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Słowowstępu
Drogi Zuchu, Harcerzu, Rodzicu, czy Przyjacielu Szesnastki - w twoich rękach
(chyba, że czytasz to wirtualnie) znajduje się właśnie 304 numer Sulimczyka. Pod
wieloma względami specjalny; pierwszy Choinkowo-Pandemiczny Sulimczyk oraz
pierwsze wydanie od zawiązania Warszawskiego Związku Drużyn “Zawrat”. Za
nami wiele sukcesów; wiele turniejów zarówno online jak i tych w klasycznej
postaci.Ukazała siępierwszapracanaukowao“Sulimczyku”naszegonaczelnego
skryby Dyzmy. Pomimo trwającej pandemii udaliśmy się na obóz letni , a w
październiku powitaliśmy nowego szczepowego - Sadka. Nasi harcerze brali
czynnyudziałwpomocypotrzebującym.Pożegnaliśmy takżedwóchwspaniałych
Zawiszaków:phm.TadeuszaSułowskiego“Suły” iMichałaGrocholskiego.Rokten
zpewnościądo łatwychnienależał, ale jakdobrzewiemy:“Każdyosiołpotrafibyć
skautempodczaspogody”~RobertBaden-Powell

Mamynadzieję,żekażdyznajdziewtymnumerzecośdlasiebie.

BoSzesnastkawżyciubracieto jestwłaśnieto!

Klawboys!

Wim.Redakcji ćw. IgnacyHofmokl-Ostrowski
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SłowoodSzczepowego
BoSzesnastkato…

Kilka dni temu, 4 marca, w wielu miejscach mogliśmy zobaczyć informację o
przypadającej tego dnia rocznicy. Nie była to jednak informacja o 635. rocznicy
koronacji Władysława II Jagiełły na króla Polski, ani też 115. rocznica założenia
Związku Górali, ani nawet 10. rocznica premiery filmu Sala Samobójców. Tego dnia,
2020 roku, wykryto w Zielonej Górze pierwszy przypadek zarażenia wirusem SARS-
CoV-2 w Polsce. Pandemia oficjalnie dotarła do naszego kraju, z dnia na dzień
wywracając życie wielu z nas do góry nogami. Dokładnie po tygodniu ogłoszono
zamknięcieszkół,aspotkaniadrużynzostałyzabronione.

Parafrazując Henryka Sienkiewicza (zdanie otwierające Ogniem i Mieczem): Rok
2020 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały
jakoweś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Dla każdego inaczej, był to rok wyzwań,
wyrzeczeń,niepokojówiwątpliwości. Jakibyłdlanas?

Dla Szesnastki był to zdecydowanie dobry rok! Pojechaliśmy na (pierwszy od kilku
lat) wspólny obóz Szczepu. Odbyły się nabory i wycieczki. Nawet zbiórki (chociaż
często w wersji zdalnej), działy się co tydzień. Na październikowej Mszy za
Zawiszaków zawiązaliśmy samodzielny Warszawski Związek Drużyn “Zawrat”.
Sulimczyk, który dotychczas ukazywał się raz do roku, został wydany jeszcze
dwukrotnie!Nierazmieliśmyokazję zaangażować sięwpomocpotrzebującym - czy
to podczas działań Pogotowia Harcerek i Harcerzy, czy w ramach naszych małych,
domowychspraw.

Szesnastka zdała test. Głęboko wierzę, że gdy sytuacja się unormuje, dalej będę
mógł tak powiedzieć. Pomimo przeszkód, wielokrotnie pokazaliście, że w obliczu
próby możemy stawić czoła wszelkim niedogodnościom. Bo Szesnastka to My.
Wszyscy razem i każdy z osobna. To dziękiWam iWaszej codziennej pracy, jest tak
silna i istnieje już blisko 110 lat. Nie zapominajcie o tym.Kiedywiążecie krajkę, róbcie
to jak najstaranniej. Podobnie robiąc pracę domową, sprzątając pokój, ucząc się do
sprawdzianu czy przygotowując dobiegu na stopień - róbcie to na 116 %. Osiągniicie
mistrzostwo,awrazzWami,osiągnie jeSzesnastka!

AnaokrzykSZESNASTKA,setkigardełodpowiedzą…

KLAWBOYS!

NiechSzesnastkabędziezWami!

hm.Maciej (Sadek)Sadowski

KomendantWZD“Zawrat”

SzczepowySzczepu16WDHiGZ



WSPIERAJĄCSZCZEP16WDHiGZ
WSPIERAJĄPAŃSTWO:
- 130ZuchówiHarcerzy
-22Zastępy iSzóstki
-2DrużynyHarcerzy
-2GromadyZuchowe

-SiedzibęSzczepumieszczącą
magazyniharcówkę

-Dofinansowaniewyjazdów
-Zakupnowegosprzętu

-ZakuptradycyjnychKrajek iKostek
-Zakupczapek,polarówikoszulek16WDH
-Utrzymaniestrony internetowej16wdh.pl

-DalszyrozwójSzesnastki
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OGŁOSZENIE!
AKCJA1%

ZACHĘCAMYDOWSPIERANIADZIAŁAŃ
SZCZEPU16WARSZAWSKICHDRUŻYNHARCERZY
IGROMADZUCHOWYCHIM.ZAWISZYCZARNEGO

KRS:0000057720
CELSZCZEGÓŁOWY:
MAZ-16-WDH

Możnatakżewesprzećnasdarowiznąnakontoszczepu:
21124010951111001085706166

Ztytułem„Darowiznanacelestatutowe”

Spistreści
SłowoWstępu

SłowoodSzczepowego

Spistreści

Ogłoszenie

Kalendarium2020

Jakharcerzmozęewangelizowaćbliźnich? -wywiad

JakwędrownicyobchodziliNocStyczniową?

Ptasznikwdomu? -Oterrarystycesłówkilka

Jakwyglądacyklpracypszczelarza?

Czyagnostykmożebyćharcerzem?

WspomnienieSuły

ZpamiętnikaZawiszaka:Lauwersoog-Helgoland

Ozlocie30-leciawierszem

WielkaBitwapodośrodkiemLeśnik03

Jakzdać„zapierwszym”-16poradnazdanego„Wywka”

NietypowyBiegnaMłodzika

AktualnyStanWZD„Zawrat”

Krótka InstrukcjaZastępu-Jakichbłędówniepopełniać?

100DnidoEuro -PoważnaAnaliza
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25-27września -Harcerze 16WDHnaTurniejuDrużynPuszczańskich

26września -SpotkanieGłównejKwateryHarcerzy

5października -Pożegnaniephm.TadeuszaSułowskiego„Suły”

10października -Turniej Św. Jerzego -podwójnysukcesdrużynSzczepu

20października -kolejnypandemicznynumerSulimczyka - teraz„Olimp”

22października -MszazaZawiszaków,nowyszczepowy ipowstanieWZD
„Zawrat”

28-29 listopada -Złaz InstruktorskiOH-y2020

11grudnia -PogrzebMichałaGrocholskiego

12grudnia -Graterenowa16WDH„Grunwald”

19grudnia -Wigiliaonline 16WDH„Sulima”

21grudnia -Wigilia„Grunwaldu”

30grudnia -KolejnypodharcmistrzwSzesnastce

9stycznia -Przyboczny„Grunwaldu”bawi,uczy i fotografujeharcerki!

4-15 stycznia -Cykl zbiórek„Grupyspecjalne”16WDH„Sulima”

14stycznia -Pierwszazimowa gra„Grunwaldu”

15stycznia -Drugazimowagra„Grunwaldu”

16stycznia -Trzeciazimowagra„Grunwaldu”(Finał)

23stycznia -NocStyczniowaWędrowników2021

14 lutego -„Żelaznytermin”2021

Co działo się od poprzedniego
numeru Sulimczyka?
Kalendarium wydarzeń od marca 2020 do lutego 2021
7-8marca -OkręgowaKonfederacjaWyborcza iZjazdOkręgu

27marca -„Grunwald”napodiumturniejugryWoT

14kwietnia -TueniejSzachowyorganizowanyprzezSulimę

!8kwietnia -Nadzwyczajnye-ZjazdZHR

30kwietnia -„Pandemiczny”numerSulimczyka

10maja -WygranadrużynyzSulimywturniejuCs:GoZHR

18 lipca -SpotkanieGłównejKwateryOH-yoraz„NowySzef”Wydziału
HarcerzyzSzesnastki

20 lipca -Pierwszapracanaukowao„Sulimczyku”

1sierpnia -Obchody76-stej rocznicywybuchuPowstaniaWarszawskiego

3-11 sierpnia - cykl zbiórek 16WGZ„BractwaZaginionegoOręża” i
„StrażnikówCzasu”

10-30sierpnia -ObózWarszawskiej Szesnastki

Luty- sierpień -Pomocnaszychharcerzywwalcezpandemią

8września -SzesnastkanauroczystościachBarykadyWrześnia

11-13września -Zakończeniekursupodharcmistrzowskiego„Sikalafą”

19września -Pierwszazbiórka5WDHzpomocąwędrowników
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JAKHARCERZMOŻE
EWANGELIZOWAĆBLIŹNICH?

-WYWIADZALUMNEM
Misjonarze Kościoła katolickiego głoszą Słowo Boże w najdalszych zakątkach świata.
Cel ich misji wydaje się prosty - niesienie nauki Kościoła, tam gdzie jeszcze nie dotarła.
Jednak praca dla misjonarzy nie leży jedynie “daleko za morzem”. Już na naszym
rodzimympodwórku,możemy znaleźć sytuację,wktórychosoba znająca przynajmniej
podstawywiary katolickiej byłabynieocenionymwsparciem.Dlategomożemyusłyszeć
omisji głoszenia, którąmacałyKościół, każdy z jegoczłonków.

Mając to na uwadzę zastanówmy się co mógłby zrobić harcerz, aby wypełnić
powierzonąmu jakżeważnąmisję, głoszenia SłowaBożegowswoimotoczeniu.

Tadeusz Kuczyński: Czuwaj, przywitajmy naszego dzisiejszego gościa, pwd. Michała
Mikołajczyka.

MichałMikołajczyk: Czuwaj.

T: Powiedz czytelnikomcośo sobie.

M: Nazywam się Michał Mikołajczyk. Pochodzę z Warszawy. Wywodzę się
z wcześniejszej 22 WDH “Zieleniec”. Aktualnie to już 51 WDH “Zieleniec”. Działam w
niej sporo lat, na pewno paręnaście. Zaczynałem w trzeciej klasie podstawówki, ale
nigdy nie byłem zuchem. Skończyłem technikum gastronomiczne, a obecnie jestem
alumnem w Seminarium Duchownym na trzecim roku studiów teologicznych.
Przygotowuję się, jeśli Bógpozwoli, dopełnieniaposługi prezbiteratu.

T: Cudownie. Możemy z pewnością powiedzieć, że mamy idealnego rozmówcę do
dzisiejszego tematu. Pomówmy trochę o misjonarzach. Kim są, gdzie pracują? Czy
poznałeś jakiśmisjonarzy?

M: Miałem pewną sposobność poznać misjonarzy nie tylko duchownych, ale również
świeckich. Pozwoliłymi na towspólnoty,wktórych jestemwKościele.Mogłemwnich
spotkać osoby, które były gotowe zostawić wszystko żeby pojechać na misję,
poświęcając się ewangelizacji. Podobnie osoby duchowne. Wielu moich przyjaciół
misjonarzy jest rozsianychpocałymświecieodUSA,przezAfrykę, ażpo Japonię.

T: Jeśli wiemy kto i gdzie, to pozostaje pytanie czym się zajmuje. Na czym polega praca
misjonarzy?

M: Zadanie jest jedno. Jezus powiedziałwEwangelii, żeby iść na cały świat i głosićDobrą
Nowinę. Jest nią śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla nas. Zbawienie, które
na nas czeka. Istnienie Boga, jego bezgraniczne i bezwarunkowemiłosierdzie. Głoszenie
tegocałemuświatu,wszystkimnarodom, jest zadaniemmisjonarzy.

T: Teraz zastanówmy się nad hasłem “każdy z nas jest misjonarzem”. Na czym polega
głoszenieDobrejNowiny, przez zwykłegoczłowieka i czy każdyznasmoże jąnieść?

M: Każdy z nas może być misjonarzem. To znaczy iść i ewangelizować głosząc Dobrą
Nowinę. Każdy katolik który już usłyszał o dobroci Boga, może przekazywać ją dalej. To
jest ewangelizacja czyli przekazywanie tegoco jużotrzymaliśmyodBoga.

T: To by oznaczało, że praktycznie każdy z nas może zostać misjonarzem dla swojego
otoczenia. Dlatego patrząc na nasze podwórko powiedz, jak harcerz może
ewangelizować innychnazbiórkach, biwakach,obozachalbowdomu?

M: W harcerstwie zależnie od wieku i stopnia zachęca się do czegoś innego. Tak samo
możemy spojrzeć na ewangelizacje. Harcerze, przyboczni czy instruktorzy. Każdą z tych
grup do czegoś innego się zachęca. Jeśli chodzi o harcerzy. To może być najprostsza
rzecz. Służba w drużynie albo w domu. Zamiast oglądania kreskówki wybrać pomoc
rodzicom w obowiązkach domowych. Pomoc rodzeństwu w odrabianiu lekcji.
Oczywiście bezinteresownie, nie oczekując nic w zamian. To można już nazwać pewną
formąewangelizacji, samookazywaniemiłości drugiemu człowiekowi. Bez konieczności
rozumienia abstrakcyjnych pojęć. To już niesienie Dobrej Nowiny. Także same relacje
z przyjaciółmi, jeśli są dobrze prowadzone. Nawet przestrzeganie prawa harcerskiego,
które w końcu jest oparte na zasadach chrześcijańskich, jest już ewangelizacją. Jeśli
chodzi o przybocznych i drużynowych to mówimy o innych formach. Na przykład
w harcerstwie przez własny przykład zachęcamy harcerzy do czegoś. Swoim
codziennym działaniem możemy wskazać, że Jezus Chrystus jest dla nas na pierwszym
miejscu. To chyba najprostsza, ale zarazem najbardziej wiarygodna metoda
ewangelizacji. Chociaż, czy najprostsza. Niesie ona za sobą pewną ilość wyrzeczeń,
takich jak na przykład oddanie swojego czasu dla drugiej osoby. Instruktorzy są już
zaproszeni do ewangelizacji wprost. Czyli na przykład pomocy w parafiach, lub
uczestniczeniuwewspólnotach, którychzadaniem jestgłoszenie.

