjdzie.	 Nie	
minęło	dużo	czasu,	a	okazało	się	że	recepcja	jest	zamknięta,	a	my	
nie	mamy	pokojów.	Opcja	idealna,	znaczy	że	śpimy	na	podłodze!	
Przed	 snem	udało	mi	 się	porozmawiać	 z	grupą	 ludzi	 z	Krakowa	
która	 tego	 dnia	 próbowała	 osiągnąć	 nasz	 cel	 wyprawy,	 który	
wybraliśmy	w	schronisku,	tj.	Zawrat,	Świnicę	i	Kasprowy	Wierch.	
Z	powodów	warunków	pogodowych	panujących	w	Tatrach,	mimo	
przygotowania,	nie	udało	im	się	-	co	nie	znaczyło	że	my	nie	damy	
rady.	
	 Budzik	 na	 5:30,	 w	 planach	 wyjście	 z	 rana	 i	 atak	 na	
Zawrat	 -	 skąd	mamy	 zadecydować	 czy	 idziemy	 dalej	 ponieważ,	
TOPR	 podawał	 informacje,	 że	 warunki	 są	 ciężkie	 i	 wejście	 jest	
niebezpieczne.	 Wyruszamy	 o	 około	 godziny	 7:00	 rano,	 a	 Tatry	
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witają	nas	pięknym	wschodem	słońca.	Dobre	tempo	i	piękna	pogoda	
pomagają	 nam	dotrzeć	 na	Zawrat.	Bardzo	 przydatne	 okazują	 się	
raki,	 gdyż	 ilość	 śniegu	 nie	 rozpieszcza,	 a	 lodu	 jest	 sporo,	 poza	
pięknym	wschodem	spotykamy	kozice,	które	przemykają	tuż	obok.	
Osiągamy	 Zawrat,	 gdzie	 podejmujemy	 decyzje	 o	 rozdzieleniu.	
Michałowi	udało	się	dostać	czekan	gdy	pożyczał	raki,	a	Max	kupił	
go	dzień	przed	wyjazdem,	mi	niestety	w	tak	krótkim	czasie	to	się	
nie	udało,	a	podejście	na	Świnicę	bez	tego	mogło	być	nieciekawe,	
więc	żeby	nie	kusić	losu	postanowiłem	pójść	inną	trasą.	Do	tego	
informacje	 o	 wypadkach	 śmiertelnych	 w	 tej	 okolicy,	 zmuszały	
do	 szczególnej	 ostrożności.	 Przed	 wyjazdem	 zaopatrzyliśmy	 się	 
w	plastikowe	jabłuszka	do	zjeżdżania,	w	planach	mieliśmy	zjechać	
z	Kasprowego	Wierchu,	ale	że	ja	szedłem	inną	drogą	postanowiłem	
zjechać	 w	 drodze	 powrotnej	 z	 Zawratu.	 Prędkość	 niesamowita,	
super	pogoda,	tylko	hamowanie	w	rakach	jest	dość	gwałtowne,	więc	
zdecydowałem	się	schować	moje	jabłuszko	i	wrócić	na	nogach,	nie	
ryzykując	 życia	 i	 zdrowia.	W	 schronisku	 spotkałem	 znajomych,	
zjadłem	 coś	 i	 ruszyłem	 dalej	 w	 trasę,	 która	 minęła	 szybko.	 
Z	 parkingu,	 z	 którego	 zaczynaliśmy	 dzień	 wcześniej	 wyprawę,	
miałem	 mieć	 transport	 do	 Zakopanego,	 gdzie	 umówiliśmy	 się	 
z	chłopakami.	Trafiłem	niestety	na	przerwę.	Poczekałem	chwile,	ale	
gdy	wreszcie	dotarłem	do	Zakopanego	okazało	się	że	chłopaków	
jeszcze	nie	ma.	Skierowałem	się	do	McDonalda,	gdzie	liczyłem	na	
coś	ciepłego	do	picia.	Krupówki	w	tym	okresie	są	tak	zatłoczone,	
że	ja	z	plecakiem	ledwo	dałem	rade	dojść	do	kasy,	żeby	coś	kupić.	
Gdy	Michał	wreszcie	 zdecydował	 się	 odebrać	 telefon,	wyjaśniło	
się	 gdzie	 są	 -	 mianowicie	 dwie	 godziny	 drogi	 od	 Zakopanego.	
Czekałem.	 Umówiliśmy	 się	 na	 dworcu	 PKS,	 skąd	 po	 spotkaniu	
udaliśmy	 się	 do	 Krakowa,	 a	 tam	 udało	 nam	 się	 kupić	 bilety	 na	
pociąg	do	Warszawy.	
	 Wyjazd	można	zaliczyć	do	udanych,	obfitujący	w	widoki	
i	 ciekawe	 historie.	Na	 pewno	warto	 go	 powtórzyć,	 ale	 oby	 było	
więcej	śniegu.
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POKONAJ	 LABIRYNT	 I	 DOTRZYJ	 DO	 SKARBU!
Stając	 na	 cyfracj,	 wykonaj	 zadanie.	 Odpowiedzi	 znajdziesz	 na	
stronie	 54.	 Jeżeli	 wejdziesz	 na	 literę,	 wykonaj	 zadanie	 ze	 strony	 59.
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 Opowiem	o	tego	rocznej	„Akcji	Sianko”	zastępu	Jastrzębie	
(czyli		Już	opowiadam.	Jak	to	się	z	reguły	robi,	zaczęliśmy	od	pa-
kowania	torebeczek	z	siankiem	i	życzeniami.	Następnie	chodzi	się	
po	blokach,	od	drzwi	do	drzwi,	i	sprzedaje	się	co	łaska	sianko,	które	
służy	przy	wigilijnym	stole,	zbierając	pieniądze	na	różnorodne	wy-
datki	zastępu,	np:	dofinansowanie	zimowiska,	lub	zakup	zastępowej	
apteczki.		Przygotowaliśmy	dokładnie	100	torebeczek	i	przystąpi-
liśmy	do	chodzenia	po	blokach	 i	po	ok.	30	mieszkaniach	 i	2	go-
dzinach	zarobiliśmy	77,00	zł.	Ludzie,	którzy	otwierali,	byli	bardzo	
hojni	i	mili,	tylko	że	większość	mieszkańców	jeszcze	nie	wróciła	z	
pracy	(chodziliśmy	koło	godziny	15:00).	Widząc	jak	nieskuteczny	i	
czasochłonny	jest	ten	sposób,	postanowiliśmy	zmienić	taktykę.
	 Następnego	 dnia	 zamiast	 chodzenia	 po	 blokach,	 wyru-
szyliśmy	 z	 ekipą	 na	 Plac	 Zawiszy,	 co	 okazało	 się	 strzałem	 w	
dziesiątkę	 -	 już	 tłumaczę	 dlaczego.	 Kupiliśmy	 tabliczkę	 czeko-
lady	 i	 podzieliliśmy	mój	 zastęp	 na	 dwie	 pary.	 Powiedziałem,	 że	
która	 para	 uzbiera	 więcej	 pieniędzy,	 dostanie	 czekoladę.	 Pra-
wie	 od	 razu	 chłopaki	 pobiegli	 i	 zaczęli	 sprzedawać	 owe	 sianko.	
Co	 jakiś	 czas,	 przerywając	 naszą	 pracę,	 sprawdzaliśmy	 jak	 sobie	
radzą.	 Po	 30	minutach	 jakaś	 przemiła	 pani	 dała	Beniowi	 i	Wojt-
kowi	50,00	zł,	 a	po	godzinie	 znowu,	 tylko	że	 tym	 razem	Wiedź-
minowi	 i	 Łukaszowi.	 Szli	 łeb	 w	 łeb,	 ale	 ostatecznie	 Beniek	 
i	Wojtek	wygrali.	
	 Godzina	 szczytu	minęła	 i	 ludzi	było	mniej,	więc	wybrali-
śmy	się	na	tzw.	„patelnię”	w	centrum.	Każdy	teraz	grał	solo;	o	ba-