T: Tak jak powiedziałeś, niesienie Dobrej Nowiny może wiązać się z pewnymi
wyrzeczeniami. Jakprzekonałbyśmłodegoharcerza, że takowewyrzeczeniamają sens?

M: Aby ułatwić zrozumienie harcerzowi będącemu dopiero na początku swojej drogi
harcerskiej, możemy odwołać się do zasady “nie czyń drugiemu co tobie nie miłe”. To
jest prosta rzecz, która dobrze rozpoczyna ewangelizację. Reakcja “tego nie zrobię, bo
gdyby ktoś mi to zrobił, to bym się smucił” może być pierwszą dobrą przesłanką.
Kolejną jest fakt sprawiania radości drugiej osobie, poprzez najprostsze czynności. To
właśniemożepozytywnie zaowocować.

T: Chyba udało nam się wyczerpać temat. Korzystając ze swojej obecności
wSulimczyku, czy chciałbyś cośprzekazać czytelnikom?

M: Odnośnie niesienia Dobrej Nowiny. Początkowo może się wydawać, że łatwo
powiedzieć, ale już trudniej zrobić. To jest oczywiście prawda, ponieważ rozmawialiśmy
oważnych i trudnych tematach. Jednakwewangelizacjimożemyodnaleźć także cośdla
siebie. Nie pomaga ona jedynie innym, ale przede wszystkim nam głoszącym.
Oddawanie siebie, swojego czasu pomaga nam poznawać samych siebie, kształtować
swój charakter, orazwchodzićwrelację zBogiem.

T:BardzoCi dziękuję zawywiad.Moimgościembyłpwd.MichałMikołajczyk.

HOTadeuszKuczyński
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JAKWĘDROWNICY
OBCHODZILI NOCSTYCZNIOWĄ?
- 158ROCZNICAWYBUCHUPOWSTANIA

W styczniową sobotę siedmiu harcerzy i wędrowników Szesnastki (HO
Mateusz Aleksandrowicz, ćw. Tadeusz Kuczyński, ćw. Filip Malak, ćw.
Przemysław Siuciak, ćw. Ignacy Hofmokl-Ostrowski, ćw. Kacper Data i ćw.
Bernard Zawadzki), wraz ze szczepowym (hm. Maciej „Sadek” Sadowski),
spotkało się, abywharcerskim stylu uczcić 158-mą rocznicęwybuchu Powstania
Styczniowego. Głównym elementem programu było odczytanie manifestu
Tymczasowego Rządu Narodowego i rozważenie sprawy powstania. Pozostały
czas upłynął na śpiewaniu pieśni, ognisku, podziwianiu przyrody oraz
rozmowach do rana. Jak przystało na powstańców, ich kwaterę stanowiła
ukryta w nadwiślańskiej wsi chata "Kokosza" czyli instruktora Szesnastki Karola
Kaszyńskiego.

ćw.BernardZawadzki

„Dobroni
więc,Narodzie
Polski, Litwy i
Rusi, dobroni!
bogodzina
wspólnego
wyzwolenia
jużwybiła,
starymiecz
nasz
wydobyty,
święty
sztandar Orła,
Pogoni i
Archanioła
rozwinięty”

SłowaManifestu
Styczniowego
22stycznia 1863,Warszawa

WędrownicyprzedStodołąKokosza
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PTASZNIKWDOMU
- CZYLIOTERRARYSTYCE SŁÓWKILKA

W dobie koronawirusa wśród wielu ludzi wzrosło zainteresowanie zwierzętami
domowymi. Przymusowa izolacja we własnym mieszkaniu może być bardzo
uciążliwa, szczególnie dla mieszkających samotnie, dlatego poszukują oni
zwierzęcego kompana, który choć trochę umili im czas.W czasie pandemii ceny
pupilów wzrosły o blisko 30 procent! Mówiąc o zwierzakach mamy zwykle na
myśli większe czworonogi takie jak psy czy koty. Co jeśli jednak rozszerzymy
nasze horyzonty i spojrzymy łaskawszym okiem również na inne gromady
stworzeń?

Jedną z takich grup są zwierzęta egzotyczne. Dziedzinę która zajmuję się ich
hodowlą nazywamy terrarystyką. Do najpopularniejszych zwierząt hodowanych
w terrariachnależą jaszczurki, płazy,węże, żółwie, pajęczaki i innebezkręgowce.
Hodowla tych zwierząt ma jednak inny charakter niż posiadanie psa,
w większości przypadków nasza interakcja ze zwierzakiem ogranicza się do
karmienia i obserwowania jego zachowań przez szybę. Nie każdego to
satysfakcjonuje i nie jest to hobby dla każdego. Moja przygoda z terrarystyką
zaczęła się kilka lat temu, kiedymoi rodzicenie chcieli zgodzić sięna innezwierzę
domowe.Tak oto zamiast z kotem skończyłem z ptasznikiem! Mój pająk należy
do gatunku brachypelma albopilosum nicaragua. Ma bardzo małe wymagania
i jest polecany początkującym hodowcom. Jedynym problemem jest jego
karmienie, gdyż niestety nie należy do jaroszy, dlatego w osobnym pudełku
trzymam karmówkę, w moim przypadku są to karaczany argentyńskie.
Obserwowanie jego polowania jest naprawdę satysfakcjonujące (o ile się nie
zawstydzi i nie schowa wraz ze swoją ofiarą w kryjówce). Hodowla
egzotycznych zwierząt może być naprawdę fascynującym hobby, jednak przed
zakupem należy pozyskać jak najwięcej informacji o naszym przyszłym pupilu,
tak aby stworzyć mu warunki jak najbardziej zbliżone do naturalnych. W końcu
harcerzmiłujeprzyrodę i starasię jąpoznać!

JAKWYGLĄDACYKLPRACY
PSZCZELARZY? wyw.AdamMurawski

mł.Maciej Zioło Praca pszczelarza polega na … no właśnie to chciałbym przybliżyć wam w tym
artykule. Pszczoły wbrew popularnej opinii nie wytwarzają jedynie miodu,, ale także
pierzgę i propolis. Jeśli natomiast chodzi o ich zdrowotnewłaściwości to propolisma
działanie antybakteryjne, przeciwwirusowe i antygrzybiczne, pierzga natomiast ma
właściwości wzmacniające organizm przez co często podawana jest pacjentom po
operacjach. Stosuje się ją również w stanach depresyjnych. Budowa ula
wielkopolskiego od góry: Daszek, powałka, miodnia, rodnia dennica. Przez pierwsze
miesiące zimowe pszczoły nie wylatują z ula. Takie zachowanie można
zaobserwować dopiero w lutym, gdy temperatura przekroczy 10 stopni Celsjusza.
Będą to obloty oczyszczające. Po jego liczebności i wielkości można rozpoznać
kondycję danej rodziny. W marcu zaczynają się obloty pełne. Można wtedy
sprawdzić, czy pszczoły mają jeszcze pożywienie i czy matka żyje, oraz zastosować
działania profilaktyczne przeciw różnym chorobom. Nie można robić tego jednak
zbyt długo, ponieważ istnieje szansa na to, że pszczoły się przeziębią. Lepiej zrobić te
działaniaw kwietniu.Wmaju należy powoli dokładać ramki zwęzą. Na początku po
bokach ula a od połowy maja w jego centralnej części. Pod koniec maja zaczynają
pojawiać się nastroje rojowe. Nie powinniśmy dopuścić do rojenia się pszczół.
W czerwcu chęć rojenia się u pszczół wzrasta przez co słabną loty, aktywność
robocza i obserwuje się coraz mniej świeżego czerwu. W tym miesiącu można
wymieniać matki oraz przeprowadzić pierwsze miodobranie. Po wyjęciu ramek z
miodemzulanależy jeodsklepić specjalnymwidelcemapóźniejumieścićwmaszynie
zwanej miodarką. Może ona być elektryczna, ale powszechne jeszcze są miodziarki
rzeczne w których poprzez kręcenie wajchą porusza się zębatkami, które z kolei
wprawiają w ruch wirnik z odsklepionymi ramkami. W ten sposób miód spada do
komory, której dno jest pochyłe, a kończy się kranikiem przez który miód ścieka do
wiadra bądź słoika. Jeśli ukształtowała się ramka z pierzgą można ją już zabrać. W
lipcu wygasa nastrój rojowy, a pszczoły wznawiają normalną pracę. W tym miesiącu
zaczyna rodzić się zimowe pokolenie pszczół. W sierpniu można zebrać miód drugi
raz. Trzeba zacząć już przygotowywać pszczoły na zimę. Po zabraniu pszczołom
miodu należy zostawić im pożywienie na zimę. Syrop cukrowy którym żywią się
pszczoły powstaje z połączeniawody i cukru. Porcjuje się gona 11-13 kg syropu. Taka
ilośćwystarcza na jeden ul. Pszczołomnależy pomóc z kładzeniem syropuna ramki,
ponieważ chcemy by jak najwięcej przeżyło zimę ramka powinna być zapełniona do
50%. Większa ilość mogłaby uniemożliwić formowanie się kłębu zimowego. W
październiku zanika czerwienie, a pszczoły zaczynają układać się w kłąb. Ogrzewają
się poprzez drżenie mięśni robotnic. W listopadzie nie powinno się już ingerować w
życie rodzin. Jeśli ul jestdobrzeułożony towśrodkukłębupanuje temperaturaokoło
25stopni trochęcieplej jestprzy ramkach,dlategopokarmcałyczaspozostajepłynny.
Pszczołom nie chce się pić, ponieważ uzyskują wodę po przez spalanie tłuszczy. Tak
właśniewyglądarocznycyklwiększościpszczelarzydbającychoswojepszczoły.

„Pająk”
(Im

ię)
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CZYAGNOSTYK
MOŻEBYĆHARCERZEM ?

Kiedy dołączyłemdoharcerstwamiałemokoło 15 lat, był dlamnie to okres dosyć
ciekawy i zarazem trudny przez wiele zbiegów okoliczności czy innych smutnych
sytuacji. Był czas, w którym oprócz dołączenia do ZHR zostałem także
agnostykiem.Oczywiścieniebyło to jakpstryknięciepalcami. Bardziej przeplatanie
mojejosobowościmiędzybyciemateistą,antyteistą, czy także innymispojrzeniami
na kwestie wiary. Po wielu dyskusjach z samym sobą zobojętniałem na kwestie
religii i przestałem się nią przejmować. Pomimo tego wszystkiego co się działo
postanowiłem zostać w tej organizacji. Nie przeszkadzało mi to, że jest mocno
związana z chrześcijaństwem, a nawet podobało mi się to, ponieważ lubię
obserwować poglądy, które są inne lub sprzeczne z moimi. Czasami słyszę, że
ZHR to organizacja mocno religijna, więc dlaczego tam jestem? Nigdy nie
przeszkadzało mi spać w jednym namiocie z osobami, które mają odmienne
poglądywzględemmoich, leczkażdyznaszgadzał sięwparukwestiach. Było to:
pomaganie innym, oraz służenie ojczyźnie, które przejawiało się od kultywowania
tradycji, przez branie udziału w uroczystościach, czy na dzieleniu się wiedzą
zmłodszymiharcerzami kończąc. Idąc tymtokiemmyśleniapraktycznie z każdym
człowiekiem można znaleźć coś co łączy i pozwala zawiązać więzy przyjaźni, lecz
niestety zawsze znajdą się osoby, które chcą widzieć tylko to co ich dzieli. Jest
bardzokrzywdzącewszczególnościdla ichsamych.Jeżeli ludzieniedyskutowaliby
z osobami o przekonaniach innych od własnych, nigdy byśmy nie zaszli tak
dalekiego jak jesteśmy teraz. Patrzenie na to co nas łączy jest szczególnie ważne
wnaszymkraju, którypomimo jedności narodowejniemaproblemuzdzieleniem
się na wszelkie możliwe sposoby. Jest to mocno widoczne w naszej polityce, co
smuci niestety wiele rodaków. Zawsze jak sobie o tym przypominam mam taką
cichą nadzieję, że kiedyś to się zatrzyma, a metoda dziel i rządź przestanie być
praktykowana. Wyśmienitym sposobem, który mógłby nam przybliżyć wizję
zjednoczonego kraju jest pokora i przynajmniej szczera chęć zrozumienia drugiej
strony. Musimy zrozumieć, że osób, które życzą źle innym praktycznie nie ma,
jeżeli tak myślimy to zapewne zostaliśmy zmanipulowani, bądź źle ich
zrozumieliśmy. Pamiętajmy też, że zrozumienie to nie to samo co zgoda z daną
postawą. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule jeżeli ktoś chce pomagać
innym to jak najbardziej powinien byćwharcerstwie. Na koniec chciałbymdodać,
żeosobiściewharcerstwienigdynieodczułemodrzuceniaz tegopowodu,amoje
rozmyślania i treśćtegoartykułuodnosisiędoszerszegospektrumlecz.

bardzo dziękuję na możliwość napisania w Sulimczyku o moich przemyśleniach,
adlaosób, które chcąpatrzećna sporynie tylko z“jednoosobowejperspektywy”
serdeczniepolecam„Dargniewu”ArunaGandhiego.

mł.JanSzymański
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„MuszęnauczyćWas śpiewać!”
~śp.phm.TadeuszSułowski„Suła”

Zastępowy,Przyboczny,DrużynowyiSzczepowy
WarszawskiejSzesnastki, żołnierz,powstaniecwarszawski,
partyzant,więzieńpolityczny.Niezrównanygawędziarz,
zawołanyśpiewak,człowiekoiścieułańskiej fantazji,
któregoprzygodyidokonaniaztrudemmieszcząsięw
jednymżyciorysie.



ZpamiętnikaZawiszaka:
Lauwersoog-Helgoland

Nawybrzeżu Fryzji, leżącejwKrólestwieNiderlandów,wodległości około dwóch
godzin jazdy samochodemodAmsterdamu leżymaławioska rybacka, znana jako
Lauwersoog. Jeśli przyjrzycie się mapie, zauważycie, że można z niej wypłynąć
zarówno na sztuczne jezioro (Lauwersmeer), jak i na tzw. Morze Wattowe,
osłonięteodotwartychwódMorzaPółnocnegopasemWyspFryzyjskich.Akweny
te rozdziela sztuczna grobla, nie tak imponujących rozmiarów jak inne
w Niderlandach, ale nadal będąca świadectwem tytanicznej pracy wykonanej
przezholenderskich inżynierów.

Właśnie w tej wioseczce, jesienią 2014 roku grupa mężczyzn w towarzystwie
jednej damy klarowała jacht, noszący nazwę “Warszawska Nike”, którym mieli
pożeglować do Polski. Czemu akurat jacht, zapytacie. Odpowiedź jest prosta:
harcerze zawsze wymyślą coś, żeby utrudnić sobie życie (Jaaaakobstaf!). I tak
zamiastwygodnej i szybkiej podróżyniemieckąautostradą zdecydowaliśmy sięna
romantyczny rejs (jego romantyczność dość szybko zweryfikowała negatywnie
treśćnaszychżołądków,sygnalizującaswojąobecnośćtu iówdzie).

Tego samego dnia dumny jacht odebrał cumy i ruszył na północ, w stronę wysp
oddzielających spokojne, przybrzeżne wody od grozy północnych mórz. Jednak
jak tylko dotarliśmy do linii wysp, w kadłub uderzyły potężne fale, niemal kładąc
“Nike” na burcie. Oczyma wyobraźni widziałem już fale zalewające grot
i przewracające statek. Jak się okazało, nie była to wyłącznie moja wizja, bowiem
gdy tylko, podługiejwalce, kapitan zdecydował się zakomenderowaćodwrót, na
nasze spotkanie wyszedł szybki kuter niderlandzkiego SORu. Ujrzawszy nasze
zmagania z żywiołem zdecydowali się ruszyć na pomoc, szczęśliwie jednak nie
potrzebowaliśmy ich asysty. Nieudana próba wyjścia w morze dała nam jeszcze
jedenwieczórspokoju iwieczornychrozmówwkajucie.

Następnegodnia podjęliśmy kolejnąpróbę i tym razemudało się pokonaćbarierę
Wysp Fryzyjskich, wypływając na Morze Północne. Pogoda była nienajgorsza,
słońce przygrzewało dość mocno, choć z uwagi na silny wiatr nie było mowy
o zdjęciu kurtek. Przed nami było około 150 kilometrów rejsu i perspektywy
zdawałysiębyćcałkiemniezłe,szczególniezewzględunaporządnywiatr.

Trzeba Wam wiedzieć, że “Warszawska Nike” nie jest zbyt zgrabnym jachtem
i zebrała słowne cięgi od naszego kapitana, zarzekającego się, że nigdywięcej nie
będzie nią pływał. Zresztą płynąc z Polski do Holandii straciła po drodze jeden
z żagli, który trzeba było naprędce zastąpić nowym, kupionym na Gotlandii. Nie
wiedziałem jeszcze wówczas, że choroba morska będzie mi towarzyszyć przez
cały rejs (dostałem później specjalne, magiczne tabletki i tylko dzięki temu byłem
wstanie coś zjeść). Serce podchodziłomi do gardła, gdy pruliśmy fale ślizgając się
niemal całą powierzchnią burty. Nie było to może pełne przerażenie, ale czułem
się nieswojo, kurczowo trzymając się uprzęży, którą przypinaliśmy się do różnych
elementówwyposażenia,zmieniającmiejscana jachcie.

Nie pomagały przy tym mijane co jakiś czas potężne kontenerowce. Mimo dość
sporych odległości, potrafiliśmy odczuć fale wzburzone przez wielkie śruby tych
potworów. W prawdziwie marynarskim stylu nasz kapitan snuł opowieści
o jachtach, które zbliżyły się nadto do kontenerowców i nie były się w stanie
wydostać z wirów powstających wokół kadłuba. Zrozumiałe, że kontenerowiec
nie jest zbyt zwinnym stworzeniem, kadłuby eleganckich żaglowców kończyły
więczdruzgotaneprzezdziobnice.

W atmosferze takich opowieści zbliżyliśmy się do innego przerażającego, choć
niepozornego obiektu. Widzieliście pewnie kiedyś fermy wiatraków, które im
bardziej się zbliżyć, tym większe się wydają. Wyobraźcie sobie dziesiątki takich
wiatraków, osadzonych w morskich głębinach i rozbijające się między nimi
potężne fale. Ja widząc te wiatraki przed oczyma miałem naszą nędzną łupinę,
rozbijającąsięopotężnemetalowesłupy,bezradnąwobecfal.

To było jednak nic wobec zbliżającej się nocy. Nigdy nie nocowałem na łodzi czy
też statku znajdujących się na pełnym morzu. Traf chciał, że pierwszą taką noc
w życiu miałem spędzić na kilkunastometrowym jachcie, na jesiennym,
wzburzonymMorzu Północnym, którewmiarę opadającej ciemności stawało się
coraz bardziej niesforne. A co gorsza, jako pełnoprawny (choć może
niepełnowartościowy) członek załogi byłem obarczony obowiązkiem pełnienia
wachty, łączniezdzierżeniemsteru inawigowaniem.

Cała moja teoretyczna wiedza, liczne książki awanturnicze i przygodowe, których
bohaterowie bez wahania korzystali ze smukłych szkunerów i potężnych
galeonów, na nic mi się nie przydała. Bo i po co komu znajomość różnicy między
karaką igaleonem,czynawetposługiwaniesiępojęciami takimi jaksztaksel,galion,
bukszpryt,kubryk ibom,gdyzaburtąrozpościerasięprzerażającagłębina?

DyzmaZawadzki

Załoga
przed

„W
arszaw

ską
Nike”
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Gdy wstałem na wachtę (niesamodzielną, na szczęście) moim pierwszym
zadaniem było nanoszenie pozycji “Nike” na mapę, w celu odwzorowania
naszego kursu. Wbrew pozorom nie było to zadanie łatwe, za każdym bowiem
razem, gdy zszedłem pod pokład, miałem dosłownie kilkadziesiąt sekund zanim
odzywał się mój żołądek, domagając się natychmiastowego opróżnienia. Jeszcze
gorzej poczułemsię jednak, gdyobarczonomnieodpowiedzialnością za los jachtu
i powierzono mi koło sterowe (mój wachtowy towarzysz, niewzruszony,
postanowiłodpocząć inawetzamknąłoczy).

Wierzcie mi, nie jest łatwo utrzymać ster przy wzburzonym morzu. Każde
uderzenie fali oznaczało konieczność włożenia dużego wysiłku w utrzymanie
kursu, pilnując przy tym, by zawsze kierować się dziobemw stronę fal. Najgorsze
co można zrobić, to stanąć burtą do fali, nie mówiąc o wietrze, który położyłby
żagle, uniemożliwiającwyprostowanie się łodzi. Z każdą chwilą rósłmój szacunek
do wszystkich tych żeglarzy (ukłony dla Maksa Jabłeckiego), którzy balansują na
krawędzi, wyciskając z jachtów węzły do granic możliwości, niemal dotykając
wody masztami. Przez głowę przelatywały mi fragmenty przeczytanych książek,
jednaknie te traktująceowydętychżaglach i pieniącychwodędziobach, ale raczej
te o strzaskanych masztach i łupinach kadłubów, o lodowatej wodzie
ibezlitosnymżywiole.

Przedewszystkim robiłem jednakcomogłem,byniepatrzeć za siebie. Zakażdym
razem bowiem, gdy wspinaliśmy się na grzbiet fali, za rufą wyrastała ogromna
przepaść między kolejnymi grzywaczami, ziejąca przerażającą czernią. Strach ma
wielkie oczy, niemniej jednak żywioł nas nie oszczędzał. W pewnym momencie
usłyszałemgłośny trzask. Jak sięokazało, gotlandzki żagiel niewytrzymałnapięcia
i szwy puściły. Od tej chwili fok łopotał nawietrze jak szalony, z dziurą na samym
środku.

W takim to stanie, pośród ciemnej nocy ujrzałem światło. Zbawienne światło,
latarnieportoweHelgolandu!Tegoprzynajmniejpodświadomiepragnąłemi toteż
sobie wmawiałem. Oczywiste jednak było, że na światła Helogolandu było za
wcześnie. I gdy zbliżaliśmy się do źródła światła, do złudzenia przypominającego
latarnię morską, powoli zaczynałem sobie to uświadamiać. Nie spodziewałem się
jednak tego, co ostatecznie ujrzałem. Był to bowiem statek widmo. Dosłownie
statek widmo, prawdopodobnie zdalnie sterowany latarniowiec, zakotwiczony
w tymmiejscu. Przecięliśmy jegokurs, czy teżonprzeciął nasz, co zrobiło namnie
ogromne wrażenie. Nigdy już z żeglarskich przesądów śmiać się nie będę, bo
rozumiem,coczuli żeglarzesprzedkilkuwieków,spotkawszywsztormieokrętnie
dającyznakówżycia.

Gdy w końcu po długich walkach ze sterem “Nike” skończyła się moja wachta,
mogłemsięschronićpodpokładem.Wdrapałemsięnakoję ipróbowałemzasnąć,
jednak aż do końca tego etapupodróży spałemmoże kilkadziesiątminut, budząc
się przy każdej większej fali (a więc co parę minut). Pod koniec nocy
zdecydowałem się wyjść na świeże powietrze, by uniknąć ewentualnych sensacji
związanych z szalejącympodpokładembłędnikiem, i kontynuowałempodróż na
pokładzie. Kapitan, który w końcu wobec niełatwych warunków zdecydował się
przejąćster,miałzbawiennywpływnamójkomfortpsychiczny.

Wreszcie z blaskiem poranka dostrzegliśmy na horyzoncie niepozorną skałę. Ile
radości może sprawić taki mały ogryzek lądu! Wejście do portu na słynnym
Helgolandzie,możenie skąpanymwblasku słońca, ale napewnoprezentującego
się nam w świetle dnia, obserwowałem pragnąc jedynie solidnego gruntu pod
stopami. Gdy tylkominęliśmy falochrony i fale przestały uderzaćw kadłub jachtu,
adrenalina zaczęłaopadać i dotarłodomnie jaki jestemzmęczony (conieułatwiło
zwiedzania tego niezwykłego miejsca). Tak minęła pierwsza doba rejsu, podczas
którego zdecydowanie wyszedłem poza własną strefę komfortu (czego nie
możnapowiedziećomoichdzielnychtowarzyszach).

Zauważyliście kiedyś, że choćPrawoHarcerskie zobowiązujedopostępowaniapo
rycersku, nie ma w nim nic o odwadze? A jednocześnie zwykle postrzegamy
skautów i harcerzy jako ludzi odważnych. Być może dlatego, że odwaga jest
nieodzownym elementem rycerskości, ale może dlatego też, że zarówno strach,
jak iodwagamająróżneoblicza.

Są takiemomentywżyciu,gdystrachparaliżuje. Jednegomniej,drugiegobardziej.
Są ludzie niewątpliwie odważni, którzy boją się panicznie utknąć w windzie. Są
ludziektórzywspinająsięnanajwyższegóry,bojąsię jednakpowrotudonałogów.

„W
trakcie

żeglugi”
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Strachma różneoblicza imożepojawić sięwnajmniej spodziewanymmomencie.
WieluzWaszapewnepamiętapierwszenocnewarty,gdyobokuśpionegoobozu
las zdaje się kipieć życiem, nam obcym i nieznanym. Mimo braku jakichkolwiek
potencjalnych zagrożeń (może poza nawałnicą), samotna warta w ciemności
przyprawia o dreszcze prawdopodobnie każdego młodzika. Z czasem jednak
udaje sięnamprzezwyciężyć tennieracjonalnystrach,wmoimprzypadkudotego
stopnia, że uwielbiamwybrać się do lasuwłaśnie nocą. Alewiem też, że otwarte,
wzburzonemorzemnie przeraża. Byćmoże nigdy żeglarzemnie zostanę i tuż po
powrocie do Polski mówiłem sobie, że nigdywięcej niewypłynęwpodobny rejs.
Zczasemjednak(czującpodstopamisolidnygrunt)zacząłemmyślećopokonaniu
tego strachu. Ale powoli, tak jak należy, zaczynając od małego jeziorka i nauki
podstawżeglowania.

Bomyślę, że to jest tak jak z gorącą kąpielą - zanurzywszy się zbyt szybko, równie
szybko wyskoczyłbym jak oparzony (co w tym przypadku nie jest jedynie figurą
retoryczną). Ale zanurzając się powoli, po jednym palcu u stopy, osiągniemy
w końcu stan, gdy gorąca kąpiel jest wielką, ale to wielką przyjemnością. A już
w ogóle największą po długim miesiącu mycia się w jeziorze i wycierania
ręcznikiemwątpliwejczystości.

Warto pamiętać, by granicę własnych możliwości przesuwać, ale powoli. Bo jak
kiedyś mnie uczono (również na kursie), gdy człowiek znajduje się w strefie
komfortu oraz w strefie zagrożenia, nie jest w stanie niczego się nauczyć.
Pomiędzy nimi leży zaś strefa napięcia, w której poziom stresu jest optymalny dla
hartowaniacharakteru.

AtymczasemwodnejsekcjiSzesnastkipolecamraczejkajaki!

OZLOCIE 30-LECIAZHR
WIERSZEM

Wielestrasznychlatprzeleciało,
w‘89harcerstwosięodradzało.

WięcktośorganizacjęzwanąZHRpostanowiłzrobić,
żebywśródharcerzyentuzjazmłowić.
30 latdoprzodusięprzenosimy,

Ouczczenie30urodzinZHRprosimy.

Wmazowieckimgnieździeokrzykwybralinaszoczywiście,
„NastępnastacjametroMazowiecka”takbrzmizarąbiście.

Przeztydzieńsięmęczyliśmy,
Najpierwinnedrużynystemplowaliśmy.

Gręterenową,wyprawędoOlsztyna,wszystkoprzetrwaliśmy.
MójzastępowyBeniotrzecimwZHRbyłwywiadowcą.
Zawszenampomagał,zbraterstwabyłwykładowcą.

Przemoinnystarywilk,zastępowySzopów,
Byłnajlepszyz ćwikówczylikozackichchłopów.

Graliśmysiatkówkę,wgałę
dofinałudotarliśmy,alewkarnychsukcesymałe.