Opowiem	o	tego	rocznej 	„Akcj i 	Sianko”	zastępu	Jastrzę -
bie 	(czyl i 	ja-Tymoteusz	O’Neil l , 	wywiadowca	i 	zastępo-
wy,	 Benio, 	 Wojtek, 	 Franek, 	 inaczej 	 Wiedźmin, 	 Łukasz	
oraz	 Kamil 	 i 	 Janek) 	 i 	 Aulaka, 	 którego	 zastęp	 nieste -
ty 	 s ię 	 nie 	 s tawił . 	 Pewnie	 s ię 	 zastanawiacie , 	 czym	 jest	

A K C J A
S I A N KO

TYMEK O'NEILL
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	 Po	przeliczeniu	-	mieliśmy	560,00	zł!	Czyli	280,00	zł	na	za-
stęp.	Praca	była	męcząca,	ale	mieliśmy	dużo	czasu	na	lepsze	pozna-
nie	się,	bo	jesteśmy	jednak	pierwszorocznym	zastępem.	Mimo,	że	
było	chłodno,	robiło	nam	się	cieplej	za	każdym	razem	gdy	spotka-
liśmy	jakąś	dobroduszną	osobę.	Chcielibyśmy	każdemu	z	naszych	
darczyńców	życzyć	Wesołych	Świąt	Bożego	Narodzenia	i	szczęśli-
wego	Nowego	Roku!

Przybieżeli do Betlejem harcerze i przynieśli pełne ciasta talerze.
      ref: Wszystko co do okruszka dla małego Jezuska,   
  Józefa i Maryi
Smakowicie zapachniała dziś szopa, wg starej receptury  
Bishopa.
      ref: Wszystko co do okruszka dla małego Jezuska,   
  Józefa i Maryi
Po posiłku zakrzykneła wnet horda: Sursum corda, sursum corda, 
sursum corda.
      ref: Wszystko co do okruszka dla małego Jezuska,   
  Józefa i Maryi

HARCERSKA KO LĘDA
KRZYSZTOF SMOLIŃSKI

tonika.	Ledwo	z	Aulakiem	odeszliśmy	kawałek	dalej,	a	już	Wiedź-
min	mówi,	że	dostał	100,00	zł	od	mężczyzny,	który	nawet	nie	wziął	
sianka!	Postaliśmy	jeszcze	kwadrans	i	wróciliśmy	do	domów.	
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	 Magiczne	 Świąt	 Bożego	 Narodzenia	 już	 za	 nami,	 każdy	 
z	 nas	 długo	 czekał	 na	 ten	 wyjątkowy	 czas.	 Jest	 to	 szczególny	 
i	niepowtarzalny	okres.	Wiąże	się	z	nim	wiele	zwyczajów,	a	przede	
wszystkim	 szczególna	 atmosfera.	 Kulminacją	 okresu	 wyczeki-
wania	 (Adwentu)	 jest	 Wigilia	 Bożego	 Narodzenia	 -	 najbardziej	
uroczysty	 i	 najbardziej	 wzruszający	 wieczór	 w	 roku.	Wieczerzę	
wigilijną	 	 rozpoczynamy	z	chwilą	ukazania	 się	pierwszej	gwiaz-
dy	na	niebie.	Najważniejszym	momentem	Wigilii	jest	łamanie	się	
opłatkiem,	 po	 uprzednim	 przeczytaniu	 Ewangelii	 o	 Narodzeniu	
Pańskim	 i	 złożeniu	 życzeń.	Następnie	 siadamy	 do	 stołu,	 na	 któ-
rym	 znajduje	 się	 dwanaście	 potraw	 symbolizujących	 dwunastu	
apostołów.	Zgodnie	z	tradycją	na	stole	znajdują	się	tylko	potrawy	
postne,	wśród	nich	potrawy	 rybne,	barszcz	 czerwony	z	uszkami,	
kompoty	z	suszonych	owoców.	 	Po	spróbowaniu	wszystkich	dań	
znajdujących	się	na	stole,	wszyscy	z	dziecięcą	ciekawością	zaglą-
damy	pod	choinkę,	wręczając	sobie	prezenty	i	wspólnie	śpiewając	
kolędy.	Jednocześnie	prowadzimy	ożywione	dyskusje	uśmiechając	
się	do	siebie,	bo	to	czas	pojednania,	miłości	i	radości.	Śpiew	ko-
lęd	i	radosne	rozmowy	zwykle	trwają	do	północy.	Przez	kilka	dni	 
w	roku	zapominamy	o	podziałach	i	różnicach.	Wyraźnie	odczuwa-
my	 prawdziwie	magiczną,	 świąteczną	 aurę.	W	Boże	Narodzenie	
spotykamy	się	z	bliskimi,	żeby	wspólnie	miło	spędzić	czas,	wspól-
nie	podtrzymywać	tradycję...
	 W	tym	roku	udało	mi	się	nie	zasnąć	i	o	północy	pomaszero-
wałem	na	Pasterkę.	Śpiew	kolęd	przy	akompaniamencie	organów	
licznie	 zgromadzonych	 ludzi	 w	 kościele	 podtrzymywały	 radość	 
w	sercu	z	narodzenia	Pana	Jezusa.	Wspomnienia	jeszcze	żywe	a	ja	
już	czekam	na	następne	magiczne	święta	Bożego	Narodzenia.

M A G I A  Ś W I Ą T
MATEUSZ BECZEK
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	 Idea	unii	polsko-litewskiej	powstała	w	wyniku	zagrożenia,	
jakie	dla	obydwu	państw	na	przełomie	XIV	i	XV	wieku	stanowił	
Zakon	Krzyżacki.	Państwo	polsko-litewskie	stało	się	jedną	z	potęg	
europejskich,	co	stworzyło	możliwości	skuteczniejszego	przeciw-
stawienia	 się	Krzyżakom	 i	dawało	 realne	perspektywy	zdobyczy	
na	wschodzie.	Unia	wpłynęła	na	rozwój	gospodarczy	i	kulturalny	
obu	państw.	Odrębność	Polski	i	Litwy	zniosła	dopiero	Konstytucja	
3	Maja	z	1791	roku.