Janiegrałem,bowmaratoniebiegałem,
Amedalebyłydrewniane.

Przedostatniegojużdnia, rodziceprzyjechali.
Byłemwykończony ibłagałem,żebymniezabierali.

Jednakoni„ZostańJohnny!”nalegali.

Ostatniegodniamsza i rozpionierka
Byłotowsłońcuudrękawielka.

Na40-leciazlocieznowusięspotkamy,
Stareharcerskieprzygodypowspominamy.

mł.JanDrużdżel„W
arszaw

ska
Nike”

Sulimczyknr3042021

Sulimczyknr3042021

19

20



WIELKABITWA
PODOŚRODKIEMLEŚNIK3

szer.KornelZawadzki
Trzy lata temumiałamiejscewielkabitwa,wktórejuczestniczyłem.Odbyłasięona
nieopodal ośrodka „Leśnik 3”. Uczęszczałem wtedy do drugiej klasy szkoły
podstawowej. Walczyliśmy przeciwko bandytom („Strażnikom Czasu”), my sami
(„Bractwo Zaginionego Oręża”) byliśmy zaś kupcami. Przygotowania do bitwy
były ciężkie, byliśmy ćwiczeni do walki tak, żeby wygrać. Bo wtedy tylko to się
liczyło.

Przygotowania
Przed bitwą zostały określone: kodeks honorowy, zasady oraz sposób walki.
Zostaliśmy zobowiązani do uczciwej rywalizacji. Nie można było bić pięściami,
kopać ani obrażać innych. Przeciwników można było zlikwidować tylko przez
zerwanieopaski zprawego ramienia.A jakktośCi zerwałopaskę, tomusiałeśbiec
do swojego drużynowego, żeby Ci założył nową opaskę i wysłał jako świeżego
zawodnika. Żeby zdobyć punkt dla swojej drużyny musiałeś wpierw przebić się
przez linię obronywroga, nie zostając zlikwidowanym. Później, jakwskoczyłeś do
takiego kółka (czyli bazy wroga) otoczonego patykami, to byłeś już bezpieczny.
Następni wystarczyło wziąć jeden snop siana i również jak w bazie nikt nie mógł
ciebie tknąć , a ty mogłeś sobie spokojnie wracać do bazy, chociaż radziłbym
wtedy biec bo w każdej chwili byłeś potrzebny. Bitwę można było wygrać jak
jedna drużyna zebrała wszystkie snopy siana. Trzeba było je umieścić w swojej
bazie, po czym bronić przez pięć minut- po tym czasie liczyły się jako wygrana
drużyny. Cała gra trwała około pół godziny. Byliśmy rozstawieni następująco: ja
byłem jednym z atakujących, i biegłem razem z Piotrkiem Szewczykiem, Filipem,
i chyba z Kazikiem Kopińskim. August zaś był dowódcą obrony, w której była
resztadrużyny.

PrzebiegBitwy
Tahistoria zaczęła się tak.Maszerowaliśmypodjarani, niepewni tegoconasczeka.
Wkońcu dotarliśmy domiejsca starcia, w którymwytłumaczono namzasady. Na
początku mieliśmy w wyznaczonym miejscu zrobić swoją bazę i się ustawić,
a później założyli nam opaski. Jak już wspominałem, dostałem rozkaz ustawienia
się z przodu żeby szarżować wroga i zdobyć jak najwięcej snopów. Starcie się
rozpoczęło, wszyscy biegliśmy co sił z okrzykiem „Huuuura!!!” na ustach.
Inastąpiłowielkiezderzenie.Wszyscynasiebieweszli i zrywaliopaski, a jabiegłem,
aż sam zostałem zaatakowany. Niestety przeciwnik mnie zlikwidował, ale nie
darowałem i szybkosięuleczyłem.Przypuściłemkolejnyatak, ale jużwtedybyłem
sprytniejszy i jaknajszybciejominąłemwroga.To jednakniebyłowszystko. Jeszcze
obrona. To było najtrudniejsze, bo właśnie tam były najcięższe walki i bardzo
trudno było się przebić. Jednak przebiegłem idealnie obok zawodnika przeciwnej
drużyny i wszedłem do bazy po czym zabrałem plon. Szybko wróciłem na nasze
stanowiska, gdzie przywódca obrony czyli August planował kontratak. Szybko
wrzuciłem plon do bazy i pobiegłem po kolejny. Tym razem nie było to już takie
proste, ponieważ poznali się na naszej taktyce i dzięki temu łatwiej im było się
bronić. Przebiegłem przez środek i zauważyłem dwóch przeciwników, którzy
nacierali dokładnie na mnie. Trochę się cofnąłem, żeby obmyślić plan…
I obmyśliłem. Wbiegłem tuż przed nich i nagle skręciłem omijając obu. Musiałem
znówprzejść przez ostatnią linię obronywroga, gdzie nagle zauważyłem, że kilku
ludzi wchodzi na Piotrka (dlatego, że Piotrek jest wysoki i silny- nie sposób go
pokonać w pojedynkę), który już nie mógł się ruszyć. Szybko pobiegłem mu na
pomoc,ale toniewystarczyło.Chciałomisię jużpłakać,bobyłemjeszczemały,ale
nagle wszedł na mnie kolejny z nich i unieszkodliwił. Kiedy byłem u druha to
powiedziałem, żenasi przeciwnicy nie powinni nanaswchodzić. Druhpowiedział,
żebym zachowywał się tak, jak przystoi na kupca. I tak minęła reszta bitwy: ja
walczyłem nadal o nowe snopy i, z tego co pamiętam, to zdobyłem ich pięć. Na
koniec zdawało się, że już wygraliśmy i nagle „Strażnicy Czasu” przyszykowali
kontratak i nas zaatakowali. Walczyliśmy długo. W pewnym momencie, jeden z
naszych wrogów wbiegł prosto na bazę i kilka osób, w tym ja, musiało go
powstrzymać. Biegł tak, aż nagle przewrócił się i upadł na ziemię. Leżał na ziemi a
my go pytaliśmy czy wszystko w porządku- tylko się śmiał. Po bitwie druhowie
obu drużyn przyznali nam zwycięstwo. Wracając, brataliśmy się z przeciwną
drużyną oraz opowiadaliśmy sobie o wydarzeniach z bitwy. Na przykład, ja
słyszałem, że Stasiek z naszej drużyny został popchnięty prosto na mrowisko
czerwonych mrówek i leżał tam chwilę. Później miał strasznie dużo ugryzień. To
jestmojeopowiadanieobardzokrwawejbitwiepodośrodkiem„Leśnik3”.
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JAKZDAĆ?
16RADNA„WYWKAZAPIERWSZYM”

“IalwayshadthatdreamlikemyZASTĘPOWYbeforeme”
Kiedy miałem dwanaście lat, na obozie w 2017 (jez. Linowe, polecam

bardzo), od samego początku wiedziałem jedno- w tym roku bieg na
wywiadowcę.

Jednaznajbardziej stresującychmyśliwżyciuharcerza(przynajmniejwSzesnastce
he-he),przeżywał tokażdy,każdynaswój sposób, jednaknieznamnikogo,ktosię
niedenerwowałprzedbiegiem(nawet jeśli był todlaniegokolejnybiegzkolei…).
W każdym razie, jak to się mówi, nihil novi sub sole. Strach to nic dziwnego,
ponieważ bieg na wywiadowcę jest bardzo trudny - zdaje zwykle ok. 50%
chłopców biorących w nim udział. Ja należę do grupy tych szczęśliwców, którzy
zaliczyli bieg za pierwszym razem. A co ważniejsze - wspominam go bardzo
dobrze, jako jednąznajwiększychprzygódwswoimżyciu.

Dlatego właśnie, jako że swojego wywa zdałem, a zdążyłem nawet jednego
zorganizować - na obozie w 2020 r., postanowiłem tegorocznym,
przyszłorocznym, i w ogóle “do-końca-świata-rocznym”, śmiałkom dopomóc,
tworzącniniejszyporadnik.Miłej lektury!

1. WSTAŃ NA ALARM - pierwsza wskazówka i od razu jedna z najbardziej
kluczowych.Niemożna lepiej zacząćbiegu - samfakt, żewstałeśkiedyCięobudzili
i zacząłeś się pakować, to ogromna satysfakcja. Oczywiście na alarmie ciężkim
musiszteżsięwyrobić,alewartonajpierwdaćsobieszansę,prawda?

2. Naucz się “Morse’a” - niby oczywiste, ale bez tego ani rusz. Jeśli nie chcesz
głupio oblać jednej z pierwszych (iwostatecznym rozrachunku - najważniejszych)
przeszkód-wykuj“morsika”nablachę.

3. Upewnij się, że potrafisz korzystać z kompasu. I że go masz. I że działa -
gubieniesięnie jestspoko.Serio.

4. Przygotuj sobie zeszyt “nawszystko” - właściwie jest to bardzo przydatnew
ogóle w harcerstwie, ale podczas biegu jest to szczególnie duże udogodnienie.
Wystarczy, że przed obozem weźmiesz zeszyt w kratkę, ładnie podpiszesz
iwypełnisz.Czym?“Wszystkim” ;) -wypiszsobiewszystkiepotrzebnedaty,alfabet
Morse’a, wzory na wysokość drzewa i szerokość rzeki, Prawo i Przyrzeczenie et
cetera. Jest o tyle dobre, że poprzez samo zapisywanie powtarzasz sobie te
rzeczy, amożesz to robić równieżpomiędzyprzeszkodaminabiegu (innasprawa,
żewtedy towszystkopowinnobyćwgłowie ;)). Poza tymsam fakt, żewszystko
masz uporządkowane, w jednym miejscu i podczas pakowania się na alarmie
wystarczy, że wrzucisz zeszyt do plecaka, nie martwiąc się, że zapomnisz jakiejś
małej “ściągi” (warto jednakpamiętać żeposiadanie “ściąg” jest raczej niezgodne
z zasadami biegu, ale oboźny sprawdzający twój plecak, na pewno Ci o tym
przypomni - przyp. red.), jest ważny. Najlepszy jest zeszyt w kratkę - idealny do
tworzeniaszkicuterenowego.

5.Weźdobrą latarkę iZAPASOWEBATERIE - każdywie, żechodzeniepociemku
nie jest zbyt przyjemne, dlatego lepiej się zabezpieczyć. Jeśli boisz się, że
zapomnisz latarki lub ją zgubisz- zaszalej.Weź dwie latarki- jednejmożesz używać
po prostu, w trakcie obozu i wziąć ze sobą na bieg, a w zanadrzu zostaw sobie
drugą -schowanądoplecaka,któryzabierzesznabieg.

Iwtymmiejscu,płynnieprzechodzimydonastępnegopunktu…:

6. Mądrze wybierz plecak - odpowiedni dobór plecaka jest naprawdę bardzo
ważny. Najlepszy jest największy plecak jaki masz, czyli oczywiście plecak w jaki
spakowałeś się na obóz. Dlaczego? Najtrafniejsze odpowiedzi to: czas i wygoda.
Mającpusty,bardzodużyplecak, czas, któryprzymniejszymplecakustrawiłbyśna
upychanie w nim takich rzeczy jak śpiwór, możesz w trakcie alarmu wykorzystać
np. na skontrolowanie czy faktycznie wszystko wziąłeś lub poprawienie
umundurowania. Lepiej się nie denerwować upływającym czasem - po prostu
wrzuć wszystko, co zabierasz do głównej komory plecaka. Dzięki temu będziesz
miał teżwszystkowjednymmiejscu.

7.Weź ubrania na zmianę (i kąpielówki) - kolejna rada dotycząca bezpośrednio
pakowania się. Nie mam tu na myśli zabierania wszystkich rzeczy z półki, ale
zmiana skarpetek po całym dniu chodzenia, czy spanie w czystej koszulce, a nie
brudnym mundurze, to szczegóły, które mogą znacząco podnieść morale
i komfort w trakcie biegu. Ja na przykład, wziąłem na wywiadowcę koszulkę
termiczną - to byłamądra decyzja. Nie wziąłem za to kąpielówek. A są przydatne
natratwie.

ćw.BernardZawadzki
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8. Weź piórnik- dosłownie: piórnik z kilkoma długopisami, ołówkami, kredkami,
linijką (ogromne ułatwienie przy szkicu terenowym). Jest to też dobre miejsce na
schowanie takich drobiazgów jak zapałki, igła i nić, zapasowe baterie, zapasowe
sznurówkiczytaśmaklejąca(opcjonalnie).

W przenośni: wszystkie wymienione rzeczy, które możesz wrzucić po prostu do
klapyplecaka.

9.Weźkilkaworkównaśmieci ipapier toaletowy -doworkówmożeszwrzucać
śmieci,mokre i brudneubrania, lub suche rzeczy, bynie zmokły. Papier pomoże ci
zachować podstawową higienę - gdy brudnych rąk nie ma gdzie umyć, można je
przynajmniej wytrzeć. Poza tym, co tu dużo mówić, w trakcie biegu do latryny
niestetycięniewpuszczą.

10. Weź małą “apteczkę” - chodzi o takie rzeczy jak plastry czy Octanisept.
Wszystkomożesięwydarzyć,aprzezornyzawszeubezpieczony.

11.Weźkurtkę - trzebabyćprzygotowanymnawszystkobo…

12. Pogoda - w trakcie biegu prawie zawsze jest burza. Warto pamiętać. ...no
właśnie.

13. Wcześniej zaplanuj sobie, co zrobisz na punkcie obiadowym - mimo, że
produktów dostępnych na tej przeszkodzie jest mało, wbrew pozorom
pomysłów na danie jest mnóstwo. Lepiej wyboru dokonać przed biegiem,
przygotowaćsobieprzepis i,wmiaręmożliwości,przećwiczyćwdomu(ale trzeba
zawszepamiętaćo“tajnymskładniku”obstawy).

14. Słuchaj na kręgach stopni - na nich możesz dowiedzieć się ciekawych
i ważnych rzeczy, usłyszeć wskazówki i przestrogi inne niż te wymienione tutaj.
Jest toostatnimoment, żebynauczyć się rozkładania “dychy”, budowania tratwy
czykrzesełka.Jeśliniewiesz,cotokręgistopni - spytajzastępowego;).

15. Przygotuj sobie wszystkie rzeczy wcześniej - każdy ma swój sposób, jednak
chyba najbardziej popularne jest spanie ze wszystkim. To znaczy, co wieczór
możesz kłaść sobie w nogach łóżka np. menażkę, scyzoryk i tak dalej. Jeśli danej
nocy jest bieg - wszystko masz przy sobie. Jeśli biegu nie ma- rankiem wszystko
odkładasznawłaściwemiejsca. Brzmi zabawnie, ale ktowie, tenwie. Skorowiesz
już także, jaki wziąć plecak, trzymaj go pustego (względnie, bo możesz w nim
trzymaćcałą“drobnicę” -piórnik itp.)natrapie.

Inajważniejsze.

16.NIEPODDAWAJSIĘ - to jestnajgorszecomożeszzrobić.Nawet jeśli cościnie
wyjdzie, zawalisz jakąś przeszkodę - nie pozwól by to przeszkodziło Ci w dalszej
części biegu. Mogą się zdarzyć łzy, na pewno będzie zmęczenie, ale musisz to
przezwyciężyć, bo każdy może dać radę! Trzeba walczyć do końca. Zresztą, po
prostuniewartopsućsobietakichwspomnieńanisatysfakcji.

Samwtrakcie swojegobiegusiępopłakałem,po tym jaknieudałomi się rozłożyć
“dychy”. Chciałem się poddać, ale ukończyłem i zdałem bieg dzięki Kwadratowi
(na marginesie - dzięki!), punktowemu na kolejnej przeszkodzie, który powiedział
midokładnieto,coterazpiszę.

Jak widzisz, większość punktów w tym poradniku dotyczy planowania,
zorganizowania, porządku. I na dobrą sprawę właśnie te cechy są najważniejsze.
Oczywiście,możnapodchodzićdotego inaczej, alemyślę, żewszystkiezebranetu
wskazówki, sąpomocne.

Teraz mam szesnaście lat. Jak napisałem na początku, wywiadowcę zdałem już
prawie 4 lata temu. Dalej uczę się życia. Jestem zastępowym, niedawno zdałem
ćwika. Cieszę się, że mogę przygotowywać chłopaków ze swojego zastępu, i nie
tylko, do najtrudniejszego i najpiękniejszego biegu w ich życiu. Bo wywiadowca
jest niesamowity, i jest to jedna z rzeczy, które bym bez wahania powtórzył, na
równi z TDP 2018 i Zlotem 3.0. Takich uczuć, nawet w tak długi czas po biegu,
mam nadzieję, że zdanym z małą pomocą tego artykułu, życzę każdemu. Piękne
przeżycie.

Antoni, Johnny,Szymon,Olek,Marcin iWitu,

lepiej tozapamiętajcie,botodlaWas.

ćw.BernardZawadzki“Jelenie”
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NIETYPOWYBIEG
NAMŁODZIKA

Mój bieg na młodzika był nietypowy, ponieważ biegłem w innym dniu niż inni
harcerze. Biegłem innego dnia z powodu ślubu siostry. Wyjechałem z obozu na
dwa dni, żeby uczestniczyć jako przyszły szwagier i jako ministrant podczas
uroczystościzaślubinwkościele.

Kiedywróciłemnaobóz,przywitalimnieokrzykami: „Marcin,ominąłeśmłodzika”,
„Marcin, wiesz, że ominął cię młodzik?”. Tego się najbardziej obawiałem, bo
młodzik jest zawsze pod koniec obozu i czułem, że będę miał pecha. Wiele razy
zadawałem Brunowi (drużynowemu) pytanie, co z moim młodzikiem i zawsze
odpowiadał,żebympoczekał.

Pewnego dnia na LB do namiotu przyszedł oboźny Jędrych. Był w pełnym
mundurze i z gwizdkiem. Już wiedziałem, co się święci. Zagwizdał i dał mi alarm
cywilny,anastępniealarmciężki.Poubraniusięwmundur izapakowaniuwplecak
najważniejszych rzeczy, dowiedziałem się, gdzie mam pobiec oraz że punktowi
dalejwytycząmi trasę.Punktowymibyliwędrownicy (PrzemekSiuciak,FilipMalak,
MateuszAleksandrowicz).

Pierwszym punktem były śpiewanki, co poszło mi najgorzej, bo mam wiele zalet,
ale jedną z nich jest to, że nie narzucam się ze śpiewaniem. Jak śpiewam, ptaki
zawracają w popłochu. Przemek zniósł to dzielnie, bo nie ma skrzydeł i nie mógł
odlecieć.

Następnym punktem było rozstawianie trójki, co poszło mi nawet dobrze.
Następnie biegłem jakieś pół kilometra do punktu z musztrą. To nie było zbyt
trudne, bo w jedną osobę nie jest łatwo sprawdzić, co się umie. Więc zaliczyłem
tenpunktbezproblemu.

W kolejnym punkcie sprawdzano moją znajomość historii Zawiszy Czarnego.
Znałem ją. Również na tym samym punkcie pytano mnie z symboliki krzyża i lilijki
harcerskiej.Większośćumiałem,alechyba jednakniewszystko.

Kiedy dobiegłem do następnego punktu (punktowi mieli lepiej, bo jechali
rowerami),musiałemrozpalićognisko i je zamaskować.Miałemnanimugotować
wodę. Zaliczyłem tę umiejętność. Kiedy teraz wspominam ten moment,
doskonale pamiętamprzepięknywidok zachodzącegowkoronachdrzewsłońca.
Żałujębardzo,żeteraznie jest lato inie jestemznowuwSosnowicy.

Pobiegłemdalejwedługwskazówek imusiałemodpowiedziećnapytaniazhistorii
Polski i 16-tki. Zapomniałem, kiedy rozpoczęła się I wojna światowa, dobrze, że
wiedziałem,kiedysięskończyła.Szczerzemówiącdopieroteraznahistoriibędęsię
tegouczyłwdrugimsemestrze.

Kolejny dystans do przebiegnięcia nie był szczególnie długi. Dobiegłem do jakiejś
fabryki, a na jej płocie była reklama ryb. Miałem ją zaszyfrować metodą Polityka
Renu.Niepopełniłemżadnychbłędów,chociażzarybaminieprzepadam.

Kiedy dobiegłemdo kolejnego punktu, jeden zwędrowników leżał na trawie. Na
początku się zaśmiałem, ale kiedy podszedłembliżej i zacząłem zadawać pytania,
co mam zrobić, nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, domyśliłem się, że to punkt
zpierwsząpomocą. Sprawdziłem, czy teren jest bezpieczny. Chybanie był, bobył
tampewien rybak, który dziwnie namnie patrzył. Założyłem jednak, że teren jest
czysty, przystąpiłemdodziałania. Upewniłem się, czy klatka poszkodowanego się
unosi. Miała się nie unosić, ale Przemek nie umie nie oddychać. Następnie
sprawdziłem puls. Bił. Sprawdziłem, czy ofiara nie ma żadnych ran. Nie miała.
Położyłemgowpozycji bocznej bezpiecznej, na ilemiwyszło, bo Przemek swoje
waży i targanie go nie przyszło mi łatwo. Zadzwoniłem na 112 (udawałem, bo
blokowanie tego numeru jest idiotyzmem), mówiąc, że znalazłem
poszkodowanego, który raczej zemdlał. Podałem swoją pozycję i powiedziałem,
żedoprzyjazdukaretkizostanęprzyciele.

Zanim karetka dojechała, ofiara ocknęła się i powiedziała, że moje postępowanie
było prawidłowe. W następnym punkcie sprawdzano moją znajomość znaków
patrolowych. Z nimi poszło mi nawet dobrze. Wróciłem, jadąc na bagażniku
jednegozrowerów.

Podczas apelu, kiedy przyznawano stopnie, dowiedziałem się, że zająłem trzecie
miejsce,aBrunopowiedział,żegdybympobiegłz innymi,możeposzłobymi lepiej.

Takzostałemmłodzikiem,aprzedemnąwywiadowca.

mł.MarcinMądrzak

NajlepsiM
łodzicy

Sulimczyknr3042021

Sulimczyknr3042021

27

28



STRUKTURASZCZEPU16 WDHIGZ
NADZIEŃ8MARCA2021

16WDH-y„Grunwald” im.ZawiszyCzarnego
54Członków

Drużynowy:pwd.BrunoZawadzkiHO

Przyboczni:HOJędrzejRosłan

HOMateuszAleksandrowicz

ćw.LudwikZawadzki

ćw.StanisławMalec

ćw.FilipMalak

Zastępy iZastępowi:Jelenie -ćw.BernardZawadzki

Puszczyki - ćw.KacperData

Krogulce -ćw.TadeuszRosłan

Syczki - ćw.MarekKuchta

Świstaki -wyw.JanCzerski

Bobry -wyw.StanisławUliński

Rysie -wyw.MikołajKaczor

Salamadnry -wyw.MateuszDomański

Kumaki -wyw.AntoniGórski

Żbiki -wyw.AntoniPopiel

16WGZ-ów„BractwoZaginionegoOręża”
19Członków

Wódz:pwd.SzymonKotańskiHO

Kadra:ćwAdranHekner

wyw.MichałRogowski16WGZ-ów„StrażnicyCzasu”
17Członków

Wódz:pwd.MichałJędrzejczykHO

Kadra:ćw.IgnacyHofmokl-Ostrowski

16WDH-y„Sulima”im.ZawiszyCzarnego
51Członków

Drużynowy:pwd.TomaszChmielewskiHO

Przyboczni:pwd.TadeuszKuczyńskiHO

ćw. IgnacyDylak

ćw.KrzysztofSmoliński

Zastępy iZastępowi:Nietoperze -wyw.DamianŁagodzki

Tarpany -wyw.MaciejBanaś

Salamandry -wyw.MarcinGajdziński

Szakale -wyw.KrzysztofKurek

Sokoływyw.BolesławSkaskiewicz

Borsuki -wyw.KubaZagożdżon

Świstaki -wyw.AdamMurawski

Kobuzy(Wędrowny)

20 InstruktorówwWarszawskimZwiązku
Drużyn„Zawrat”
17Zastępowych
12Przybocznych
6Wędrowników

Ponad40Funkcyjnych
163CzłonkówWarszawskiejSzesnastki

„Harcerzy jestnasponadstu -
Klawboys!”



Ćw. IgnacyDylak

Kiedy miałem 13 lat spełniło się moje największe marzenie. Zostałem
zastępowym!! Nie potrafię opisać co dokładnie czułem kiedy się o tym
dowiedziałem. Na pewno byłowemniewiele podekscytowania, radości i zapału,
ale był również lęk, że sobie nie poradzę. Teraz, gdy to piszę minęły już prawie
3 lata. Mój zastęp “umarł śmiercią naturalną”, ja zaangażowałem się w pracę na
wyższym szczeblu, a moi harcerze sami zostali zastępowymi. To mogłoby
świadczyćomoimsukcesie,żedobrzesobieznimiporadziłem, ibyćmożetak jest.
Wiem jednak na pewno, że w trakcie tych 2 lat nie wystrzegłem się błędów,
pomyłek i zaniedbań. Piszę ten tekst głównie ze względu na młodych
zastępowych, aby nie powtórzyli moich błędów, ale również piszę go dla siebie,
żeby zwrócić swoją uwagę na kluczowe momenty i wykonać pewnego rodzaju
rachuneksumienia.

W pierwszych miesiącach funkcjonowania zastępu przeżyłem niemałe
turbulencje. Na początkumiałem3harcerzy, potem6, a potemnagle 1.Wynikało
to z mojego zaniedbania pierwszych zbiórek. Sądziłem, że zbiórki w formie
pogadanki na temat tego co będziemy robić w trakcie naszej współpracy, oraz
ewentualnie jakiejś minigry wystarczą, aby chłopaków “zajarać” i zachęcić do
zaangażowania. Oczywiście myliłem się. Harcerze (szczególnie pierwszoroczni)
potrzebują gier, rywalizacji, dobrej zabawy i przez to nauki. Nie można prowadzić
imnazbiórkachwykładów,bonieo tochodzi.Różnegorodzajuwykładymająoni
wszkole,amymamyimzapewnićoderwaniesięodszkolnej rutyny.

W późniejszym czasie sytuacja się ustabilizowała i mój zastęp zatrzymał się na
liczbie 6 + ja. Nie oznaczało to jednak, że wszystko było tak jak powinno być.
Zbiórki w znacznej większości były dla chłopaków nużące i monotonne. Problem
polegał na tym, żewtedy tegonie zauważałem, a jeśli nawet to ignorowałemten
fakt i leciałemprzygotowaćkolejnądokładnie taką samązbiórkę. Zniewiadomych
przyczyn trzymałem się kurczowo jednego schematu zbiórek, który był niestety
zły. Teraz wiem, że na miejscu tamtego Ignacego sprzed 2 lat nie tworzyłbym
żadnego schematu. Każdą zbiórkę przygotowywałbym tak, żeby byławyjątkowa
iciekawa,achłopakiczuli sięnaniejdobrze.

Później nadszedł, długo wyczekiwany przeze mnie, pierwszy obóz z moim
zastępem.Niestety zmojej stronywyszedłon fatalnie. Popełniłembardzo,bardzo
dużo błędów, których nigdy nie uda mi się zapomnieć, ale największym błędem
było jednak, zwyczajne “olanie” mojego zastępu. Jadąc na ten obóz miałem
fałszywe przekonanie, że będzie on taki sam jak każdy inny. Dobra zabawa
przeplatana dyscypliną. Dopiero na miejscu przekonałem się jak bardzo się
myliłem.Towłaśnietamspadłnamnieprawdziwyciężar, jakimjest

odpowiedzialność za zastęp. Przed obozemograniczała się ona do zaplanowania
zbiórki ipilnowaniananiejchłopaków,żebysięniepozabijaliwzajemnie.Naobozie
jednak uderzyłowemnie jak gromem, to że faktycznie jestemodpowiedzialny za
to,naczymmoiharcerzebędąspali, gdziebędątrzymali swoje rzeczy, jak siębędą
czuli, jak będą wspominać ten wyjazd itd.. To ja musiałem ich nauczyć wszystkich
podstawowych rzeczy takich jak, robienie zaciosów, wyplatanie pryczy czy cięcie
żerdek. Wszystko to, i wiele innych moich błędów, sprawiło, że wspominam ten
obóz najgorzej ze wszystkich. Koniec końców jednak moi harcerze pozdawali
młodzikaz jednymiznajlepszychwynikówiżadenznichniezrezygnował,dlatego
mogliśmyzczystąkartąwejśćwnowyrokszkolny.