10 STYCZNIA 1569
Na Zamku  Kró l ewsk im  
w Lub l i n i e  rozpoczę ły  s i ę 
obrady  Se jmu  Koronnego 
 poprzedza jące  zawarc i e  
un i i  Po l sko  –  L i t ewsk i e j

	 Pomimo	wielu	przeszkód	na	drodze	do	unifikacji	(odmien-
ność	ustrojowa	i	administracyjno	–	prawna)	w	1551	roku	powołano	
komisję	pracującą	nad	reformą	ustrojową	zbliżającą	Wielkie	Księ-
stwo	Litewskie	do	Królestwa	Polskiego.	Na	zwołany	w	listopadzie	
w	1563	r.	Sejm	Koronny	przybyło	28	delegatów	Litwy,	wspólnie	
zajęto	się	sprawą	zawarcia	nowej	unii.	Rozpoczęto	pracę	mieszanej	
(polsko	–	litewskiej)	komisji	która	zajęła	się	opracowaniem	„for-
my	około	unii”.	Już	13	marca	spisano	reces,	obie	strony	zgodziły	
się	na	wspólną	elekcję	i	koronację,	utworzenie	wspólnego	sejmu,	

ERAZM ZAWADZKI H
istoria
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urzędów	oraz	wspólną	politykę	obronną.	Niestety	rok	później	Li-
twini	zbojkotowali	sejm	koronny	w	Parczewie	mający	zatwierdzić	
postanowienia.

Zawarcie	unii	przyspieszyły	skutki	trwającej	od	1558	roku,	wojny	
Wielkiego	Księstwa	Litewskiego	z	Rosją	cara	Ivana	IV	Groźnego	
(w	ciągu	7	lat	Polska	wystawiła	300	rot,	co	zjednało	jej	zwolenni-
ków	związania	się	państw).			
	 W	dniu	10	stycznia,	w	Lublinie,	równolegle	z	polskim,	ob-
radował	sejm	litewski.	Pomimo	przychylnych	założeń	opierających	
się	na	prowadzeniu	wspólnej	polityki	obronnej,	część	możnowład-
ców	 litewskich	 (magnateria),	 w	 pierwszym	 dniu	marca	 opuściła	
Lublin.	Sejm	Lubelski	dokonał	wtedy	inkorporacji	ziem	Księstwa	
do	Korony.	W	dniu	5	marca	powstało	województwo	podlaskie,	25	
maja	wołyńskie,	6	czerwca	kijowskie	i	bracławskie.	Zastosowana	
przez	króla	metoda	faktów	dokonanych	(inkorporacji	ziem	ruskich	
do	Korony)	zmusiła	przedstawicieli	litewskich	do	powrotu.	
	 Rokowania	wznowiono	7	czerwca,	a	już	28	czerwca	uchwa-
lono	zawarcie	nowej	unii	polsko-litewskiej.	W	pierwszym	dniu	lipca	
nastąpiła	wymiana	dokumentów	i	zaprzysiężenie	podpisanego	aktu.	

„Unia Lubelska” pędzla Jana Matejki. Obraz namalowany w 1869 r. na 300 rocznicę
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kowie.
	 Władztwo	Zygmunta	Augusta	w	nowym	kształcie	przybra-
ło	nazwę	Rzeczpospolitej	Obojga	Narodów.
Polska	była	wtedy	największym	państwem	na	kontynencie	 euro-
pejskim,	co	więcej	był	 to	kraj	wielowyznaniowy	i	wieloetniczny.	
W	1618	roku	osiągnęło	maksymalny	zasięg	terytorialny	wynoszą-
cy	aż	990	000	km²	(dziś	312	679	km²).	Do	1771	roku	zaludnienie	
wynosiło	 12-14	milionów	 ludzi!	Szlachta	 stanowiła	 10	%	 społe-
czeństwa.	Po	226	latach	istnienia	I	Rzeczpospolita	została	rozbita	
na	skutek	zaborów	(w	latach	1772,	1793,	1795	r.)
Unia	Lubelską	w	odróżnieniu	do	siedmiu	poprzednich,	była	unią	
realną.	Tworzyła	z	państw	członkowskich	jeden	podmiot.		
Drogi	 czytelniku,	 jak	 pewnie	 zauważyłeś	 w	 tekście	 brakuje	
wzmianki	o	osiągnięciach	I	Rzeczpospolitej.	Twoim	zadaniem	jest	
uzupełnić	lekturę	najważniejszymi	faktami	z	tego	okresu.

W	dniu	4	lipca	król	Zygmunt	II	August	ratyfikował	unię.	(obraz) 
	 Udało	 się	 ją	 zawrzeć	 ostatecznie	 po	 wielu	 problemach	 
i	trudnościach.	Na	mocy	jej	postanowień	do	Korony	wcielono	wo-
jewództwa:	bracławskie,	kijowskie,	podlaskie	i	wołyńskie	(mapa).	
Ustanowiono	wspólny	dla	obydwu	krajów	sejm	obradujący	w	War-
szawie	(120	posłów	polskich	 i	48	 litewskich),	senat	 (113	senato-
rów	koronnych	i	27	litewskich),	wspólnie	miały	też	Korona	i	Litwa	
prowadzić	 politykę	 za-
graniczną.	Ujednolicono	
systemy	monetarny	oraz	
celny.	 Zachowano	 od-
rębne	dla	Polski	i	Litwy	
urzędy	 centralne	 oraz	
wojsko.	Władcę	 wybie-
rano	 na	 drodze	 wolnej	
elekcji	przez	oba	narody	
i	 koronowano	 na	 Króla	
Polski	i	Wielkiego	Księ-
cia	Litewskiego	w	Kra-
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Ciekawym,	czy	ktoś	 z	 szanownych	czytelników	 (tych	noszących	
jeszcze	zielony	mundur	i	krajkę)	wie,	czym	jest,	a	raczej	kim	był	
tytułowy	Koszałek	Opałek?	Oddajmy	głos	naszej	wielkiej	poetce:	
“nagle	zaczął	wywijać	swoim	wielkim	piórem	i	śpiewać	starą,	zna-
ną	piosenkę:	precz,	precz	smutek	wielki,	zapal	fajki,	staw	butelki!”.	
Ekhm,	cóż....	Koszałek	Opałek	harcerzem	nie	był.	Był	natomiast	
krasnoludkiem	i	wielkim,	cenionym	przez	samego	króla	uczonym.

Maria	 Konopnicka,	 która	 postać	 szacownego	 Koszałka	 powoła-
ła	 do	 życia,	 zmarła	w	październiku	1910	 roku,	we	Lwowie.	Nie	
tylko	 pogrzeb	 wielkiej	 poetki	 był	 jednak	 ważnym	 wydarzeniem	
tego	roku	w	tym	galicyjskim	mieście	-	niejaki	Andrzej	Małkowski	
przetłumaczył	 wówczas	 na	 polski	 książkę	 angielskiego	 generała	
-	 zatytułowaną	“Scouting	 for	Boys”.	A	potem	 już	poszło	 szybko	 
-	w	maju	następnego	roku	powołano	pierwsze	drużyny	skautowe	
we	Lwowie,	zaś	w	Warszawie,	w	październiku,	powstała	(jako	jed-
na	z	pierwszych)	16	Warszawska	Drużyna	Harcerzy	(jak	każdy	po-
siadacz	krajki	i	kostek	wie,	wówczas	jeszcze	Szesnastką	nie	była).

W	 1914	 roku	 drużyna	 wybrała	 się	 na	 wycieczkę	 -	 sprawdźmy,	
cóż	takiego	się	tam	działo:	“Na	Wielkanoc	wyprawiono	się	na	ty-
dzień	do	Grotowic	pp.	Zdziarskich,	znanych	już	nam	z	wycieczki	 
w	1912r.	Impreza	ta	kosztowała	wiele	trudu,	gdyż	drużyna	wystą-
piła	w	jednolitym	umundurowaniu	i	ze	sprzętem	składającym	się	 
z	namiocików,	łopatek,	siekier,	sznurów,	i	t.d.	Umundurowani	byli	
wszyscy	według	zaleceń	Naczelnej	Komendy	Skautowej,	ogłoszo-
nych	w	17	numerze	„Skauta”,	a	więc:	kapelusze	pilśniowe,	miękkie	
zielono	-	popielate	o	podgiętej	kryzie,	lub	cz

KOSZAŁEK OPAŁEK
DYZMA ZAWADZKI
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apki	szkolne;	koszule	z	naramiennikami	i	kieszonkami	na	piersiach,	
o	wykładanym	kołnierzu,	koloru	oliwkowo	-	brązowego,	podobne	
krojem	 do	 dzisiejszych.	 Krawaty	 i	 chusty	 niejednolite.	 Spodnie	
krótkie,	spięte	pod	kolanami,	podobne	do	dzisiejszych	„pumpów”.	
Paski	 skórzane	 żółte,	 wreszcie	 pończochy	 czarne	 lub	 popielate	 
i	trzewiki.	Oczywiście	nie	było	mowy,	by	tak	pięknie	umunduro-
wany	oddział	mógł	paradować	wspólnie.	Udano	się	na	miejsce	w	
trzech	grupach.	Jedni	pojechali	rowerami	przez	Grójec,	inni	koleją	
do	 Skierniewic,	 a	 z	 tamtąd	wozami	 do	Grotowic,	wreszcie	 trze-
cia	grupa	wyjechała	o	dzień	później	też	do	Skierniewic,	ale	stam-
tąd	 wyruszyła	 tradycją	 poprzedniej	 wycieczki,	 pieszo	 do	 Rawy,	 
i	wreszcie	 też	 końmi	 aż	 do	 celu.	 Poza	 normalnymi	 ćwiczeniami	 
z	 różnych	dziedzin,	zostały	przeprowadzone	egzaminy	na	 II	 i	 III	
stopień,	 przy	 czym	do	 komisji	 egzaminacyjnej	 zostali	 specjalnie	
ściągnięci	z	Warszawy:	Pietrek	Olewiński	(już	drużynowy	„Dwój-
ki”)	 i	 druh	Ruszczyc	 (też	 drużynowy).	Ostatniego	 dnia	Drużyna	
została	zaproszona	przez	państwa	Zdziarskich	do	Łęgonic	(w	są-
siedztwie),	gdzie,	jak	wyznaje	Jurek	Wądołkowski,	„bardzo	sym-
patycznie	spędziliśmy	dzień	z	druhnami	z	drużyny	Klaryszewskiej,	
która	tam	przyjechała	również	na	wycieczkę”.

Druhowie	z	Warszawy	musieli	zrobić	wspaniałe	wrażenie	na	spo-
tkanych	druhnach	-	na	stronie	internetowej	można	obejrzeć	zdjęcie	
młodych	 elegantów,	wybierających	 się	 na	 to	 spotkanie.	Drużyna	
rozwijała	się	dalej	-	w	1937	roku	uczestniczyła	jako	reprezentacja 

ZHP	 w	 Jamboree	 w	 Vo-
gelenzang,	 Tadek	 Pfeil	 pisał	
wówczas:	 “Przed	 oficjalnym	
otwarciem	 Zlotu	 napotkałem	
niespodziewanie	 w	 miastecz-
ku	 jamborowym	 kilkuosobową	
grupę	osobistości	holenderskich	
z	Królową	Wilhelminą,	jej	cór-
kę	Juliannę	-	następczynię	tronu	
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-	z	mężem	-	radcą	stanu	J.J.Rambonnet	i	zaproszonych	gości	(jeśli	
mnie	pamięć	nie	myli,	znajdował	się	wśród	nich	następca	szwedz-
kiego	 tronu).	 Prowadził	 tę	 grupę	 założyciel	 światowego	 skautin-
gu	lord	Baden	Powell	zwany	tu	popularnie	„Bi-Pi”.	Zatrzymali	się	
obok	nas.	Prężąc	się	w	postawie	na	baczność	oddawaliśmy	honory	
salutując.	 Stary	 lord	 uśmiechnął	 się	 do	 nas	 spod	 siwych	wąsów,	
dotknął	ręką	mojego	ramienia	(bo	widocznie	stałem	najbliżej)	i	ob-
jaśniał	krótko	 towarzyszącym	mu	osobistościom,	że	 to	 są	polscy	
skauci.”

Po	 wojnie	 drużyna	 działała	 dalej,	 a	 Janek	 Tereszczenko	 pisał:	
“Razem	z	Wojtkiem	„Pułą”,	Zielonką,	Wojtkiem	Kowalczykiem,	
Włodkiem	Dusiewiczem,	Ryśkiem	Cholewą,	i	rozlicznymi	innymi	
rozpoczęliśmy	 nasze	 harcowanie	w	 Zastępie	 „Żbików”.	 Zbiórki,	
pościgi	 po	 znakach	 indiańskich,	wypełniały	 nam	niedziele,	 i	 pa-
miętam	 jak	marzły	nam	ręce,	kiedy	 już	w	okresie	przymrozków,	
w	spalonym	audytorium	Słowackiego	kazano	nam	notować	słowa	
kolejnej	powstańczej	pieśni,	a	na	nasze	protesty,	że:	„za	zimno”,	że:	
„nie	można	pisać”,	zastępowy	Iżyłowski	zwymyślał	nas	od	ostat-
nich,	twierdząc,	że:	„pod	Narvikiem	było	zimniej”

Nieco	młodszym	Zawiszakom	na	pewno	stanie	przed	oczami	obóz	
w	2004	roku,	gdy	przeczytają,	że:	“Po	apelu	wieczornym	cała	Dru-
żyna	udała	się	na	pierwszy	tego	lata	„spacer	z	laskami”.	Nie,	nie!	
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Nic	z	tych	rzeczy,	o	których	myślisz,	podejrzliwy	czytelniku.	Nie	
musisz	 załamywać	 rąk	 nad	 obyczajami	współczesnej	młodzieży.	
Spacer	nie	miał	nic	wspólnego	z	Blanką	 i	Marysią,	choć,	 jak	się	
okazało,	dostarczył	chłopcom	wielu	innego	typu	satysfakcji.	Mia-
nem	 „spaceru	 z	 laskami”	 ochrzczono	 bowiem	musztrę	 Drużyny	 
z	laskami	skautowymi.”

Znajdziemy	nawet	parę	słów	o	zimowisku	na	Durbaszce,	w	2010	
roku,	pióra	Jakuba	Omieckiego:	“Po	przywitaniu	wszystkich	zna-
jomych	twarzy,	załadowaliśmy	się	do	autokaru.	Szybki	rzut	oka	na	
harcerki	które	z	nami	jadą	i	jednogłośna	opinia	-	się	zobaczy!	Na	
miejscu	pomagaliśmy	przeładować	sprzęt	z	autokaru	do	samocho-
dów	 terenowych	właścicieli	ośrodka.	Od	parkingu	do	 schroniska	
było	około	pół	godziny	drogi(na	zuchowe	jakaś	godzina),	i	zaofero-
wano	nam	przewóz	plecaków.	Po	drodze	wyznaczyliśmy	parę	„wę-
drowniczych	skrótów”,	czyli	innymi	słowy	-	szliśmy	na	przełaj,	bo	
drogą	„za	daleko!!!”.	Wieczorem	chcieliśmy	zaliczyć	Wysoką.	Nie	
jest	 to	 jednak	żadne	przezwisko,	a	nazwa	szczytu.	Napotkaliśmy	
ich	po	drodze	3	i	z	błogą	nieświadomością	wróciliśmy	turlając	się	 
z	nich	do	schroniska(dłuższy	czas	po	tym	wszystkim	stwierdzili-
śmy,	że	połowa	drogi	na	Wysoką,	to	jednak	nie	to	samo	co	cała)”.