W kolejnym roku prowadzenia zastępu było o wiele lepiej. Zacząłem chłopaków
przygotowywać na wywa. Nauczyłem się ich słuchać i dostosowywać zbiórki do
ich potrzeb i próśb. Tak naprawdę do zimowiska nie było absolutnie żadnych
problemów. Niestety w marcu nadeszło coś co zaskoczyło wszystkich i
doprowadziło do zmiany w codziennym funkcjonowaniu większości z nas.
Pandemia koronawirusa oraz zdalne nauczanie zaburzyły system, w którym
funkcjonowałem od września sprawiło to, że zbiórki prowadziłem rzadko
i polegały one w gruncie rzeczy na wykładach i powtarzaniu w ten sposób do
wywa. Teraz jednakwiem, żew gruncie rzeczymogłemprzygotowaćw tamtym
okresie zbiórki na wiele ciekawych sposobów i jedyne co mnie przed tym
powstrzymywałotomojewłasne lenistwo.Żałuję,żetegoniezrobiłem.

Oprócz wymienionych, popełniłem jeszcze wiele innych błędów. Mniejszych,
większych, ogromnych i drobnych. Jednak to właśnie na błędach, które
popełniłemnauczyłemsięnajwięcejoprowadzeniuzastępu inie tylko.Nauczyłem
się słuchać moich harcerzy, rozumieć ich i wspierać. Nauczyłem się wyciągać jako
pierwszy rękę na zgodę oraz co chyba najważniejsze, nauczyłem się z nimi
rozmawiać,bonictakniebudujewięziz innymczłowiekiemjakszczerarozmowa.

KRÓTKIPRZEGLĄDBŁĘDÓW
KTÓREMOGĄPRZYTRAFIĆSIĘNAWET

NAJLEPSZYMZASTĘPOWYM
ZastępyRysie

iBobryna
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spólnejdrodze
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100DNIDOEURO
POWAŻNAANALIZA

Dzień przed powstaniem tego artykułu, 3 marca, był pierwszym ze stu ostatnich
jakie zostały do rozpoczęcia EURO 2021 EURO 2020. Był też 41 dniem kadencji
Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Selekcjonera, do
którego zadań należą sukces na Mistrzostwach Europy oraz awans na
przyszłoroczny, odbywający się w Katarze, mundial. Portugalczyk na marcowe
mecze ma powołać- między innymi ze względu na epidemię- nawet czterdziestu
zawodników. Warto więc przyjrzeć się naszej kadrze, szczególnie, że od
ostatniegozgrupowania, a takżeodnominacji Sousy, zmieniło sięwiele.Raczejnie
na lepsze.

ćw.BernardZawadzki

BRAMKARZE
Zaczynamy od pierwszej i ostatniej pozycji, na której portugalski

szkoleniowiec może narzekać na kłopot bogactwa. Sam selekcjoner już na
pierwszej konferencji prasowej przyznał, że ma wytypowanego pierwszego
bramkarza i prawdopodobnie musiałoby wydarzyć się ogromne trzęsienie ziemi,
by nie został nim Wojciech Szczęsny. Ciężko wyobrazić sobie naszą bramkę bez
golkipera Juventusu. Choćzarównowswoimklubie, jak i na całymświeciebardzo
niedoceniany, bezwątpienia jest aktualnie najlepszympolskimbramkarzem.Drugi
w hierarchii, na ten moment, prawie na pewno jest Łukasz Fabiański. Jeden
z liderów świetnie spisującego się w tym sezonie West Hamu, wydaje się też, że
pewniak do roli zmiennika Szczęsnego. Jednaknie jest to aż takoczywistywybór,
jakwprzypadkutrzydziestolatka.

Niewiadomą jest za to to, kto zostanie trzecimbramkarzem. Trzech kandydatów,
wybór każdego teoretycznie byłby ujmą dla dwóch pozostałych, a za wszystkimi
stoją jakieś argumenty. Bartłomiej Drągowski jest jednym z niewielu pozytywów
Fiorentiny w tym sezonie. Obronił dwa rzuty karne- przeciwko Milanowi i Cagliari
w Serie A. Średnia statystyka udanych interwencji Bartka wynosi 63% (wg.
Sofascore). Zdecydowanie najlepsze miał koniec listopada, grudzień oraz styczeń,
aledalejutrzymujesolidnypoziom.Wostatnimczasie, zainteresowanie23- latkiem
wyraziły m.in. Inter Mediolan czy Borussia Dortmund. Dwa rzuty karne w Serie
A obronił także sześć lat starszy od Drągowskiego Skorupski- odbił strzały Ciro
ImmobilezLazioorazZlatanaIbrahimoviciazMilanu.Jednak

“Skorup” procentowo wypada w tej statystyce lepiej od młodszego kolegi-
wykonywane przeciwko niemu były cztery jedenastki, Drągowski w ten sposób
sprawdzany był sześć razy. Bramkarz Bolonii aktualnie jest w najlepszym
momencie swojej kariery. Średnia liczba udanych interwencji, według portalu
Sofascore to,wprzypadku Skorupskiego aż 4,1 namecz (75%!). Średnia jego ocen
w tym sezonie, na tej samej stronie wynosi 7,22., najlepszy mecz to ten z Lazio
(2:0)- polski bramkarz za to spotkanie uzyskał notę 9,4. Od czasu powrotu do gry
pokontuzji (opuścił siedemspotkań), czyli 16stycznia,aż trzy razyzachowałczyste
konto. Niby nic takiego, ale niedawno, bo 29 listopada, w meczu z Crotone (1:0),
zakończył dopiero passę 40 meczów ze stratą bramki. To ponad rok. Skorupski
jest w świetnej formie, przez co ostatnio ponoć dopytywało się o niego kilka
lepszych zespołów niż Bologna, np. klub Fabiańskiego- bijący się o europejskie
puchary West Ham. Od kolegów nie odstaje Rafał Gikiewicz, zawodnik
niemieckiego Augsburga. 33- letni bramkarz również jest u szczytu formy. 71%
obronionych strzałów na mecz, średnia ocen 7,03 (wg. Sofascore). W dodatku,
Gikiewicz znalazł się w najlepszej jedenastce lutego w Bundeslidze, tworzonej
przez portal WhoScored- średnia jego ocen w tamtym miesiącu wynosiła 7,2.
Niemiecki magazyn- Kicker- wybrał Gikiewicza drugim najlepszym bramkarzem w
tym sezonie Bundesligi- według tego zestawienia, Polak znajduje się tuż za
Manuelem Neuerem (Bayern Monachium). Na niekorzyść Gikiewicza przemawia
wiek- bardziej prawdopodobne, że Sousa do roli trzeciego bramkarza wolałby
wybrać znacznie młodszych Drągowskiego lub Skorupskiego. Do tego dochodzi
ogólna niechęć polskich kibiców do Gikiewicza- wpłynęła na to afera związana
ztym,coGikiewiczpowiedziałmediomokoledzezzespołu,RobercieGumnym.

OBROŃCY

Sytuacja naszych obrońców, głównie stoperów, znacznie się pogorszyła
w porównaniu z przełomem roku 2020 i 2021. Southampton Jana Bednarka, od
4 stycznia nie wygrała meczu w Premier League- to jest dziewięć meczów bez
zwycięstwa. Osiem porażek i jeden remis. Po drodze zdarzył się blamaż 0:9 z
Manchesterem United, do którego nasz obrońca wydatnie się przyczynił- strzelił
samobója, sprokurował rzut karny oraz dostał czerwoną kartkę (później została
ona anulowana). Do tego słabe mecze z Newcastle (błąd bezpośrednio
prowadzącydostratybramki; 2:3) czyzLeeds (0:3).Niemanajlepszegomomentu
Bednarek, podobnie jak wszyscy jego koledzy. Kilka gorszych meczów zdarzyło
:się też Kamilowi Glikowi. Z Romą (0:0), obejrzał czerwoną kartkę, miał szczęście,
że jegodrużynie- Beneventoudało siędowieźć remis. ZarównoGlik jak i Bednarek
są jednak “pewniakami” dowyjściowego składu reprezentacji, szczególnie, że ich
konkurenci takżespuścili z tonu.
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Mowa tu na przykład o Sebastianie Walukiewiczu. Odkrycie roku 2020, obrońcą
Cagliari miał interesować się nim Inter Mediolan. Dwudziestolatek świetnie
prezentowałsięwlidzewłoskiej, zadebiutowałtakżewreprezentacji, w której
wyglądałconajmniej solidnie.Wieleosób,wtymja, liczyło,żeSebastianwygryziez
podstawowej jedenastki coraz starszegoKamilaGlika.Niestety, na razie nie jest to
możliwe.WostatnichośmiukolejkachSerieA,pięćspotkańobejrzał z ławki
rezerwowych. Bez niego na boisku, Cagliari wygrało niedawno z Crotone oraz
Bologną.Dlamłodegoobrońcy szansąmożebyćpreferowaneprzezPaulo Sousę
ustawienie, czyli 1-3-5-2 lub 1-3-4-3 z dwoma wahadłowymi i trzema stoperami.
Jednak jest to również furtka do kadry dla innych piłkarzy, np. Michała Helika.
Obrońca Barnsley ostatnimi czasy coraz mocniej puka do drzwi reprezentacji.
Średniaocen6,99 (Sofascore),drużynamiesiącaangielskiej Championshipwedług
WhoScored,zagrudzieńoraz luty.Helikstrzelił też już w tym sezonie cztery
bramki- trzy w lidze, jeden w Pucharze FA. Powołanie dla niego byłoby jak
najbardziejzasłużone.

Swoje grał w tym sezonie Paweł Dawidowicz, obrońca Hellasu Verona, ale
podobnie jak Walukiewicz, spuścił z tonu. W kilku ostatnich meczach głównie
wchodził z ławki, o wiele lepszy miał początek roku. Jego imiennik, Paweł
Bochniewicz, zawodnik holenderskiego Heerenveen, solidnie spisuje się w tym
sezonie Eredivisie, ale nie jest on raczej piłkarzemna poziomie pierwszego składu
reprezentacji- pokazały to mecze z Finlandią i Ukrainą, w których obrońca był
bardzoniepewny.Bochniewicznadaje siędo roli zawodnikawywierającegopresję
na swoich konkurentach w walce o skład, powiększającego pole manewru
selekcjonerowi jakoczwarta lubpiątaopcja.

Zdoniesieńmediówwynika,żeSousaobserwujerównieżKamilaPiątkowskiego
z Rakowa Częstochowa (1 lipca przejdzie do RB Salzburg), którego ponoć
obserwował w spotkaniu Lecha Poznań z Rakowem (0:2) w Pucharze Polski.
Kandydatura Piątkowskiego wydaje się sensowna ze względu na to, że Raków
takżegrawustawieniuztrójkąobrońców.

Na bokach obrony lub na wahadłach- zależy od ustawienia, jakie wybierze
selekcjoner- sytuacja nie nie jest niesamowita, ale w miarę komfortowa. Wydaje
się, że nawłaściwe torywraca powoli Bartosz Bereszyński- od styczniawiększość
meczów rozpoczynał w podstawowym składzie Sampdorii Genua. Niestety nie
notuje bramek ani asyst, ale otrzymuje dość przyzwoite oceny. “Bereś”,
nominalnyprawyobrońca,byłprzezJerzegoBrzęczkanotoryczniewystawianyna
lewej stronie, ale Sousa prawdopodobnie będzie traktował go jako prawego
obrońcę/wahadłowegoi rywalaTomaszaKędziory.

Kędziora jest podstawowym zawodnikiem i jednym z liderówDynamaKijów. Gol
i asystaw lidzeukraińskiej. Sześćmeczów iasystawLidzeMistrzów(średniaocen
6,87wg.Sofascore,przeciwnicytom.in.Barcelona i JuventusTuryn),dwawystępy
wLidzeEuropyprzeciwkoClubBrugge, zaktórebyłbardzochwalonywmediach.
PodobnosprowadzeniePolaka rozważaASRoma.Wodwodzienaprawej stronie
zostaje jeszcze Robert Gumny, który regularnie gra, ale nie wyróżnia się
wAugsburgu.Pozostajeonopcjąrezerwową.

Na przeciwległej stronie boiska wybór też jest zadowalający. Szczęśliwie Macieja
Rybusa omijają w tym sezonie problemy zdrowotne, jest podstawowym
zawodnikiem Lokomotivu Moskwa, w rosyjskiej Premier Lidze wykręcił średnią
ocennapoziomie7,1 (Sofascore).Zagrał równieżsześćspotkańwLidzeMistrzów,
w których uzyskał średnią 6,68. Konkurentem Rybusa jest Arkadiusz Reca. Jego
Crotone, jak to mówią, “bije się o spadek” z Serie A- ostatnie miejsce w tabeli,
zaledwie dwanaście punktów. Reca jest jednak na ogół chwalony we Włoszech.
W tym sezonie, w lidze, strzelił bramkę oraz trzy razy asystował przy trafieniach
kolegów. Gorzej, że po raz drugi z rzędu jego ekipa spadnie z ligi- w zeszłym
sezoniedegradacjęzaliczyłwrazzeSPAL.Topokazuje, żeArekpewnegopoziomu
nie przeskoczy, ale przemawia za nim fakt, że jest nominalnym wahadłowym- na
tej pozycji występował i w Crotone i w SPAL. Poza Rybusem i Recą jest jeszcze
Tymoteusz Puchacz. Młody obrońca obecnie nie znajduje się jednak w takiej
formie, jaknapoczątkusezonuczywrozgrywkach2019/20.Oczywiścietyczysięto
całego Lecha Poznań. Mimo wszystko, możliwe jednak, że Paulo Sousa sprawdzi
obrońcęKolejorza.

POMOCNICY
Pomoc to strefa, która najbardziej ucierpiała w porównaniu z listopadowym
zgrupowaniem reprezentacji i początkiem roku. Więzadła w kolanie zerwało
dwóch kandydatów do gry w pierwszym składzie. Krystianowi Bielikowi
przydarzyło się to drugi raz na przestrzeni kilkunastu miesięcy. Zdążył jedynie
wrócić do gry po poprzedniej kontuzji, zaczął się rozpędzać. Był zdecydowanie
najlepszymzawodnikiemwystępującegowChampionshipDerbyCounty,
a według niektórych- całej ligi!. W trzynastu ligowych spotkaniach uzyskał średnią
7,38 (Sofascore), cztery razybyłgraczemmeczu, trzy razybyłwdrużynie tygodnia
Championship, dwa razy znalazł się w drużynie miesiąca wg. portalu WhoScored.
A potem wydarzyła się katastrofa… O pechu może również mówić Jacek
Góralski. Zerwał on więzadła w trakcie meczu towarzyskiego swojego klubu.
ZawodnikKajratuAłmatyugruntowałswojąpozycjęwreprezentacjina jesieni,
i choć może nie był kadrze niezbędny, szkoda, że straciliśmy zawodnika z takim
sercemdogry jak“Jaca”.
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Dnimijają, amydalej niewiemyna jakiej pozycji graMichałKarbownik. Jegoagent
zarzekasię, żecałkowicie swójpotencjał uwolni grającwśrodkupomocy,dlatego,
po głębszym zastanowieniu, postanowiłem wpisać “Karbo” do tej rubryki.
Występował on jednak już zarówno na obu bokach obrony, głównie na lewym
(na początku gryw LegiiWarszawa orazw reprezentacji), jak i w środku pomocy
(zakadencjiCzesławaMichniewiczawLegii)czyna…prawymwahadle
(w Brighton). Taka uniwersalność jest dobra, jednak tak młody zawodnik nie
powinienzmieniaćpozycjiwkażdymmiejscu,wktórymgra.Możnazałożyć,że
u Sousy, jeśli będzie grał, Karbownik będzie rozpatrywany w roli lewego
pomocnika lubwahadłowego.Wpierwszej kolejności,musionwywalczyćmiejsce
w składzie Brighton. Po dobrym meczu w FA Cup, czy później w rezerwach
“Mew”(zaliczyłnawetasystę),nieudałomusięto.Pozostajenamliczyć,że
wobliczukiepskiej ostatnio formyBrighton,GrahamPotter zdecyduje sięna jakieś
rotacje. Trzeba jednak pamiętać, i to podkreślają w Brighton, że Karbownik wciąż
matylkodziewiętnaście lat.

Drugi z Polaków sprowadzonych zimą przez Brighton- Jakub Moder, także nie
możenarzekaćnanadmiarminut.Na szczęście, ostatnio zadebiutowałwPremier
League, a wcześniej razem z Karbownikiem zagrał w FA Cup z Leicester (0:1)- też
spisałsiędobrze.Pozatym,odkąddołączyłdoekipyzTheAmex,pozapierwszymi
czterema meczami, kiedy był kontuzjowany, zawsze znajduje się w kadrze
meczowej swojegoklubu.Kolejnypolski piłkarzwPremier League,MateuszKlich,
nie jestostatniowformie, jakąprezentowałwrundzie jesiennej- odpoczątku roku
niezaliczyłgolaani asysty.Prawdopodobniewkradłosię lekkiezmęczenie.Miejmy
nadzieję, że “Clichy”wróci dowysokiej dyspozycji, chociaż tak czy tak, nie staćnas
naodstawieniepiłkarzaotakichumiejętnościach.

Karol Linetty był jednym z wygranych październikowego zgrupowania. Niejako
“wrócił”doreprezentacyjnychłask,grałświetnie,wmeczuzBośnią
i Hercegowiną strzelił nawet gola. Niestety, aktualnie, pomocnik Torno przeżywa
ogromny spadek formy, a cała jego drużyna gra poniżej oczekiwań. Linetty, gdy
przychodził do Torino latem zeszłego roku, miał być jednym z filarów ekipy
walczącej o grę w europejskich pucharach, a aktualnie okupują oni drugą pozycję
odkońcawtabeliSerieA.Faktysątakie,żeLinettywchodziostatnio jedynie
z ławki,agdyniegrał,TorinopokonałoCagliari 1:0.

Cieszyć może forma dwóch “wyjadaczy”- Grzegorza Krychowiaka oraz Piotra
Zielińskiego.ObajmająśredniąnotwedługSofascorepowyżej7-kolejno7,05 i7,16.
Krychowiak, kolega z drużyny Macieja Rybusa, w pierwszej części sezonu był,
zarówno w Polsce, jak iw Rosji krytykowany, ale w ostatnich dwóch spotkaniach
strzelił dwa gole i pokazał się z dobrej strony. Zawodnik SSC Napoli rozgrywa zaś
swójnajlepszy,podwzględemliczb, sezonwkarierze-osiemgoli i czteryasystywe
wszystkichrozgrywkach.

W dobrej formie jest też Sebastian Szymański. W dziewiętnastu meczach ligi
rosyjskiej w barwach Dynama Moskwa, strzelił jednego gola i cztery razy
asystowałprzygolachkolegów.Średnia jegonotwynosi7,31 (Sofascore)

Z Ekstraklasy prawie na pewno na najbliższe mecze zostanie powołany Bartosz
Kapustka.Będzie to jaknajbardziej zasłużonypowrótdokadrypoponadczterech
latach. Według mediów Sousa, po meczu pucharowym z Piastem Gliwice, długo
rozmawiał z innympomocnikiem LegiiWarszawa- BartoszemSliszem. Szykuje się
więcdebiutwreprezentacjimłodegozawodnika.Wnajbliższymczasieselekcjoner
maprzyjrzećsięteż17- letniemuKacprowiKozłowskiemuzPogoniSzczecin.

SKRZYDŁOWI

Sytuacjanaszych skrzydłowych jest słaba.GrającywChampionshipKamil
Jóźwiak iPrzemysławPłacheta,mająsłabsząpozycjęwswoichklubach
wporównaniu z rundą jesienną.Wiele sięmówi o tym, że Jóźwiak, piłkarz Derby,
ma duży wpływ na grę zespołu, że gra dobrze, ale nie ma to odzwierciedlenia w
liczbach-w tym sezonie tylko gol i 2 asysty. GrającywNorwich Płacheta, tylko raz
wpisał się na listę strzelców, ani razu nie asystował. Ostatnio gra mniej, bo… za
bardzo się stara…? Daniel Farke, menedżer Norwich, argumentuje brak Płachety
wostatnich kilkumeczachw ten sposób: “Są piłkarze, którzy czasempotrzebują,
by ich nieco popchnąć. U Płachety jest odwrotnie, trzeba go hamować.
Musieliśmy zdjąć go z centrumuwagi”.Mówił też: “Jego nieobecnośćwynikała z
dużej konkurencji w zespole. Drugi powód jest taki, że Przemek zawsze ma
wspaniałe nastawienie, świetny charakter, ale nakłada na siebie dużą presję. W
ostatnich dwóch meczach, kiedy wychodził w pierwszym składzie, miał trochę
pecha i odniosłem wrażenie, że bardzo ciężko pracuje na treningach, a po nich
dodatkowoorganizuje sobiewiele indywidualnychzajęć.Bardzomi się topodoba,
doceniam jego charakter, ale uznałem, że trzeba zdjąć trochę presji z jego
barków”.Dziwnyprzypadek.

Damianowi Kądziorowi kompletnie nie wyszedł transfer do hiszpańskiego Eibaru,
więc zimą, w poszukiwaniu niezbędnych minut, udał się na wypożyczenie do
tureckiegoAlanyasporu. Tamniestetynapotkałagoprzeszkodawpostaci trenera,
który ma kilku ulubieńców i nie daje grać innym, lepszym zawodnikom. Choć
wchodził tylko na końcówki, Kądzior dawał z siebie wszystko, tworzył sytuacje
kolegom,byłwysokooceniany.Trener jednaktegoniezauważał.Dopiero4marca
dał Damianowi szansę od pierwszej minuty przeciwko Goztepe- odwdzięczył się
on asystą, a Sofascore oceniła jego występ na 8. Jeśli 28- latek będzie dostawał
więcejszans,musiznaleźćsięwkadrzenaEURO.
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Decyzji Kamila Grosickiego nie rozumiem. Postanowił zostać w West Bromwich
Albion gdzie nie ma najmniejszych szans na grę, choć miał oferty z Olympiakosu
Pireus, Nottingham Forrest, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin czy z klubów ligi
tureckiej. Oczywiście, żaden z tych klubów nie zagwarantowałby Grosickiemu
pensji jaką inkasuje w WBA, ale sam piłkarz zawsze określał się jako osoba, która
jest w stanie poświęcić się dla gry w reprezentacji. Sam mówił ostatnio o tym, że
piłkarze, którzy nie grają w klubach, nie mogą grać w kadrze narodowej. A pan
Kamilświadomieosłabiłnasząreprezentację.Niestety.

NAPASTNICY
Gra i statystykiRobertaLewandowskiegosąwszystkimdokładnieznane,

więc o naszym kapitanie nie ma co się rozpisywać. Najlepszy piłkarz na świecie,
najlepszy piłkarz reprezentacji. Oby Paulo Sousa umiał wykorzystać jego
umiejętności.

Arkadiusz Milik zaliczył obiecujący start w Marsylii. Pierwszy mecz w wyjściowym
składzie,przeciwkoRCLens (2:2) skończył zbramkąorazoceną8,1.Niestety także
z kontuzją, która zapewne była pokłosiem wielu miesięcy bez gry. Po pięciu
meczachprzerwy,zagrałzLyonem(1:1)-wtymmeczuskuteczniewykorzystał rzut
karny, wyprowadzając swoją drużynę na prowadzenie. Kolejny mecz nie był już
takszczęśliwy-Marsyliaprzegrała0:2zLille,aMilikzaliczył jedynie21kontaktów
zpiłką, 11strat i zaledwie6celnychpodań.Ważne,żegra…Podobnie jakKrzysztof
Piątek, napastnik Herthy Berlin. Niestety, “Pio Pio”, dopasował się do marnego
poziomu walczącej o utrzymanie w Bundeslidze Herthy. Jednak, nieważne jak
gralibyMilikczyPiątek, i takotrzymalibypowołanie.Brakujenamterazalternatywy
dlatychdwóchzawodników.

Jedynympolskimnapastnikiem,którymożeaktualnierywalizowaćztądwójką jest
Karol Świderski. ZawodnikgreckiegoPAOKu,w tymsezonie zagrałw23meczach
Super League, w których 9 razy trafiał do siatki i 3 razy asystował. Nie jest to
pierwszy jego takdobry liczbowosezon, jednak jeszczeani razunie zyskałuznania
woczachselekcjonerów.Bardzomocnoliczę iczekałem-ba!zawsze liczyłem
i czekałem- na powołanie dla niego. Gdyby dostał szansę w najbliższych
spotkaniach,myślę,żepokazałbysięzdobrejstrony.

[EDIT] gdy powstawał ten artykuł, pojawiły się powołania na marcowe
meczereprezentacji.Powołanieotrzymałmiędzy innymiKAROLŚWIDERSKI!

Sulimczyknr3042021

Sulimczyknr3042021

39

40

ZdziennikaobozowegoSzymona.Dzień17

Nasz zastępwłaśnie zaliczał jedną z obozowychgierharcerskich.Abydojśćdo
zaznaczonegonamapiepunktu,musieliśmyprzejśćprzezdośćdługi odcinek leśnej
drogi.Nagle, kilkanaściemetrówprzednami,naKONIUjechał jakiś facet.Kiedy

podjechałbliżej, zobaczyliśmy, że jedziewpełnejZBROI.
-Przepraszam, cni giermkowie,wieciemoże którędydoGrunwaldu?Nazywamsię
ZawiszaCzarny i zgubiłemsięwtymgęstym lesie. - odezwał sięów jegomość.

-Ej, co jest?Tenkoleśnie żyje odponad600 lat! - szepnąłdomnieMarcin, kolega z
zastępu.

Wszyscypatrzyli naniegoosłupiali.
-No, co takpatrzycie? Jeżeli niewiecie gdzie leżyGrunwald,wystarczypowiedzieć

“nie” - stwierdziłZawisza
Wtem,odezwał sięBenio,nasz zastępowy.

- JesteśZawisząCzarnym???

-Oczywiście!Kiminnymmiałbymbyć?
-M-mogę zpanemzdjęcie? - zapytałJanek iwyciągnął telefon.Pech chciał, że

właśniew tej chwili ktośdoniego zadzwonił-ŚwiętyBoże! Jaka czarnamagia trzyma
tychbiednychgrajkówwtymzaklętym,płaskimpudełku???Sprawa jasna! Jesteście

czarnoksiężnikami! - krzyknąłZawisza iwyciągnąłmiecz.

Kiedy jużmiał zatopićostrzewklatcepiersiowej Janka, zacząłpowoli stawać się
przezroczystym.Poprostu rozpłynął sięwpowietrzu.Wszyscy stali i patrzyli sięw

miejscugdzie przed chwilą stałZawiszaCzarny.CiszęprzerwałAntek.
-Czyktośwogólewie, co tu sięprzed chwilą stało?
-Nie i chybanigdy sięniedowiemy. - stwierdziłem.

Tego spotkanianapewnonigdynie zapomnimy.

SPOTKANIEJELENIZ

ZAWISZĄCZARNYM
mł.SzymonBar



WYWIADZ
KRZYSZTOFEMZDUNKIEM

HARCERZEM16-STKIWLATACH50-TYCH
Mł.KonstantyChmielewski-Dzieńdobry,ztej stronyKostek.

-Dzieńdobry

-Doszłymniesłuchy,żebyłPanczłonkiemdrużynySulima,czytoprawda?

- Nie do końca. Byłemczłonkiem 16WDH, czyliWarszawskiej DrużynyHarcerskiej,
imieniaZawiszyCzarnego,herbuSulimczyk.

-Tak, ja teżdotejdrużynychodzę.

- A czy pamięta Pan jak się nazywał Pana zastęp? - Nie, nie pamiętam. To było w
latach50-tych.

-AutrzymujePanzkimśkontaktzeznajomychharcerzy?

-Niestetynie.

-ApamiętaPan,ktobyłwtedydrużynowym?

- Chyba brat mojego kolegi z zastępu. Nazywał się… Na nazwisko chyba miał
Marczak.Ale imienianiepamiętam.

-A jeździłPannaobozy?

- Jabyłemnatakzwanychbiegach.Mieliśmyorganizowanebiegi.Czywyteż teraz
takiemacie?