Czyż	nie	 fascynuje	Cię,	drogi	Czytelniku,	klimat	dawnych	(i	nie	
tylko)	lat	ukazany	przez	przytoczone	wyżej	słowa?	Ale	o	co	chodzi	
z	tym	Koszałkiem	Opałkiem?	No	właśnie.	Otóż,	Szanowni	Państwo	
i	 Drodzy	 Druhowie,	 nasz	 uczony	 krasnoludek	 był	 kronikarzem.	
Za	pomocą	gęsiego	pióra	 i	czarnego	atramentu	wytrwale	 (kiedyś	
by	 się	 powiedziało:	 po	 benedyktyńsku)	 spisywał	 dzieje	 swojego	
plemienia.	Taką	pracę	wykonywali	również	harcerze	Szesnastki	-	
przez	wiele	lat	gromadząc	przekazy	i	relacje,	pisane	ręcznie	lub	na	
maszynie,	skrupulatnie	dokumentując	przygody	kolejnych	pokoleń	
skautów.
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Owocem	 tego	 jest	 niezwykle	 bogaty	 dorobek	 kronikarzy,	 dziś	
umieszczony	 na	 stronie	 internetowej	 Szczepu	 -	 a	 pamiętać	 trze-
ba,	 że	 archiwum	 drużyny	 spłonęło	 w	 Powstaniu	 Warszawskim,	
uszczuplając	naszą	wiedzę.	Szczęśliwie	 jeszcze	przed	wojną	wy-
dano	 pierwszą	 książkę	 o	 drużynie,	w	 25	 rocznicę	 jej	 powstania,	
co	 pozwoliło	 nam	 odtworzyć	 przedwojenne	 dzieje	 16	WDH.	 Po	
wojnie	 nadal	wykonywano	 pracę	 kronikarską	 -	 czytając	 sążniste	
rozdziały	 internetowej	kroniki	można	poznać	 rzeczywistość	 tam-
tych	lat	-	choć	część	historii	jeszcze	jest	z	mozołem	odtwarzana.
Niestety,	czasem	świadków	minionych	zdarzeń	już	zabrakło	-	ode-
szli	na	wieczną	wartę,	wyjechali,	drużyna	straciła	z	nimi	kontakt.	
Często	też	Zawiszacy	nie	pamiętają	wszystkiego	-	ilu	było	harcerzy	
na	zbiórce,	jak	się	bawili,	kto	był	właściwie	drużynowym	-	wszyst-
ko	się	miesza	i	zlewa	w	jedno	piękne,	ale	nieco	mgliste	wspomnie-
nie.	 Czasem	 trudno	 jest	 odtworzyć	 coś,	 co	 działo	 się	 dosłownie	
dwa	lata	temu!

I tu jest Twoja rola, Drogi Druhu! Na stronie 16 WDH publi-
kujemy tzw. newsy - z każdego wydarzenia, w którym brali 
udział harcerze z “Grunwaldu”, “Sulimy”, zuchy, czasem wę-
drownicy i instruktorzy. Publikujemy też relacje. Uważny czy-
telnik spostrzeże jednak, że relacji jest coraz mniej, a newsy, 
które tworzą wielką kronikę Szesnastki na miarę XXI wieku, 
pojawiają się z dużym opóźnieniem. Weź sprawy w swoje ręce!  
Pisz, oczywiście nie gęsim piórem, nie ręcznie, ale na wygod-
nym komputerze - spisuj swoje wspomnienia, przygody z wy-
cieczki, spisuj swój harcerski pamiętnik, twórz relacje z obo-
zów - to wszystko sprawi Ci niesamowitą satysfakcję za kilka 
lat. Wtedy, jako starszy harcerz, przeczytasz o swoich dokona-
niach sprzed lat, a młodsi harcerze będą mogli przeżywać Two-
je przygody i z niecierpliwością wyczekiwać własnych. 

Wysyłaj	swoje	dzieła	drużynowemu,	nie	bój	się	błędów,	drużyna	
to	nie	szkoła	-	ważne,	by	zachować	ulotne	wspomnienia	-	zresztą	
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	 A	 raczej	 noc.	Bilety	kupiłem	kilka	 tygodni	wcze-
śniej,	jak	tylko	weszły	do	sprzedaży.	Podobnie	jak	milio-
ny	fanów	na	całym	świecie	przed	północą	stawiłem	się	w	
kinie	-	co	prawda	bez	stroju	i	miecza	świetlnego,	ale	za	to	
w	nowiutkiej	koszulce	X-Wing	Red	Squad,	ze	specjalnej	
edycji	przygotowanej	z	okazji	“święta”	wszystkich	fanów	
gwiezdnej	 sagi,	 premiery	 nowej,	 VII	 części	 Star	Wars:	
Przebudzenie	Mocy

newsy,	jakie	możecie	zobaczyć	na	stronie,	to	kilkuzdaniowe	skróty	
najważniejszych	informacji.	By	nie	być	gołosłownym,	zdradzę	Ci,	
że	kiedyś	z	wielkim	zdziwieniem	odkryłem,	że	wygrałem	bieg	na	
krajkę	i	kostki	-	i	zdobyłem	100%	punktów!	A	czy	Ty	pamiętasz,	
które	miejsce	zająłeś	na	KiKu,	które	na	młodziku,	wywiadowcy?	
Pamiętasz	swoje	przygody	podczas	ćwika,	a	może	chcesz	się	po-
chwalić,	 czego	 dokonał	Twój	 zastęp	 podczas	TDP?	Może	warto	
już	teraz	siąść	i	spisać	to,	co	pamiętasz?	Uwierz	nam,	kronikarzom	
-	WARTO!