-Nie. To znaczybiegimamyna„kostki i krajki” lubnaplakietkędrużyny.Ale tak to
jeździmynaobozytrzytygodniowealbotygodniowe.

-Mymieliśmybiegi.Tobyłytakiebiegi terenowe.Onesięwiązałyzwyjazdemdwu-
trzydniowymwtereny leśne,gdzieśwplener. I trzebabyłosobie radzićwterenie.
Trzeba było sobie zorganizować nocleg, wtedy namiotów nie było wcale.
Posługiwaliśmy się wyłącznie tak zwanymi pałatkami. Trzeba było przy użyciu tej
pałatkizrobićsobiecoswrodzajunamiotuposługującsięgałęziamizdrzew.
Wśrodku trzeba było to sobiewymościć trawą, albo liśćmi. No i na tym się spało.
Aletobyłozupełniewlesie,albozupełnienałące.Toniebyłogdzieśtak
w miejscach biwakowych jak teraz są. To było zupełnie w warunkach
survivalowych.

-Myteżterazmamywśrodku lasu.

- My musieliśmy sami trafić w jakieś określone miejsce przy użyciu mapy i
kompasu, a nie byłooczywiście smartfonów iGPS-u. Czyli trzebabyło sobie radzić
wsposóbpowiedzmystarożytny.Mieliśmy też takie akcje, że robiliśmywywiady z
powstańcami na przykład. I później te wywiady opisywaliśmy w naszym
czasopiśmie„Sulimczyk”.

-A jawłaśnietenwywiadchcęwysłaćdo„Sulimczyka”.

-„Sulimczyk” to ma kilkudziesięcioletnią tradycję. Wtedy to była jedyna drużyna,
którawydawała swoja gazetę. To była najsłynniejsza drużyna harcerska i ona była
znamienna miedzy innymi tym, że jako jedyna drużyna miała czarne getry. I jako
jedyni mieliśmy na czapce otok taki jak na góralskim kapeluszu. Z kostkami na
czerwonym pasku. Wtedy to się kupowało u górali. Tak więc 16 WDH bardzo się
wyróżniała wśród innych drużyn. Miedzy innymi przez te czarne getry. A to było
nawiązaniedoZawiszyCzarnego. I tobardzosłynnadrużynabyła.

- I całyczastentytułutrzymujemy!

- Jak byłem w szkole podstawowej to należałem do harcerstwa. To była też
„szesnastka”–szkołapodstawowanaRadomskiej. Czyli ‘szesnastka”należałado
„szesnastki”. Nie wiem czy ta szkołą jeszcze istnieje… Jak już poszedłem do
technikum, to już zerwałem kontakt z harcerstwem. Ty może jak pójdziesz do
liceum,tobędzieszmiałwiększemożliwości.

- Ja już6 lat jestemwdrużynie ichybabyłemna6obozach.

- Ja byłemna jednymobozie. ChybanaWyspieWolin. Tak.Wtedy tobyła zupełna
głusza.Nictamniebyłopoza lasem. Inamiotyrobiliśmy, jakmówiłem,zpałatek
igałęzi.

- My teraz namioty mamy, ale prycze musimy sami zrobić. A najgorsza robota, to
postawieniemasztunaśrodkuobozu.Teżstawiałosięwtedymaszty?

- Na obozie tak. Ja nawet uczestniczyłem w takiej akcji, że jednemu obozowi
harcerskiemuściągnęliśmyproporzec.Wnocy się zakradliśmydoobozu, udało się
wartę odciągnąć i następnego dnia oni musieli od nas proporzec odkupić. Za ten
proporzecbyliśmyunichnaśniadaniu.

- Teraz proporca nie da się ukraść, bo drzewo jest śliskie i ma ze 20 metrów.
Kradniemywięcproporcezastępów,aczasemludziznamiotów.

-Owłaśnie!Harcerstwoto jestbardzofajnasprawa.Jakmożesztobądźdługo
wharcerstwie,bonaprawdęwarto.

-Notak!Niezamierzamodchodzić.

- Tymbardziejw takiej drużynie jak 16WDH. To jest zaszczyt byćw takiej drużynie.
Ja siębardzocieszę, gratulujęwyboru i sprawuj sięwdrużyniedobrze! I żebyci się
wharcerstwiedobrzesłużyło,botoprawdziwaszkołażycia.

-Dziękuję idziękujezacałąrozmowę.

- Ja również dziękuję i życzę ci, żebyś jak najdłużej w drużynie był i żeby Ci to
sprawiało jaknajwięcejsatysfakcji.
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TAJEMNICEUPRAWY
WARZYWOGRÓDKOWYCH

-PORADNIKDLAPOCZĄTKUJĄCYCH

Zacząć należy od tego, że uprawa warzyw ma wielorakie znaczenie. W
uprawienawielkąskalęmazapewnićwmiarętanie, łatwodostępne
i wartościowepożywienie. Ja skupiłemsięnauprawieogrodowej, hobbystycznej.
W takim wydaniu warzywa zapewniają bardzo wartościowe uzupełnienie
codziennej diety, a także możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Nie
ma potrzeby opisywać jakiego rodzaju składniki odżywcze dostarczają warzywa.
Wiedzao ichniezbędnościwcodziennejdiecie jest jużdosyćpowszechna.
W poniższym artykule opisałem proces uprawy warzyw. Nie sposób opisać
wszystkich warzywa jakie można uprawiać, dlatego też zdecydowałem się
przybliżyćzaledwietrzy, mianowiciemarchew,ziemniaka i fasolkęszparagową.

MARCHEW
Marchew jest jednym z najpowszechniej uprawianych i spożywanych

warzyw.Powinnosię jąsiaćdopieropodwóchlatachodpołożeniuobornika
w ziemi, ponieważ w glebie świeżo nawożonej obornikiem, marchew będzie się
rozwodzić i stanie się łatwym łupem dla połyśnicy marchwianki - jej
najgroźniejszego szkodnika. Marchew można wysiewać jednak na glebach, na
których jesienią został zaorany zielony nawóz składający się z takich roślin jak np.
żyto czy łubin. Bezpośrednio pod nią można stosować także kompost. Marchew
ma duże zapotrzebowanie na potas, który można dostarczyć roślinie poprzez
nawożenie jej popiołem drzewnym. Marchew najlepiej uprawiać na terenach
wilgotnych, ale nie nadmiernie mokrych. Marchewka najbardziej narażona na
susze jest podczas wschodów i intensywnego wzrostu. W tych okresach
konieczne jest regularnepodlewaniemarchwi.Marchewnależyuprawiać
w płodozmianie oraz wysiewać w niezmiennych miejscach grządek co trzy lata.
Marchew należy do wielu warzyw, które możemy chronić przed szkodnikami
dzięki zastosowaniu uprawy współrzędnej. Dobrze jest siać marchew obok
grządek z cebulą i koprem a niewskazana jest bliskość pomidorów. Prostym
sposobem na odstraszanie insektów od marchwi i od cebuli jest na przemian
rzędowauprawamarchwi z cebulą. Cebulaodstraszapołyśnicęmarchwiankę, zaś
sąsiedztwo marchwi zapobiega występowaniu popularnego szkodnika cebuli,
jakim jest śmietka cebulanka.Marchewpowinna byćwysiana od końcamarca do
początku czerwca zbiór powinien nastąpić osiem tygodni po posadzeniu. Należy
zaznaczyć, że do gruntu marchew siać się powinno, gdy temperatura gleby
przekroczysiedemstopniCelsjuszanagłębokośćod1do2cm.

Fasolaszparagowazawieracenneskładnikimineralne:wapń,potas,mangan
i fosfor, a także witaminy i błonnik pokarmowy. Odmiany o zielonych strąkach
mają dużo β-karotenu (prowitaminy A) i witamin C i K. Fasolka szparagowa jest
warzywemniskokalorycznymimaniski indeksglikemiczny.Fasolaszparagowama
dwagłównerodzaje.Tyczkowy,którypotrafiurosnąćnawetdotrzechmetrów
i wegetuje zazwyczaj od siedemdziesięciu do stu dni. Karłowatą, która nie
potrzebuje podpór, ale jej czas wegetacji jest średnio o 10 dni krótszy. Gleba dla
fasoli szparagowej powinna być ciepła, próchnicza, żyzna, charakteryzująca się
dobrymi stosunkamiwodno- powietrznym. Nie należy uprawiać fasoli na glebach
zbyt lekkich i owysokim poziomie wody gruntowej. Fasolę sieje się w pierwszym
lub drugim roku po zastosowaniu obornika lub kompostu. Fasola szparagowa to
warzywo ciepłolubne, optymalna temperatura do kiełkowania nasion to 15–18
st.C, a podczas uprawy powinna wynosić 20–25 st.C; fasola źle znosi przymrozki.
Fasolę szparagową wysiewa się wprost do gruntu od końca maja do końca
czerwca, dociepłej iwilgotnej ziemiwrzędyco40–45cm,awrzędziegniazdowo
po3–5nasionco8–10cm.Abyzbieraćplonydłuższyczas,wartowysiewaćfasolkę
szparagową kilkakrotnie w odstępach co około 10 dni. Fasolę podczas wzrostu
należynawadniać,ponieważwarzywoto jestwrażliwenaniedobórwody
wpodłożu. Powzejściu roślin oraz przed kwitnieniemkonieczne jest spulchnienie
międzyrzędzi. Do momentu zakrycia międzyrzędzi przez rozrastające się rośliny
fasoli niezbędne jest także odchwaszczanie. Strąki fasoli szparagowej wysianej na
początku czerwca zbiera się w sierpniu, a wysianej pod koniec czerwca – na
początkuwrześnia.Strąkizbierasięsukcesywniecokilkadni.

ZIEMNIAK
Wbrew pozorom uprawa kartofli nie jest trudna i można wyhodować

ziemniaki na swój stół także w ogródku przydomowym czy na działce. Niestety
uprawaziemniakównadziałcewymagawieleczasu ipracy,szczególnie
w odniesieniu do ochrony przed szkodnikami i chorobami ziemniaka. Mimo tych
trudności uprawę kartofli można polecić nawet początkującym ogrodnikom.
Ziemniaki jadalne mają małe wymagania co do gleby. Ale pod uprawę kartofli
należywybraćstanowiskosłoneczne,zaśziemiapowinnabyćoczyszczona
z chwastów, zaorana i zbronowana. Sadzenie ziemniaków wczesnych wymaga
ciepła. Jeśli istnieje jeszcze ryzyko przymrozków ziemię należy okryć włókniną.
Ziemniaki jadalnemają płytki systemkorzeniowy, który sięga około 50 cmwgłąb
gleby.

FASOLA
SZPARAGOWA
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Dlategoteżnajlepszymsposobemuprawykartofli jestsadzenie ichwredlinach
i okopywanie. Ziemniaki powinny być uprawiane na terenie płaskim. Ziemniaki
jadalne nie mają dużych wymagań, jeśli chodzi o glebę, lecz musi być ona
przewiewna i spulchniona. W przypadku uprawy ziemniaka bardzo ważny jest
płodozmian. Nie należy sadzić ziemniaka bezpośrednio po roślinach
psiankowatych lub okopowych. Natomiast można sadzić ziemniaka na miejscu,
gdzie wcześniej rosły rośliny strączkowe, zboża lub nawozy zielone. W zależności
od pory sadzenia ziemniaki dzielimy na wczesne i późne. Sadzenie ziemniaków
wczesnych zaczynamy już na przełomie marca i kwietnia. Termin sadzenia
ziemniaków wczesnych zależy od temperatury gleby, która w naszym klimacie
powinna przekraczać 8 stopni C. Ziemniak to gatunek ciepłolubny, zaś młode
siewki sąwrażliwe naprzymrozki. Późniejsze odmiany sadzi sięwdrugiej połowie
kwietnia. Do sadzenia należy przygotować bulwy zdrowe, bez uszkodzeń
mechanicznych. Aby przyspieszyć wzrost roślin możemy je wcześniej
podkiełkować. Sadzonki sadzimy w odstępach 20-40 cm, zaś pomiędzy rzędami
powinnabyćodległość60-90cm.Naglebachżyznychsadzimyziemniaka
wdrugim rokupooborniku. Zaś na glebach ubogich, piaszczystych,wpierwszym
roku po oborniku. Robi się tak dlatego, że rozkładające się składniki obornika
mogą spowodować gnicie bulw. W uprawie ziemniaka bardzo ważne jest
podlewanie, gdyż ziemniaki jadalne mają duże zapotrzebowanie na wodę.
Podlewanie jest szczególnieważnewczasie suszy.Nadmiarwody równieżnie jest
wskazany, gdyż może spowodować gnicie bulw. Uprawa ziemniaka wymaga
takichzabiegówpielęgnacyjnych jakwyrywanie chwastów,okopywanie i ochrona
przed szkodnikami. Najczęściej występujący choroby ziemniaka to czarna nóżka,
alternarioza, sucha zgnilizna bulw, bakterioza pierścieniowa i parchy. Aby
zniwelować te choroby należy wybierać odmiany odporne. Jeśli uprawiamy
ziemniakiwogródkumożemystosowaćekologicznesposobyzwalczaniachorób
i szkodników w postaci gnojówki z pokrzywy, mniszka lub skrzypu.
Najgroźniejszym wrogiem ziemniaka jest stonka ziemniaczana. Należy ją
wyzbierać, ponieważ powoduje szkody w uprawie. Wczesne odmiany
ziemniaków możemy zbierać już w czerwcu, zaś późne odmiany we wrześniu.
Bulwywykopujemy przy pomocymotyki, która nie kaleczy bulw.Ważne jest, aby
zbiór ziemniaków wykonywać w słoneczny dzień, gdyż bulwy muszą dobrze
wyschnąć, aby nadawały się do przechowywania. Po wykopaniu, bulwy
zostawiamynaziemikilkagodzin,abyobeschły,anastępnieprzechowujemy
wwiklinowychkoszachzapewniającychdobrąwentylację.

Wszystkich zachęcam do podjęcia próby wyhodowania własnych warzyw. Tą
drogą można uzyskać własne, świeże i bardzo wartościowe pożywienie,
satysfakcję oraz bardzo wiele nauczyć się o otaczającej nas przyrodzie i
współzależnościachpomiędzywszystkimi jejelementami.
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