W S P A N I A Ł Y  D Z I E Ń
MACIEJ SADOWSKI

D
ookoła nas
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	 Przychodzimy	jakieś	40	minut	przed	północą,	oko-
ło	 23:40	 wchodzimy,	 jako	 jedni	 z	 pierwszych,	 do	 naj-
większej	sali	Multikina,	tak	zwanej	Jedynki.	Jest	ogrom-
na	-	ponad	25	rzędów.	Siedzimy	w	20stym,	lekko	z	boku,	
ale	i	tak	mamy	świetny	widok	na	gigantyczny	ekran.	Cała	
sala	zapełnia	się	fanami	machającymi	mieczami,	przebra-
nymi	za	bohaterów	wcześniejszych	sześciu	części	 i	ura-
dowanych,	ze	po	10	latach	doczekali	kolejnego	epizodu.	
Witam	się	z	kilkoma	znajomymi.	Napięcie	narasta.	Punk-
tualnie,	 minutę	 o	 północy,	 ruszyły	 reklamy	 i	 zwiastuny	
rożnych	nowości.	Po	jakiś	dwudziestu	minutach,	cała	sala	
na	sekundę	ucichła,	by	wybuchnąć	okrzykiem	radości	sły-
sząc	znany	motyw	muzyczny	i	widząc	charakterystyczne,	
przelatujące	litery	STAR	WARS..
	 To	było	prawdziwe	szaleństwo!	Eksplozja	entu-
zjazmu	pojawiła	się	przy	pojawieniu	się	dobrze	zna-
nych	maszyn	i	postaci,	jak	Sokół	Milenium,	Han	Solo,	
X-Wingi,	Leia	czy	R2-D2.	Na	szczęście	nie	było	Jar	Jar	
Binksa.	Ludzie	krzyczeli,	wiwatowali	i	gwizdali	ogar-
nięci	euforią.	Sam	z	podekscytowania	wołałem	z	nimi.	
Były	też	momenty,	że	oczy	wypełniały	mi	łzy	szczęścia.	
Nie	chcę	zdradzać	elementów	fabuły	czy	analizować	
strony	estetycznej	-	moim	zdaniem	był	to	wspaniały	
film.	Dokładnie	taki,	na	jaki	my,	fani,	czekaliśmy.	Przy-
wołujący	dawnych	bohaterów	i	wprowadzający	nowych.	
Czerpiący	pełnymi	garściami	z	kina	nowej	przygody.
	 Zdecydowanie,	o	obecności	na	tej	premierze,	będę	
opowiadał	dzieciom	i	wnukom.

Odpowiedzi do zagadek z labiryntu strona 41: 
 1 - Obi Wan Kenobi; 2 - Sokół Millenium; 3 - JEDI; 
4 - 900; 5 - 16; 6 - biel; 4 - człowiek
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Dopiero	 w	 roku	 1782,	 młody	 holenderski	 astronom-
-amator	 John	 Goodrick	 dowiódł,	 że	 złe	 przeczu-
cia	 naszych	 praprzodków	 pozbawione	 były	 podstaw. 
	 Aby	zrozumieć,	skąd	 taki	kanibalizm	wśród	gwiazd	nale-
ży	 koniecznie	 zapoznać	 się	 z,	 być	może,	 zupełnie	 nowym	 poję-
ciem	–	powierzchnią	Roche’a.	Nazywamy	tak	obszar	wokół	każdej	 
z	gwiazd	podwójnych,	w	którym	dominuje	siła	przyciągania	jednej	
z	nich.	Wszystko,	co	znajdzie	się	wewnątrz	powierzchni	Roche’a	
opadnie	na	gwiazdę.	Materia	znajdująca	się	poza	nią,	będzie	orbi-
tować	wokół	gwiazdy.	Wielkość	tego	obszaru	jest	zależna	od	masy	
gwiazdy	–	im	większa	masa	tym	większa	powierzchnia	Roche’a.

Spójrz	w	niebo	 i	znajdź	konstelację	Perseusza.	W	niedużej	odle-
głości	 od	 znanej	 gromady	 otwartej,	 M34,	 znajdziesz	 drugą	 pod	
względem	jasności	gwiazdę	tego	gwiazdozbioru	–	to	Algol,	które-
go	nazwę	można	przetłumaczyć	z	arabskiego,	jako	„demon”.	Skąd	
tak	groźna	nazwa?	Gdy	obserwujemy	 tę	gwiazdę	nieuzbrojonym	
okiem	przez	jakiś	czas,	łatwo	zobaczymy,	że	co	kilka	dni	jasna,	nie-
bieskobiała	plamka	światła	przygasa	i	staje	się	wyraźnie	czerwona-
wa.	Oglądający	 to	 zjawisko	nasi	przodkowie	uznawali	 czerwono	
migoczące	na	niebie	światło	za	zły	omen.	Niektórzy	uważali,	że	to	
oko	Hydry,	które	złowróżbnie	spogląda	w	kierunku	ziemian.	Nie	
można	było	tej	gwieździe	nadać	innej	nazwy	–	to	demon!

K A N I B A L I Z M
G W I A Z D

MATEUSZ KACZKOWSKI
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	 Jak	 widać	 na	 rysunku,	 obszary	 dominacji	 grawita-
cji	 obu	 gwiazd	 stykają	 się	 –	 jest	 to	 miejsce,	 w	 którym	 rów-
noważą	 się	 siły	 przyciągania	 obu	 gwiazd	 i	 nazwane	 zosta-
ło	 przez	 uczonych,	 	 na	 cześć	 francuskiego	 matematyka,	
„wewnętrznym	punktem	Lagange’a”,	oznaczanym	często	jako	L1. 
	 Gwiazdy	 spędzają	 większość	 swego	 życia	 na	 spala-
niu	znajdującego	się	w	niej	wodoru.	Gdy	zapas	 tego	paliwa	wy-
czerpie	 się,	 jądro	kurczy	 się	 a	 jednocześnie	 zewnętrzne	warstwy	
rozszerzają	 się,	 co	 powoduje	 zwiększenie	 objętości	 gwiazdy.	 
W	przypadku	gwiazd	w	układzie	podwójnym	może	okazać	się,	że	
rozszerzająca	 się	 gwiazda	 wypełni	 całą	 przestrzeń	 Roche’a	 wo-
kół	 siebie.	 Przy	 dalszym	powiększaniu	 się	 powierzchni	 gwiazdy	
materia,	która	znajdzie	się	poza	obszarem	dominacji	 jej	 sił	przy-
ciągania	stanie	się	wolna!	Część	tej	materii	będzie	krążyła	wokół	
obu	gwiazd,	 jednak	większość,	przez	wewnętrzny	punkt	Lagran-
ge’a,	 dostanie	 się	w	 obszar	 powierzchni	Roche’a	 drugiej	 gwiaz-
dy.	W	ten	sposób	większa	gwiazda	traci	masę	na	rzecz	mniejszej. 
	 Wraz	 z	 utratą	 masy	 większej	 gwiazdy	 zmniejsza	 się	
jej	 powierzchnia	 Roche’a,	 co	 powoduje,	 że	 zaczyna	 ona	 tracić	

	 Kiedy	 tracąca	masę	 gwiazda	 jest	 już	mniejsza	 od	 swego	
towarzysza,	gwiazdy	zaczynają	się	od	siebie	oddalać.	Skutkuje	to	
zwiększeniem	powierzchni	Roche’a	 gwiazdy	 oddającej	masę,	 co	
z	 kolei	 powoduje	 spadek	 prędkości	 przekazywania	masy	 drugiej	
gwieździe	(bo	rozszerzająca	się	gwiazda	musi	wcześniej	wypełnić	
swoją	powiększoną	powierzchnię	Roche’a).

masę	 jeszcze	 szybciej. 
	 Zmiany	 mas	 obu	
gwiazd	 wywołują,	 zgod-
nie	 z	 prawem	 zachowania	
pędu,	zmiany	orbit	obu	ciał	
–	 gwiazdy	 po	 spiralnych	
orbitach	zbliżają	się	do	sie-
bie.
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Cześć,	jestem Tomek	,	harcerz Szesnastki	,	uczeń	liceum	i	oddany	
gracz	komputerowy.		Jestem	fanem	tytułów	takich	jak	Wiedźmin 
czy Fallout	lecz	moim	„konikiem”	jest		League of Legends w	któ-
rej	osiągnąłem	rangę	Diament III,	lubię	także	Fps-y	o	czym	świad-
czy	ranga	Global Elite	w	CS-ie.	Dalej	przeczytasz	o	mojej	drodze	
do	tych	rang	oraz	jak	poprawić	swoje	umiejętności	mechaniczne,	
nastawienie	do	drużyny,	a	także	samej	gry.
	 	 	 	 	Zacznę	od	tego,	do	czego	służą	gry.	Jest	 to	dosyć	oczywiste,		
każdy	odpowie,	że	mamy	się	dobrze	bawić.	Często	doświadczyłem	
dokładnie	odwrotnego	efektu.	Kiedy	przegrywasz	rozgrywki	ran-
kingowe,	twój	komputer	nie	spisuje	się	najlepiej	albo	masz	po	pro-
stu	zły	dzień,	gry	nie	spełniają	swojego	zadania.	Co	zrobić	w	takiej	
chwili?	Najlepszym	sposobem	jest	zrobienie	sobie	przerwy-	ćwi-
czenia	fizyczne	czy	sen,	świetnie	odwrócą	naszą	uwagę	od	kompu-
tera.	Po	takiej	przerwie	mamy	odświeżony	umysł	i	motywację	do	
dalszych	gier. Take your time !
	 	 	 	 	Następną	 rzeczą	 jaką	 chcemy	poprawić,	 będzie	 twoje	nasta-
wienie	do	gier.	Jeżeli	grasz	online	i	w	grze	jest	aspekt	rankingowy,	
prędzej	 czy	 później	 będziesz	 chciał	 osiągnąć	 daną	 rangę.	Wtedy	
na	pytanie	„Dlaczego	grasz	w	dany	tytuł?”	odpowiesz,	że	chcesz	
osiągnąć	wyższą	 rangę.	 Jest	 to	 jednak	błędna	odpowiedź.	Grając	 
z	 takim	nastawieniem	będziesz	 się	 stresował	 ,	 po	przegranej	od-
czujesz	gorycz,	a	także	w	końcu	przestaniesz	czerpać	przyjemność	 
z	gier.	Have fun!
	 	 	 	 	Graj,	aby	stać	się	lepszym	graczem.	W	przypadku	przegranej	
pomyślisz	sobie	-„poprawiłem	w	swojej	grze	to,	to	i	to,	ale	muszę	

m o j a  r z e c z y w i s t o ś ć 
czyli 
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wykorzystywał	do	końca	swojego	życia.	Teamwork OP!
					Kiedy	postawisz	swoje	pierwsze	kroki	w	rankingowym	świecie	
LoL-a,	upewnij	się	że:
posiadasz	co	najmniej	3 postacie	odpowiadające	danej	roli
posiadasz	zestaw	run	AP i AD
posiadasz	zestaw	masterek	(w	internecie	znajdziecie	odpowiednie	
masterki	)
potrafisz	 używać	 czatu	 oraz	minimapy	 (przydatne	 umiejętności	 
w	komunikacji	z	zespołem)
					Wraz	ze	spełnianiem	tych	warunków	możesz	przystąpić	do	roz-
grywki.	Chcę	się	też	z	wami	podzielić	radami	dotyczącymi	wybra-
nych	ról:
- Toplaner	-	grając	topa	najczęściej	będziesz	grał	tankiem,	twoim	
zadaniem	 będzie	 przetrwanie	 lane-ing	 faze-u,	 zbudowanie	 dużej	

popracować	nad	tym,	tym	i	tym”.	Wtedy	przegrana	nie	wywołuje	 
w	tobie	gniewu	tylko	motywacje	do	dalszej	pracy. Play to impro-
ve.
					Gry	on-line	są	najczęściej	grami	zespołowymi.	Oznacza	to,	że	
współpraca	z	drużyną	jest	najszybszym	i	najlepszym	sposobem	na	
sukces.	Wiele	razy	doświadczyłem	zwycięstw,	nie	dlatego,	że	by-
łem	lepszy	mechanicznie	od	przeciwnika,	a	dlatego,	że	otrzymywa-
łem	pomoc	od	strony	drużyny.	Często	także	przegrywałem	gry,	bo	
nie	dogadywałem	się	z	graczami	z	mojej	drużyny.	Poprawienie	re-
lacji	i	praca	zespołowa	przydaje	się	nie	tylko	w	grach.	Polepszając	
swoje	umiejętności	pracy	zespołowej,	zyskasz	atut	który	będziesz	
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ilości	hp	(hit	points)	oraz	tworzenie	frontline-u	w	team-fightach.
-  Jungler	-	grając	junglerem	powinieneś	pomagać	graczom	którzy	
przegrywają	linię,	kontrolować	minimapę	i	obiekty	takie	jak	baron	
i	smok.	Zadania	w	teamfightach	zależą	od	postaci	jaką	wybrałeś
- Midlaner -	jesteś	prawie	równie	mobilny	jak	jungler,	co	daje	Ci	
możliwość	poruszania	się	po	mapie	i	pomagania	innym	graczom,	
wskazane	jest	także	wygranie	swojej	linii,	co	umożliwi	snowball	.
- AdCarry	-	najtrudniejsza	rola,	bo	na	tobie	opiera	się	cała	druży-
na.	W	fazie	 liniowej	masz	za	zadanie	wyfarmić	 itemy,	wskazane	
jest	zabicie	przeciwnika	parę	razy-	często	oznacza	to	wygraną	grę.	
W	team-fightach	jest	jeszcze	gorzej,	przeciwnicy	będą	focusowali	
głównie	Ciebie,	twoim	zadaniem	będzie	unikanie	assasynów,	a	tak-
że	zadawanie	obrażeń	każdemu	przeciwnikowi	który	zbliży	się	na	
odległość	auto	attacku.
- Support -	jest	to	rola	niezwykle	niewdzięczna.	Twoim	zadaniem	
jest	pomoc	AdCarry	na	linii,	wardowanie	-	czyli	zapewnianie	wizji	
na	całej	mapie,	a	także	ochrona	ADC	w	team-fightach.
						Mam	nadzieję,	że	zainteresowałem	Cię	światem	gier.	Jeśli	już	
byłeś	wtajemniczony,	myślę,	że	rady	które	tutaj	udzieliłem	i	tak	się	
Tobie	przydadzą.	Jeżeli	jesteście	zainteresowani	znajdziecie	mnie	
pod	nickiem	‚Magvayer’	na	serwerze	EuNe	lub	na	choince	wśród	
zuchów	16	WGZ	Strażnicy	Czasu	:)	.	Czuwaj	!

Zadania  z  labiryntu (s t .  41)
 A	-	zrób	16	przysiadów
 B	-	zrób	16	pompek
 C	-	zrób	16	pajacyków
 D	-	16	razy	podskocz	na	1	nodze
 E -	biegaj	w	kółko	przez	16	sekund
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Przygotowanie:
Zmiksować	szpinak.	Śmietanę	włożyć	do	lodówki,	piekarnik	roz-
grzać	do	180oC,	a	mąkę	wymieszać	z	proszkiem	do	pieczenia.
Ubić	pianę	z	białek.	Żółtka	utrzeć	z	cukrem	dodając	na	zmianę	po	
łyżce	mąki,	oleju	i	szpinaku.	Po	utarciu	delikatnie	wmieszać	pianę	
łopatką.	Piec	ok.	godziny.	Śmietanę	ubić	ze	 śmietan-fixami	 i	 cu-
krem	wg.	instrukcji;	schłodzić.	Ciasto	po	wyjęciu	z	pieca	postawić	
na	oknie	do	ostudzenia.	Ostudzonemu	ciastu	skroić	ok.	1/3	(tą	jed-
ną	 trzecią	pokruszyć)	 i	posmarować	wierzch	kremem.	Pokruszo-
nym	ciastem	i	granatem	posypać	wierzch,	lekko	docisnąć.	
Smacznego!

Składniki:
ciasto:
	 -450g	 szpinaku	 (drobnego)	 TO	
NIE	ŻART
	-2	szkl.	mąki	krupczatki
-3	jajka
	-1	i	1/3	szkl.	cukru
	-2	szkl.	oleju
	-3	łyżki	proszku	do	pieczenia

krem:
	-300	ml	śmietany	30-36%
	-2	śmietan-fixy
	-3	łyżki	cukru	waniliowego
Do	dekoracji	owoce	granatu

Oto,	na	przekór	zimie,	przepis	na	ciasto	przypominające	las.
R U N O  L E Ś N E FRANEK ULIŃSKI
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	 Lois	 Lowry	 to	 autorka	 serii,	 której	 pierwszą	 częścią	
jest	 książka	 pod	 tytułem	 „Dawca”.	 Powieść	 opowiada	 historię	
młodego	 chłopca,	 imieniem	 Jonasz,	 który	 wkracza	 w	 dorosłość.	
Żyje	on	w	na	pozór	 idealnej	 społeczności.	Wszystko	 jest	 tam	do	
siebie	 dopasowane.	 Specjalne	 kobiety	 rodzą	 dzieci,	 które	 potem	
trafiają	 do	 odpowiednich	 komórek	 rodzinnych.	 Jonasz	 też	 jest	
w	 jednej	 z	 takich	 rodzin.	Każdy	 człowiek	 żyjący	w	 tym	 świecie	
ma	 przypisaną	 role.	 Wszyscy	 są	 posłuszni,	 nie	 ma	 konfliktów,	
rozwodów,	 niesprawiedliwości,	 nierówności,	 bezrobocia,	 ani	
możliwości	 wyboru.	Wszyscy	 zgadzają	 się	 ze	 swoim	 losem,	 nie	
zadają	pytań,	są	tacy	sami.	Wyjątkiem	jest	Jonasz.	Gdy	dzieci	w	tej	
społeczności	osiągają	wiek	dwunastu	lat,	otrzymują	zawód,	który	
będą	wykonywać	w	przyszłości.	Odbywa	się	to	podczas	specjalnej	
ceremonii.	I	podczas	jednej	z	 takich	uroczystości,	wszystkie	 inne	
dzieci	 otrzymują	 swoje	 zawody,	 ale	 Jonasz	 nie	 dostaje	 żadnego.	
Okazuje	 się,	 że	 został	 wybrany.	 Rozpoczyna	 on	 szkolenie	 
u	 tajemniczego	 starca	 zwanego	 Dawcą.	Wtedy	 zaczyna	 się	 jego	
wielka	 przygoda.	 Poznawanie	 uczuć,	 doświadczanie	 emocji,	
widzenie	więcej.	Potem	sam	zostaje	wystawiony	na	próbę.	Czy	jest	
gotowy?	O	tym	już	trzeba	się	samemu	przekonać.
	 Książka	bardzo	„daje	do	myślenia”.	Można	z	niej	wysunąć	
kilka	 wniosków	 dotyczących	 współczesnego	 świata	 np.:	 że	 nie	
można	wszystkiego	idealizować,	ponieważ	naturalna	rzeczywistość	
jest	 piękna	 i	 nie	 warto	 jej	 zmieniać,	 że	 warto	 jest	 mieć	 pamięć	 
i	wspomnienia,	że	trzeba	znać	dobro	i	zło,	by	móc	przezwyciężać	
swoje	słabości	lub	pokonywać	problemy.
Myślę,	że	przeczytanie	tej	książki	może	dostarczyć	wielu	ciekawych	
wrażeń	i	nauczyć	dużo		interesujących	rzeczy.	Serdecznie	polecam	
„Dawcę”		wszystkim,	młodszym	i	starszym.
Na	 podstawie	 książki	 powstał	 też	 film,	 do	 którego	 obejrzenia	
również	zachęcam.

RECENZJA STANISŁAW MALEC
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Pewnie	 nie	 wszyscy	 z	 was	 wiedzą,	 ale	 około	 roku	 1918,	 dr.	 Schve-
igerstein	 próbował	 stworzyć	 model	 żyjącego	 harcerza	 ze	 sztucz-
ną	 inteligencją.	 Na	 nieszczęście	 naukowca,	 dotacja	 się	 skoń-
czyła	 i	 projekt	 nie	 został	 całkowicie	 ukończony.	 Model	 chłopca	
został	 zniszczony	 podczas	 nalotów	 dywanowych	 w	 maju	 1940	 roku,	
ale	 jakimś	 cudem	przechował	 się	 skrawek	 papieru,	 na	 którym	geniusz	
zapisał	 kod	 oprogramowania,	 które	 zmierzał	 wprowadzić	 do	 syste-
mu	 harc.	 1.6.	 Przez	 dziesiątki	 lat	 władza	 ukrywała	 ten	 dokument, 
a	jego	treść	nie	była	nikomu	znana…	aż	do	dzisiaj.

„Harcerstwo Polskie, stawiając sob ie za cel urab ianie młodzieży 
na zdrowych moralnie i silnych fizycznie członków społeczeństwa, 
pragnie iść w tym kierunku ręka w rękę zarówno ze szkołą, jak  
i z rodzicami młodzieży. Dlatego w Polsce całej powstają przy każdej 
drużynie harcerskiej Koła Przy jaciół Harcerstwa, które, łącząc się 
ideowo z młodzieżą, pomagają jej radami swymi, jak również materia lnie 
w ich skromnych potrzebach, dotyczących organizowania wycieczek  
i uprawiania sportów.
Grono rodziców harcerzy przy g imnazjum im. Staszica, rozumiejąc 
doniosłość znaczenia harcerstwa w ogóle i uświadamiając sob ie, iż 
racjonalnie prowadzone harcerstwo jest wielką pomocą w trudnym zadaniu 
prawdziwie dobrego wychowania synów naszych, zapoczątkowało 
organizację Koła Przy jaciół Harcerstwa.”

   ~ fragment odezwy do rodziców harcerzy 16WDH, 
Warszawa 11 września 1924 r.

DrodzyRodzice, Zawiszacy i przyjaciele!
Mając	na	uwadze	dobro	harcerzy	Szesnastki,	w	stulecie	nadania	jej	
numeru,	pragniemy	wrócić	do	przedwojennej	tradycji	powołując	na	
nowo	działające	przy	niej	Koło Przyjaciół Harcerstwa.	Wszystkich	
zainteresowanych	wspieraniem	naszych	działań	prosimy	o	kontakt	
na	adres	e-mailowy:	kph@16wdh.pl	
Dołącz	do	Szesnastkowego	Koła	Przyjaciół	Harcerstwa,	Klawboys!

Kadra Szczepu 16WDHiGZ

JAKUB ROMAŃSKI




